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A 2015-ben elfogadott ESG1 irányelvek és standardok területei szerint összeállított minőség-
fejlesztési program.  

I. Minőségpolitika 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő 

Dönt /  
Jóváhagy 

A 2017-es program A megvalósulás 
összegző értékelése 

Összefoglaló je-
lentés 

Minőségbizto-
sítási Bizottság - 2018. június szenátus 

Szabályzat 
Minőségbiztosítási 
Szabályzat felül-
vizsgálata 

Minőségbiztosí-
tási Szabályzat át-
dolgozása a MAB 
elvárásokra is te-

kintettel. 

főtitkár Minőségbiztosí-
tási Bizottság 2018. november szenátus 

Szabályzat 
Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat 
felülvizsgálata 

Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat 

Tartalmi módosí-
tás mellett a MAB 
szerkezeti javasla-
tok beemelése. 

főtitkár Oktatói Tanács 2018. december szenátus 
> OP 

II. Képzési programok kialakítása és jóváhagyása 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő 

Dönt /  
Jóváhagy 

Kurrikulum 
Nappali mintatan-
tervek áttekintése, 
megújítás 

Módosított 
mintatantervek 

figyelni: tárgyak 
meghirdetési gya-
korisága 

a tanári és lelkészi 
szakon azonos 
tanegységek ese-
tébe a kreditkü-
lönbségek meg-
szüntetése  

kötelezően vá-
lasztható tanegy-
ségek zártabb 
rendszerű megha-
tározása, a meg-
hirdetési gyakori-
ság rögzítése 

szakfelelős, fő-
titkár tanszékvezetők folyamatos 

2019. tanév vége szenátus 

Kurrikulum 

PEPSI kidolgozása 
és beemelése a nap-
pali mintatantervbe 
> 
kezdeményezni az 
ELTE szerződés mó-
dosítását 

ELTE szerződés 
módosítása 

szakfelelős + 
főtitkár 

szakfelelős  
+  

Valláspedagó-
gia Tanszék ok-

tatói 

2019. február 

szenátus 
Módosított 
mintatantervek 2019. június 
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Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagy 

Doktori Iskola 

A képzés 
kurrikulumának át-
vezetése az elektro-
mos tanulmányi 
rendszerbe 

elektronikus ta-
nulmányi rend-
szerbe rögzítése 
és kezelése. 

Főtitkár DI vezető + fő-
titkár 2019. szeptember DHT 

Doktori Iskola 

régebbi DI-sek fel-
keresése , szóbeli 
ösztönzés a vég-
zésre 

hallgatói bővülés DI vezetől DI oktatók folyamatos  

Képzési terület 
bővítése 

EFOP keretén belül 
a meghatározott 
képzések kidolgo-
zása 

3 szakirányú to-
vábbképzés min-
tatantervének el-
fogadása és a 
nyilvántartásba 
vétel kezdemé-
nyezése az OH-
nál. 

rektor főtitkár 
OT 

2019 szeptemberé-
ben indítandó 
szak: 2018. októ-
ber, a többi 2019. 
február. 

szenátus 

Képzési kínálat 
bővítése  

Oktatási együttmű-
ködés szélesítése a 
Miskolci Egyetem-
mel 

közös képzés ter-
vének kidolgozása 

rektorhelyettes 

főtitkár 2018. december szenátus 

oktatói csereprog-
ram folytatása oktatók folyamatos rektorhelyettes 

Képzési kínálat 
bővítése  

Másoddiplomás lel-
készképzés tanter-
vének kidolgozása 

a képzés kereszt-
féléves indítása rektorhelyettes oktatók 2018. december OT 

szenátus 

Továbbképzés 

hitoktatói tovább-
képzési napok fel-
nőttképzési akkredi-
tációja 

akkreditációs irat főtitkár 
Valláspedagó-

gia Tanszék ve-
zetője 

2018. december szenátus 

III. Igényteremtés a hallgatók körében – A hallgatóközpontú tanulás, tanítás, értékelés 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő 

Dönt /  
Jóváhagyó 

Szakkollégium ösztöndíjrendszer 
kidolgozása 

2019/20-as tanév-
től teljesítmény-
alapú ösztöndíj-
rendszer a szak-

kollégiumi hallga-
tók körében 

szakkollégium 
vezető TH 2019. június szenátus 

Értékelés 
diplomamunka-ér-
tékelési szempontok 
kidolgozása 

Szabályzat a for-
mai és tartalmi 

követelményekről 
főtitkár könyvtárvezető, 

szakfelelősök 2019. november TT, Minőségbizto-
sítási Bizottság 

Tanulásmódszer-
tan fejlesztése 

Szövegértelmezés, 
dolgozatírás készsé-
geinek fejlesztése 

Tantárgy felkíná-
lása 

(Hosszabb távon 
beépítése a minta-
tantervekbe) 

főtitkár oktatók 2018. szeptember TT 

Tanulásmódszer-
tan fejlesztése 

Digitális tábla okta-
tása hallgatóknak 

óra beépítése az 
órarendbe 

könyvtárve-
zető, főtitkár külsős oktató 2018/19 tanév fo-

lyamatos rektor 

Távoktatás 

Távoktatási felület 
bevezetése, ösztön-
zés az esti/levelező 
tagozatos oktatás-
ban az oktatási 
módszerek ilyen irá-
nyú bővítésére. 

