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ELŐSZÓ 

 

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA (GDF) 

A Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolát az 1027/1992. (V. 12.) Kormányhatá-
rozat alapján hozta létre az LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának 
Kultúrájáért Alapítvány és a SZÁMALK Rt., a nyitottság és az esélyegyenlőség je-
gyében, attól a mindinkább terjedő felismeréstől indíttatva, hogy az informatikai tu-
dást minden ember számára hozzáférhetővé kell tenni kortól, lakóhelytől, egyéb felté-
telektől függetlenül. Megállapítható, hogy míg a XX. század és az azt megelőző ko-
rok analfabetizmusa az egyszerű írástudatlanság, addig a XXI. századé az informá-
ciószerzés és -feldolgozás képességének hiánya lesz. 

2006. július 1-től a Gábor Dénes Főiskola (továbbiakban GDF) önálló jogi személy. 
Fenntartója a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány, 
amelynek alapítói az LSI Informatikai Oktatóközpont és a SZÁMALK Zrt. 

A GDF-re olyan tanulni vágyók jelentkeznek, akik a ma és a jövő legkorszerűbbnek 
számító szakmája, a számítástechnika, az informatika elméleti és gyakorlati területe-
in akarnak dolgozni, akik az elsajátított korszerű társadalomtudományi, vezetési- és 
szervezéstudományi módszertani ismereteik, valamint legalább egy idegen nyelv 
megfelelő szintű ismerete birtokában képesek problémák elemzésére, értékelésére, 
a nemzetközi tapasztalatok felmérésére, hasznosítására és a gyakorlati tevékeny-
ségben való részvételre.  

A Főiskolánkon megszerzett tudás biztos alapot ad hallgatóinknak ahhoz, hogy jó 
szakemberekké váljanak, képesek legyenek tanulmányaikat MSc szinten folytatni, és 
aktív szerepet vállalhassanak a XXI. században, az információs korszakban. 
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A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA  MINŐSÉGPOLITIKAI 
NYILATKOZATA 

 

A Gábor Dénes Főiskola célja egy szakmailag magas színvonalú, nemzetközileg elismert, széles profilú 
felsőoktatási intézmény működtetése és fejlesztése, amely a képzés tartalmi színvonala, az oktatási 
folyamat szervezettsége eredményeként korszerűen képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól haszno-
sítani tudó szakemberek jelentős számú kibocsátására képes. 

Céljaink elérése érdekében a főiskola vezetése elkötelezi magát a következő minőségpolitikai irány-
elvek betartására: 

 A Főiskola tevékenységeinek középpontjában mindenkor a hallgató áll.  

 A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi 

és tárgyi feltételeit, megteremtjük az elektronikus oktatás feltételeit és képzési rendszerünkbe 

való integrálását. 

 Minőségirányítási rendszerünk az oktatás mellett kiterjed a hozzá tartozó szolgáltatások to-

vábbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosításáért. 

 Oktatóink tudását nemcsak a hallgatók képzésében hasznosítjuk, hanem főiskolánk szervezeti 

kultúrájának fejlesztésére is. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló 

minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltá-

rása és megszüntetése határozza meg. 

 Támogatjuk a minőségbiztosítási rendszer fenntartását és folyamatos fejlesztését. 

 Támogatjuk az intézetek és más szervezeti egységek, valamint a főiskola vezetésének, oktatói-

nak és nem oktató alkalmazottainak, továbbá hallgatóinak felelősségvállalását a minőségbizto-

sításban. 

 Erősítjük az akadémiai integritást és szabadságot, miközben fellépünk a csalás, a plágium el-

len. 

 Kiállunk az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő mindenfajta intole-

rancia és diszkrimináció ellen. 

 Támogatjuk a külső érintettek bevonását a főiskola minőségbiztosításába. 

Főiskolánk felső szintű vezetése elkötelezett és képes arra, hogy olyan módon irányítsa a folyamatokat 
és allokálja az erőforrásokat, hogy az oktatás színvonala megfeleljen a partnerek igényeinek. Meghatá-
rozta minőségközpontú jövőképét és stratégiáját, így a változások kezelése, menedzselése, a rendelke-
zésre álló tudás összefogása, a megfelelő infrastruktúra kialakítása és az erőforrások biztosítása adott 
a célok teljesítéséhez. 

Elfogadta a Gábor Dénes Főiskola szenátusa, a 377/20180912/sz. határozatában. 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1  A GDF Minőségirányítási Rendszerének hatálya 
 
A GDF Minőségirányítási Rendszere (MIRE) c. dokumentum a főiskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatához kapcsolódva az intézmény minőségirányítási szabályzatát 
képezi.  
 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Gábor Dénes Főiskola valamennyi szerve-
zeti egységére, a tanári és nem oktató munkakörben foglalkoztatottakra és vala-
mennyi jogviszonyban lévő hallgatóra, továbbá a munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban álló személyekre, tárgyi hatálya a minőségirányítási rendszer érvé-
nyességi területébe tartozó a tevékenységekre és folyamatokra. 
 
A Főiskola minőségirányítási rendszerének alkalmazási területei az akkreditált felső-
oktatás, a felnőttképzés, a kutatás-fejlesztés és a tudományszervezés. 
 

1.2  A külső és belső szabályozási környezet 
 
A Gábor Dénes Főiskola minőségirányítási rendszere az alábbi nemzetközi és hazai 
követelményeknek felel meg: 

– teljesíti az európai felsőoktatási minőségbiztosítás alapdokumentumot, a 
sztenderdeket és irányelveket tartalmazó – Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) elvárásait, 

– megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek, 

– összhangban van a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlásai-
val, 

– összhangban van a GDF Intézményfejlesztési Terv célkitűzéseivel. 
 
 
 

2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

2.1 A GDF minőségirányítási rendszerének jellemzői 
 

A GDF minőségirányítás alapelvei 

A GDF minőségirányítási rendszere alatt szervezeti rendszert értünk, beleértve a 
folyamatok szabályozását, az erőforrások biztosítását, a feladatok, felelősségek, ha-
táskörök meghatározását és mindezek megvalósításához szükséges eszközök és 
módszerek összességét.  

Felépítését, fő fejezeteit tekintve az ESG standardjainak megfelelően tartalmazza 

az egyes területek szabályozásait. A Gábor Dénes Főiskola rendelkezik az ESG 
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2015 szerinti publikus és a stratégiai menedzsment részét képező minőségbiztosítási 

politikával. 

A MIRE támaszkodik az ISO 9001 szabvány szerint kialakított – 2006 óta már nem 
tanúsított – minőségirányítási rendszerre.  A GDF MIRE első verzióját a GDMIF Táv-
oktatási Alapítvány Kuratóriuma hagyta jóvá 1999-ben.  

Ebben a szabályzatban a működés általános leírását adjuk meg, megjelölve a részle-
teket tartalmazó és a minőségirányítás alapjául szolgáló kapcsolódó szabályozó do-
kumentumokat, valamint folyamatleírásokat. 

A Gábor Dénes Főiskola sajátosságaiból eredően az oktatás-nevelés, valamint a ku-
tatás-fejlesztés színvonala a GDF Szenátusa szakmai kompetenciájába tartozik. A 
stratégiai célokat ahhoz a minőségpolitikához igazítja, amely felett legfelső szinten a 
GDMIF Távoktatási Alapítvány Kuratóriuma őrködik. A MIRE évenként átvizsgálásra 
és korszerűsítésre kerül. 

A Főiskolát a partnerközpontú intézményi működés és a minőségközpontú intéz-
ményvezetés jellemzi.   
 
A minőségirányítási rendszer folyamatlánca, PDCA 

A GDF minőségirányítási rendszerét a folyamatszemléletű megközelítés jellemzi, a 
szervezeten belül az egymással összefüggő folyamatok rendszerét irányítják. Köve-
telményként tartalmazza a folyamatos fejlődést. 
 
A minőségirányítási rendszer működtetése során fontos feladat, hogy a GDF minden 
egyes szervezetében a kettős funkció kialakítását segítse elő, vagyis az operatív 
működés szabályozását, az innovatív javítást, fejlesztést. A minőségfejlesztés így 
része a mindennapi működésnek és irányításnak.  

A minőségirányítási rendszer folyamatlánca a GDF érdekelt felei igényeinek felmé-
résével kezdődik. A partneri elégedettség mérési és elemzési eredményei a tovább-
fejlesztési alrendszerbe kerülnek visszacsatolásra. A minőségirányítási rendszer fő 
elemeit négy alrendszer alkotja:  

 a vezetőség felelőssége,  

 az erőforrások allokálása,  

 az oktatás, mint szolgáltatás előállítása, 

 a mérés, elemzés és fejlesztés. 

Az oktatási szolgáltatás megvalósításához szükséges fő és támogató folyamatok 
kialakítása és az ezek működtetéséhez szükséges erőforrások optimális allokálása a 
vezetőség feladata.  Ez a tervezés fázisa. Ezt követi a szükséges oktatási-nevelési, 
kutatási-fejlesztési, nyilvántartási stb. folyamatok irányítása, a rendelkezésre álló erő-
forrásokkal való gazdálkodás. A folyamatok működését, az oktatási szolgáltatás jel-
lemzőit mérni, majd a felmérések eredményeit elemezni kell, ami alapján elvégez-
hető a javító, fejlesztő tevékenység. A folyamatközpontúság az egyes folyamatok 
alfolyamatainak meghatározását is jelenti, továbbá e folyamatok kapcsolatait is. 
Mindehhez nélkülözhetetlen a folyamatok bemenő és kimenő termékeinek szakszerű 
modellezése. 
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A folyamatos fejlesztés a minőségirányítási rendszer, az oktatási-kutatási folyama-
tok, termékek fejlesztésére is vonatkozik. A folyamatok fejlesztése részét képezi a 
folyamatközpontúság megvalósításának és a PDCA elv alkalmazásának.  

Önértékelés, minőségmutatók 

A GDF minőségirányítási rendszerének fejlesztésében nagy jelentőséget tulajdonít 
az ESG szerinti önértékelésnek. A vezetés számára különféle minőségmutatókat ké-
pezünk. Ezek egy része a GDF általános jellemzésére, összehasonlítására képzett 
általános mutatók (pl. kapacitásmutatók, mint a számítógépes férőhelyek stb.), más-
részt specifikus mutatók (pl. tudományos közlemények, publikációk, tudományos 
előadások, elnyert kutatási pályázatok, végzett és felvett hallgatók arányszáma, 
szakmai gyakorlatok eredményessége, hallgatók elhelyezkedése, erőforrások ki-
használtsága, TDK dolgozatok száma, eredményessége).  
 

Vevői elégedettség 
 
Fontos a Főiskola vezetése számára a végzős hallgatókkal készített befejező statisz-
tika eredményeinek értékelése. A vezetés nagy hangsúlyt fektet a hallgatók elége-
dettségére, így célunk, hogy a megszerzett képesítés és a mögöttes tudás színvona-
las legyen és valós társadalmi/munkaerő piaci igényt elégítsen ki. A végzetteket al-
kalmazó gazdasági szereplők visszajelzéseit különböző információs csatornák mű-
ködtetésével ismeri meg a vezetés, többek között a Diáktanácsadó és Pályakövető 
Rendszer (DPR) segítségével. 
 
Folyamatszabályozás és dokumentálás 

A folyamatok szabályozottak, ezek előíró és leíró modelljeit a minőségügyi dokumen-
tációs rendszer tartalmazza. A minőségügyi dokumentációs rendszer négyszintű; a 
MIRE mellett fontos részét képezik az eljárási utasítások (EU), a munkautasítások 
(MU) és a bizonylatok. Ezek tartalmazzák a folyamatok részletes leírását, szabályo-
zását. A minőségügyi dokumentumok elektronikus formában az intézményi Intranet 
hálózaton keresztül valamennyi dolgozó számára elérhetőek. 

