Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

Munkaprogram és minőségfejlesztési terv
2014/2015 tanév
1.

Az ESZMSZ 6. mellékletének (Az Egyetem minőségügyi szabályzata) aktualizálása.
Felelős: EMK és AMB
Határidő: 2014. november

2.

A 2012. november 29-én kelt 6/2012. sz. Rektori utasításban foglaltak kari/intézményi szintű
teljesítéséhez szükséges szakmai közreműködés biztosítása.
Felelős: EMK és AMB
Határidő: folyamatosan

3.

Intézményi/kari akkreditációs „félidős1”
közreműködés intézményi/kari szinten.
Felelős: EMK és AMB
Határidő: 2015. január 30.

4.

A 2012-ben lezajlott intézményi akkreditációs eljárás során feltárt észrevételek javításában,
fejlesztési javaslatok gyakorlati megvalósításában való közreműködés.
Felelős: EMK és AMB
Határidő: folyamatosan

5.

A 2012. évi IFT-ben vállalt minőségügyi feladatok monitoringja.
Felelős: EMK és AMB tagok
Határidő: folyamatosan

6.

A gazdaságtudományi képzési területen futó alap- és mesterképzési szakok párhuzamos
szakakkreditációs eljárására való felkészülés.
Felelős: GAEK és GTK minőségügyi felelős, EMK közreműködésével
Határidő:
 Önértékelés elkészítése: 2014. december 15.
 MAB LB helyszíni látogatás: 2015. február-május

7.

Az ÁOTK ISO 9001 minőségirányítási rendszerének újabb három évre érvényes megújító
auditjára történő felkészülés, szerződéskötés a tanúsító szervezettel, ahhoz kapcsolódó belső
audit lebonyolítása.
Felelős: EMK és ÁOTK kari minőségügyi felelős
Határidő: 2015. április

önértékelés

elkészítésében

való

szakmai

A 2012-2017 közötti akkreditációs időszak felénél tartunk jelenleg, az akkreditáció érvényessége 2017. december
31-ig szól. A következő intézményi akkreditáció a 2016/17. tanévben esedékes.
Továbbá 2015. szeptember 1-ig valamennyi FOI működési engedélyét az OH felülvizsgálja az Nftv. 115.§ (4)
foglalt követelmények alapján.
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8.

Az ABPK és GAEK karokon működő MIR-KIR-IBIR integrált menedzsment irányítási
rendszer újabb három évre érvényes megújító auditjára történő felkészülés, szerződéskötés a
tanúsító szervezettel, ahhoz kapcsolódó belső audit lebonyolítása.
Felelős: ABPK és GAEK minőségügyi felelős (Békéscsaba-Gyula-Jászberény-Szarvas
szervezeti egységekből) EMK közreműködésével
Határidő: 2015. június

9.

Intézményi szintű szabályozási rend kialakítása az alábbi területeken:
a. OHV (oktatás hallgatói véleményezése) szabályzat;
b. teljesítménymérés és -értékelés szabályzata oktató/kutató
közalkalmazottak körében;
c. munkatársi elégedettségmérés és -értékelés szabályzata;
d. a szakvezetői feladat-, felelősség- és hatáskör szabályzata;
e. nagyértékű eszközök (>500 e Ft.) karbantartásának szabályzata.
Felelős: AMB
Határidő: folyamatosan

10.

és

egyéb

A Bizottság által végzett fontosabb tevékenységeknek a SZIE kommunikációs csatornáin
(honlap, SZIE Újság, Belső hírek) történő megjelentetése.
Felelős: EMK
Határidő: folyamatosan

Gödöllő, 2014. október 15.

Összeállította:
Dr. Mikáczó Andrea, AMB titkár

Jóváhagyás:

Kelt: Gödöllő, október 16.
Hitelesítette (név, aláírás): Dr. Tóth Tamás, oktatási rektorhelyettes
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