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1. Vezetői összefoglaló

A felsőoktatási intézmény fejlesztési stratégiáját tartalmazó intézményfejlesztési terv a fenntartó
részére készül. Magánintézmény esetén szükséges az intézményfejlesztési terv jóváhagyása az
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről, amennyiben a 2014-2020-as tervezési időszakban az
Európai Unió által társfinanszírozott felsőoktatási fejlesztésekre kívánunk pályázni, hogy a stratégiai
illeszkedés megvalósítható legyen.

A 2005. december 20. napján kelt Alapító Okirattal létrejött Wekerle Sándor Üzleti Főiskola egy fiatal,
fejlődésben lévő, államilag elismert, magán felsőoktatási intézmény. 2008 óta fogad felsőoktatási
hallgatókat.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola jogelőd nélküli magánfenntartású intézmény, az ATALANTA
cégcsoport tagja. A cégcsoport jogelődje 1988-ban, mint nyelviskola kezdte meg tevékenységét,
1994. óta folytat OKJ-s képzést és 1999-ben jött létre az ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. A
cégcsoport további tagja az Atalanta Controlling Kft., amely a cégcsoport számviteli, könyvelési
feladatait látja el, az ingatlan-üzemeltetést folytató Atalanta 3000 Kft., továbbá az étkeztetéssel,
rendezvényszervezéssel foglalkozó Atalanta Wellness Kft. Emellett a cégcsoporthoz tartozik egy
betéti társaság is (MEETZY BT.), amely marketing tevékenységet végez.

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézményfejlesztési terve olyan időszakban született, amikor
változások zajlanak az intézményben. Ezért a tervek minden esetben tartalmaznak egy első évre
vonatkozó célkitűzést és akciótervet és egy öt év távlatot megjelenítő stratégiát is.

Főiskolánk folyamatos fejlesztés eredményeként stabilan működik. Karakterét a gyakorlatias képzés,
rugalmas oktatásszervezés adja, ami leginkább a levelező tagozatú képzések igényeihez illeszkedik. A
cégcsoport erősségeit kihasználva (nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok) egyre inkább növekvő
külföldi hallgatói létszám a jövőkép megalkotására is hatással volt.
Jelenleg a hazai és nemzetközi felsőoktatási környezetnek megfelelve külön stratégiát fogalmaztunk
meg 1 éves időtávra, ami sürgős, főként szervezési tevékenységek megtételére, a működési alapok
megerősítésére irányul. Itt a további fejlesztések elindításához szükséges felsőoktatási működési
alapok és működési mechanizmusok kialakításáról és átalakításáról van szó, nem pedig a
finanszírozás miatti szükséglépésekről.
Az elkövetkező 5 évre vonatkozó stratégiánkban pedig már olyan főiskolát képzelünk el, amelyik
alkalmas az alkalmazott tudományok egyetemének címét elnyerni, és kategóriájában felkerül a
nemzetközi térképre, hálózatos kapcsolódás útján. Az előbbi céllal összhangban 2020-ra duális
képzéseket indítunk, mesterszakokkal rendelkezünk, jelentősen megnöveltük hallgatóink létszámát
levelező és nappali tagozaton egyaránt, és a külföldi hallgatóink száma is lényeges növekedést mutat.
2020-ra több pályázati forrásból képesek vagyunk hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekhez
csatlakozni, és hallgatóinkat bevonva a tehetséggondozásnak látható eredményei lesznek.
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Karakterünk nem változik, képzési programjainkban a jövőben is a munkaerő-piaci igényekre
rugalmasan reagálunk, a gazdasági és társadalmi igények teljesülését képzéseinkkel szolgáljuk.
Főként a gazdaságinformatikus képzéssel elindult folyamatok miatt törekszünk az informatika
területén további oktatási tevékenység végzésére, hogy a szakemberhiány csökkentéséhez
hozzájáruljunk.

Intézményfejlesztési tervünk a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola filozófiájával összhangba készült el,
miszerint minőségi képzést nyújtunk versenyképes áron. Célunk az elméleti és gyakorlati tudás
egységének megteremtése, rugalmas és felkészül munkakerőképzés, idegen nyelv magas szintű
megismertetése és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása. Hiszünk abban, hogy
hallgatóink életminőségét tudjuk javítani azáltal, hogy részvételük a képzésben bármely
életszakaszban biztosított.