 

2.2. A minőségügy szervezeti felépítése 

2.2.1 Az intézmény vezetése, feladatai a minőségirányítással kapcsolatban. 

 
Az oktatási, igazgatási és kiszolgáló tevékenységek irányításáért, szervezéséért és 
fejlesztéséért a Főiskola magasabb vezető és vezető beosztású munkavállalói (rek-
tor, általános és oktatási rektorhelyettes, tudományos és közkapcsolati 
rektorhelyettes, főtitkár, gazdasági igazgató, intézetigazgatók) és testületei (szená-
tus, rektori értekezlet, oktatási, tanulmányi, tudományos és minőségirányítási bizott-
ság stb.) felelősek. 

A Főiskola működését a fenntartó (Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Táv-
oktatási Alapítvány) érdekeit érvényesítő kuratórium felügyeli, amely felelős az Ala-
pítvány céljainak megvalósításáért. A GDF döntést hozó és a döntés végrehajtását 
ellenőrző testülete a Szenátus.  
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A minőségirányítási rendszer működéséért. a tudományos és közkapcsolati 
rektorhelyettes felelős. Szervezi, vezeti és dokumentálja a Tudományos és Minőség-
irányítási Tanács munkáját (SZMSZ 48.§.f.h.).  
 
A minőségirányítás ügyeivel a Tudományos és Minőségirányítási Tanács (TMT) 
foglalkozik. Feladata a – tudományos ügyek mellett – a GDF minőségpolitika kialakí-
tása, a minőségirányítási feladatok meghatározása, minőségcélok kitűzése, értéke-
lése. 
 
A tanács elnöke a tudományos és közkapcsolati rektorhelyettes, tagjai az intézet-
igazgatók, a minőségirányítás vezetője, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a 
Tehetségpont vezetője, valamint intézetenként a rektor előterjesztése alapján a Sze-
nátus által határozott, vagy határozatlan időre választott 1-1 tudományos fokozattal 
rendelkező oktató. A hallgatóságot érintő kérdésekben a Hallgatói Önkormányzat 
képviselője is meghívásra kerül. 
 
A Főiskola Bizottságainak működését a GDF SZMSZ a Főiskola Testületei c. feje-
zetben részletesen szabályozza 

A TMT működését a Tudományos és Minőségirányítási Tanács Ügyrend szabá-
lyozza részletesen 
 

2.2.2 A minőségirányítás operatív szervezete 

A minőségirányítás operatív és adminisztratív feladatait a GDF Minőségirányítás 
szervezeti egysége látja el a tudományos és közkapcsolati rektorhelyettes felügyele-
tével, a minőségirányítás vezetőjének irányításával, valamint a főtitkárral együttmű-
ködve ellátja a Főiskola minőségügyi rendszerének működtetésével összefüggő fel-
adatokat. 
 

A Minőségirányítás szervezeti egység feladatait a GDF SZMSZ részletesen szabá-
lyozza. 
 
2.2.3  Vezetői Információs Rendszer 

A GDF működése jól szabályozott folyamatrendszerben zajlik. A feladatok kezelésé-
re intézményi adatbázisok épültek ki. A Vezetői Információs Rendszer (VIR) ezeket a 
rendszereket forrásrendszerként használva épül fel, amelyekből megfelelő interfé-
szeken keresztül automatikusan töltődik adatokkal a VIR adattárháza.  

A főiskola stratégiájának nyomon követésére az intézményi stratégiai célok mentén 
indikátor rendszer került kialakításra. A VIR alkalmas az indikátorok megjelenítésére 
és elemzésére. A megalapozottabb vezetői döntéshozatalt a vezetői döntési helyze-
teknek megfelelő, előre elkészített statikus vagy előkészített dinamikus riportok és 
grafikus elemzések szolgálják, amelyek több intézményirányítási terület információit 
átfogóan és egyben kezelik.  

A VIR működését a GDF SZMSZ 8. sz. mellékletben, a „VIR Szabályzat” részlete-
sen meghatározza. 

. 
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3. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI POLITIKA (ESG 1.1) 

 

3.1 A vezetés minőség és kiválóság melletti elkötelezettsége 
 
A felső vezetés megfogalmazta a Főiskola küldetését, amely nyilatkozat a hosszú 
távú stratégiai célkitűzések gerincét adja. A Küldetésnyilatkozatot a GDF Szerveze-
ti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Főiskola Küldetésnyilatkozatával össz-
hangban határozta meg Minőségpolitikáját, amelyet honlapján nyilvánossá tett. 
 
A Minőségpolitika alapját képezi a felső vezetésnek a minőségirányítási rendszer 
eredményességének folyamatos fejlesztésével kapcsolatos elkötelezettsége. A veze-
tés gondoskodik arról, hogy a minőséggel kapcsolatos célkitűzések megvalósuljanak. 
 

3.2 Intézményi stratégia és minőségirányítás 

Az intézményi stratégia szoros kapcsolatban áll a minőségpolitika megfogalmazásá-
val. A stratégia kialakítása során a fő minőségcélok is megállapításra kerülnek. A 
stratégia kidolgozása és a minőségcélok megállapításának folyamatában bevonásra 
kerülnek az oktatási és szervezeti egységek, valamint a belső érintettek, a HÖK, mint 
a hallgatók képviselete, valamint a tanszemélyzet is.  

A megvalósítás során folyamatos monitoringra kerül sor az érintett szervezeti egysé-
gek részéről. A minőségügyi rendszert illető változtatások a TMB jóváhagyásával 
történnek, az illetékes szervezeti vezetők, illetve bizottságok javaslatai alapján. 

A stratégia, a minőségpolitika, a küldetés, valamint a minőségirányítási rendszer fo-
lyamatszabályozó dokumentumai elektronikus formában az intézményi hálózaton 
keresztül valamennyi dolgozó számára elérhetőek. 

3.2.1 A külső érintettek bevonása a folyamatokba 
A főiskola folyamatosan kapcsolatot tart a külső partnereivel, a szakmai gyakorlóhe-
lyek, munkaadók, duális képzési partnerek, szakmai szervezetek, irányító hatóságok 
képviselőivel.  A képzési stratégia és a fejlesztési irányok értékelésénél a hallgatói és 
a piaci igényeket egyaránt figyelembe veszi.  

3.2.2 A minőségpolitika alkalmazásának nyomon követése  
A rektori értekezleteken történnek meg a minőségpolitika teljesülésével kapcsolatos 
főiskolai szintű értékelések. A rektori értekezleten áttekintett témák közül a minőség-
biztosítást érintő operatív döntések az intézetvezetők, illetve a rektorhelyettesek in-
tézkedése nyomán érvényesülnek a gyakorlatban. A minőségpolitika alkalmazásá-
nak nyomon követését, értékelését segítik a különböző főiskolai fórumok, pl. intézet-
igazgatói értekezlet, intézeti értekezletek, valamint az érintett bizottságok, mint pl. 
Oktatási Bizottság, Tudományos és Minőségirányítási Tanács.  
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3.2.3 A minőségpolitika támogatása, a minőségtudatosság fejlesztése 
 
A GDF minőségpolitikája támogatja az intézményi minőségkultúra kialakulását, 
amelyben a Főiskola minden szereplője felelősséget vállal a minőségért és az intéz-
mény minden szintjén részt vesz a minőség biztosításában.   

A főiskola minőségpolitikája kiemelten támogatja az akadémiai integritást és szabad-
ságot, miközben fellép a csalás ellen. A Főiskola fellép a hátrányos megkülönbözte-
téssel, az intoleráns és diszkriminatív magatartással szemben. A GDF-en Esély-
egyenlőségi Bizottság (EB) működik, esélyegyenlőségi megbízott közreműködésével 
ügyel az esélyegyenlőség érvényesülésére,  

A GDF Esélyegyenlőségi Terv c. dokumentuma az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról a Főiskola honlapján nyilvánosan megtekinthető. 

A GDF Etikai Kódex részletesen tárgyalja az irányadó magatartást 

 

3.3 Minőségcélok 
 
Az Intézményfejlesztési terv (IF) kidolgozásának, megvalósításának és ellenőrzé-
sének része: 

 a Főiskola küldetése alapján a célok meghatározása, figyelembe véve a kör-
nyezeti lehetőségeket és fenyegetéseket, valamint a meglévő és kiaknázható 
erőforrásokat, 

 a Főiskola stratégiai pozícióinak meghatározása. 
 
A felső vezetés gondoskodik arról, hogy az Intézményfejlesztési terv alapján mérhető 
célok legyenek kitűzve a Főiskola minden érintett funkciója és szintje számára.  
A minőségcélok meghatározásakor figyelembe vett szempontok 

 a fenntartó elvárásai; a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai do-
kumentum; 

 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményei; 

 a hallgatók, külső partnerek, egyetemi közalkalmazottak és más érdekelt felek 
igényei és elvárásai; 

 a minőségirányítási rendszer folyamatainak eredményessége; 

 a minőségirányítási rendszerfejlesztés lehetőségei. 
 
A stratégiai célokról valamennyi érintett fél tájékoztatást kap a kommunikációs csa-
tornákon keresztül. 
A Főiskola, minőségirányítási rendszerének változtatását tervezetten hajtja végre. A 
tervezés és a megvalósításhoz, felügyelethez szükséges feladatok meghatározása a 
Minőségfejlesztési programhoz kapcsolódik. 
 

3.4 Minőségfejlesztés 
 
A Főiskola éves minőségtervezése során kidolgozza a Minőségfejlesztési program 
dokumentumot. Ebben kerülnek meghatározásra az éves minőségcélok, a végrehaj-
tás felelősei és a megvalósítás határidői. A Minőségfejlesztési programot a Tudomá-
nyos és Minőségbiztosítási Tanács tárgyalja meg és fogadja el.  
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A minőségcélok teljesülését a minőségirányítás és az illetékes vezetők folyamatosan 
figyelemmel kísérik. A TMT értekezleteken ezek áttekintésre kerülnek és szükség 
esetén a beavatkozásról határozat születik. Az egyes szervezeti egységekre vonat-
kozó minőségcélok teljesülését az adott egység értekezletein kell tárgyalni és érté-
kelni.  Az éves minőségfejlesztési program teljesülését a TMT az év végén kiértékeli.  
A Minőségfejlesztési programot a Főiskola a kommunikációs csatornáin keresztül 
nyilvánossá teszi. 
 

 

4. A KÉPZÉSI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA, JÓVÁHA-
GYÁSA, FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS 
RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE (ESG 1.2 ÉS 1.9) 

 

4.1 A Képzési Rendszer főbb jellemzői 

A GDF képzésének tartalmát, tematikáját a felsőoktatás alapképzési szakjainak ké-
pesítési követelményeiről szóló Kormányrendelet alapján határozta meg. A szakmér-
nöki szakok tartalmát neves ipari szakemberek és tudományos kutatók véleményé-
nek figyelembevételével dolgozta ki. A felsőoktatási szakképzés (illetve a régi rend-
szerű felsőfokú szakképzés) tematikáját a központi képzési és képesítési követelmé-
nyek, valamint a befogadó alapképzési szak vonatkozó tantárgyainak együttes figye-
lembevételével határozta meg.  
 
Hagyományos elemek  

A képzés hagyományos abban, hogy szemeszterekre oszlik, a számonkérés rendjé-
ben (zárthelyi, vizsga, záróvizsga), a hallgatók jogállásában stb.  
 
Nyitott képzési forma  

A Gábor Dénes Főiskola társadalmilag nyitott felsőoktatási intézmény, de a képzés 
didaktikailag zárt rendszerű, és a hallgatók felvétele az előírt jogszabályoknak meg-
felelően szabályozott.  
 
A távoktatási módszer főbb jellemzői  

A főiskola hallgatóinak egy részét távoktatással képezi. Ez azt jelenti, hogy jelentő-
sebb hangsúlyt kap az otthoni tanulás, amelyet az oktatás technologizálásán alapuló 
alábbi eszközökkel segíti: 

1. Minden tantárgyhoz az önálló tanulást lehetővé tevő tananyagot (elektronikus  
tananyagot, illetve segédleteteket) biztosít. 
 

