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Minőségcél megnevezése Leírás/mérés módja ESG referencia Bázisérték Cél Felelős

Teljesülés 

ellenőrzésének 

határideje

1.

Képzési portfólió 

fejlesztése idegen nyelvű 

programok kidolgozásával

Az előző évek munkája nyomán a KPVK stabil 

magyar nyelvű képzési portfólióval 

rendelkezik Szekszádon és Pécsett egyaránt. 

A tantervek folyamatos felülvizsgálata mellett 

prioritás új angol nyelvű programok 

kidolgozása és indítása, jelen pont erre 

vonatkozó minőségcélt határoz meg.

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

2

Új angol nyelvű továbbképzési 

program előkészítése, majd 

erre épülő szakirányú 

továbbképzés kialakítása. 

Angol nyelvű téli és nyári 

egyetemi programok 

fejlesztése.

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

intézetigazgatók

2022. szeptember 

30.

2.
Hallgatói felvett létszám 

növelése

A képzési portfólió felülvizsgálata alapján 

megtörtént 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

364

A teljes képzési kínálat 

esetében a felvett hallgatói 

létszám mutató min. szinten 

tartása.

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

intézetigazgatók

2022. szeptember 

30.

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
13

A kari TDK-n, OTDK-n és UNKP 

pályázatokban résztvevők 

számának növelése 5 fővel

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

intézetigazgatók, 

szakkollégium vezető, 

kari TDK koordinátor

2022. szeptember 

30.

4.

Külföldi hallgatói létszám 

növelése új képzési 

programokon keresztül

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") Az idegen nyelvű 

képzések 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 

elismerése és a képesítés 

odaítélése ESG 1.6 

Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások ESG 1.9 A képzési 

programok folyamatos 

figyelemmel kí-sérése és 

rendszeres értékelése

15

A hallgatói létszám min. 50%-

os emelése az idegen nyelvű 

programokon.

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

IGYPI intézetigazgató

2022. szeptember 

30.

5.

Tanulástámogatás és 

hallgatói szolgáltatások 

kialakítása

A KarrierPont  működési körének szélesítése 

új intézményi együttműködések 

felhasználásával.

ESG 1.6 Tanulástámogatás és 

hallgatói szolgáltatások
0 Cél a bázisérték növelése Karrier Pont vezető

2022. szeptember 

30.

6.

Külföldi intézményi 

szakmai kapcsolatokban, 

és nemzetközi online 

programokban résztvevő 

oktatói létszám emelése

A partnerintézményekkel meglévő 

kapcsolatok online formában történő további 

erősítése, új partner-intézményekkel történő 

együttműködés kialakítása, nemzetközi 

online tudományos rendezvényeken, és 

pályázatokban való részvétel erősítése

ESG 1.5 Oktatók Né. Cél a bázisérték növelése

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

intézetigazgatók

2022. szeptember 

30.

7.

Kari kommunikációs (PR és 

marketing) tevékenység 

fejlesztése 

Online marketing és PR tevékenység 

eredményességének növelése, új 

médiafelületek és új partneri kapcsolatok 

kiaknázása.

ESG 1.7 Információkezelés       ESG 

1.8 Nyilvános információk
Né. Cél a bázisérték növelése

Dékán, 

dékánhelyettesek, 

intézetigazgatók

2022. szeptember 

30.

Záradék:  Elfogadva a KPVK Kari Tanácsának 67/2021. (10.04.)  számú határozatával.

Szekszárd, 2021. október 4.

Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar minőségcéljai a 2021 /2022. tanévre