Kiválasztás, szoft-
ver megvétele 

EFOP vezetők oktatók, külsős 
oktató 2018/19-es tanév rektor 

oktatók oktatása 
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IV. A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés odaíté-
lése 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagyó 

E-ügyintézés 
on-line felvételi 
rendszer bevezetése 
az ETN-n keresztül 

ETN beállítása,  
Felvételi  

Szabályzatba vé-
tele 

főtitkár - 2018. november rektor 

Szabályzat 

Új képzési rendszer-
hez igazodó felvételi 
szabályzat kidolgo-
zása 

Felvételi  
Szabályzat főtitkár TT 2018. december szenátus 

E-ügyintézés 

Kérelmek kezelésé-
nek automatizált 
elektronikus úton 
történő bevezetése. 

A kérelem-eljárá-
sok formalizálása 
és az elektronikus 
tanulmányi rend-
szerbe rögzítése. 

főtitkár KÁB, TT, okta-
tók 2019. február rektor 

Szabályzat 

A Térítési és Jutta-
tási Szabályzat vál-
tozott jogszabályi 
környezethez igazí-
tása. 

Térítési és  
Juttatási  

Szabályzat 
főtitkár GH 2019. február szenátus 

Kérdőív 

Szakra, tárgyra vo-
natkozó, illetve vég-
zett hallgatók át-
fogó lekérdezése 

Kérdőív /  
Eredmények ösz-

szegzése 
főtitkár TH + TT 2018/19 II. félév Minőségbiztosí-

tási Bizottság 

V. Igényteremtés az oktatók körében 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagy 

Oktatásmódszer-
tan 

Didaktikai oktatás 
az oktatók körében, 
kooperatív techni-

kák 

oktatás szervezése rektorhelyettes oktatók folyamatos rektor 

Tanulásmódszer-
tan fejlesztése 

Digitális tábla és 
okosasztal oktatása 
hallgatóknak 

első félévben fel-
kínált 4-5 alkalom 

könyvtárvezető külsős oktató 2018 szeptembe-
rétől rektor 

Egyházi részvétel 
Készület az Eucha-
risztikus Világkong-
resszusra 

egységes fellépés 
az EHE részéről  
Das Herrenmal 
kiadás 

rektor oktatók 2018/19 
folyamatos OT 

Oktatói Kar 
Oktatói terhelés át-
tekintése 

Tantárgyi, felelősi 
megbízatások ter-
helés szerinti kor-
rigálása 

rektorhelyettes oktatók 
2018/19 

folyamatos 

tanszékvezetők, 
rektorhelyettes 

rektor 

Oktatói Kar oktatói utódlás kér-
dése 

középtávú terv 
készítése vala-
mennyi tanszék 
személyi utódlá-
sának megoldá-
sára 

rektor, 
rektorhelyettes oktatók 2019. 

május 

tanszékvezetők, 
rektorhelyettes 

rektor 
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VI. Igényteremtés a hallgatók körében - Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagy 

Könyvtár 

elégedettségmérés 
oktatói, hallgatói és 
külsős olvasók köré-
ben 

Kérdőív /  
Eredmények ösz-
szegzése 

könyvtárvezető főtitkár, HÖK 

elkészítés: 2018  

Minőségbiztosí-
tási Bizottság felmérés: 2018 

kiértékelés: 2019. 

Könyvtár A távhasználat elő-
segítése 

Kötelező irodalom 
digitalizálása 

kiinduló érték: 
248 

könyvtárvezető könyvtáros al-
kalmazottak  folyamatos rektor 

Könyvtár 
Könyvtári adatbázi-
sok használatának 
népszerűsítése 

Oktatás /  
bemutatás könyvtárvezető oktatók,  

hallgatók 
2 alkalommal, fo-

lyamatos rektor 

OTDK 

A részvétel, különö-
sen a kiváló szak-
dolgozók részvételé-
nek erősítése 

A részvétel szer-
vezeti kiépítése, 
hallgatók oktatói 
segítése 

rektorhelyettes oktatók folyamatos rektor 

Ösztöndíjrendszer 

A szociális ösztön-
díj-kiosztás szem-
pontrendszerének 
felülvizsgálata 

Ösztöndíj igény-
lés szempontrend-
szere   

HÖK Ösztöndíjbizott-
ság 2019. február HÖK 

Támogatás 
Jegyzettámogatás új 
formájának kialakí-
tása 

Kártyarendszer 
bevezetése, amely 
Luther Kiadónál 
kiadott jegyze-
tekre használható 
föl. 