5

2. Helyzetértékelés
2.1.A társadalmi-gazdasági környezet értékelése
2.1.1. Az intézmény gazdasági környezetének értékelése
A felsőoktatásnak meghatározó társadalmi hatásai vannak, ami mellett gazdasági szereppel is bír. A
munkaerő egyre nagyobb hányadát teszik ki a magasabban kvalifikált munkavállalók. Ezeknek a
munkavállalóknak a képzése leginkább a felsőoktatási intézményekben történik.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola munkájával hozzájárul ahhoz, hogy gyakorlatorientált képzéssel,
másrészt szakmai képzésbe integrált nyelvoktatással és az élethosszig tartó tanulás megteremtésével
kiszolgálja a gazdasági fejlődés munkaerőigényeit. A Főiskola által indított és indítani kívánt szakok
képzési céljai és követelményei jól illeszkednek a Főiskola missziójába, vagyis abba a szerepbe, amely
arra irányul, hogy a Főiskola az ország, ezen belül elsősorban a főváros és Közép-Magyarország
számára korszerű és konvertálható tudással, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező
szakembereket bocsásson ki.

2.1.2. Az intézmény demográfiai környezetének értékelése
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 18 éves korosztály statisztikai létszáma jelentősen
csökken (https://www.ksh.hu/interaktiv_korfa), ennek következtében a felsőoktatásban
továbbtanulók száma is követi a negatív tendenciát. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a
30-34 éves korosztályban nő, ennek teljesítését hazánk az Európa 2020 Stratégia szerint
rögzítetteknek megfelelően teljesíti és további erőfeszítéseket tesz a fokozás érdekében, amihez a
hazai felsőoktatási intézmények közül a magántulajdonban lévők is aktívan hozzájárulnak.
Magyarországon a legtöbb felsőoktatási intézmény Budapesten található, ami köszönhető hazánk
térszerkezetének is, és ehhez az adottsághoz a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola is hozzájárul budapesti
székhelyével. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolába elsősorban budapesti lakóhellyel és Pest megyéből
jelentkeznek túlnyomó többségében a diákok. Az ország kistérségi adatait tekintve is leképezzük a
népességarányhoz képest legmagasabb jelentkezéssel bíró területekről jelentkezők térképét.
Intézményünk a negatív demográfiai tendencia ellenére tudta növelni hallgatói számát,
köszönhetően az új szakoknak, a külföldről érkező diákoknak és a nappali tagozatos képzés
elindulásának.

2.1.3. Az intézmény oktatási környezetének értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola valamennyi képzésében, valamennyi képzési formában
versenyképes, minőségi programokat kínáló intézmény. Egyetértve a „Fokozatváltás a
Felsőoktatásban” című stratégiai dokumentumban foglaltakkal, Magyarország gazdasági sikeréhez, a
társadalmi jóléthez csak a minőségi oktatáson és kutatáson keresztül vezet az út, ennek pedig a
teljesítményfokozás az egyetlen lehetséges módja. Magasabb teljesítményt viszont tartósan csak és
kizárólag a versenyhelyzet eredményez a felsőoktatás területén is. Ebben a környezetben Főiskolánk
vállalja a versenyt. Ugyanakkor a munkaerőpiac elvárása és a Magyar Akkreditációs Bizottság
akkreditációs szempontrendszere nagyon eltérő, és a beiskolázásnál torzítva érvényesülnek a
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piaci szempontok. Mindemellett magánintézményként jóval kevesebb támogatási forrásra
tarthatunk igényt.
A hazai felsőoktatási térben elterjedt változások, a támogatott képzések számának csökkenése, az
egyre kedvezőbb diákhitel konstrukciók szintén hatottak a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolára
jelentkezők számára. A diákhitel népszerűsítése számunkra eszköz, hogy hallgatói létszámunkat
növelhessük. Ugyanakkor a túlnyomó többségben levelező tagozatos hallgatóink számára a hatékony
tanulást munkavégzés mellett is lehetővé tevő oktatási módszerekkel segítjük a diplomások
számának növelését hazánkban.