2. Az ILIAS e-learning keretrendszerrel az on-line kurzusok, multimédiás tan-
anyagok, önellenőrző tesztek, gyakorlatok, fogalomtárak, animációk interak-
tívvá, élményszerűvé teszik az ismeretek elsajátítását. A korszerű kommuni-
kációs eszközökkel (tantárgyi e-fórum, csoportos e-mail, wikipédia stb.) jelen-
tősen fejlődött a tanárok és hallgatók közötti információcsere.  Az e-learning 
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tananyagokat és kommunikációs eszközöket az összes hallgató eléri az 
ILIAS rendszerben.  
 

3. A GDF távoktatási lényeges eleme az ún. tutori rendszer. Ennek keretében 
kvalifikált konzulens tanár felkészítési segítségét vehetik igénybe a hallgatók. 
Az ILIAS fórumrendszerével, elektronikus gyakorlatokkal és tesztekkel az 
internetes tutorok folyamatosan segítik a hallgatók tanulását és önellenőrzé-
sét. 
 

Távolléti (online) oktatás 

Az oktatás módja az online (szinkron) oktatás, az MS Teams szoftver segítségével. 
Az online tanórák interaktívak. A tanórákról videofelvételek készülnek, melyek segítik 
a hallgatókat a vizsgára való felkészülésben. Az eredeti tananyag és tansegédletek 
az ILIAS e-learning rendszerben állnak a hallgatók rendelkezésre. 

Az online oktatásban alkalmazott módszerek helyes alkalmazására tanári segédletek 
és útmutatók készültek, melyek az ILIAS rendszerben a Tanári segédletek mappá-
ban kerültek elhelyezésre. Az online óráknak és a számonkéréseknek az intézetve-
zetők általi folyamatos monitoringja, elemzése és visszacsatolása a minőségbiztosí-
tás fontos eszköze. 

A távoktatással kapcsolatos részletesen szabályozó minőségbiztosítási eljárási utasí-
tások, útmutatók: 
 

 Távoktatási folyamatok és ILIAS feladatok (EU-7.5) 

 Távoktatás ellenőrzések és értékelések  (EU-7.6) 

 Online (szinkron) oktatás útmutatói    (ILIAS) 
 

4.2. Képzési tervek és tematikafejlesztési folyamatok 

 

A Képzési tervek és a tematikák fejlesztésével kapcsolatos részletesen szabá-
lyozó minőségbiztosítási eljárási utasítás: 

 
Képzési tervek és tematikafejlesztési folyamatok (EU-7.1) 

 
 
4.2.1. Program, tanterv, tantárgyi tematika 

A képzés fejlesztésének első lépései: képzési és oktatási tervek, koncepciók, tanter-
vek kidolgozása és a tananyag tematikai fejlesztési folyamatának leírása. A koncep-
ciók, tervek, programok egységes szerkezetben készülnek.  
 
A képzési program az alábbiakat tartalmazza: 

 a képzés célját, 

 a szak(ok) elnevezését, 

 a szakon belüli sávokat, 

 az oktatás módszerét, 
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 az elsajátítandó ismeretanyag általános leírását tantárgyak szerinti bon-
tásban. 

A tanterv a következőket tartalmazza:  

 A tantárgyak intézethez rendelését. 

 A tantárgyakat szemeszterekre bontva. 

 A tantárgyak óraszámát (a krediteket) megbontva előadásokra, tantermi 
gyakorlatokra, számítógépes, vagy műszeres laborgyakorlatokra, konzul-
tációkra. 

 A tantárgyak számonkérésének módját. 
A tantárgyleírás a következőket tartalmazza:  

 A tantárgy neve 

 Azonosítója 

 Gondozója (intézet) 

 Tárgyfelelőse, előadója 

 A tantárgy óraszáma. 

 A tantárgy kreditértéke 

 A tantárgy célkitűzése 

 Tematikája 

 Követelmények 

 Számonkérési forma 

 ILIAS -beli elektronikus tan- és segédanyagok. 

 

4.2.2 A szakok indítása, a teljes képzési kínálat felülvizsgálata, módosítása 

Új oktatási program (szak) indítását az intézményi stratégiának megfelelően, a Rek-
tori Értekezlet kezdeményezi. A képzés fejlesztésének első lépései: képzési és okta-
tási tervek, koncepciók, tantervek kidolgozása és a tananyag tematikai fejlesztési 
folyamatának leírása. A koncepciók, tervek, programok egységes szerkezetben ké-
szülnek. 

A szakfelelős a szakon belüli szakmai tantárgycsoportok, sávok és fakultatív tantár-
gyak kreditösszegének1 előírt tartományára, a szemeszterek összkreditjére tekintettel 
és az egyes tantárgyak elsajátításához szükséges hallgatói munkaórák tárgyfelelő-
sök által végzett becslése alapján, illetve a más szakon már futó tantárgyak koráb-
ban meghatározott kreditjeit átvéve tesz javaslatot a konkrét kreditértékekre. Mindez 
bekerül a tantervbe. A tantervet az Oktatási Bizottság tárgyalja meg. 

A szakfelelős személyéről az Oktatási Bizottság, valamint a Tudományos és Minő-
ségirányítási Tanács együttes javaslata alapján a Szenátus dönt. A rektor hatásköré-
be tartozik a szakfelelősök kinevezése. A szakfelelős felelőssége az akkreditációs 
anyag elkészítése.  

A tanterv a Képzési és Kimeneti Követelményeknek, illetve a Szakmai és Vizsga-
követelmény rendeleteknek megfelelően kerül összeállításra. 

A tantervet az Oktatási Bizottság tárgyalja meg, és tesz javaslatot a tantárgyfelelősök 
személyére, akik a követelményeknek megfelelő tantárgyi tematikákat kidolgozzák. A 

                                            

1 Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben ‒ az Európai Kreditátviteli Rendszer elveire tekintettel ‒ egy kredit 

30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy tanév teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, a 

tanterv egy félévére jutó, egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg. 
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bizottság külön figyelmet fordít a kapacitások felmérésére, a MAB által meghatáro-
zott oktató/kredit arányok betartására. Az elkészült anyagot a Szenátus fogadja el, 
utána kerül beadásra a MAB-hoz. 
A képzéssel kapcsolatos felmérések során nyert információk visszacsatolásra kerül-
nek a felhasználói kör számára. A Főiskola folyamatosan fejleszti képzési rendsze-
rét, tematikáit, tananyagait (PDCA).  

A működő szakok tanterveit évente felülvizsgálja az OB, ekkor kerülnek bevezetésre 
a tantárgyak operatív lebonyolításáért felelős intézetvezetőktől érkezett észrevételek, 
módosító javaslatok.  

4.2.3. A tantárgyi tematikák kidolgozása, fejlesztése  

Az Oktatási Bizottság által elfogadott tanterv alapján történik a tantárgyi tematikák 
kidolgozása. A tantárgyi tematikát az intézetigazgató irányításával és felelőssége 
mellett a tárgy felelőse készíti el a GDF által előírt séma szerint.  
 

Minden félév kezdete előtt két hónappal a Tananyagmenedzsment Csoport 
tantárgyindító lapokat bocsát ki, amelyeket a tantárgyfelelősök töltenek ki, a 
tantárgyak új felépítésének megfelelően. Ekkor kerül rögzítésre a tantárgy 
felépítésével szemben vállalt módosítások tartalma és határideje (új tantárgyi 
útmutató, új tananyag, új vizsgakérdések, új gyakorlati útmutató stb.). Az aktualizált 
anyagokat a megadott határidőre, kb. egy hónappal a félév kezdete előtt fel kell 
tölteni elektronikus formában az ILIAS rendszerbe, ahonnan ezek elérhetővé válnak 
az illető szak hallgatói, illetve az oktatásban részt vevő oktatók számára. 

 
4.2.4 A munkaerőpiac igényeinek figyelembevétele  

A meghirdetett képzések és létszámok megállapításánál figyelembe vételre kerülnek 
az elmúlt évek beiskolázási adatai, a munkaerőpiac alakulása és a potenciális jelent-
kezőktől különböző csatornákon (nyílt napok, Educatio kiállítás stb.) nyert jelzések. 

4.2.5 A képzési programokhoz illeszkedő gyakorlati lehetőségek  

A hallgatók szakmai gyakorlatára a képzési és kimeneti követelményekben maghatá-
rozott, a tantervekbe bevezetett időtartamban külső gyakorlóhelyen (cég, intézmény) 
kerül sor. A szakmai gyakorlaton a Főiskola és a szakmai gyakorlóhely között megál-
lapodásban rögzített, a gyakorlóhely alkalmazottja (gyakorlatvezető) által irányított 
tevékenység folyik, melyet az adott szakképzési programjának megfelelően terve-
zünk, regisztrálunk és értékelünk (jóváhagyás/munkaterv, igazolás, hallgatói beszá-
moló). 
 

4.2.6 A képzési programmal kapcsolatos felhasználói tapasztalatok összegyűj-
tésére 

A GDF 2010 óta működtet Diplomás Pályakövető Rendszert (DPR). Ennek célja, 
hogy az intézmény, a hallgatók, valamint a munkaerő-piac elemzői képet kapjanak a 
felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, mun-
kaerő-piaci beválásáról, az intézmény pedig visszacsatolást kapjon az általa nyújtott 
képzések hatékonyságáról.  

A DPR lebonyolítását a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ végzi a Szer-
vezeti és Működési Rend 7. sz. mellékletében foglaltak szerint.  
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4.2.7 A hallgatók bevonása a képzések folyamatos fejlesztésébe  

Az újonnan indítandó képzésekről, a kapcsolódó akkreditációs beadványról is a Sze-
nátus szavaz, itt a hallgatói képviselők kifejtik véleményüket és javaslatokkal élhet-
nek. Az Oktatási Bizottságot érintő kérdésekben rendszeresen konzultálunk a Hallga-
tói Önkormányzattal. A Tudományos és Minőségbiztosítási Tanács munkájában is 
részt vesz a HÖK által delegált hallgató.  Minden tantárgy befejezését követően a 
hallgatók anonim elektronikus tantárgyértékelő kérdőívet töltenek ki az ILIAS keret-
rendszerben.  

 

4.3. Tananyagok és oktatási anyagok fejlesztése 
 

A GDF oktatási tartalmak elektronikus formában készülnek és az ILIAS rendszerben 
kerülnek tárolásra. Az elektronikus tananyagok fejlesztését a Tananyagmenedzs-
ment Csoport segíti.  

 

Az e-tartalmak fejlesztésének folyamatát külön minőségügyi szabályzatok tartalmaz-
zák: 

 Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata (EU-7.8) 

 Az elektronikus tananyagok és oktatási tartalmak bevitele  
az ILIAS rendszerbe (EU-7.7) 

 

4.3.1 Tananyagrendszer, oktatási tartalmak 
 

Tantárgyi útmutató 

A hallgatók számára egységes szerkezetben készülő foglalkozási terv. 

A tantárgyi útmutató az alábbiakat tartalmazza: 

1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok 
2. A tantárgy célkitűzése és tematikája 
3. A felkészülést támogató tananyagok 
4. Kötelező tananyagok, kiegészítő tananyagok 
5. Előtanulmányi rend, előfeltételek 
6. Módszertani javaslat a tantárgy megtanulására 
7. A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók 
8. Gyakorló feladatok  
9. A tananyag számonkérése  
10. Előadások, konzultációk 
11. Kapcsolattartás a tutorokkal, hallgatótársakkal 
12. A tanulás javasolt ütemterve. 

 
 Elektronikus tananyag, tankönyv és példatár  

Az elektronikus tananyag a tantárgy kötelező tananyagát tartalmazza. A Gábor 
Dénes Főiskolán alapelv, hogy minden tantárgyhoz elektronikus tananyag ké-
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szüljön. Az ezzel szemben támasztott általános szakmai követelmények közül a 
legfontosabbak: 

a) Legyen önálló tanulásra alkalmas (feleljen meg a távtanulásra alkalmas e-
tananyag kritériumainak). 

b) Szerkezetét és tartalmát tekintve feleljen meg a vonatkozó tantárgy temati-
kájának. 

c) Az adott tárgykörben a legfrissebb információkat (programnyelveknél a leg-
újabb verziót) tartalmazza 

d) Ne legyen redundáns sem a saját tartalma, sem más – a főiskolán megjele-
nő – tananyaggal. 

