
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bessenyei György Tanárképző Központ 

2014/15. tanév minőségfejlesztési terve 
 

 

I. KÉPZÉS-OKTATÁS 

 

Ssz. Intézkedés Határidő Felelős 

Oktatás, oktatásszervezés 

1. Az mesterképzés iskolai gyakorlatának és 

összefüggő szakmai gyakorlatának évenkénti 

megbeszélése oktatói értekezleten (a 

kurzusértékelés és a hallgatói elégedettségmérés 

adatai alapján) a mesterképzés felelőseivel. 

május főigazgató (Szabó Antal), 

szakfelelősökkel 

együttműködve 

2.  Új képzések akkreditációs anyagának 

kidolgozásában való együttműködés (igény 

szerint). 

folyamatos főigazgató (Szabó Antal) 

 

 

Mesterképzés 

3. Gyakorlati képzési napló aktualizálása nappali és 

levelező tagozaton 2; 3, 4,és 5 féléves képzésre. 

Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön 

egyeztetése. 

október 20. Vallner Judit  

4. Iskolai tanítási gyakorlaton és összefüggő szakmai 

gyakorlaton részt vevő hallgatók adatainak 

(„Hallgatói adattábla”) aktualizálása (felvett 

hallgatók, végzett hallgatók), szükség szerinti 

fejlesztése új információk beillesztésével. 

október 20. 

 

 

 

Vallner Judit  

 

 

 

5. A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok 

szakmai felkészítése. 

szeptember, február Buhály Attila, Vallner Judit  

 

Oktatók, dolgozók 

6. A központ új munkatársainak felelősségi 

területeinek meghatározása 

október 1.  főigazgagó (Szabó Antal) 

7. Rövid távú személyes fejlesztési és karrierterv 

készítése 

november minden dolgozó 

8. Karriertervek ellenőrzése: a határozott idejű 

alkalmazások esetében szemeszterenként, 

határozatlan idejűeknél évente 

márc. 21. közvetlen vezető 

Hallgatók 

9. Hallgatók beiskolázása: közreműködés az 

intézményi beiskolázási stratégia 

megvalósításában, az egyes intézetekhez 

csatlakozva 

folyamatos főigazgató (Szabó Antal) 

10. Pályakövetés folyamatos főigazgató, Alumni, Karrier- és 

PR-irodával együttműködésben 

 

II. MÉRÉSEK 

 

 

 

  

Ssz. Intézkedés Határidő Felelős 

       11. Dolgozói elégedettségmérésben való részvétel  

 

november minden dolgozó 

12. - Hallgatói elégedettségvizsgálat megismétlése 

- mesterképzésben részt vevő hallgatók iskolai 

gyakorlatai vonatkozó eredmények kiértékelése 

- szakirányú továbbképzési szakok HEM-ének 

kiértékelése, tanulmányterület-felelősökhöz való 

szeptember Vallner Judit  



továbbítása 

 

13. Teljesítménymérésben való aktív részvétel 

(Admir helyett) 

november eleje minden oktató 

 

III. SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

 
Ssz. Intézkedés Határidő Felelős 

14.  Médiában való megjelenés, sajtótájékoztatón való 

érdemi részvétel (országos, városi, intézményi 

szinten) 

folyamatos főigazgató (Szabó Antal) 

15. A hallgatói elégedettségvizsgálat eredményeinek 

publikálása a honlapon  

június 30. minőségfejlesztési felelős (Vallner 

Judit),  

tikár (Nagyné Budaházi Erika) 

16.  Külső szolgáltatások: 

- szakirányú továbbképzések 

- pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési 

szakok indítása 

folyamatos főigazgató (Szabó Antal), 

terület-felelős (Vallner Judit) 

17. Honlap aktualizálása, hiányzó  dokumentumok 

elkészítése 

folyamatos  főigazgató (Szabó Antal) 

 

18. Kari minőségfejlesztési terv honlapon való 

közzététele 

szenátusi elfogadás után intézményi honlap-szerkesztő 

    

 


