
Sorszám Minőségcél megnevezése Leírás/mérés módja ESG referencia Bázisérték Cél
Tárgyidőszaki 

teljesítés

Teljesítés szöveges 

értékelése

1.

Képzési portfólió felülvizsgálata,  

az online oktatás szempontjai 

alapján

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos változások 

indokolják a képzési portfólió-elemek 

áttekintését, és az online oktatás 

járványhelyzettől független, részbeni vagy teljes 

bevezetését bizonyos képzési formákban, ( 

kiemelten is a szakirányú továbbképzések 

esetében) a kari hallgatói létszám megtartása és 

növelése érdekében  

ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika 

ESG1.2 A képzési programok 

kialakítása és jóváhagyása ESG 1.9 

A képzési programok folyamatos 

figyelemmel kísérése és 

rendszeres értékelése

Né.

A hallgatói igényehez és a 

járványhelyzethez jobban 

alkalmazkodó képzési 

kínálat kialakítása 

Né.

A szakirányú továbbképzések esetében részben megtörtént az 

online képzésre való áttérés, amit a jövőben is tervez megtartani 

a kar vezetése.

2. Hallgatói felvett létszám növelése

A képzési portfólió felülvizsgálatának lényeges 

része a piacképes képzések azonosítása és a 

beiskolázás fokozása. (Kari minőségpolitika 

hivatkozás: ,, ... a Kar előkelő helyet kíván 

elfoglalni a hazai karok rangsorában, színvonalas 

képzéseivel növelve a karon tanuló magyar és 

külföldi hallgatók létszámát"). Mérése: az 

általános felvételi eljárásban és a pótfelvételi 

eljárásban felvett hallgatók összesített létszáma 

alapján.

ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika 

ESG1.2 A képzési programok 

kialakítása és jóváhagyása ESG 1.9 

A képzési programok folyamatos 

figyelemmel kí-sérése és 

rendszeres értékelése

275

A teljes képzési kínálat 

esetében 5%-os létszám 

növekedés

364
A felvett hallgatói létszám 32,4%-kal nőtt a bázisértékhez képest, 

ami a PTE viszonylatában is kimagasló érték.

3.
Hallgatói kiválósági mutatók 

javítása

A kari TDK, OTDK tevékenység 

eredményességének növelése; a hallgatói 

tudományos, szakmai pályázatokban való 

részvétel erősítése ( pl. UNKP)

ESG 1.6 Tanulástámogatás és 

hallgatói szolgáltatások

Né.

A kari TDK-n, OTDK-n és 

UNKP pályázatokban 

résztvevők számának 

növelése 5 fővel

ÚNKP  4

TDK  6

OTDK   3          

                         

Összesen:         

13

 A kari TDK, OTDK tevékenység eredményessége nőtt. A hallgatói 

tudományos, szakmai pályázatokban való részvétel erősödése 

továbbra is cél kell, hogy maradjon, kiemelésre érdemes, hogy 

több OTDK résztvevő díjazásra került a tárgyidőszakban (1. első 

hely, 1 különdíj)

4.
Külföldi hallgatói létszám 

növelése

2019-20 tanévben megtörtént a magyar nyelvű 

óvodapedagógus alapszak angol nyelvű 

változatának indítása.(Kari minőségpolitika 

hivatkozás: ,, A magyar nyelvű képzések mellett 

a PTE nemzetköziesítési stratégiájával 

összhangban fontos kari prioritás az idegen 

nyelvű képzési portfólió fejlesztése is") A képzés 

hallgatói létszámának további növelése, a PTE 

minőségpolitikai céljaival és nemzetköziesítési 

törekvéseivel összhangban indokolt.

ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika  

ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, 

tanítás és értékelés ESG 1.4 A 

hallgatók felvétele, előrehaladása, 

tanulmányaik elis-merése és a 

képesítés odaítélése ESG 1.6 

Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások ESG 1.9 A képzési 

programok folyamatos 

figyelemmel kí-sérése és 

rendszeres értékelése

7

10 fő beiskolázása az 

angol nyelvű 

óvodapedagógus szakon 

15

A 15 jelentkező közül 9 hallgatót vett fel a kar, a jelenlegi 

információ alapján azonban 1 hallgató nem kapott vízumot, 

ezért nem tudja megkezdeni tanulmányait szeptembertől. Az 

angol nyelvű óvodapedagógus  szakon tanuló hallgatói létszám 

összesen közel duplájára nőtt a bázisidőszakhoz képest.



5.
Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások kialakítása

 KarrierPont  és a Mentorprogram online 

fejlesztése és virtuális szolgáltatási körének 

szélesítése a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos 

intézkedések tükrében indokolt.

ESG 1.6 Tanulástámogatás és 

hallgatói szolgáltatások
0 Cél a bázisérték növelése 1

A KPVK Karrier Pont a Covid-19 járványhelyzet miatt kialakult, lelki egészség 

szempontjából igen megterhelő időszakban az alábbi módon támogatta a 

hallgatókat:                                                                                                                                              

1. az online oktatás és izoláció okozta mentális problémák egyéni, online 

tanácsadáson történő megbeszélését ajánlottuk fel több ízben, amelyeket a 

KPVK Karrier Pont vezetőjénél és a PTE Karrier Iroda dolgozóinál vehettek 

igénybe. Ezeken a konzultációkon az elhúzódó járványhelyzet okozta lelki 

problémákról, a megküzdési módokról, a rezilienciáról beszélgettünk. A 

hallgatókat abba az irányba tereltük, mennyire fontos a különböző 

stresszkezelési módszerek megismerése és elsajátítása, amelyek a vírussal való 

megküzdésben is segíteni fogják őket (az immunrendszerük erősítése révén).

2. a tanulás támogatását szolgáló asszertív kommunikációs tréninget és 

stresszkezeléses tréninget megtartottuk online formában, így a túljelentkezés 

sem jelentett gondot.

3. Hallgatóink részt vettek együttműködő partnerünk, a PTE Karrier Iroda online 

rendezvényein is.

4.  Karrier Strart címmel C-típusú tárgyat hirdettünk meg, amelynek teljesítési 

feltétele karrierépítési, mentálhigiénés vagy készségfejlesztő előadásokon és 

wokrshopokon való online részvétel volt. Ezért a hallgatók kreditet is kaptak.

6.

Külföldi intézményi szakmai 

kapcsolatokban, és nemzetközi 

online programokban résztvevő 

oktatói létszám emelése

A partnerintézményekkel meglévő kapcsolatok 

online formában történő erősítése, és további 

partnerintézményekkel történő együttműködés 

kialakítása, nemzetközi online tudományos 

rendezvényeken, és pályázatokban való 

részvétel erősítése

ESG 1.5 Oktatók Né. Cél a bázisérték növelése Megvalósult

A COVID-19 járványhelyzet alatt az oktató kollegák nagyszámú 

online rendezvényen vettek részt, maga a kar is több ilyen 

rendezvényt szervezett (pl. Szekszárdi PR Akadémia).

7.

Kari kommunikációs (PR és 

marketing) tevékenység 

fejlesztése 

Online marketing és PR tevékenység 

eredményességének növelése, a Kari honlap  

tartalmainak felülvizsgálata és fejlesztése, új kari 

kommunikációs formák bevezetése

ESG 1.7 Információkezelés       ESG 

1.8 Nyilvános információk
Né. Cél a bázisérték növelése Megvalósult

A kari honlap átalakítása és fejlesztése megtörtént, a COVID 

időszakban szinte kizárólag online felületen történő 

kommunikáció zajlott.


