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Bevezetés 
 
 
A GDF éves Minőségfejlesztési programja az intézmény minőségirányítási rendszerének, (MIRE) egyik 
alapvető dokumentuma. A Gábor Dénes Főiskola minőségfejlesztési tevékenysége a 
Küldetésnyilatkozatában szereplő céloknak és az ESG sztenderdjeinek a megvalósítását szolgálja.  
 
A Minőségfejlesztési Program a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area” (ESG) sztenderdjei mentén határozza meg az oktatás és az oktatáshoz 
szorosan kapcsolódó szolgáltatási területeken kitűzött minőségfejlesztési célokat, feladatokat, 
felelősöket és a teljesítés határidejét.  
 
Alapja a főiskola Intézményfejlesztési Terve (IFT), amely meghatározza a 2021-2015 közötti időszakra 
a GDF középtávú stratégiáját. A stratégia felvázolja az intézmény jövőképét, a jövőkép elérése 
érdekében meghatározott stratégiai irányokat.  
 
A GDF Minőségpolitika céljainak elérése érdekében jelen programban foglalt feladatok 
megvalósításában a főiskola minden oktató, kutató, oktatást-kutatást támogató munkatársa aktív 
szerepet vállal. 

A minőségirányítási rendszer sajátosságai 
 
 
A GDF MIRE a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódva az intézmény 
minőségirányítási szabályzatát képezi, egyben az intézmény minőségirányítási kézikönyve is. Az egész 
intézményre kiterjedően tartalmazza szervezett tevékenységek rendszerét, amely a főiskola szakmai 
célkitűzéseinek és tényleges működésének megvalósítását célozza. Középpontjában a közvetlen és 
közvetett partnerek igényeinek magas szintű kielégítése áll.  
 
A GDF minőségirányítási rendszerét a folyamatszemléletű megközelítés jellemzi, a szervezeten belül az 

egymással összefüggő folyamatok rendszerét irányítják. Követelményként tartalmazza a folyamatos 

fejlődést, és tudatosan alkalmazza a TQM bizonyos elemeit.  

A Főiskolát a partnerközpontú intézményi működés és a minőségközpontú intézményvezetés 

jellemzi.  A minőségirányítási rendszer folyamatlánca a GDF érdekelt felei igényeinek felmérésével 

kezdődik. Ennek megvalósítása, illetve az igények kielégítése a vezetőség felelőssége. A partneri 

elégedettség mérési és elemzési eredményei a továbbfejlesztési alrendszerbe kerülnek 

visszacsatolásra.  

A folyamatos fejlesztés a minőségirányítási rendszer, az oktatási-kutatási folyamatok, termékek 

fejlesztésére is vonatkozik. A folyamatok fejlesztése részét képezi a folyamatközpontúság 

megvalósításának és a PDCA elv alkalmazásának.  

A GDF minőségirányítási rendszerének fejlesztésében nagy jelentőséget tulajdonít az önértékelésnek. 

Feltárjuk a fejlesztendő területeket, amelyekre fejlesztési terveket készítünk és valósítunk meg.  
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A minőségirányítás ügyeivel a Tudományos és Minőségirányítási Tanács (TMT) foglalkozik. Feladata 
a – tudományos ügyek mellett – a GDF minőségpolitika kialakítása, a minőségirányítási feladatok 
meghatározása, az éves Minőségfejlesztési program, a minőségcélok kitűzése, végrehajtásának 
segítése és megvalósításának értékelése. A tanács elnöke a tudományos és közkapcsolati 
rektorhelyettes. 

A minőségfejlesztési program elvei 
 
A minőségfejlesztési program elvei az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 
 
1. Az ügyfélközpontúság fejlesztése. Ennek keretében az ügyfelek véleményének 
visszacsatolása – a jogi és igazgatási eszközökön kívül - különösen az alábbi 
dokumentumokba: 
 

 Intézményfejlesztési Terv 

 Képzési program 
 
Az Intézményfejlesztési Terv koordinátora a rektor, a képzési programé az általános rektorhelyettes, 
illetve az adott programelemet gondozó intézetek igazgatói.  
 
