A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minőségcéljai a 2014. évre
Minőségcél

Ssz.
1)

2)

Kiindulási állapot

Egyetemi szintű minőségbiztosítási szervezet Jelenleg
nincs
egyetemi
létrehozása .
minőségbiztosítási szervezet.

Felelős
szintű

Az EvaSys adatfeldolgozó és értékelő
rendszerhez
kapacitás
szempontjából
kompatibilis lapolvasó beszerzése és üzembe Jelenleg nem megoldott.
állítása az egyetemi minőségbiztosítási
szervezetnél.

SIRH

Egyetemi szintű
minőségbiztosítási szervezet
létrehozása.

SIRH

Egy
kompatibilis
és
kapacitásában
is
illeszkedő
lapolvasó megléte és üzembe
állása
az
egyetemi
minőségbiztosítási szervezetnél .

ORH

Az UniPoll modul teljes verzió
beszerzésének megvalósulása és
az általa biztosított új funkciók
használatba vétele.
Az
EvaSys
intézményi
rendszerbe szervezése, karok,
intézetek bevonása.

SIRH

Minőségügyi
képzési
terv
struktúrájának kialakítása, az
aktuális éves terv elkészítése és
végrehajtása.
Módszertani, és önértékelésre
felkészítő
tanfolyamok
megtartása.

3)
Az egyetem nem rendelkezik az UniPoll
Az UniPoll modul teljes verziójának modul teljes verzióval.
megrendelése és az EvaSys intézményi
Az EvaSys intézményi hálózatba
hálózatba szervezése.
szervezése jelenleg nem megoldott.
4)
A minőségügyi képzés hatékonyságának
fokozásával javulást elérni az egyetemi Az egyetemi minőségstratégia CSWOT
polgárok minőségügyi ismereteiben, és a elemzésben megállapított gyengeség.
minőségszemlélet erősítésében.

Budapest, 2014. április
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014 évre szóló minőségcéljait az EMÜBI a 2014 április 2-ai ülésén elfogadta.

Teljesülés mutatói

A minőségcélok megvalósulásának értékelése 2014.

Egyetemi
létrehozása.

Minőségcél
szintű minőségbiztosítási

Megvalósulás
szervezet Az egyetemi szintű szervezet
folyamatban.

kialakítása

Az EvaSys adatfeldolgozó és értékelő rendszerhez
kapacitás szempontjából kompatibilis lapolvasó Az EvaSys rendszer online üzemmódban
beszerzése és üzembe állítása az egyetemi alkalmazható.
minőségbiztosítási szervezetnél.
Az UniPoll beszerzése megtörtént, az EvaSys
Az UniPoll modul teljes verziójának megrendelése
rendszert online üzemmódban használják az
és az EvaSys intézményi hálózatba szervezése.
egyetemen.
- Az önértékelésről tájékoztató előadás
megszervezésre került, amelyen a területek
A
minőségügyi
képzés
hatékonyságának
képviselői jelen voltak.
fokozásával javulást elérni az egyetemi polgárok
- Elkészült a Minőségelmélet és módszertan c.
minőségügyi ismereteiben, és a minőségszemlélet
szakkönyv.
erősítésében.
- Az újonnan belépők számára készült egy
tájékoztató anyag a minőségügyről.

Budapest, 2015. február