2.1.4. A releváns felhasználói szféra bemutatása hazai és nemzetközi dimenzióban
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola missziójának középpontjában a minden képzési formában korszerű,
magas színvonalú képzés értéke áll, vagyis „a legjobb, legszínvonalasabb” képzési forma és tartalom
biztosítása a szakok alapvető célja. Következésképpen csak olyan mértékben növeljük főként a
levelező oktatásban a hallgatói létszámot, amennyire ezt a minőség romlása nélkül az oktatói,
konzulensi (tutori), infrastrukturális kapacitás, valamint a tananyagok és az elsajátítást segítő
technológia színvonala megengedi. Jelenleg több elképzelésünk is van olyan alternatív oktatási
módok beépítésére, amelyek külföldön már elterjedtek a felsőoktatásban és a távoktatás, blended
learning, virtuális oktatás, online kurzusok eszközeit használják fel. Fejlesztés előtt állunk ezen a
területen.
Ugyanakkor a ponthatárok emelése és a pontszámítás módjának átalakítása jelentősen befolyásolják
a célcsoportunk (elsősorban levelezős hallgatók) elhatározásait.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola aktív hallgatói jelenleg (2016. december) 86 százalékban levelező
tagozatos formában végzik tanulmányaikat. A magasabb életkor, a munka mellett végzett
tanulmányok nagy arányú hallgatót érintenek, igényük a magas színvonalú oktatás, rugalmasság és
családias hangulat. Ezeket a szempontokat szem előtt tartva az oktatást komplex szolgáltatásként
kezeljük, a hallgatócentrikusság minden területen érvényesül. Ennek elemei a komfortos oktatási
környezet, a kiváló oktatók biztosítása, valamint a korszerű, jelentős részben a főiskola saját tanárai
által írt, fejlesztett tananyag és módszerek használata.
Törekvésünk sikerességét igazolja a hallgatói felmérés eredménye, amelyben a válaszadók
megerősítették, hogy jól reagáltunk a főként levelezős hallgatók speciális igényeire, hiszen
hallgatóink szerint azért jó Főiskolánkra járni, mert budapesti a helyszín, kedvező az időbeosztás
(kéthetente péntek-szombati konzultáció), relatíve alacsony a költségtérítés, hallgatóbarát, családias,
problémák megoldására való törekvés jellemzi a hozzáállást.

Másik fontos és megkülönböztetett célcsoportunk a külföldi hallgatók köre. Jelenleg is jelentős számú
külföldi diák folytat nálunk tanulmányokat, az aktív hallgatók 12 százaléka, amit még tovább kívánunk
bővíteni. Ezeknek a hallgatóknak igényük van több segítségre és gondoskodásra is, praktikus
tanácsokra a magyarországi létük megkönnyítéséhez (albérlet, közlekedés, orvos, munkavállalási
lehetőség, korrepetálás stb.). Ezeket az igényeket figyelemmel kísérjük, proaktívan állunk hozzájuk.
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2.1.5. Az intézményi vonzáskörzetek bemutatása
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola épületegyüttese a VIII. kerületben, egy, a belvároshoz közeli
csendes mellékutcában helyezkedik el. A tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető.
Ingatlan címe: 1083.Budapest, Jázmin utca 10-14.
Ingatlan hrsz: 36136/2
Alapterülete: 2413m2
Összes terület: /épület fsz+2emelet/ 3800m2
Az épület tulajdonosa: 1/1 részben az ATALANTA 3000 Ingatlankezelő Kft.
Főiskolánk bérleti szerződést kötött a Kft-vel 20 éves időtartamra.
Az épület használói: ATALANTA Üzleti Szakközépiskola; ATALANTA Oktatási Kft; ATALANTA
Controlling Kft.
A főiskolától nem messze a megszülető új városközpont, Corvin Sétány Európa egyik legszebb és
legjobban működő épített környezetével új életminőséget teremt az itt élőknek, tanulóknak,
dolgozóknak. Ez a díjnyertes városrehabilitációs program közel 22 hektáros területet ölel fel
Budapest szívében. A teljes infrastrukturális, építészeti és környezeti megújuláson átesett VIII.
kerületi városrészben magas színvonalú lakó- és irodaházak, valamint kereskedelmi, szolgáltató és
sport funkciójú területek kerültek kialakításra a 100%-ban magyar tulajdonú Futureal és Józsefváros
önkormányzata példaértékű összefogásában. Ilyen léptékű változás nem történt Budapest belső
kerületeiben az 1896-ban befejezett Andrássy út építése óta. A 15 éven átívelő, innovatív
várostervezési koncepcióra és a legmodernebb ingatlanfejlesztési megoldásokra épülő projekt
eredménye egy élettel teli, emberi léptékű, élhető és fenntartható városi közeg, amely a környék
ütőerévé vált, és napjainkban mintegy 4000 lakót és több mint 4000 itt dolgozót számlál.1 A megújuló
negyed lelke a sétány, amely köré bevásárló utca, üzletek és szolgáltató létesítmények; éttermek és
kávézók; lakóházak; kulturális intézmények; irodaházak, hotel; tudáspark irodákkal,
laboratóriumokkal; mélygarázsok is épültek.
Ebben az inspirálóan és dinamikusan fejlődő környezetben működik a Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola.