 

Az új elektronikus tananyagot tudományos minősítéssel rendelkező oktatókkal, 
vagy a téma neves szakértőivel kell lektoráltatni. 

A tantárgyindítók és kötelező tartalmak mindig két félév után kerülnek aktualizá-
lásra, addig változatlanok. 

 
Prezentációs anyagok  

Az előadások a tárgyfelelős által elkészített előadásvázlat, számítógépről kivetít-
hető prezentációs anyag alapján folynak. A prezentációkat on-line, vagy letölthe-
tő formában is szolgáltatja az ILIAS rendszer.  

 
Multimédiás, interaktív oktatóprogram 

A tárgyak jobb elsajátítását, a készségfejlesztést a hallgatók rendelkezésére bo-
csátott oktatóprogramok (az ILIAS keretrendszer segítségével elérhető e-learning 
tartalmak) segítik.  

Önellenőrzést szolgáló elektronikus taneszközök 

A tananyag elsajátításának hallgatói önellenőrzését segítik az ILIAS rendszerben: 

 automatikusan javított on-line tesztek 

 elektronikus gyakorlatok 

 elektronikus ellenőrző kérdések, minta zárthelyi és vizsgafeladatok 
Elektronikus fogalomszótár 

A tananyag legfontosabb fogalmainak definícióit teszi visszakereshetővé a hallgatók 
számára. 

 

4.3.2 Tananyagfejlesztés 

 
Tananyagok minőségbiztosítása 

Az illetékes intézetigazgató és a tantárgyfelelős tanár kötelessége a tantárgyak te-
matikájának folyamatos prognosztikai vizsgálata, kutatása tartalmi és módszertani 
szempontból, didaktikai fejlesztése, ill. a fejlesztési eredmények érvényesítése a tan-
anyagokban a tárgy minden újabb indítása előtt. 
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A fejlesztés során figyelembe kell venni az előadások, gyakorlatok, feladatok, zárthe-
lyi- és vizsgadolgozatok tapasztalatait és eredményeit, a hallgatói véleményeket, a 
társoktatók észrevételeit, az óralátogatások, értékelések során kapott javaslatokat és 
az Oktatási Bizottság, valamint az intézetek szakmai műhelyeinek észrevételeit, ta-
nácsait.  

Az elkészítendő tananyagokat előzetesen az Oktatási Bizottság véleményezi, az 
elektronikus tananyagokat az intézetek szakmai műhelyei zsűrizik. 

 
Elektronikus tananyagok adatbázisa 

Az elektronikus tananyagok tárolását és szolgáltatását, majd archiválását a tanárok 
és hallgatók számára az ILIAS rendszer biztosítja. 

 
Gábor Dénes Főiskola e-Tananyag Minőségi Díj 

A kiemelkedő minőségű elektronikus tananyagok készítőit a főiskola rektora a Gábor 
Dénes Főiskola e-Tananyag Minőségi Díj oklevél adományozásával ismerheti el. 

 
 

4.3.3 Elektronikus tantárgyi mappák készítésének folyamata 

Az elektronikus tantárgyi mappák tartalmának meghatározása, összeállíttatása a tan-
tárgyfelelős feladata. A változtatás gyakorlati kivitelezését az átadott anyagok alapján 
a Tananyagmenedzsment Csoport végzi el.  

A tantárgyak tartalmának megváltoztatása kizárólag a tantárgyfelelős rendelkezésé-
nek megfelelően történik az intézetigazgató jóváhagyásával. 

4.3.4 Kötelező és opcionális oktatási tartalmak tantárgyanként 
(ILIAS-ban) 

 

A BSc/BA és felsőoktatási szakképzés tárgyaknál kötelező tananyagele-
mek/tananyag, tananyagsegédlet: 

 Előadásvázlat  

 Önállóan tanulható elektronikus tananyag  

 Ellenőrző kérdések 

 Tantárgyi útmutató (FM 027) 

 Tantárgy leírása (FM 026) 

 Tantárgyi értékelőlap 

 Tantárgyi fórum.  

A BSc/BA és felsőoktatási szakképzés tárgyaknál opcionális: 

 Önellenőrző teszt  

 ILIAS gyakorlat  

 Hallgatói segédlet  

 Oktatási multimédiás szemléltető tananyagok  

 ILIAS fogalomtár 

 Webhírforrás  

 MediaCastok 

 Médiagyűjtemények. 
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A kötelező és opcionális tartalmakat külön szabályzat határozza meg részletesen 
 

 Távoktatási folyamatok és ILIAS feladatok    (EU-7.5) 

 Távoktatás ellenőrzések és értékelések     (EU-7.6) 

 Képzési tervek és tematikafejlesztési folyamatok   (EU-7.1) 

 Az elektronikus tananyagok és oktatási tartalmak bevitele  
az ILIAS rendszerbe       (EU-7.7) 

 Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata    (EU-7.8) 
 

 

5. HALLGATÓKÖZPONTÚ TANULÁS, TANÍTÁS ÉS ÉR-
TÉKELÉS (ESG 1.3) 

5.1. A képzés minőségének biztosítása 

5.1.1 Valósidejű irányítás 

 

– A tananyagokat, a tantárgyi útmutatókat, az ILIAS–ban elérhető segédleteket 
és on-line tananyagokat, az oktatási és a számonkérési módszereket az in-
tézeti szűrésen kívül az Oktatási Bizottság is véleményezi. 

– Az elektronikus tananyagok feltöltését, a tutori feladatok végrehajtását, a 
hallgatók tanulmányi előmenetelét rendszeresen mérjük és értékeljük. 

– A szakdolgozat készítését a GDF által felkért konzulens segíti. 

– A hallgatók évközben konzultációkon és gyakorlatokon vesznek részt, és az 
ILIAS tutor rendszer szolgáltatásait veszik igénybe. 

 
5.1.2 Végellenőrzés, visszacsatolás 

– A szakdolgozatok bírálata egységes szempontrendszer szerint történik. Bírá-
ló csak szakirányú diplomával rendelkező, elismert szakember lehet. 

– A záróvizsgáztatást központilag szervezzük Budapesten, külső elnökkel. 

– A szakdolgozatok színvonaláról hazai és külföldi felsőoktatási szakemberek, 
oktatók és kutatók, valamint gazdasági és államigazgatási szakemberek vé-
leményét is kikéri a GDF. 

– A záróvizsgák elnökei írásos véleményt adnak szerzett benyomásaikról. 

– A végzős hallgatók is értékelik a záróvizsgát, a GDF-en folytatott tanulmá-
nyaikat, valamint a megszerzett kompetenciák személyes hasznosulásának 
esélyeit. 

– A záróvizsgák tapasztalatait az oktatómunkában hasznosítjuk. 

– Az egyes tantárgyak oktatásáról a hallgatók véleményét rendszeresen gyűjt-
jük és feldolgozzuk (ILIAS tantárgyi értékelők). 

 
 

5.1.3. Kompetenciamérés 
 

A képzés eredményességét két aspektusból vizsgáljuk: egyrészt a hallgató tudását 
értékeljük, másrészt a képzés piaci értékét vizsgáljuk. A hallgatók elméleti és szak-
mai gyakorlati tudásának mérése és értékelése az egyes tárgykörökben eltérő. Az 
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értékelés a tantárgy jellegétől függően beszámoló, gyakorlati jegy és vizsga (írásbeli 
vagy szóbeli) lehet. A számonkérési módszereket az intézeti szűrésen kívül az Okta-
tási Bizottság is véleményezi, különös tekintettel arra, hogy az oktatási eredmények 
képzési célnak megfelelő kompetenciáit milyen mértékben lehet velük mérni. 
A szakmai gyakorlat értékelése a munkaprogram és beszámoló alapján a szakfelelős 
feladata.  

A csoportosan megoldott feladatok értékelésekor az oktatók hangsúlyozzák/kiemelik 
azokat a kompetenciákat, amelyekben számottevő előrehaladást észleltek. A kompe-
tenciák fejlesztésére további lehetőséget biztosít a tudományos diákköri munka.  

 
5.1.4. A hallgatói teljesítmények értékelésekor kapott eredmények felhasználá-
sa  
A hallgatók jelzésekor, vagy pedagógiailag indokolt esetben vizsga-előkészítő kon-
zultációval kell segíteni a hallgatók felzárkózását. További feladat, hogy csökkenjen 
az értékelési különbségekből fakadó, javítással kapcsolatos reklamációk száma. 
Ezért az oktatók figyelmét fel kell hívni az ún. követhető javítás alkalmazására. 
  
A GDF siófoki központjában a zh-k és vizsgadolgozatok 10%-os mintavétele alapján, 
a tantárgyi vezetőtanárok által végzett elemzéssel, annak visszacsatolásával és he-
lyesbítéssel is csökkenthetőek a reklamációk. 
 
5.1.5 A számonkérések következetessége, a tudásmérés reprodukálhatósága 
 
A Tantárgyi Útmutató a Tantárgy leírásával együtt biztosítja a hallgatók számára a 
számonkérés egyértelmű megfogalmazását és a számonkérés módját, az értékelési 
szempontokkal együtt. Az oktatók kötelesek a megfelelő számú számonkérési alka-
lom kiírására és a jegyek beírására, valamint biztosítják a hallgatók számára, hogy a 
rendelkezésükre álló számonkérési lehetőségeket minden esetben kihasználhassák. 
Az ILIAS rendszer a tantárgyakhoz tartalmaz tananyagokat és a számonkérésben 
található feladatokhoz hasonló mintapéldákat, feladatsorokat. Ezzel is a számonké-
rés következetessége érvényesül.  

 
5.1.6 A szabályok alkalmazásának nyomon követése, értékelése 

Az oktatás folyamatának nyomon követése óralátogatás által történik, az itt született 
jegyzőkönyvek elemzése az intézetigazgatók feladata. Ők saját hatáskörben hoznak 
döntéseket a tantárgyfelelősök részére, illetve nyújtanak be javaslatot az Oktatási 
Bizottságnak tantervet érintő kérdésekben.  

Az oktatás formáját, a tanulás javasolt módszertanát és a számonkérés módját is 
tartalmazó tantárgyi útmutatók felülvizsgálata minden félév megkezdése előtt két hó-
nappal megtörténik, amikor a tantárgyfelelősök kitöltik a tantárgyindító lapot, amely 
tartalmazza a tantervi adatokon kívül az alkalmazandó tananyag megnevezését, az 
oktatást támogató digitális tartalmak felsorolását, az önellenőrzési lehetőségeket, az 
alkalmazandó szoftvereket. Ebből derül ki, hogy a tantárgy milyen változtatásokat 
tartalmaz előző állapotához képest. 

 



Gábor Dénes Főiskola Minőségirányítási Rendszere 

 
 

21 
 

5.2 Egyedi, sajátos képzési módszerek alkalmazása 
 

A gyengébben teljesítő hallgatók számára biztosítjuk a külön konzultációk lehető-
ségét, egyéni vagy tankörök formájában. 

A kiváló hallgatók az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a meghatározott 
képzési időnél hamarabb is megszerezhetik egyéni tanrend keretében.  

A passzív félévről visszatérő hallgatók ugyancsak egyéni tanrendet dolgoznak ki a 
szakfelelőseikkel. Hallgatóinknak lehetősége van a más intézményben szerzett kredi-
tek beszámítására a minden félév elején zajló kreditátviteli eljárás során. Rendelke-
zésre áll a tagozatváltás távoktatási képzésre, ahol igénybe vehetik Főiskolánk 
rugalmas távoktatási szolgáltatásait.  

