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1. A kari minőségbiztosítási bizottság személyi összetétele 2017-ben és 2018-ban az alábbiak 

szerint alakult: 

 

Kari minőségbiztosítási vezető: 

Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár 

Kari minőségbiztosítási Bizottság titkára: 

Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus 

Kari minőségbiztosítási Bizottság titkára: 

Dr. Birher Nándor, egyetemi docens 

Tagok:  

1. Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár 

2. Dr. Böcskei Elvira, egyetemi docens 

3. Dr. Törő Csaba, egyetemi docens 

4. Dunás-Varga Ildikó, Karrieriroda-vezető, majd 2017. február 23-tól a nem oktató 

munkavállalói képviseletet Mundloch István, dékáni hivatali ügyvivő, majd dékáni 

hivatalvezető biztosította 

5. HÖK képviseletében Derdák Dorottya HÖK elnök és Horváth Marcell André HÖK tag 

Az adminisztratív támogatást Farkas Beáta dékánhelyettesi asszisztens biztosította. 

 

I.  

A minőségbiztosítási bizottság tevékenysége 

 

1. A 2017-2018. évek minőségbiztosítási feladatait a Kari Tanács által elfogadott korábbi 

munkaterv és a működés során felmerült minőségbiztosítási igények határozták meg. A 

Minőségbiztosítási Bizottság adott időszakra vonatkozó – a Kari Tanács által korábban 

elfogadott – minőségcéljai a következők voltak: 1. képzési és kimeneti követelmények 

felülvizsgálata 2. egységes szakdolgozat készítési ajánlás és egységes oktatói bírálati minta 

kiadása; 3. a Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének áttekintése; 4. A jogász 

mesterszak új minta-tantervének összeállításában való közreműködés.  

Az elmúlt két évben a bizottság a célok megvalósítása érdekében tett lépéseket. A testület 2017. 

március 3-án napirendre vette a KKK-t ügyét, megállapítva, hogy a tanterveket karunkon is az 

új képzési és kimeneti követelmények rendeletében foglaltakhoz szükséges igazítani. Az új 

KKK-k szövegét a testület áttekintette, és a jogász mintatanterv előkészítése érdekében a 

változtatást igénylő kérdéseket 2017. június 8-i ülésén megtárgyalta. 

Az egységes szakdolgozat-készítési és értékelési útmutató elkészítése érdekében a 

Minőségbiztosítási Bizottság iránymutatásokat fogadott el, amelyek nyomán Dr. Birher Nándor 

elkészítette a tárgybeli előterjesztést. 

A Doktori Iskola minőségbiztosítási szabályzatát – Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter 

előterjesztése alapján - a Minőségbiztosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Az új 

szabályzat tekintettel volt a MAB vonatkozó követelményrendszerére és figyelembe vette az 

egyetemi szabályozást is. A doktori iskola akkreditációja érdekében 2018-ban intenzív munka 
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folyt, amelynek eredményeképpen a minőségbiztosítási bizottság közreműködött az új doktori 

minőségbiztosítási terv és minőségbiztosítási szabályzat elkészítésében.  

A testület a beszámolási időszakban is kiemelt minőségfejlesztési célnak tartotta az intézményi 

akkreditáció MAB-ajánlásainak, továbbá a párhuzamos akkreditáció követelményeinek 

nyomon követését. Ennek érdekében megtárgyaltuk az elmúlt akkreditáció látogató 

bizottságának és a MAB plénumának ajánlásait. A bizottság 2017. március 20-i ülésére 

tételesen kigyűjtöttük az ajánlásokat, és ezek végrehajtására pontos ütemterv összeállításáról 

döntöttünk. 

 

2. A Kari Tanács által meghatározott egyéb bizottsági feladatok alapjaiban teljesültek, a testület 

ledolgozta a korábbi évek restanciát is. A munkatervben rögzített feladatok közül a 2017-es és 

2018-os tanév szakos jelentéseinek elkészítése és kiértékelése folyamatban van. A Kari 

Minőségbiztosítási Bizottság és a kari minőségbiztosítási vezető 2017. évi jelentésének 

elkészítése és Kari Tanácsi napirendre vétele megtörtént. Kari Minőségbiztosítási Bizottság 

éves munkatervét a Kari Tanács elfogadta. Lezárult az érintett tanévek OMHV kiértékelése. A 

gólya adatok és záróvizsga adatok kiértékelését a Tanulmányi Osztály elvégezte. 

 

 

II. 

A minőségbiztosítási vezető tevékenysége 

 

1. A bizottság elnökének – Kari Tanács által rögzített – kiemelt feladata a MAB intézményi 

akkreditációs látogatása nyomán készült intézményi akkreditációs szakvélemény áttekintése és 

a szakvélemény alapján az intézkedési terv összeállítása volt. Az intézkedési terv első változata 

elkészült, amelynek során a vezető felhasználta a MAB eddigi intézményakkreditációs, 

párhuzamos akkreditációra vonatkozó és az egyes szaklétesítésekre valamint szakindításokra 

vonatkozó döntéseit. 

2. A minőségcélok megvalósítása érdekében a bizottság vezetője tájékozódott a KKK-k 

módosításának előkészületeiről, megismertette a bizottság tagjait az előkészítő anyagokkal és 

az elfogadott normatív rendelkezésekkel. A bizottság folyamatosan tárgyalja a szakfelelősök 

által előterjesztett javaslatokat. A szakdolgozat-készítési mintát a minőségbiztosítási bizottság 

napirendre vette és elfogadta. A bizottság elnöke a Doktori Iskola minőségbiztosítása érdekében 

a Doktori Iskola vezetőjével konzultációt folytatott. A kari minőségbiztosítási vezető a Kari 

Minőségbiztosítási Bizottság elnökeként a Kari Minőségbiztosítási Bizottság munkáját 

meghatározó minőségbiztosítási célok elérését is támogatta. A bizottság elnöke a kar 

dékánjának kérésére a tanári pályázatok kiírása előtt véleményezte a benyújtott anyagokat. 

 

 

2019. május 6. 

 

   Prof. Dr. Stipta István 

      a Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 

 