Hallgatóink lakóhely szerinti eloszlása

23%
46%

31%
Budapest

Pest megye

Többi megye összesen

A Főiskola hallgatói az ország teljes területéről érkeznek, túlnyomó többségben Budapestről és Pest
megyéből.
1

Forrás: http://www.corvinsetany.hu/
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2.1.6. Versenytársak értékelése, elemzése hazai és nemzetközi dimenzióban
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola népszerű szakokat hirdet, amelyek sok más hazai felsőoktatási
intézmény kínálatában is szerepelnek. Ebből az következik, hogy ezek az intézmények mind
versenytársaink. Valódi versenytársnak azonban inkább a magánintézményeket tartjuk.
A 2016-os általános eljárásban a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők számát tekintve a Wekerle
Sándor Üzleti Főiskola a képző intézmények rangsorában az utolsó harmadban helyezkedik el, több
más magán felsőoktatási intézménnyel együtt.
Az elsőhelyes jelentkezők számát tekintve a magánintézmények között a Tomori Pál Főiskola, az
Edutus, az IBS és a Gábor Dénes Főiskolával közel azonos számokat értünk el.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola filozófiája: „minőségi képzés, versenyképes áron”. Cél az elméleti és
gyakorlati tudás egységének megteremtése. Ezzel a hozzáállással vállaljuk a versenyt.
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2.2.A képzési tevékenység értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban
2.2.1. Az intézmények képzésben részt vevő humán erőforrásának értékelése
Intézményünk főállású munkavállalóinak száma összesen 55 fő, amelyből oktatói munkakörben
foglalkoztatottak száma 43 fő, kutatóiban 2 fő. Vendégoktatóként további 14 oktatót foglalkoztat
intézményünk. Főállású oktatóink közül 34 fő rendelkezik tudományos fokozattal, míg a
vendégoktatók közül 5 fő. Oktatóinkat ösztönözzük a publikációs tevékenységük minőségének és
mennyiségének fokozására, az eredmények elsősorban a gazdaságtudomány, a média és
kommunikáció, a történelem, valamint a szociológia területén, mind magyar, mind pedig idegen
nyelven jelentkeznek.

Főállású munkatársak adatai:
Össz. dolgozói létszám
Oktatói munkakörben
Kutatók
Oktatók közül vezetői beosztásban
Irodai munkakörben dolgozók
Irodai, üzemeltetési munkakörben dolgozók közül vezetői beosztásban
Oktatói létszámadatok bontásban
Kandidátus
PhD fokozattal rendelkezők
DLA
PhD hallgatói jogviszonyban állók
Egyéb oktató

Létszám: (fő)
55
43
2
7
7
6
Létszám: (Fő)
6
27
1
4
5

Az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók besorolás szerinti
megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Besorolás
Egyetemi tanár
Főiskolai tanár
Egyetemi docens
Főiskolai docens
Adjunktus
Tanársegéd
Kutatóprofesszor
Tudományos munkatárs

Létszám (fő)
1
11
1
25
3
2
1
1

Mivel magas az oktatók hallgatókra jutó aránya, erre az előnyre építkezünk, fejlesztési terveink
megvalósítását elősegíti.
Az oktatók kötődése igen erős a gyakorlathoz, többen a vállalati szférában vagy költségvetési
intézménynél is dolgoznak.
11

2.2.2. Az intézmény képzési portfóliójának értékelése
Jelenleg az alábbi alapszakos képzési portfólióval rendelkezünk:

Kereskedelem és marketing alapszak (MAB 2006/6/X/3/21.sz. határozat) A Főiskola által 2008
szeptemberében indított kereskedelmi és marketing alapszakon a képzés során a hallgatók a hazai
felsőoktatás egyik legkedveltebb szakjának egyikén szerezhetnek elméleti tudást és gyakorlatban
alkalmazható szemléletet, miközben készségeik fejlődnek az önálló és a csoportmunka terén. Jó
hangulatú közösségben, levelező tagozaton, akár munka vagy család mellett is, igazi bachelor
képzésben van lehetőségük a Főiskolán elmélyülni a kereskedelmi vállalatok, a gazdasági szervezetek
és a piaci folyamatok megértésében és előrejelzésében, valamint a fogyasztók magatartásának
megismerésébe. A Kereskedelem és marketing szak hallgatói Business administration (angol
nyelven), Logisztika, Postagazdálkodás, Társadalombiztosítási szakember, TQM teljes körű
minőségirányítás, Üzletszervezés és irányítás és Vendéglátó-turisztikai menedzser specializációt
választhatnak.

Nemzetközi gazdálkodási alapszak (MAB 2005/8/III/2/66. sz. határozat) A Főiskola által 2008
szeptemberében indított képzésének célja, legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes
gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott
gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a
nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére. A nemzetközi gazdálkodási
alapszakon a hallgatók két specializációt választhatnak, a Nemzetközi fejlesztési együttműködés és a
Postagazdálkodás specializációt.

