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Munkaprogram és minőségfejlesztési terv  

2013/2014 tanév 

 

1. A 2012. november 29-én kelt 6/2012. sz. Rektori utasításban foglaltak teljesítése. Az 

ahhoz szükséges tanácsadói szakmai háttér továbbra is biztosított az EMK és a külsős, 

szerződött partnerek részéről. 

Felelős: EMK és AMB  

Határidő: folyamatosan 

 

2. Az ÁOTK EAEVE nemzetközi akkreditációjára, valamint az ISO 9001 minőségirányítási 

rendszer 2. felülvizsgálati auditjának sikeres lebonyolítására történő felkészülés. 

Felelős: EMK  

Határidő: 2014. május 

 

3. Az Ápolás és betegellátás valamint az Egészségügyi szervező alapszakok párhuzamos 

szakakkreditációs eljárásának sikeres lefolytatására való felkészülés. 

Felelős: EMK  

Határidő: 2013/2014. tanév II. félév 

 

4. Az ABPK és GAEK karok MIR-KIR-IBIR integrált menedzsment irányítási rendszer 2. 

felülvizsgálati auditjának sikeres lebonyolítására történő felkészülés. 

Felelős: ABPK és GAEK minőségügyi felelős (Békéscsaba-Gyula-Jászberény-Szarvas 

szervezeti egységekből) EMK közreműködésével 

Határidő: 2014. június 

 

5. A MAB párhuzamos szakakkreditációs eljárásokra vonatkozó ütemtervének jelenlegi 

állapota szerint a következő tanévben a gazdaságtudomány területének párhuzamos 

akkreditációs eljárásaira lehet számítani. Az erre történő felkészülés megkezdése időszerű 

lehet. 

Felelős: EMK és AMB 

Határidő: folyamatosan 

 

6. Az évenkénti kari, intézményi önértékelés mechanizmusának, módszertanának 

kialakítása, elfogadása és alkalmazása. Ezzel párhuzamosan a 2012-ben lezajlott 

intézményi akkreditációs eljárás során feltárt észrevételek javításának, fejlesztési 

javaslatok gyakorlatba történő beillesztésének tudatos, tervszerű felügyelet alatt tartása. 

Felelős: EMK és AMB 

Határidő: 2013/2014. tanév II. félév 

 

7. A 2012. évi IFT-ben vállalt minőségügyi feladatok monitoring eljárása a Bizottság 

részéről. 

Felelős: EMK és AMB 

Határidő: 2013/2014. tanév II. félév 
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8. A SZIE Minőségfejlesztési programja évek óta elavult, aktualizálása indokolt, amelyhez 

elsősorban a 6. és 7. pontban foglalt tevékenységek szolgálhatnának alapul. 

Felelős: EMK és AMB 

Határidő: 2013/2014. tanév II. félév 

9. A Bizottság ügyrendje az ESZMSZ 6. mellékletében foglaltakkal egyes pontokon nem áll 

összhangban, ezért indokolt annak újra tárgyalása. 

Felelős: EMK és AMB 

Határidő: 2013/2014. tanév II. félév 

 

10. A Bizottság tagjainak határozottabb érdekérvényesítő tevékenység folytatása a képviselt 

szervezeti egységben, valamint hatékonyabb belső kommunikáció az EMK-val. 

Felelős: KMB tag 

Határidő: folyamatosan 

 

Gödöllő, 2013. november 25. 

Összeállította:  

Dr. Mikáczó Andrea, AMB titkár 

 

Jóváhagyás: 

Kelt: Gödöllő, 2013. november 26. 

Hitelesítette (név, aláírás): Dr. Tóth Tamás, oktatási rektorhelyettes 

 