2. A folyamatok folyamatos javítása. Olyan rendszer kialakítása, amely az intézményi menedzsment 
minden szintjén lehetővé teszi a beavatkozást. 
Ennek keretében a főiskola belső szabályozottsági kultúrájának fejlesztése, főleg az alábbi területeken: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása, amely jelenti: 

 szerkezetének egyszerűsítését (a Szenátust csak azokkal a szabályozási elemekkel indokolt 
terhelni, amelyek stratégiai jelentőségűek és/vagy jogszabályban kötelezően szenátus által 
tárgyalandók. 

 

 a szabályozás minden elemének frissítését, így különösen a jogszabályváltozások 
okozta változások átvezetését. 

 
3. Teljes elkötelezettség a GDF stratégiai célkitűzései megvalósítása iránt. Ennek 
keretében a szervezeti kultúra erősítését vállaljuk. 
 
A főiskolai dolgozók elkötelezettsége érdekében szükséges az intézményfejlesztési 
elképzelések kommunikálása: 

 a tanulás infrastruktúrájának biztosítása a szervezeten belül: a „tervezés mint a tanulás” elv 
érvényesítése; 

 a szervezeti vezetők (úgy a vezetői testületek tagjai, mint az egyes vezetők) tanulási 
képességeinek fejlesztése. 

 Az érintettek folyamatos tájékoztatásával, a főiskolai szervezet működési mechanizmusainak 
rendszeres és folyamatos nyilvánosságra hozásával, magyarázatával, a kapcsolódó jelenségek 
kommunikációjával.  

 Az együttműködés és a csapatszellem erősítésével.  
 
A teljes elkötelezettséghez szükséges szervezeti kultúra-fejlesztésért a munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetők felelősesek. 
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A fejlesztési javaslatok rendszerterve 
(a programok témakörei, felelősei) 

 
 
 

 Az egész életen tartó tanulásra alkalmas intézmény kialakítása - koordinátor: Rektor 

 Elektronikus oktatás fejlesztése – koordinátor: általános és oktatási rektorhelyettes 

 Szakok mintatanterveinek, tárgyainak fejlesztése –koordinátor: általános és oktatási rektorh. 

szakfelelősők 

 Kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység, oktatói kar tudományos munkája – koordinátor: 

tudományos és közkapcsolati rektorhelyettes 

 Nemzetközi kapcsolatok, angol nyelvű képzések  – koordinátor: tudományos és közkapcsolati 

rektorhelyettes 

 Tehetséggondozás – koordinátor: általános és oktatási  rektorhelyettes,Tehetségpont vezető 

 Minőségirányítás fejlesztése – koordinátor: minőségirányítási vezető 

 Vezetői információs rendszer fejlesztése – koordinátor: főtitkár 

 Hallgatói szolgáltatások fejlesztése – koordinátor: főtitkár 

 Külső-belső kommunikáció fejlesztése – koordinátor:  főtitkár 

 Oktatástechnikai háttér, elektronikus szolgáltatások fejlesztése – koordinátor: informatikai ig. 
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A 2020. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK, 

MINŐSÉGCÉLOK TELJESÜLÉSE 
 

 
 

FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 
 

MINŐSÉGCÉL TELJESÍTÉS 
 

Új interaktív tananyagok, valamint 
tansegédletek fejlesztése  (IFT 1.2, ESG 1.6) 
 

Célérték: 5 db. új 
interaktív 
tananyag 

Az online előadásokról videofelvételek 
készültek, ezek az ILIAS-ban kerültek 
elhelyezésre. A tansegédletek, tananyagok 
széleskörű megújítása történt, így a 
minőségcél teljesítettnek tekinthető. 
 

Szakdolgozatok minősítési átlagának emelése 
(IFT 2.1, ESG 1.3) 
 

Célérték: 4,1 Teljesült. Az online oktatás feltétele mellett is 
sikerült a végzős hallgatóknak jó minőségű 
szakdolgozatokat készíteniük és azt 
megvédeniük a záróvizsgán. 