Emberi erőforrások alapszak (MAB 2010/1/XIV/12. sz. határozat) olyan tudást kínál a hallgatóknak,
amelyben a gazdasági életre és az emberi viselkedésre vonatkozó ismeretek ötvöződnek. A képzés
célja, hogy széleskörű alapokat nyújtson a közgazdaság- és a magatartástudományok területén,
melyekre a későbbiekben is építeni lehet. Nem csak tudást adunk át, hanem nagy hangsúlyt
fektetünk a készségfejlesztésre tréningeken keresztül a problémamegoldás, kommunikáció,
konfliktuskezelés és mediáció területén. Képzésünk gyakorlatorientált, oktatóink az üzleti és a
tudományos életben egyaránt elismert szakemberek. Rendszeresen biztosítunk lehetőséget
hallgatóinknak találkozókra és workshopokra, amelyek keretében cégek humán erőforrás vezetői és
vezérigazgatói beszélnek a szakma kihívásairól, az emberi erőforrásmenedzselés aktuális kérdéseiről,
módszereiről. Karriertanácsadás – coaching, Mediáció, Postagazdálkodás és Társadalombiztosítási
specializációkat indítunk.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak (5106-2/2013/FOFEJL miniszteri határozat)
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti,
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában
képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a
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gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő
ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterképzésen való folytatásához. Nemzetközi menedzsment,
Vendéglátó- és turisztikai menedzser, Business Administration (angol nyelven) és Logisztika
specializációkat indítunk.

Pénzügy és számvitel alapszakon (MAB 2011/8/VI/7. sz. határozat) a képzés folyamán az elméleti
szaktudás megszerzése mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és szakmai elismertsége arra
is garanciát jelent, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is
gazdagodjanak a hallgatók. A végzett szakemberek így a jól megalapozott elméleti és gyakorlati
ismeretek, készségek és képességek birtokában kiemelkedő minőségű munkára lesznek alkalmasak a
gazdasági, pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál,
pénzintézeteknél vagy akár költségvetési intézményeknél, továbbá kellően felkészülten folytathatják
tanulmányukat mester szakon. Hallgatóink Pénzintézeti, Postagazdálkodás és Társadalombiztosítási
specializációt választhatnak.

Gazdaságinformatikus alapszakon 5111-2/2013/FOFEJL miniszteri határozat) a képzés célja olyan
gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és
értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő informatikai vonatkozású
problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben
szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai
tudással is. A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató
informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a
szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére. E-marketing, Kognitív
informatika és Logisztikai és adatbiztonsági szakember specializációkat indítunk.

Felsőfokú szakképzések
Oktatási Hivatal 2011. október 27-én kelt határozatai alapján a lent felsorolt szakokon, hallgatói
jogviszonyban felsőfokú szakképzést is folytattunk nagy létszámban:















Logisztikai műszaki menedzserasszisztens (55 345 02 0010 55 01)
Európai uniós üzleti szakügyintéző (55 345 01 0010 55 01)
Kereskedelmi szakmenedzser (55 345 01 0010 55 02)
Kis- és középvállalkozási menedzser (55 345 01 0010 55 03)
Külgazdasági üzletkötő (55 345 01 0010 55 04)
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző (55 345 01 0010 55 05)
Üzleti szakmenedzser (55 345 01 0010 55 07)
Titkárságvezető (55 346 02 0010 55 02)
Banki szakügyintéző (55 343 01 0010 55 01)
Értékpapírpiaci szakügyintéző (55 343 01 0010 55 02)
Gazdálkodási menedzserasszisztens (55 343 01 0010 55 03)
Pénzügyi szakügyintéző (55 343 01 0010 55 04)
Projektmenedzser-asszisztens (55 343 01 0010 55 05)
Számviteli szakügyintéző (55 343 01 0010 55 06)
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Adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010 55 01)
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző (55 344 01 0010 55 02)

Valamennyi szakon törekszünk az idegen nyelveket jól beszélő, jó elméleti alapokkal rendelkező, a
gazdasági kapcsolatok és a közszektor működési elveit jól ismerő, és a gyakorlati problémamegoldó
képességgel is rendelkező szakemberek képzésére. Minden szakon olyan oktatási feltételek
megteremtése a célunk, amelyek elősegítik a hallgatók tudományos fejlődését magas szintű elméleti
megalapozottsággal és a külső partneri kapcsolatokon alapuló gyakorlat egységével. Cél az elméleti
és gyakorlati tudás egységének megteremtése.
A kiscsoportos képzést preferáljuk, másfelől a jól felépített esettanulmányok rendszerét, amelyekkel
a hallgatók problémamegoldó és prezentációs képességeit fejlesztjük.
Kiemelendő a szakmai képzésbe integrált nyelvoktatásunk. Ennek megvalósításában döntő szerepet
játszik az ATALANTA Nyelvoktatási Központ szakmailag elismert, akkreditált nyelvi képzése. Ezen kívül
sajátos eszköznek tekintjük az idegen nyelven történő szemináriumok indítását.