A kiemelkedő képességű hallgatók segítése továbbá a tehetséggondozásban (Gá-
bor Dénes Tehetségpont) és a TDK-munkában is megvalósul.  

Külföldi hallgatók az Erasmus program keretében érkeznek, nekik kérésük figyelem-
bevételével állítjuk össze a tantárgyak 30 kreditnyi csomagját. 

A tanulási útvonalak rugalmassá tétele érdekében hallgatóinknak lehetősége van 
alapképzésen specializációt és fakultatív tantárgyakat választani.  

A hátrányos, felzárkóztatandó helyzetű és a fogyatékkal élő hallgatók ügyeivel az EB 
foglalkozik. A bizottság intézkedéseit az Nftv. által megszabott jogszabályi keretek 
között hozza meg.  

 

5.3. A hallgatói értékelési eljárások felülvizsgálata  
A hallgatói értékelések felülvizsgálata is része a tantárgyak folyamatos korszerűsíté-
sének. Az értékelés típusát a tanterv határozza meg (beszámoló, gyakorlati jegy, el-
méleti vizsga), de a számonkérés módjának meghatározása a tantárgyfelelős felada-
ta. Itt figyelembe kell venni a tantárgy sajátosságait, és ennek nyomán a számonké-
rés a szóbeli felelettől gyakorlati feladat megoldásán, bemutató készítésén vagy onli-
ne teszten át az írásbeli vizsgáig nagyon sokféle lehet.  

Ezek felülvizsgálata a tantárgy újbóli indítása előtti tantárgyindító lap alkalmával 
történik, amely előírja a nyilatkozást a tantárgyfelelősnek, hogy készít-e vagy sem új 
tantárgyi útmutatót.  

A hallgatói eredmények értékelésére minden félév lezárása után sor kerül az általá-
nos rektorhelyettes irányítása alatt intézetigazgatói szinten.  

Az adatok forrása a Neptunból származó lekérdezések, amelyeket az informatikai 
igazgató és munkatársai készítenek.  

5.4. Panaszkelési eljárások 
A hallgató bármely GDF alkalmazásában álló kollegához fordulhat panasszal vagy 
reklamációs, esetleg korrekciós igénnyel akár személyesen, akár írásban vagy tele-
fonon. A hallgató észrevételeinek írásbeli rögzítésére a Hallgatói Szolgáltató és In-
formációs Központban van módja, ahol ki kell tölteni a reklamációs jegyzőkönyv for-
manyomtatványt.  

A reklamációk orvoslására vonatkozó intézkedéseket az intézetvezetők, illetve a Ta-
nulmányi Hivatal vezetője saját hatáskörben teszik meg, és felügyelik végrehajtásu-
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kat. Minden reklamációs jegyzőkönyvet írásban kell megválaszolni két héten belül. 
Minden reklamációs jegyzőkönyvről és az arra adott válaszról másolatot kap a minő-
ségirányítási vezető, akinek az ismétlődő jellegű panaszok esetén kötelessége az 
érintettek értesítése, és a helyesbítő tevékenységek kezdeményezése.  

A főiskola hallgatója az intézményi szintű döntések, határozatok ellen a kézhezvétel-
től számított 8 napon belül a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központon keresz-
tül a Fellebbviteli Bizottság részére címzett fellebbezést adhat be.  

A hallgatói és egyéb reklamációs eljárások a Helyesbítő és megelőző tevékenység 
(EU 8.3) c. kapcsolódó dokumentumban kerültek részletesen szabályozásra. 

 

 

6. A HALLGATÓK FELVÉTELE, ELŐREHALADÁSA, TA-
NULMÁNYAIK ELISMERÉSE ÉS A KÉPESÍTÉS ODAÍTÉLÉ-
SE (ESG 1.4) 

6.1 Általános szabályozás 

A hallgatók felvételével, átvételével, előrehaladásával, tanulmányai elismerésével és 
képesítésével kapcsolatos követelményeket az SZMSZ  mellékletét képező Hallga-
tói Követelményrendszer, és az ennek részét képező Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzat részletesen tartalmazza. 

A hallgatókkal kapcsolatos általános teendőket, valamint a tantárgyi teendőkkel kap-
csolatos adminisztrációs feladatokat a Tanulmányi Hivatal (TH) látja el. A záróvizs-
gák szervezését (beleértve a szakdolgozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendő-
ket is) a TH-n belül működő Záróvizsga ügycsoport végzi. Az informatikai támoga-
tást az Informatikai Központ nyújtja (NEPTUN rendszer). 

6.2. A hallgatók felvétele  

A GDF-en induló szakokról és szakirányokról, valamint a felvételi követelményekről a 
Felsőoktatási Tájékoztató, valamint a GDF saját tájékoztató anyagai, szórólapjai ad-
nak információt. A központi felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezni kizárólag 
elektronikusan lehet, az Oktatási Hivatal e célra biztosított https://www.felvi.hu/  E-
felvételi szolgáltatásán keresztül. 
A felvételi követelményeket a GDF Felvételi Szabályzata rögzíti. A felvételi eljárást 
az általános rektorhelyettes irányítja. 

A beiratkozott hallgató és a Főiskola között hallgatói szerződés kerül megkötésre. 
 

6.3. A hallgatók nyilvántartása (NEPTUN) 

A hallgatók adatainak nyilvántartását a Tanulmányi Hivatal munkatársai által veze-
tett, számítógépen tárolt törzskönyv szolgálja. A hallgatók személyi adatai tájékoztat-
nak a létszámról, felhasználásra kerülnek a Kuratóriumnak, ill. a felettes szerveknek 
benyújtandó statisztikához, továbbá a zárthelyi és a vizsgaszervezéshez.  
 

 

6.4. Oktatásszervezés 

.  

https://www.felvi.hu/
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6.4.1 Az oktatásszervezési feladatok 
Az oktatásszervezési feladatokat az általános rektorhelyettes felügyeletével a Ta-
nulmányi Hivatal, a Záróvizsga Csoport és az Informatikai Igazgatóság NEPTUN 
csoportja, valamint a főtitkár felügyelete mellett a Hallgatói Információs és Szolgálta-
tó Központ végzi.  
 

6.4.2. Kreditbeszámítás és a projektbónusz 

A hallgatók bizonyos vizsgák alól való felmentési kérelmeit, a felmentéshez szük-
séges bizonyítvány, ill. leckekönyv másolatokat a Tanulmányi Hivatal gyűjti. A fel-
mentési kérelmeket a szakfelelősök bírálják el.  

 
A Projektbónusz tantárgy célja, hogy a hallgatók innovatív vagy kutatási projektmun-
kák kapcsán azok gyakorlati kivitelezésében és azokhoz kapcsolódva szóbeli és írá-
sos publikálásában gyakorlatot szerezzenek.  
 
6.4.3 Vizsgaeredmények  

A nyilvántartás segítségével a letett és hiányzó vizsgákat, ismétlő és javítóvizsgákat, 
felmentéseket, a felvett választható tárgyakat, a féléves beiratkozáso-
kat/bejelentkezéseket, a tantárgyak és tematikák változását pontosan és napraké-
szen tartják karban. A vizsgaeredmények adatot szolgáltatnak a félévzárásokhoz, az 
eredmények kimutatásához, a szakdolgozat-terv kiadásához és az abszolutórium 
kiállításához.  

A vizsgaeredmények bizonylatai: a NEPTUN-ba történő vizsgajelentkezések, elekt-
ronikus vizsgajegyzőkönyvek és felmentési lapok. 
 

 
 

6.5. A tanulmányok lezárása, záróvizsga, oklevél 
 
6.5.1 Abszolutórium 

A GDF annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmé-
nyeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, 
záródolgozat elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerez-
te, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).  
 
6.5.2. A záróvizsga   

Az alapképzés és a szakirányú továbbképzés diplomázási eljárása csaknem azonos. 
Ez egy különösen fontos ún. kimeneti minőségszabályozási folyamat. 

A szakdolgozat készítés és záróvizsgázás lehetőségeiről és követelményeiről a hall-
gatók  

  a Hallgatói Követelményrendszerből 

  az ILIAS záróvizsgáztatással foglalkozó fejezetéből  

  valamint a gazdaságtudományok képzési terület hallgatói a Szakszeminárium 
I, II tárgy során tájékozódhatnak. 

A diplomáztatás megszervezése és lebonyolítása a Záróvizsga Csoport feladata. 
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A záróvizsgáztatással kapcsolatos szabályzatok, dokumentumok az ILIAS rendszer-
ben a Záróvizsgáztatás mappában találhatóak.  

E folyamatot részletesen az ILIAS-ban található „Egységes tájékoztató a szakdol-
gozat elkészítéséhez” c. dokumentum szabályozza. 

A felsőoktatási szakképzésben a hallgatók szakdolgozat helyett záródolgozatot ké-
szítenek a szakmai gyakorlaton végzett projektjellegű feladat alapján.  

Ennek folyamatát az ILIAS-ban található „Egységes tájékoztató a záródolgozat 
elkészítéséhez” c. dokumentum szabályozza részletesen. 

 
6.5.3. Az oklevél   

A hallgató a szakmai képesítés igazolására oklevelet (diplomát2) kap. Az oklevelet, 
az oklevélmellékletet (magyar és angol nyelvűt)3 és a leckekönyvet4 a főiskola veze-
tése a diplomaosztó ünnepségen adja át. Az oklevél kiadásának feltétele a képzési 
és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsga igazolása.  

 

7. OKTATÓK (ESG 1.5)   

7.1. Az oktatói követelményrendszer és az oktatói minőségbiztosí-
tás alapelvei  

 

Az oktatói minőségbiztosítás az oktatói munkakörökre, az oktatók besorolására, va-
lamint az oktatói tevékenység minőségbiztosítására (az oktatói alkalmasság folyama-
tos ellenőrzésére) vonatkozó szabályzat alapján történik. 
Az oktatói alkalmasság folyamatos ellenőrzését, valamint az oktatói köve-
telményrendszerben meghatározott kritériumoktól való eltérés engedélyezésének 
véleményezését az Oktatási Bizottság végzi 

A főiskolai oktatói megfelelőség mérése, kiértékelése és az általános követelmények 
teljesítése az oktatói feladattervekben megadott tevékenységek alapján történik. 

A folyamatos alkalmasság általános követelményeit a GDF SZMSZ tartalmazza (Ok-
tatói foglalkoztatási követelményrendszer). 
 
 
Oktatói tevékenységi körök 
 
Az oktatói tevékenységi köröket a hatályos SZMSZ tartalmazza. 
 

7.2 Oktatói összetétel, óraterhelés 

A GDF oktatói állományának összetétele az Nftv. és végrehajtási rendeleteiben előír-

taknak, valamint a MAB és a kapacitási kritériumoknak felel meg. 

                                            
2 Korábban a GDF a Diploma megnevezést alkalmazta. 
3 Az oklevélbeli képesítés megnevezései a jóváhagyott szakindítási kérelemben szereplőkkel meg-
egyező. 
4 Hagyományos leckekönyvet csak a 2006. előtt iratkozott hallgatóknak ad ki a Főiskola. Az elektroni-
kus leckekönyv nyomtatott kivonatát csak az kapja meg, aki ezt külön igényli. 
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Az egyes intézetek oktatóinak megfelelő terhelését az intézetigazgatók határoz-
zák meg az előzetesen beérkező információk alapján (óraterhelések, kreditterhelé-
sek, tananyag-fejlesztési, kutatási és egyéb tevékenységek).  Az oktatók naprakész 
terhelési nyilvántartását a saját fejlesztésként indított elektronikus „projektrendszer” 
tárolja és értékeli, összhangban a MIRE-vel. Az intézetvezetők hatásköre a terhelé-
sek kiegyensúlyozása az egyes oktatók között. Fontos az intézetek közötti egyenle-
tes munkamegosztás biztosítása. 

Az oktatói összetétel elemzése 

Minden tanév megkezdése előtt az OB felméri a belső és külső oktatói állományt, 
elemzi az intézetenkénti létszámokat, az oktatók életkorát, a szakterületek lefedett-
ségét, a hallgatói létszámok és szakok függvényében a várható óraterheléseket.  

