A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minőségcéljai a 2012/13-as oktatási évre
Minőségcél

Kiindulási állapot

Felelős

1)

- A jogelődök meglévő együttműködési megállapodásainak
Azon kép (image) kialakításának megkezdése, hogy az NKE intézménye, tevékenységének a színvonala garanciát - Integrált három karos új egyetem
jelentsen a hallgatók, a munkatársak, a
partnerek és a társadalom számára.

2)

3)

Teljesülés mutatói

Az információáramlás fejlesztése, a
meglevő rendszerek (pl. informatikaiés telefonhálózat, portál, NEPTUN,
AVIR,) integrálása.
Az intézményi fenntarthatóság alapvető rendszerelemeinek kialakítása.
(Környezetvédelem, katasztrófavédelem, munkavédelem)

- Karonként eltérő mértékben meglevő,
különálló rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál NEPTUN, AVIR,)
- Kialakulóban lévő egyetemi honlap,
hiányos adattartalommal
A fenntarthatóság problémakörét a karok eltérő megközelítésekkel értelmezik, és ehhez kapcsolódóan mindössze
részelemekkel rendelkeznek.

Rektor,
RH-k,
Dékánok,
Főtitkár,
GI
RH-k,
Dékánok, Főtitkár,
GFI
Rektor,
RH-k,
Dékánok, Főtitkár,
GFI

4)

áttekintése, szükség szerint megújítása,

- A jogelődök meglévő nemzetközi együttműködési megállapodásainak áttekintése, szükség szerint megújítása
Országos felsőoktatási rendezvényeken való részvétel
Nemzetközi és országos konferenciák szervezése
Aktív megjelenés a sajtóban
Avatások színvonalas megrendezése
- Nyílt napok szervezése
-

- A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat,
portál, NEPTUN,

AVIR,) összehangolása

- Honlap fejlesztése, adatok feltöltése

- A tárgyi szabályzatok és védekezési tervek elkészítése és
kiadása.
- Az adatgyűjtés megszervezése és mutatórendszer kialakítása, és a teljesülés mérése.

- EMÜBI megalakítása, működés megkezdése
Az Egyetem minőségmenedzsment
rendszerének felépítése, működésének
beindítása

- Rendelkezésre áll az ISZ által elfogadott Minőségbiztosítási Szabályzat,
és 2012-re szóló Minőségfejlesztési
Program (MFP)
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RH-k,
Dékánok

- EMÜBI ügyrendjének elfogadása
- EMÜBI éves munkatervének elfogadása
- A minőségbiztosítással összefüggő intézményi szintű felelősök, megbízottak kinevezése, megbízása
- Kari Minőségügyi Bizottságok (KMB) megalakítása, működés megkezdése
- A minőségbiztosítással összefüggő kari szintű felelősök,
megbízottak kinevezése, megbízása

5)

SIRH
Az intézménnyel és szolgáltatásaival
kapcsolatos felmérések és adatgyűjtési
módszerek folyamatos fejlesztése.

- Karonként eltérő mértékben meglevő,
különálló rendszerek és módszerek

ORH
KRH
TNRH
Dékánok

10)

- Integrált három karos új egyetem

Az NKE minőségpolitikájának, vezetői nyilatkozatának, minőségcéljainak - A dokumentumok az új egyetemre
vonatkozóan nem léteznek, minőségelkészítése, közzététele
célok nincsenek meghatározva

SIRH

11)

Az intézményi minőségbiztosítás do- - Rendelkezésre áll az ISZ által elfogadott Minőségbiztosítási Szabályzat, és
kumentációs rendszerének fejlesztése.

SIRH

12)

A Minőségbiztosítási Szabályzat aktualizálása, összehangolása az SZMSZ- Rendelkezésre áll az ISZ által elfogael, valamint a szükséges módosítások dott Minőségbiztosítási Szabályzat, és
előkészítése szenátusi elfogadtatásra 2012-re szóló MFP
és bevezetésre.

2012-re szóló MFP

SIRH

- Az EMIÉR keretében kialakított „menetrendszerű” papíralapú felmérések megkezdése a meglevő EvaSys rendszer
felhasználásával

- Az oktatók hallgatói véleményezési rendszer kialakítása
- A Karrieriroda és a DPR rendszer működésének kiterjesztése az NKE-re
- Doktorandusz hallgatók elégedettségi vélemény felmérése

- Karoktól (jogelődöktől) begyűjtött adatok megléte
- Minőségpolitika, vezetői nyilatkozat megfogalmazása,
közzététele, kihelyezése az egyetem fontos és forgalmas
helyein,
- Minőségcélok meghatározása, ISZ általi elfogadása, közzététele a honlapon.

-A

Minőségbiztosítási Szabályzat tervezett mellékleteinek
folyamatos fejlesztése az EMÜBI ütemezése szerint.

- a Minőségbiztosítási Szabályzat aktualizálásának, az
SZMSZ-el való összehangolásának végrehajtása, a szükséges módosítások előkészítése szenátusi elfogadtatásra és bevezetésre.

Budapest, 2012. június 5.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012/13 oktatási évre szóló minőségcéljait EMÜBI a 2012 május 8-ai, az ISz a június 27-ei ülésén elfogadta.
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