2.2.3. A képzési eredményesség értékelése (a DPR, a lemorzsolódás és egyéb rendelkezésre
álló adatok alapján)
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2011 óta működik a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR). A DPRt két részre kell bontani. Az egyik része az aktív hallgatók visszajelzéseinek, motivációinak vizsgálata
tanévenként, egy egységes, elégedettségi felméréssel, ami az összes szakra kiterjed. Ennek célja a
hallgatók képzéssel szembeni elvárásainak, továbbtanulási és munkaerő-piaci motivációinak
feltérképezése, illetve a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése.
A DPR másik része a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata, szintén egy egységes,
pályakövetéses kérdőívvel. Ennek célja a végzett hallgatók munkavállalói tapasztalatainak,
munkaerő-piaci helyzetének, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatainak
feltérképezése. Ennél a vizsgálatnál egyszerre több évfolyamot/szakot nézünk meg. Első körben a
frissen diplomázottakat vizsgáljuk, a záróvizsgától függően, az adott tanév februárjában illetve
júniusában. A pályakövetéses kérdőívet személyes kérdezéssel a helyszínen kell kitölteni. Az
elkövetkező 3 illetve 5 évben már online kérdőívvel dolgozunk. Itt azonban kritikus pontot képez a
visszaérkező és értékelhető válaszok aránya.
A frissen diplomázottak megkérdezésén túl 2014 áprilisában volt először „3 éves vizsgálat”. Az online
kérdőívet a végzett hallgatók 6 százaléka küldte vissza, így a vizsgálatot ki kellett egészítenünk
telefonos kérdezéssel.
A feldolgozott kérdőívek szerint a végzettek 83 százaléka Kereskedelem és marketing szakon, 17
százaléka pedig Nemzetközi gazdálkodás szakon végzett; ebből 52 százalék Üzletszervezés és
irányítás, 4 százalék Gazdaságtudományok, 17 százalék Gazdaságdiplomácia és 26 százalék
Postagazdálkodás szakirányra járt.
Az záróvizsga után 40 százalékuk oklevelet, 60 százalékuk abszolutóriumot szerzett nyelvvizsga
hiányában – közülük azonban 39 százalék már megszerezte a diplomához szükséges nyelvvizsgát. A
hallgatók 100 százaléka szeretett a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolába járni, 74 százalékuk ismét
választaná ezt a főiskolát. Arra a kérdésre, hogy hallgatóbarát-e a főiskola, 100 százalék helyeslő
választ adott, amiből 83 százalék határozottan igennel válaszolt, és 100 százalékuk ajánlaná
másoknak is a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.
A végzettek 74 százaléka szándékozik tanulmányait felsőbb szinten is folytatni.
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Munkaerő-piaci tapasztalatai a diákjaink túlnyomó többségének van, hiszen már a főiskolai éveik
alatt is dolgozott 87 százalékuk, a további 13 százalékuk a diploma megszerzését követően azonnal el
tudtak helyezkedni. 22 százalékuk sikeresnek, 74 százalékuk átlagos karrierrel rendelkezőnek tartja
magát (4 százalék sikertelennek minősítette magát). A végzettek 61 százaléka marad közgazdász
pályán. Munkahelyük cégformája: 4 százalék egyéni vállalkozó, 4 százalék Bt., 35 százalék Kft., 52
százalék Zrt. illetve Nyrt., 4 százalék állami. Havi nettó keresetük: 26 százaléknak 100-150 ezer Ft, 35
százaléknak 150-200 ezer Ft, 4 százaléknak 200-250 ezer Ft, 22 százaléknak 250 ezer Ft felett; 13
százalékuk nem válaszolt erre a kérdésre. A főiskola elvégzése óta 12 százalékuk egyszer váltott
munkahelyet, 78 százalékuk pedig egyáltalán nem váltott.
Lemorzsolódás 2016. decemberi adatai alapján megállapítható, hogy a lemorzsolódás mértéke nem
kiemelkedő. Nincsenek speciális események és okok, amelyek a hallgatói létszám csökkentését
kiváltanák. A fentiek ellenére is nagyon fontosnak tartjuk a lemorzsolódás mértékének lehető
legminimálisabb szinten tartásását.
1. táblázat: Lemorzsolódás 2016. decemberi adatok alapján