 

7.3. A belső oktatók kiválasztása, értékelése és minősítése 

A MIRE külön kapcsolódó szabályzatokban tárgyalja a belső és külső oktatókkal 
kapcsolatos minőségbiztosítási folyamatokat. 
 
7.3.1. A belső oktatók kiválasztása és felvétele 

A Főiskola a fő- és részfoglalkozású belső oktatókat közvetlen szakmai kapcsolatok, 
vagy pályázat útján választja ki. 
A felvétel az SZMSZ szerint történik (Oktatói foglalkoztatási követelményrend-
szer). 

7.3.2. Oktatói munka értékelése 
 

Az oktató munkáját az intézetigazgató mennyiségi és minőségi szempontból értékeli. 
Az értékelést megkönnyíti a GDF-en bevezetett „projektlap”-nak nevezett Neptun-
riport, amely az oktatói feladatterv teljesülését elektronikus formában nyomon követi. 
A teljesítmények, a hozzájuk tartozó pontszámokkal az informatikai központ segítsé-
gével a NEPTUN-ban vezetett projektösszesítőn jelennek meg. 
 

A munka mennyiségének értékelése a feladatterv teljesülése alapján, minőségének 
megítélése az óralátogatások, a hallgatói vélemények összegzése, a publikációk, új 
tananyagok, tudományos fokozat, a szakmai tudományos közéletben való részvétel 
megítélése alapján pontozásos rendszerben történik.  Az értékelőlap kötelező mel-
lékletei az óralátogatási jegyzőkönyvek és a hallgatói véleményeket összesítő lapok.  

Az intézeti értékeléseket az igazgatók az általános rektorhelyettesnek továbbítják. Az 
oktatói teljesítmény eredményeit az Intézeti értekezleteken kell összegezni és az ok-
tatók felé jelezni, a szükséges beavatkozások, korrekciók megvitatásával. 
 

7.3.4 Hallgatói vélemények, visszajelzések az oktatói munkáról  
Minden félév végén, az egyes tantárgyak befejezésével a hallgatók anonim online 
tantárgyértékelő lapot töltenek ki az ILIAS-ban. Ezek tartalmát mindegyik tantárgy-
felelős a saját tantárgyánál megismeri, az intézetigazgató felelős a hallgatói vissza-
jelzések kiértékeléséért és a szükséges intézkedések meghozataláért. Ezek nyo-
mán ösztönzik az oktatókat formai és tartalmi változtatásokra. Az intézetigazgatói 
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értékelésen kívül fontosak a formális és informális keretek között zajló oktató-oktatói 
és oktató-hallgatói párbeszédek, tapasztalatcserék is. 

A hallgatói tantárgyértékelés folyamatát a  MU 8.1 Kérdőívek az oktatás minőségé-
ről c. minőségügyi szabályzat tartalmazza részletesen. 

7.3.5 A belső oktatók minősítése   

A belső oktató munkáját közvetlen felettese minősíti. A minősítés feladata egyrészt 
az oktató munkájának hosszabb távú értékelése, másrészt további fejlődésének elő-
segítése. 

A belső oktatók kiválasztásának és értékelésének folyamatát a Belső oktatók kivá-
lasztása, minősítése (EU-7.3) c. minőségügyi dokumentum szabályozza részlete-
sen. 

 

7.4. A külső oktatók kiválasztása és értékelése 

  
7.4.1. A külső oktatók kiválasztási folyamata 

Az intézetek a belső kapacitások optimális kihasználásán túl kezdeményezik külső 
oktatók bevonását. A kiválasztás – ugyanúgy, mint az új belső oktatók felvétele ese-
tében – történhet szakmai-oktatói hírnév, korábbi szakmai gyakorlat alapján. Ennek 
hiányában bemutató oktatáson vesznek részt, egyebekben pedig meg kell felelniük a 
GDF oktatói követelményrendszerének.  

Az intézeti igazgató javaslata alapján az általános rektorhelyettes dönt az új külső ok-
tatók nyilvántartásba, oktatói adatbázisba vételéről, oktatói megbízatásáról. 

 
7.4.2. Külső oktatók munkájának értékelése   

A külső oktató munkájának ellenőrzése és értékelése a belső oktatókéhoz hasonló 
szempontok alapján történik. Munkájukat a tárgyfelelős oktató szakmai irányításával 
végzik, az intézetigazgató felügyeletével. 

 
A külső oktatók kiválasztásának és értékelésének folyamatát a Külső oktatók kivá-
lasztási, értékelési és nyilvántartási folyamata (EU-7.2) c. minőségügyi dokumen-
tum szabályozza részletesen. 

 

7.5. Oktatói nyilvántartási rendszer 

Az oktatók nyilvántartása elektronikus információrendszer (NEPTUN) segítségével 
történik. A GDF elektronikus oktatói adatbázisa tartalmazza az oktatók személyi ada-
tait, az általuk oktatott tárgyak listáját, oktatási terhelésük adatait, publikációikat stb. 

 
Oktatói véleményének gyűjtése, értékelése 

A dolgozói elégedettség-vizsgálat során az oktatók véleményeinek visszacsatolása 
történik meg, anonim módon.  Egységes kérdőíves felmérésen alapul, amelyet éven-
te egyszer tölt ki minden dolgozó. Az eredmények értékelésre, majd a vezetőség felé 
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továbbításra kerülnek. A dolgozók véleménye alapján az intézmény lehetőségeihez 
mérten szükség szerinti korrekcióra kerül sor.  

 

7.6. Az oktatói teljesítmény elismerése 
 
A GDF rektora pályázatot ír ki az Év oktatója címre, amelyet a hallgatók elektronikus 
úton leadott szavazatai alapján lehet elnyerni. 

A kiváló oktatói teljesítményt a GDF Szenátusa Gábor Dénes Nívódíjjal ismerheti el 
 

 

8. TANULÁSTÁMOGATÁS ÉS HALLGATÓI SZOLGÁLTA-
TÁSOK (ESG 1.6) 

 

8.1. Tárgyi feltételek, az oktatási infrastruktúra biztosítása 
 
8.1.1. Tantermek, technikai felszereltség, internet 

Elsődleges cél, hogy az oktatás különböző fázisaiban (előadások, gyakorlatok, zárt-
helyik, konzultációk stb.) a legmegfelelőbb helyiségeket biztosítsuk hallgatóink, taná-
raink számára. A tanulóköri méretű tantermek jelentős része korszerűen felszerelt 
számítógépes gyakorlóterem.  3D grafikai fejlesztésre és oktatásra alkalmas eszkö-
zök, és különféle elektronikus műszerekkel felszerelt laboratóriumok szolgálják a 
mérnökképzést.  

A NEPTUN-ban található oktatói órarend tartalmazza az egyes órákhoz hozzárendelt 
tanterveket is. A vizsgákhoz szükséges tantermeket a vizsgáztató tanárok a 
NEPTUN segítségével választják ki és rendelik hozzá a vizsgákhoz.  

A GDF gépeire telepített, illetve telepítendő szoftverek üzemeltetését a Főiskola az 
ezt leíró szoftverhasználati szabályzat szerint végzi. A szabályzatnak megfelelően a 
dolgozók csak a számukra engedélyezett szoftvereket használják.   

A számítógéptermekben és a könyvtárteremben hallgatóink rendszeresen interne-
tezhetnek. A folyosókon elérhető a GDF vezeték nélküli hálózata.  
 
8.1.2. Könyvtár 

A GDF hallgatók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtárát 
használják a két intézmény közötti megállapodás értelmében. A GDF központi épüle-
tében lévő folyóirat-olvasó csak korlátozott hozzáférést tesz lehetővé kézikönyvek-
hez, szótárakhoz, tankönyvekhez, szakdolgozatokhoz és elektronikus tartalmakhoz. 
 
8.1 3. Étterem és büfé 

Az oktatók, a hallgatók és a nem oktató dolgozók részére étterem és büfé áll rendel-
kezésre. 

 
8.1.4. Egészségvédelem, sportolási lehetőségek 
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A Hallgatói Szolgáltató és Információs Központ, amely szorosan együttműködik a 
Hallgatói Önkormányzattal és külső diák sportklubokkal, számos sportolási lehetősé-
get ajánl a hallgatók számára. 

 

8.2 Hallgatói háttértámogatások 

8.2.1 Az első évfolyamra belépő hallgatók beilleszkedésének segítése  

Az első évfolyamos hallgatóknak felzárkóztató kurzusokat tartunk matematikából és 
fizikából. Augusztus utolsó hetében intenzív angol nyelvi kurzust kínálunk. Az oktatás 
megkezdése előtti héten kompetenciafejlesztő képzésben is részesülnek. 

A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ támogatást nyújt főiskolánk hallgatói-
nak adminisztratív ügyekben 

8.2.2 Mentorálás, támogató szolgáltatások, tanácsadások a hallgatók számára. 

A Főiskolánk segít hallgatóinknak a karrierépítésben, életvezetési tanácsokat ad, és 
tájékoztat szakmai, valamint szabadidős programokról. A diáktanácsadás- és pálya-
követés a HISZK feladata, a nem első évfolyamos hallgatók számára ezen kívül a 
Tanulmányi Hivatal, és adott kérdésekben az intézetvezetők, illetve az oktatók adnak 
támogatást. Oktatóink a heti fogadóóráikon is a hallgatók rendelkezésére állnak. Le-
hetőség van az e-mailen vagy az ILIAS fórumrendszerén történő konzultációra is.  

8.2.3 A támogató rendszerek megismertetése a hallgatókkal 

A tájékoztatás első évfolyamon zömében a kompetencia-fejlesztő tréningen valósul 
meg. Ezen kívül a hallgatók kapnak beiratkozási tájékoztató levelet, valamint tanul-
mányaik során Neptun-körlevelekben hívjuk fel a figyelmüket aktuális teendőikre. A 
tájékoztatás eredményességét a támogatórendszerek felelősei vizsgálják, mérik a 
szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát. 

8.2.4 A közösségfejlesztést segítő hallgatói háttértámogatások 

A GDF több olyan rendezvényt szervez, amelyek a fenti célokat szolgálják: Karrier-
nap, Lányok Napja, Kutatók Éjszakája, Tehetségpont Gála, vitaestek, HÖK-
gólyatábor és egyéb programok. Minden évben az Erasmus hétre kerül sor, amelyen 
közösen vesznek részt a nálunk tartózkodó külföldi hallgatók és oktatók mellett a 
GDF hallgatók is.  

8.2.5 Ösztöndíjak a hallgatók számára.  

Főiskolánkon a hallgatói ösztöndíjak fajtáit és odaítélésének feltételeit a HKR részét 
képező Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, amely a honlapon érhető el. A 
Szociális ösztöndíjak odaítélése saját ponttáblázat alapján történik. Ennek elkészíté-
se a Tanulmányi Hivatal hatáskörébe tartozik, a TB fogadja el. 

8.2.6 Tanulmányi adminisztráció  

A Tanulmányi Hivatal  végzi a Főiskola teljes körű oktatásszervező és tanulmányi 
jellegű feladatainak ellátását. A tanulmányi ügyek intézése és gondozása, a teljes 
körű elektronikus hallgatói adminisztrációs feladatok ellátása a Hallgatói Követel-
ményrendszer (HKR) szerint történik.  

8.2.7 A tananyagellátás rendszere 
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Főiskolánk minden hallgatója számára ingyen biztosítja az összes tananyagot, se-
gédletet elektronikus formában az ILIAS rendszerben. 

8.2.8 Egyéb hallgatói szolgáltatások  

A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ menedzseli a Diplomás Pályaköveté-
si Rendszert. 

A Nemzetközi és Közkapcsolati Központ foglalkozik az Erasmus program keretében 
a hallgatók és oktatók nemzetközi mobilitásával. 

A Főiskola támogatja a Gábor Dénes Tehetségpontot, amely diákműhelyeiben lehe-
tőséget biztosít hallgatóinknak a tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően az érdek-
lődéseiknek megfelelő tevékenységek folytatására.  