Főállású oktatók publikációi számának 
emelése (IFT 3.2) 

Javasolt ösztönző rendszer kidolgozása, az 
oktatói publikációs tevékenység javítására.  
Előterjesztés a felső vezetésnek. Ajánlatos 
lenne a GDF költségvetésében a tudományos 
területre külön meghatározott összeg 
elkülönítése 

 

Célérték: min. 1 
db/fő/év 

Nem teljesült. A GDF MTMT szerinti 
publikációinak száma a 2019-es 17 után 2020-
ban 15, azaz a 2018-as csúcsérték fele. A 
2019.10.01 óta eltelt időszakban a feladat az 
volt, hogy a további visszaesést megállítsuk és 
elindítsuk a publikációs tevékenység 
támogatását. A céloknak megfelelően a 
tevékenység ösztönzése a Kutatók Éjszakája 
program kapcsán bevezetett ösztönző 
célprémium bevezetése volt a 2020-as év 
végén.  
 

Hallgatói elégedettség növelése, a 

reklamációk számának csökkentése (IFT 1.2, 

ESG 1.7) 

 

Célérték: min. 20 
%-os csökkenés 
elérése a jogos 
hallgatói 
panaszok 
számában 

 

A 2020. évben összesen 4 db.  írásbeli 
hallgatói panasz érkezett a Főiskolára, a 
Hallgatói Információs és Szolgáltató 
Központhoz.  Az írásos panaszok a főtitkár 
felé továbbításra kerültek, további 
intézkedésre. A hallgatói panaszok 
kivizsgálásában, kezelésében és 
megoldásában a HÖK is bevonásra került. A 
minőségcél teljesítettnek tekinthető. 

 

Pályázati tevékenység hatékonyságának 

javítása, K+F projektek indítása (IFT 3.1, ESG 

1.6) 

 

Célérték: min 1 db 
K+F projekt 
indítása 

 

Részben teljesült. A Green Policy Center 
segítségével, a Fluidra, Corvinus, Laposa 
közreműködésével indult kutatási projektünk a 
szőlőművelés öntözéses gazdálkodásának 
fényképes elemzésére, mely nem nyert 
támogatást, de a konzorcium folytatja a 
projektet, és újra beadja a pályázatot 2 MEUR 
értékben. 
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A 2021. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK, 

MINŐSÉGCÉLOK 
 

 
 

FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 
 

MINŐSÉGCÉL  HATÁRIDŐ 
 

FELELŐS 
 
 

 
A gyakorlati képzést segítő elektronikus taneszközök 
továbbszélesítése  (IFT 1.2, ESG 1.6, ESG 1.9) 
 

Célérték: 5 db. új interaktív  
gyakorlatokat segítő 
taneszköz  

2021.12.31. Intézetigazgatók, 
általános és 
oktatási rektorh. 

 
Hallgatói ösztönző rendszer fejlesztése 
TDK és hallgatói innováció fejlesztése (IFT 1.1, ESG 1.1) 

Célérték:  OTK-ra kerülő 
dolgozatok száma 2. 

2021.12.31. Tudományos és 
közkapcsolati 
rektorh. 
TDK elnök 

 
Publikációk mennyiségi és minőségi mutatóinak emelése. 
Főállású oktatók publikációi számának javítása (IFT 3.2, 
ESG 1.1) 

 

Célérték: átlagosan 1 
publikáció/oktató/év 

2021.12.31. Tudományos és 
közkapcsolati 
rektorh. 
intézetigazgatók 

A Főiskola képzési portfóliójának szélesítése. Angol 

nyelvű BSc képzés feltételrendszerének kialakítása (IFT 

1.3, ESG 1.2, ESG 1.9) 

Célérték: első évfolyam 
elektronikus tananyagainak 
előkészítése. 

2021.12.31. Általános és 
oktatási 
rektorhelyettes, 
intézetigazgatók 

Kutatási kultúra és infrastruktúra fejlesztése. Hazai illetve 

nemzetközi K+F projektek indítása. Pályázati aktivitás 

növelése (IFT 3.1, ESG 1.6) 

 

Célérték: min 1 db új K+F 
projekt indítása 

 

2021.12.31. Tudományos és 
közkapcsolati   
rektorhelyettes 

 

 

 

Jóváhagyta: a  GDF Tudományos és Minőségirányítási Tanácsa  

 