Képzés

Elbocsátott
Felvett (saját kérésre)

Elbocsátott
(egyéb ok)

Törölt (nem
iratkozott)

Intézmény- Képzésváltó
váltó

Emberi erőforrások (levelező)

430

62

32

22

3

17

Emberi erőforrások (nappali)

10

0

0

2

0

1

Gazdaságinformatikus (levelező)

53

9

1

4

0

1

Gazdálkodási és menedzsment (levelező)

161

12

1

7

2

14

Kereskedelem és marketing (levelező)

946

90

138

13

12

26

Kereskedelem és marketing (nappali)

19

1

0

1

0

0

Nemzetközi gazdálkodás (levelező)

134

18

35

2

1

35

Pénzügy és számvitel (levelező)

204

16

8

11

2

4

Kereskedelem és marketing (angol)

33

0

3

0

0

0

Marketingmenedzser (angol)

25

1

3

0

0

0

Alapozó évfolyam (angol)

19

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Executive MBA Economic Specialist (angol)
Executive MBA Manager (angol)
Összesen

9

0

0

0

0

0

2046

209

221

62

20

98

Az angol nyelvű képzéseinken nem beszélhetünk lemorzsolódásról, amit sikerként könyvelünk el és a
megtett plusz erőfeszítéseink eredményeként. A külföldről érkező diákjainkra ugyanis különös
figyelmet fordítunk, külön kezeljük őket és speciális helyzetükhöz extra segítséget kínálunk, valamint
a hallgatói ügyeiken túl hasznos tanácsokkal látja el az emelt létszámú adminisztráció, amelyik
tanulmányaikat és magyarországi ügyeiket viszi.

2.2.4. A képzések iránti hallgatói kereslet bemutatása (hallgatói jelentkezési és felvételi
létszámok elemzése)
A legnépszerűbb szakjaink - az irányadó trendhez hasonlóan - jelenleg az emberi erőforrások és a
kereskedelem és marketing szakok. A gazdaságtudományok képzési területén meghirdetett szakjaink
célcsoportja nagyságrendileg azonos.
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A képzéseink közül legfőképpen a gazdaságinformatikus képzést kell kiemelni, amelyiknek
célcsoportja eltér a többi szakunkétól.
Angol nyelvű képzéseink közül népszerű az Előkészítő évfolyam és a Szakirányú továbbképzések.
Ezekre elsősorban afrikai származású hallgatók járnak, és az ő kultúrájukban
a saját országukban megszerezett BA/BSc diplomának van hagyománya, ezt az alaptudást
szeretik később külföldön, különösen Európában tovább bővíteni, nemzetközi tapasztalatokkal
gazdagítani;
rövidebbek is ezek a programok, mint a BA-s alapképzési szakok, tehát kisebb elköteleződést,
alacsonyabb rizikó-faktort jelentenek a családok számára mind anyagilag, mind pedig érzelmileg;
gyakorlatiasak, és a munkaerő-piaci szempontból előnyökkel kecsegtetőek a szakirányú
továbbképzések (Marketing menedzser szakirányú továbbképzés és Executive MBA
Menedzser/Szakközgazdász szakirányú továbbképzés);
az Előkészítő évfolyam pedig azt a lehetőséget biztosítja, hogy a külföldi hallgató áthidalhassa
a különbséget a saját középiskolai tanulmányai és a magyar felsőoktatásban elvártak között.
Célok:
-

küldő-országok számának és területi megoszlásának növelése;

-

hallgatói létszám növelése, különösen a BA-s alapképzési szakok esetében;

-

a külső kapcsolatok erősítése (BÁH, Külügy, külföldi partnerintézmény, külső szolgáltatók);

hallgatói szolgáltatások
gyakorisága, stb.).

fejlesztése

(szálláshelyek

színvonala,

közösségi

programok
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2.3.A K+F+I tevékenység értékelése (nem művészeti intézmények esetén)
2.3.1. A kutatási portfólió értékelése
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola gyakorlati képzéseihez és karakteréhez illeszkedően folyamatosan
keres kutatási kihívásokat és megrendelőket. Magánintézményként a kutatás, mint befektetés kerül
megítélés alá, ezért a kutatás finanszírozásához szükséges plusz erőforrást előteremteni és
támogatót találni.
Oktatóink kutatási eredményeinek publikálására hoztuk létre a Gazdasági Élet és Társadalom című
szakfolyóiratunkat, amelyet 2009-ben indítottuk útjára. A nyomtatott formában is megjelenő
folyóirat szerkesztőbizottságát alkotó tudományos és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tagok a
gazdasági élet, pénzügypolitika és az üzleti terület neves képviselői. Folyóiratunkban helyet kínálunk
olyan tanulmányoknak is, amelyek szerzői más hazai felsőoktatási intézmények, vagy neves külföldi
Egyetemek (Párizsi Sorbonne Egyetem, Kijevi Nemzeti Egyetem).