A fogyatékkal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat a Szabályzat a fogyatékos-
sággal élő hallgatók esélyegyenlőségét biztosító feltételekről szabályozza.  

 

 

9. INFORMÁCIÓKEZELÉS (ESG 1.7) 

9.1 Adatok, indikátorok a GDF minőségcéljainak értékeléséhez  
 
A Főiskola stratégiai céljaival összhangban indikátorokat alkalmaz irányítási tevé-
kenységéhez. Az indikátorokhoz szükséges adatokat a működés során adatbázisok-
ban gyűjti. 
 
Az adatok rögzítését, megismerhetőségének módját, mentésének és archiválásának 
eljárásait az adatvagyon védelméről belső szabályzatok és utasítások szabályozzák: 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Adatkezelési Szabályzat,  
 
 
Szisztematikusan felhasznált adatok a GDF döntéseinek megalapozásához 

Globális szintű döntésekhez: 

 országos és regionális KSH adatok (demográfia, szakképzés), 

 felsőoktatási felvételi eredmények és statisztikák elemzése a tervezéshez. 

Szervezeti szintű döntésekhez: 

 a Főiskola beiskolázási és felvételi adatai, létszámadatok, lemorzsolódás, 

 létszámadatok elemzése, óraterhelés, terem-kihasználtsági adatok, 

 szabadon választott tantárgyak igényének felmérése, 

 az óraadó és főállású oktatók minősítése, 

 DPR adatok, végzett hallgatóktól és záróvizsgaelnököktől érkezett vissza-
jelzések értékelése. 

A Főiskola közkapcsolati megjelenését és kommunikációját irányító és koordináló 
szervezeti egység a Marketing és Kommunikációs Központ. 
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9.2 Belső információs rendszer 
A belső kommunikációs rendszer az alábbi elemeket tartalmazza: 

 Integrált informatikai rendszer (Intranet, ILIAS, honlap, Outlook) 

 Hallgatói Szolgáltató és Információs Központ  

 Formális és informális értekezletek 

Az intézmény belső kommunikációs csatornáin (hírlevél/Intranet) történik a tájé-
koztatás. 

 Intranet – zárt hálózat, amelyet kizárólag az intézmény dolgozói érhetnek el 
megfelelő jogosultság birtokában. 

 InfoPass (hírlevél) - belső levelezés, az intézménnyel kapcsolatos hírek, in-
formációk közzététele hagyományosan ennek segítségével történik. 

 

9.3 Az információk kezelése-gyűjtése, elemzése és felhasználása  
 
A GDF a következő információkat elemzi: beiskolázási és végzési adatok; mintatan-
terv szerinti előrehaladást leíró adatok; lemorzsolódási adatok; DPR adatok; OMHV 
adatok; hallgatói és végzett hallgatói elégedettségi adatok (a képzési programokra, 
illetve a hallgatói szolgáltatásokra vonatkozóan is); TDK, tehetséggondozás eredmé-
nyét leíró adatok.  

A fent említett adatokat az intézményi döntéshozatalban felhasználók elsődleges 
köre a rektor, az általános rektorhelyettes, a főtitkár, a gazdasági igazgató, az inté-

zetigazgatók és a Tanulmányi Hivatal vezetője. Az adatokat azonban az intézmény ‒ 

ezen belül kiemelten a GD Tehetségpont ‒ valamennyi oktatója, mentora, valamint a 

HISZK munkatársai is felhasználhatják oktatási, kutatási és pályaorientációs felada-
taik elvégzésében. 

A beiskolázási és végzési adatok, mintatanterv szerinti előrehaladást leíró ada-
tok, lemorzsolódási adatok elsősorban a Neptun rendszerből gyűjthetők különböző 
riportok segítségével. A vezetőség számára elemzéseket és kimutatásokat a Tanul-
mányi Hivatal készít. 

A DPR adatok gyűjtése online standard kérdőíves adatfelvétellel történik. Az infor-
mációkat a HISZK munkatársai kezelik. 

A végzett hallgatói elégedettségi adatok összegyűjtése a diploma átvételekor a 
„Végzett hallgatók pályakövetése” kérdőívvel történik; az adatokból adatbázis készül. 
Ezek felhasználása a beiskolázás, a további szakok, képzések indítása, szolgáltatá-
sok fejlesztése, tananyagfejlesztés céljából történik. 

OMHV (oktatói munka hallgatói véleményezése) adatok gyűjtésére az ILIAS 
rendszerben „Tantárgyértékelő” kérdőív áll rendelkezésre, azok kiértékelése és 
elemzése a minőségbiztosítás fenntartása, javítása céljából történik. 

TDK, tehetséggondozás eredményét leíró adatok: a TDK szabályzat alapján ke-
letkező dokumentumok kezelése és tárolása a Tudományos Diákköri Tanács felada-
ta.  
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9.4 A külső és belső érintettek bevonása  
 
Külső érintettek: 

 Oktatási Hivatal – a FIR-ben elérhető és a DPR-ből letölthető adatok segítik a 
vezetői döntéseket, 

 a gyakorlati képzőhelyek véleményei és visszajelzései, 

 állásbörze rendezvényen iskolaszövetkezeti előadások, workshopok a mun-
kaerő-piaci igényekkel kapcsolatos információk frissítésére. 

Belső érintettek: 

 HÖK – hallgatók megkeresésében vállal szerepet, 

 TH – kezeli a tanulmányokkal kapcsolatos információkat. Kapcsolatot tart az 
Oktatási Hivatallal, 

 HISZK – front office szervezeti egység, amely kezeli az intézmény központi e-
mail címét, így ide érkezik először minden kérés, megkeresés és vélemény. 

 

9.5. Diplomás pályakövetés (DPR) 
 

A Gábor Dénes Főiskolán folytatott diplomás pályakövetés célját a 4.2.6. alfejezet 
tartalmazza. 

Az intézményi SZMSZ 7. sz. mellékleteként rögzített belső szabályozás leírja a főbb 
folyamatokat, a feladat- és felelősségi köröket, valamint kitér a pályakövetés adatvé-
delmi kérdéseire, az eredmények felhasználásának módjára, következményeire.  

A vizsgálati eszközök online formában kerülnek tárolásra, felhasználásra. 
 

9.6 A munkahelyi elégedettség mérésére  
 

A dolgozói elégedettség-vizsgálat intézetenkénti, egységes kérdőíves felmérésen 
alapul, amelyet évente egyszer tölt ki minden dolgozó. Az eredményeket értékelik, 
majd a vezetőségnek továbbítják. A dolgozók véleménye alapján az intézmény lehe-
tőségeihez mérten szükség szerinti korrekcióra kerül sor.  

A munkahelyi elégedettség mérésének folyamatát a „Kérdőívek az oktatás minő-
ségéről (MU-8.1)” szabályzat tartalmazza részletesen. 

 

9.7 Adat- és információbiztonság  

Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag egyedi jelszóval védett számítógépeken 
keresztül lehet hozzáférni. A webes felületeken elérhető adatbázisok felhasználónév, 
egyedi jelszó és megfelelő jogosultság birtokában érhetőek el. 

A papír alapon tárolt adatok védelméről az Iratkezelési szabályzat rendelkezik. 

A nem nyilvános adatok, elemzések hozzáférhetősége 

A Neptun zárt felületén jogosultságokkal korlátozott módon lehetségesek riport-
lekérdezések. Az Intranet a jogosultsággal rendelkező dolgozók számára tartalmaz 
releváns információkat. 
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10.  NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK (ESG 1.8) 

10.1 Intézményi sajátosságok 

Az intézmény a működésével kapcsolatos legfontosabb információkat a Főiskola 
honlapján (www.gdf.hu) teszi közzé. Az információk közzétételének négy célcso-
portját különböztetjük meg: felvételizni kívánó, leendő hallgatók (érdeklődők) beirat-
kozott hallgatók, oktatók/munkatársak és a külső érintettek. Elsődleges célcsoport a 
jelentkezni kívánó, leendő hallgató. A most felvételiző diákokat a korcsoportjukra jel-
lemző információs csatornákon keressük meg (intézményi honlap, közösségi oldalak, 
EDUCATIO és más pályaválasztási/karrier események, országos és intézményi 
nyomtatott és online felvételi tájékoztatók, nyílt napok, plakátok, filmek stb.) E cél-
csoport számára a honlapon elérhetők a Főiskola képzési programjaival, a felvételi-
vel és a GDF működésével kapcsolatos alapvető információk csak a belső nyilvá-
nosság, vagy ezek korlátozott köre számára érhetők el, de kérésre kiadhatók. A sza-
bályzatok nyilvánosan elérhetőek.  

A már beiratkozott hallgatók az intézményi honlap mellett az ILIAS honlapján5, illet-
ve a Neptun rendszeren keresztül tájékozódhatnak.  

A Hallgatói Információs Központ valamennyi hallgató, érdeklődő és partner számá-
ra egységesen, egyidejűen és hitelesen tájékoztat.  

 
10.2 A nyilvános információk frissítése 

A GDF honlapjának felépítését a főiskola vezetéséből és informatikusokból álló 
szakmai bizottság határozta meg. A GDF honlapja folyamatosan frissül, az egyes 
oldalak tartalmának aktualizálásáért az érintett szervezeti egységek felelősek, a mar-
keting vezető közreműködésével.  

A Marketing és Kommunikációs Központ feladatait GDF SZMSZ szabályozza. 

 

10.3 Az intézmény működését szolgáló dokumentumok elérhetősége  

Az intézmény működését szolgáló dokumentumok a Főiskola honlapján a Rólunk fő-
menüpont „Nyilvános adatok/szabályozó dokumentumok” címszava alatt érhetők 
el. 

A Főiskola honlapján kívül ezek a szabályzatok, valamint a szenátusi határozatok a 
belső információs rendszeren, az Intraneten keresztül is elérhetőek azok számára, 
akik erre jogosultak.  

Az Intranet rendszerben jogosultsággal nem rendelkezők a legfontosabb szabályza-
tokról, döntésekről elektronikus körlevélben (InfoPass) értesülnek. 

 

 

 

                                            
5 Az ILIAS-nak is van nyilvános része, amelyen mintatananyagok és tudományos cikkek is találhatók. 

http://www.gdf.hu/
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11. RENDSZERES KÜLSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (ESG 
1.10) 

A Főiskola rendszeres időközönként köteles alávetni magát az ESG által meghatáro-
zott külső minőségellenőrzési folyamatnak. E feltétel szempontjából külső minőségel-
lenőrzésnek tekintendők a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által lefoly-
tatott ellenőrzések, akkreditációs eljárások is.  
 

Mivel a minőségbiztosítás állandó folyamat, a Főiskola számba veszi a legutóbbi kül-
ső értékelés ajánlásait és fejleszti minőségközpontú folyamatait.  
  

12. AZ INTÉZMÉNY/KÉPZÉSI TERÜLET SZAKMAI TUDO-
MÁNYOS TEVÉKENYSÉGE 

12.1 A kutatás-fejlesztés szerveződései 

A Főiskolán a kutatás-fejlesztési munka három szerveződésben folyik: 

 intézeti kezdeményezésű kutatás-fejlesztés, tudományos műhelyek 

 egyéni (szakterületi) K+F témák, 

 szerződéses kutatás-fejlesztés, pályázatok. 

A GDF egyik fontos kutatás-fejlesztési területe a hatékony képzési formák és mód-
szerek kialakítása, továbbá az oktatás korszerű eszközökkel történő technologizálá-
sa.  

