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Minőségfejlesztési terv és munkaprogram 

2016/2017. tanév 
 

1. Az Élelmiszer-tudományi Kar (ÉTK), a Kertészettudományi kar (KERTK) és a Tájépítészeti 

Kar (TÁJK), mint integrálódó karok minőségügyi tevékenységeinek integrációja a SZIE 

minőségbiztosítási rendszerébe.  

Felelős: EMK és érintett karok minőségügyi felelőse  

Határidő: 2016. I. félév 
 

2. A Szent István Egyetemből kivált Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karral kapcsolatban 

minőségügyi szempontból jelentkező feladat, a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0009 

azonosító számú pályázati projektben vállalt fenntartási kötelezettségek feltételeinek 

tisztázása. A projekt fenntartási időszak vége 2017. november 30.  

Felelős: EMK és AMB  

Határidő: 2017. I. félév 
 

3. A 2012. november 29-én kelt 6/2012. sz. Rektori utasításban foglaltak kari/intézményi szintű 

teljesítéséhez szükséges szakmai közreműködés biztosítása az ÉTK, KERTK, MKK, TÁJK és 

YMÉK karokon. 

Felelős: EMK és AMB  

Határidő: folyamatosan 
 

4. A 2016/2017 tanévben esedékes intézményakkreditációs eljárásra1 történő előkészület.  

Felelős: EMK és AMB  

Határidő: folyamatosan 
 

5. A MAB az egészség- és sporttudomány területén zajló képzések párhuzamos akkreditációs 

eljárását végezte el a 2013/2014. tanévben. Ennek során a GAEK által gondozott Ápolás és 

betegellátás valamint az Egészségügyi szervező alapszakok akkreditációs értékelésére került 

sor. A MAB a szakokat 2018. december 31-ig akkreditálta, Intézkedési terv benyújtása 

mellett.  

Felelős: EMK és GAEK 

Határidő: 2016. december 31. 

 

6. A gazdaságtudományi képzési területen a 2014/2015 tanévben lezajlott párhuzamos 

szakakkreditációs eljárás során megfogalmazott fejlesztési javaslatok teljesítése és felkészülés 

a 2017. szeptemberében esedékes MAB monitoring eljárásra a Pénzügy és számvitel 

alapképzési szak, és a Logisztikai menedzsment mesterképzési szak esetében.  

Felelős: GAEK és GTK minőségügyi felelős, EMK közreműködésével 

Határidő: folyamatosan 
 

 

                                                           
1 A Szent István Egyetem jelenleg érvényben lévő akkreditációja 2017. december 31-ig érvényes. 
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7. A GÉK ISO 9001 minőségirányítási rendszerének 2. éves felülvizsgálati auditjára történő 

felkészülés, ahhoz kapcsolódó belső audit lebonyolítása. Folyamatos felkészülés az ISO 

9001:2015 szabvány követelményeire történő átállásra. 

Felelős: EMK és GÉK kari minőségügyi felelős 

Határidő: 2016. november 

 

8. A GTK ISO 9001 minőségirányítási rendszerének 2. éves felülvizsgálati auditjára történő 

felkészülés, ahhoz kapcsolódó belső audit lebonyolítása. Folyamatos felkészülés az ISO 

9001:2015 szabvány követelményeire történő átállásra. 

Felelős: EMK és GTK kari minőségügyi felelős 

Határidő: 2017. június 

 

9. A GAEK karon működő, a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0009 azonosító számú 

pályázati projekt keretében kialakított MIR-KIR-IBIR integrált menedzsment irányítási 

rendszer 1. éves felülvizsgálati auditjára történő felkészülés, ahhoz kapcsolódó belső audit 

lebonyolítása. Folyamatos felkészülés az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabvány 

követelményeire történő átállásra. 

Felelős: GAEK minőségügyi felelős EMK közreműködésével 

Határidő: 2016. december 31. 

 

10. A SZIE ISO 9001:2008 szabvány szerint képzett belső auditorainak átképzése a megújult ISO 

9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően. 

Felelős: EMK 

Határidő: 2016/17. tanév 

 

11. Intézményi szintű szabályozási rend kialakítására vonatkozó javaslattétel a Stratégiai 

Főigazgatóság felé az alábbi területek vonatkozásában: 

a. a munkatársi elégedettségmérés és -értékelés szabályzat; 

b. a szakfelelős feladat-, felelősség- és hatáskör szabályai; 

Felelős: AMB  

Határidő: folyamatosan 

 

12. A Bizottság által végzett fontosabb tevékenységeknek a SZIE kommunikációs csatornáin 

(honlap, SZIE Újság, Belső hírek) történő megjelentetése. 

Felelős: EMK  

Határidő: folyamatosan 

 

Gödöllő, 2016. október 15. 

 
 

 

Jóváhagyás: 
 

Kelt: 2016. október 17.  Hitelesítette (név, aláírás): Dr. Tóth Tamás, oktatási rektorhelyettes 


