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15/2020. (X.9.)/R számú Rektori utasítás  

Intézményakkreditációs Munkacsoport létrehozásáról 

 

1. A Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Rend I.1. Minőségbiztosítási 

Szabályzat 4. § (1) bekezdése alapján az „Egyetem minőségbiztosítási rendszerét a rektor 

irányítja, ő felel annak működtetéséért”. 

2. Az Egyetem 2020. évi intézményakkreditációs eljárásával kapcsolatos soron következő 

feladatainak összehangolását segítendő a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

(MAB) látogatásával kapcsolatos feladatok operatív előkészítése, a látogatás alatti egyetemi 

intézkedések előkészítése és megtétele, valamint a MAB látogatóbizottsági értékelés 

véleményezésének koordinálása érdekében a mai napon Intézményakkreditációs 

Munkacsoportot hozok létre. 

3. Az Intézményakkreditációs Munkacsoport elnöke és tagjai: 

a) Dr. Stipta István (ÁJK), egyetemi tanár, az ÁJK Kari Minőségbiztosítási Bizottság 

vezetője, az Intézményakkreditációs Munkacsoport elnöke, 

b) Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita (BTK), egyetemi docens, az Egyetem 

minőségbiztosítási vezetője, az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság vezetője, 

c) Dr. Tolnai Ágnes (TFK), dékánhelyettes, egyetemi docens, az Egyetem intézményi 

önértékelésének és a hitéleti képzések önértékelésének elkészítését koordináló egyetemi 

Akkreditációs Munkacsoport vezetője,  

d) Szabó Katalin Zsuzsanna, oktatási igazgató az Oktatási-Képzési munkacsoport 

vezetője, 

e) Dr. Birher Nándor (ÁJK), egyetemi docens, minőségbiztosítási szakértő, 

f) Kecskés Máté (TFK), az egyetemi Hallgató Önkormányzat képviselője. 

4. Az Intézményakkreditációs Munkacsoport feladatai: 

a) A MAB intézményakkreditációs látogatás előkészítésével kapcsolatos feladatok: 

 Az ESG 2015 sztenderdjeinek és irányelveinek ismertetése, a minőségszemléletű 

képzés és kutatás lényegi elemeinek széleskörű megismertetése az egyetem minden 

polgára és más érdekeltek számára, az egyetemi küldetésnyilatkozattal 

összhangban. 

 Az Egyetem képzési, kutatási, üzemeltetései folyamatai szabályozottságának 

felülvizsgálata (Tervezés, mérhető megvalósítás, ellenőrzés és értékelés, 

visszacsatolás). 

 Az egységes intézményi minőségirányítási rendszer és a kari tevékenységek 

viszonyának vizsgálata. 

 Az intézményakkreditációs önértékelés fontosabb elemeinek ismertetése az oktatók 

és hallgatók részére (Tréninghét – Károli Közösségi Napok). 
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 Az Egyetem központi honlapjának és az egyes szervezeti egységek 

honlapoldalainak folyamatos monitorozása, szükség esetén rektori intézkedések 

előkészítése. Ezen belül: 

 a minőségbiztosítás kiemelt megjelenítése, 

 a kötelező tartalmak elérhetősége, 

 a minőségbiztosítás folyamatos működését és hatékonyságát igazoló 

dokumentumok közzététele, 

 a KRE minőségbiztosítási eljárásainak hatékonyságát és a minőségcélok 

megvalósulását mutató indikátorok meghatározása, valamint a 

visszacsatolási mechanizmusok leírása. 

 Az intézményi önértékelés mellékletében szereplő adatok kontrollja, a megfelelő 

kari, szervezeti egységbeli elérhetőségük ellenőrzése. 

 A hallgatói és oktatói elégedettségmérés feldolgozásának és kiértékelésének 

célvizsgálati ellenőrzése. 

 Szükség esetén belső audit végzése és szükség esetén a rektori intézkedés 

előkészítése. 

 A tehetséggondozás eredményeinek – ESG 2015 szerinti – egyetemi összegzéséhez 

a szempontok kidolgozása és a rektor részére történő előterjesztése. 

 A vizsgált időszak nemzetközi kapcsolatairól és tudományos tevékenységéről szóló 

összegző jelentés szerkezetére és – MAB kritériumok szerinti – tartalmára 

vonatkozó ajánlás elkészítése. 

 A végzett hallgatók elégedettségvizsgálata, a karrierutak nyomon követése, az 

alumni-tevékenység összegzése, a Társadalmi Tanács működési tapasztalatainak 

áttekintése. 

 A külső minőségbiztosítás érdekében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel 

történő kölcsönös monitoring tapasztalatok összegzése. 

 A MAB Látogatóbizottság látogatásának technikai előkészítése, a panelok 

összeállításának koordinálása, a panelok tagjainak felkészítése. 

b) A MAB intézményakkreditációs látogatás ideje alatt folyamatos rendelkezésre-állás, az 

interjúkban szereplő vezetők, egyetemi, kari képviselők részére információk biztosítása. 

Eseti rektori döntés alapján részvétel az interjúkon, panelbeszélgetéseken. 

c) A MAB Látogató Bizottság jelentéstervezet véleményezésének koordinálása és az arra 

adandó választervezet elkészítése. 

5. Jelen utasítás 2020. október 9. napjától hatályos.  

 

Budapest, 2020. október 9.  

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 


