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Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő-  

Elemző Rendszer (EMIÉR) 

• A hallgatói és munkatársi 
vélemények, észrevételek és 
tapasztalatok feldolgozása, 

•  a végzettek alkalmazóinak 
(munkáltatók, beiskolázók) 
megelégedettség vizsgálata, 

• a képzés hatékonyságára, 
hatásosságára irányuló vizsgálatok,  

• továbbá az azok alapján 
szükségessé váló intézkedések 
meghozatala az Egyetemi 
Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző 
Rendszer (EMIÉR) keretében 
történik. 
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AZ EMIÉR F ELÉPÍTÉSE I.  
 

Az intézménnyel és szolgáltatásaival kapcsolatos 
felmérések  

 

A hallgatókkal kapcsolatban: 
 

• Hallgatói véleményezés az intézményre vonatkozóan 

• Hallgatói véleményezés az informatikai ellátottságról 

• Hallgatói véleményezés a tanulmányi ügyek intézéséről 

• Gólya kérdőív 

• DPR kérdőívek 

• Kollégium 

• Könyvtár 

• Doktoranduszok véleményfelmérő kérdőíve 

 

A munkatársakkal kapcsolatban: 
 

• Munkatársak/oktatók/kutatók elégedettség felmérése 
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AZ EMIÉR F ELÉPÍTÉSE II.  
 

Az oktatás minőségével kapcsolatban 

 

• Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) 

• Szakkollégiumok által végzett felmérések (célzott, 
alkalomszerű) 

 

A megrendelők elégedettségével kapcsolatban 

 

• Szociológiai felmérések (célzott, alkalomszerű) 

• DPR kérdőívek (fejlesztés alatt) 
 

Speciális (frekventált) területre irányulóan 

 

• Kérdőív a minőség és a minőségszemlélet vizsgálatára 
(célzott, alkalomszerű) 

• A hallgatók véleménye a felsőoktatás minőségéről 
kérdőív (célzott, alkalomszerű) 
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A kérdőívek feldolgozására használt 

EvaSys rendszer bemutatása 1. 
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EvaSys rendszer segítségével generált minőségábrák jelmagyarázata 

Egyetemre vonatkozó összesített eredmény, a válaszadó hallgatók száma: 452 

Egyetemre vonatkozó összesített eredmény, a válaszadó hallgatók száma:450 



EvaSys rendszer bemutatása 2. 
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredményéből 
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A profil görbe azonnal 

megmutatja a gyenge 

pontokat, jó alapot ad a 

beavatkozás 

szükségességének és 

mértékének 

megtervezéséhez 



EvaSys rendszer bemutatása 3. 
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredményéből  

(a két kar és az intézet összesített eredményeinek összehasonlítása) 
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Azonnali 

összehasonlítást tesz 

lehetővé, 

megmutatja a 

feltűnő eltéréseket. 

 

Jó alapot ad a 

különbséget 

generáló okok 

megkeresésére, a 

szükséges 

beavatkozás 

megtervezésére 



Az EMIÉR tervezett működése 
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ADATGYŰJTÉS 
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ÉRTÉKELÉS ÉS ELEMZÉS 

• Kari és egyetemi szintű önértékelések 
feldolgozása 

• Begyűjtött adatok statisztikai feldolgo-
zása 

• Minőségmutatók, Indikátorok képzése, 
figyelése 

• A minőségmutatók értékeinek éves 
elemzése 

• Rendszeres hallgatói és munkatársi 
elégedettség felmérések elemzése 

• Felmerült problémák okainak feltárása 
• Benchmark adatok feldolgozása, 

összehasonlítás 
• Az EMIÉR működésének elemzése  

2012 május NKE EMÜBI ülés 



VISSZACSATOLÁS ÉS BEAVATKOZÁS 

• Az értékelés eredményeinek összeg-
zése, publikus adatok közzététele 

• Kari és egyetemi szintű minőségstraté-
giai döntések előkészítése 

• Fejlesztendő területek meghatározása, 
fejlesztési célok kitűzése és végrehajtása 

• Fejlesztések által indukált változások 
kezelése  

• Adatszolgáltatás az egyetemi vezetők és 
a karok  részére 

• Benchmarking-, bench-learning 
projektek 

• Az EMIÉR folyamatos fejlesztése 
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Az EMIÉR alkalmazásba vételének 

tervezett lépései 

Rövid távú feladatok 
• Az FTV által előírt felmérések megkezdése az 

ORH elgondolása szerint (oktatói munka 
hallgatói véleményezése). 

• A karokon korábban használt kérdőívek 
átdolgozása az NKE rendszerére szabottan. 

• Az egyes felmérések 2012 évi lebonyolításának 
megtervezése (ütemezés, felelősök, 
végrehajtók, feldolgozók, értékelők, stb.). 

 

Hosszú távú feladatok 
• A további fejlesztési lehetőségek felmérése. 

• A tervezett felmérések kérdőíveinek elkészítése, 
tesztelése, és használatba vétele.  

• Az EMIÉR eljárási utasítása és a hozzá 
kapcsolódó munkautasítások kidolgozása. 
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Tervezett EMIÉR naptár  

(oktatási évre) 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket 

Elérhetőségek: 
 

Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár  

e-mail: turcsanyi.karoly@uni-nke.hu 
 

Fodor Jenő 

e-mail: fodor.jeno@uni-nke.hu 

 

Dr. Horváth Lóránt 

e-mail: horvath.lorant@uni-nke.hu 

2012 május NKE EMÜBI ülés 