gazdasági ve-
zető  HÖK 2018/19-es tanév rektor 

VII. Információkezelés 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő 

Dönt /  
Jóváhagyó 

Szabályzat 
GDPR - az új adat-
védelmi szabályok-
nak megfelelés 

szabályzat 

gazdasági ve-
zető,  

főtitkár 
tanszékvezetők 2019. június rektor 

Adatkezelés 
GDPR - az új adat-
védelmi szabályok-
nak megfelelés 

adatkezelés admi-
nisztrációjának új 
elvárásokhoz iga-
zítása 

rektor valamennyi 
munkatárs 2019. június rektor 

Diplomás  
pályakövetés 

Végzett hitoktatók 
felkeresése 

Az adatbázis bőví-
tése, a végzett 
hallgatók folya-
matos beemelése 

Valláspedagó-
gia Tanszék ve-

zetője 

TH + tanszéki  
koordinátor folyamatos rektor 

Diplomás  
pályakövetés 

lelkészek közössé-
gének és pályájának 

felmérése 

DPR beszámoló a 
2019-es tervekről DPR felelős felnőttképzési 

referens folyamatos szenátus 

Lemorzsolódás 

lemorzsolódás vizs-
gálati eredményei-
nek rendszerbe fog-
lalása, kimutatás ké-

szítése 

kimutatások az el-
múlt évek hallga-

tói mozgásáról 
főtitkár adminisztráció 2019. január rektor 

 

  



EHE Minőségfejlesztési Program 2018/19 

5/6 

VIII. Nyilvános információk 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagyó 

Publikációs  
adatbázis 

MTMT bibliográfiai 
adatbázis fejlesztése 

publikációk feltöl-
tése a 

REÁL-ba 
könyvtárvezető 

főtitkár oktatók folyamatos rektor 

adatfeltöltés 

Honlap 
Az intézményi hon-
lap folyamatos fris-
sítése 

adatok frissen tar-
tása, 

rektor adminisztráció 
folyamatos 

rektor 
szakkollégiumi ol-

dal létrehozása 2019. január 

Arculattervezés intézményi arculat 
tervezése 

kézikönyv elké-
szítése rektorhelyettes oktatók 2019. január Minőségbiztosí-

tási Bizottság, 

Képzési program 

képzések népszerű-
sítése, tájékoztatás a 
felvételi követelmé-

nyekről 

iskolalátogatások 
főtitkár oktatók,  

hallgatók folyamatos rektor 
nyílt nap 

hirdetések  
közzététele TH HÖK 

2018.  
október,  

november,  
december 

rektor 

megjelenés a MEE 
alkalmain, szóró-
lappal, illetve sze-

mélyesen 

rektor adminisztráció, 
oktatók folyamatos rektor 

Képzések  
minősége 

Záróvizsgák  
tapasztalatainak 
összegzése 

Záróvizsga bizott-
sági tagok véle-
ményeinek ösz-
szegzése 

rektorhelyettes 

záróvizsga bi-
zottsági tagok 2019. augusztus Oktatói Tanács Záróvizsga eredmé-

nyek összegzése, a 
dolgozatok minő-
sége, az értékelések 
egységessége az 
eredmények előző 
évi összehasonlítás-
ban a tanulmányi 
rendszer adataiból 

összefoglaló je-
lentés 

főtitkár 
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IX. Infrastruktúra, üzemeltetés 

Terület Feladat 
indikátor / 
dokumen-

tum 
Felelős Résztvevő Határidő Dönt /  

Jóváhagyó 

Kollégium infrastrukturális fej-
lesztés 

elektromos háló-
zat rektor gazdasági ve-

zető 2018. szeptember rektor 

Oktatási épület 

kapacitás-bővítés, új 
szerkezeti struktúra 
szerinti tanszéki 
szobák kialakítása 

1. Valláspedagógia 
Tanszék tanszéki 
szoba kialakítása 

2. Két új terem ki-
alakítása. 

3. A meglévő ter-
mekben felesle-
gessé vált eszközök 
leselejtezése, na-
gyobb térkihasz-
náltság elérése. 

rektor oktatók 2018. november GB 
rektor 

Oktatási épület közösségi hely ki-
alakítása 

A Tanácsterem át-
alakítása közösségi 
helyiséggé: napköz-
beni tartózkodási, 
találkozási hely le-
gyen az oktatók 
számára.  

rektor oktatók 2019. február 
OT 
GB 

rektor 

 

Az Minőségbiztosítási Bizottság által 2/2018. (XI.5.) MB számon tett javaslat alapján a prog-

ramot a Szenátus 50/2018. (XI.5.) számú határozata fogadta el. 