12.1.1 Diszciplináris kutatás 

Az oktatók saját kezdeményezésükből, az oktatói követelményrendszerben előírt tu-
dományos fokozatok, címek megszerzése, illetve a tudományos minősítéssel rendel-
kezők további tudományos fejlődése céljából végeznek egyéni diszciplináris kutatá-
sokat. Kívánatos, hogy ezekhez belső vagy külső pályázatokon támogatást szerez-
zenek, és az eredményeket doktori szabályzatokban elismert fórumokon publikálják. 
A kutatási témák időnként más intézményekkel együttműködve kerülnek kidolgo-
zásra, illetőleg gyakorlati hasznosításra. Ezek színvonalát intézeti zsűrizésen, vitafó-
rumokon is el kell bírálni. Az egyes témák kidolgozásának meghatározását az inté-
zetigazgatók bírálják el, jóváhagyó az általános és oktatási rektorhelyettes. 

 

12.1.2 Intézeti szintű kutatás-fejlesztési témák, tudományos műhe-
lyek  

 
Az intézetekben végzett kutatási fejlesztési tevékenységet az intézetek igazgatói ko-
ordinálják a GDF tudományos és közkapcsolati rektorhelyettesének irányításával. 

A legfontosabbak az intézet szakmai profiljához illeszkedő diszciplináris kutatási té-
mák. Ezt általánosan nem lehet szabályozni. Általában az intézetek műhelyeibe tö-
mörült oktatók és adott téma iránt érdeklődő kollégák önszervezésével jön létre a 
kutatást végzők csoportja. 
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Az intézetek keretében működnek a tudományos műhelyek, amelyek meghatáro-
zott céllal, vezetővel, és kutatási programmal rendelkeznek. A tudományos műhelyek 
tevékenységének eredményei folyamatosan kerülnek fel a GDF honlapjára.  

A tudományos műhelyek vezetőit a tudományos és közkapcsolati rektorhelyettes ne-
vezi ki. Munkatervet kell készíteniük és éves beszámolóban összegzik tevékenysé-
güket. A jelentéseket a TMB tárgyalja és fogadja el.  

  

12.1.3 Kutatás- fejlesztési-innovációs és pályázati projektek 
 

A Főiskola intézetei, más intézmények szervezeti egységeivel, vagy munkatársaival 
közösen pályáznak meghatározott, K+F+I vagy oktatásfejlesztési feladatok megoldá-
sára. Új pályázat elkészítésére külön team alakul, vezetőjét, szakmai felelősét a rek-
tor bízza meg, aki felelős a pályázat szakmai tartalmának minőségéért. A pályázati 
munkát a Pályázati Iroda támogatja. 

Sikeres pályázat esetén K+F+I projekt keretében a szerződések által meghatározott 
feladatokat az előírt módon és ütemezésben kell megoldani. A projekt koordinátorát, 
szakmai és pénzügyi vezetőjét a rektor bízza meg. Indokolt esetben külön minőség-
ügyi felelőst is ki kell jelölni, aki felelős a projekt minőségbiztosításáért. A projekt vég-
rehajtásában részt vevő szakmai és adminisztratív tagokat a projekt koordinátor ja-
vaslatára a rektor bízza meg. 

 

12.2. A kutatás- fejlesztési-innovációs tevékenység ellenőrzése, ér-
tékelése 

 12.2.1 Az ellenőrzés módszere  

 folyamatközi ellenőrzés, a minőségbiztosítás előírásaihoz igazodó rendszer-
ben, a fejlesztési folyamat célszerűen megválasztott szakaszaira jellemző köz-
bülső termékek kulcstulajdonságait rögzítő bizonylatok alapján történik; az okta-
tástechnológiai kutatás-fejlesztés minőségének biztosítása szintén folyamatközi 
ellenőrzéssel történik. 

 végellenőrzés. 

A diszciplináris és az oktatástechnológiai K+F+I munkákat az intézetvezetők az okta-
tók és az intézeti közösségek évente belső zsűrizés keretében értékelik.  
A K+F+I projekteket elsősorban a megbízó értékeli, de mindhárom K+F+I forma 
eredményeiről az oktatók beszámolnak a GDF tudományos konferenciáin. 
A GDF bizottságai éves jelentéseikben elemzik az intézetek és a Főiskola egészé-
nek tudományos K+F+I teljesítményét. 
 
A GDF tudományos tevékenységét irányító szervezet a Tudományos és minőség-
irányítási Tanács (TMT).  

A kutatási programok kialakítása, jóváhagyása a TMT feladata. Az előző évben 
végzett munka értékelése alapján a TMT az éves „utolsófeladatok” ülésén hoz döntést 
az adott téma folytatásáról, illetve leállításáról. Ugyanezen az ülésen kerül sor az eset-
legesen szükséges módosítások meghatározására. Az itt meghatározott kutatási fel-
adatok végrehajtását az intézetvezetők folyamatosan nyomon követik.  
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12.2.2 Az eredmények mérésére alkalmazott indikátorok 
A tudományos kutatási munka értékelésére a két legfontosabb mutató: 

 kutatásból született publikációk, 

 a gyakorlati használatba történő átvezetést. 

A publikációk számát évente ellenőrizni kell az MTMT adatbázisa alapján. A gyakor-
lati használatba történő átvezetés tekintetében a felhasználóktól érkező visszajelzé-
sek a mérvadónak. Az ILIAS elektronikus távoktatási rendszer felhasználói a kutatási 
eredményeket alkalmazzák, és éves konferenciájukon értékelik. 

12.2.3 Az oktatók tudományos tevékenységének vizsgálata  

Az oktatók tudományos tevékenységének vizsgálata éves rendszerességgel történik. 
Az intézetvezetők feladata, hogy figyelemmel kísérjék munkatársaink ez irányú tevé-
kenységét. Az intézeteken belüli információátadás alapvető eszköze az intézeti érte-
kezlet. A tanévzáráskor sorra kerülő értekezlet az, ahol intézeten belül értékelik az 
elvégzett tudományos munkát.  

12.2.4 Tájékoztatás a tudományos, szakmai tevékenység eredményeiről 
A GDF az intézetekben folyó tudományos-szakmai munka eredményeit hazai és 
nemzetközi publikációkban, rendezvényeken teszi közzé. Követelmény, hogy min-
den oktatónak évente min. 1 publikációja legyen. A publikációknak az MTMT-ben 
való rögzítése szükséges. A publikációs tevékenység az oktatói kinevezések fontos 
kritériuma. A GDF Informatika c. tudományos folyóiratának nemzetközi szerkesztő 
bizottsága biztosítja, hogy csak kiemelkedő színvonalú publikációk megjelentetésére 
kerülhet sor.  
 
Kutatási-fejlesztési eredményeinkről évenként megrendezendő tudományos rendez-
vényeinken, konferenciáinkon számolunk be, ahol a hallgatóink, illetve külföldi part-
nereink számára is előadási lehetőséget biztosítunk (Tudomány Napja konferencia, 
TDK konferencia, GD Tehetségpont konferencia, Ratkó István Tudományos Emlék-
ülés, MIKE ILIAS konferencia, Kutatók Éjszakája, Nemzetközi ERASMUS Hét stb). 

A Főiskola támogatja, hogy oktatói a tudományos-kutatási eredményeikről hazai és 
nemzetközi konferenciákon tartsanak előadásokat. A konferenciákon való részvételt 
engedélyeztetni kell, az illetékes intézetigazgatóval, illetve a tudományos és közkap-
csolati rektorhelyettessel, aki dönt a lehetséges támogatásról. 
 
A hazai és nemzetközi konferenciák engedélyeztetése a Konferencia részvétel 
rendje c. dokumentumban van részletesen szabályozva 
                                                                                  
12.2.5. Az oktatók ösztönzése a tudományos tevékenység végzésére 

A tudományos tevékenység mérőszámai megjelennek a Neptun projekt értékelőlap-
ján, amelyet az intézetvezetők folyamatosan figyelnek. A GDF vezetésének felelős-
sége, hogy a tudományos kutatómunkának presztízsértéke legyen, és ösztönzőleg 
hasson a munkatársaink teljesítményére. A sikeres tudományos kutatásokat folytató 
oktatókat a GDF a TMB javaslatára eseti jutalomban részesítheti. 

 

12.3. Tehetséges hallgatók a tudományos tevékenységben  

A tehetséges hallgatók kiválasztása két egymásra épülő fokozatban történik: 
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 Tudományos Diákműhelyek,  

 Tudományos Diákkörök. 

A Gábor Dénes Tehetségpont elsősorban az informatika tudományterületén kon-
centrál a tehetségek felkarolására. Az intézetekben működő tudományos műhelyek 
munkájához kapcsolódó tehetségpontok évente szerveznek tudományos diákműhe-
lyeket. A tanév végén szervezett konferencián a diákok bemutatják munkájukat egy-
másnak és a meghívott közönségnek. 
A tudományos diákműhelyek hallgatói a Tudományos Diákkörökben folytathatják tu-
dományos munkájukat. Itt rendszerint egy hallgató mellett egy konzulens oktató áll. 
Az intézetekben folyó TDK munkát az intézeti TDK felelős oktatók segítik. A tudomá-
nyos diákkörök meghirdetését, a házi TDK konferenciák szervezését és az OTDK-ra 
való nevezést a GDF TDT elnöke hangolja össze.  
 
A TDK eredményes munka elismerése a tanulmányok során  

A hallgatók által végzett eredményes tudományos munka elismerésére főiskolánk 
létrehozta a Projektbónusz 1-2-3 tárgyakat, amelyek a tanrendbe illeszkednek. Eze-
ken keresztül a tantárgy leírásában meghatározott módon kredit pontokkal jutalmaz-
zuk a hallgatókat. A Gábor Dénes Főiskolán kifejtett eredményes tudományos diák-
köri konzulensi munkát a főiskola rektora oklevéllel ismeri el. A Kutatók éjszakája 
GDF-en rendezvény előadóinak a főiskola rektora elismerő oklevelet ad. 

 
A Tudományos Diákkör tevékenységét a GDF TDK szabályzat határozza meg rész-
letesen. 
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I. Kapcsolódó dokumentumok listája 
 
1. Minőségirányítási Eljárási Utasítások (EU) és Munkautasítások (MU) 

 

Azonosító Megnevezés 
 

EU-4.2 Dokumentumok kezelése 

EU-7.1 Képzési tervek és tematikafejlesztési folyamatok 

     EU-7.2 Külső oktatók kiválasztási és minősítése 

EU-7.3 Belső oktatók kiválasztása és minősítése 

EU-7.4 ILIAS szerepek és jogok 

EU-7.5 Távoktatási folyamatok és ILIAS feladatok 

EU-7.6 Távoktatás ellenőrzések és értékelések 

EU-7.7 Elektronikus tananyagok és oktatási tartalmak bevitele az ILIAS rend-
szerbe 

     EU-7.8 Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata 

EU-8.1 Vizsgáztatási rend 

EU-8.3 Helyesbítő és megelőző tevékenység 

MU-6.1 Oktatási infrastruktúra 

MU-7.1 Tantárgyak azonosítása 

MU-7.4 Hallgatói szerződések 

MU-8.1 Kérdőívek az oktatás minőségéről 

MU-9.1 Távoktatás módszertani tutori képzés 

 
 

 

 
 
2. Minőségüggyel kapcsolatos egyéb szabályozó dokumentumok 
 

 GDF Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

 Intézményfejlesztési Terv 

 Minőségpolitika 

 Minőségfejlesztési program, minőségcélok 

 Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 

 A GDF Felvételi Szabályzata 

 GDF Etikai Kódex 

 GDF Esélyegyenlőségi Szabályzat  

 GDF Szociális Ösztöndíj szabályzat 

 GDF Szoftverhasználati Szabályzat 
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 Egységes tájékoztató a szakdolgozat készítéshez (ILIAS) 

 Egységes tájékoztató a záródolgozat készítéshez (ILIAS) 

 Tudományos és Minőségirányítási Tanács Ügyrend 

 Bizonylatkezelési szabályzat 

 Kézikönyv a Gábor Dénes Főiskola diplomás pályakövetési rendszeréhez 
(SZMSZ 7. sz. melléklete) 

 Adatvédelmi szabályzat 

 Informatikai szabályzat 

 Tudományos Diákköri Szabályzat 

 Minőség értékelés, indikátorok  

 Munkaszerződések 

 Munkaköri leírások 
 

 