Gondot fordítunk arra, hogy vezetőink és oktatóink keressenek olyan kutatási témákat és
megrendelőket, amelyek elsősorban a vállalati szektorból érkeznek.
Kutatópályázaton eddig nem indultunk, kutatási projektet eddig nem valósítottunk meg.
Főiskolánk rendszeresen szervez tudományos konferenciákat, amelyeken az aktuális témákban jártas
szakértő kollégák és a tudományos élet rangos képviselőivel tartunk meg, jelentős érdeklődés
mellett. A témakörök elsősorban a pénzügyi, gazdasági környezetre irányulnak, amelyek közül a
legfontosabbak: „Fókuszban a társadalombiztosítás – 2016”; Gazdaság-etika-globalizáció – 2015;
Gazdálkodj okosan konferenciasorozat – 2015; Innováció a vállalati gyakorlatban – 2009.
Bekapcsolódtunk a Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozatba: például A körforgásos és
megosztásos gazdaság új üzleti modelljei – 2015; Matolcsy György előadása 2011-ben A magyar
gazdaság aktuális helyzete és perspektívái címmel; Kihívások és lehetőségek – Új utak a
gazdaságpolitikában és az innovációban - 2010). Illetve megtisztelte előadásával Navracsics Tibor is
Főiskolánkat, ami „A jóállam”, magyar közigazgatás és államigazgatás újjászervezésének aktuális
kérdéseiről szólt.

2.3.2. A K+F+I kapacitások értékelése
Főiskolánk elkötelezett és minőségi oktatói gárdával rendelkezik, ez az alapja az egyéni, a tanszéki, a
tanszékek közötti, más felsőoktatási és egyéb külföldi intézmények közötti kutatási kapcsolatok
kialakításának, fenntartásának és közös kutatási programoknak.
Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy oktatóink elsődlegesen kis költségigényű, elsősorban
szekunder adatokra alapozott, illetve elméleti jellegű kutatásokat folytatnak. Kutatási pályázatokon
nem vettek részt, terepkutatásokat nem végeztek. A hallgatók bevonása a tudományos diákköri
tevékenységbe esetleges, személyfüggő.
A kutatási tevékenységet a tudományos rektorhelyettes koordinálja.
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A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola együttműködik az MTMT-vel, a munkatársak publikációikat feltöltik
az MTMT rendszerbe.
Terveink között szerepel tudományos műhelyek létesítése és működtetése.

2.3.3. A K+F+I eredményesség és a technológia transzfer értékelése
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola K+F+I tevékenysége jelenleg fejlesztésre és támogatásra szorul. A
kutatási területen eddig elért eredményeinket az oktatás minőségének javítására fordítottuk és
intézményi szinten hasznosultak. Rövid- és középtávon nagyon fontos feladatunk a tudományos
teljesítmények növelése, és ennek elősegítése mind az oktatók, mind a hallgatók részéről.
A K+F+I eredményesség növelését tanácsaival és kapcsolatrendszerével segíti az Elnöki Gazdasági
Tudományos Tanácsadó Testület kutatási témaköröket, ajánlásokat fogalmaz meg. Az Elnöki
Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület tagjai Prof. Dr. Bod Péter Ákos (MTA doktora, a Magyar
Nemzeti Bank korábbi elnöke), Prof. Dr. Kovács Árpád (Költségvetési Tanács elnöke), Dr. Szakács Imre
(konzul) és Popp József professzor úr (Debreceni Egyetem).

Kiemelkedően fontos feladatnak tartjuk a tudományos teljesítmények növelésének elősegítését mind
az oktatók, mind a hallgatók számára.
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2.4.A harmadik misszió keretében végzett tevékenységek értékelése
2.4.1. A releváns felhasználói szféra szereplőivel kialakított együttműködések értékelése
A Magyar Posta és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kiválóan működik együtt. Ennek az
együttműködésnek köszönhetően hosszú kihagyás után ismét biztosított a felsőfokú postaszakmai
utánpótlásképzés a Kereskedelem és marketing alapszak, Postagazdálkodási specializációján. Ilyen
postaszakmai szakirányt az országban egyedülálló módon kizárólag a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
hirdet meg. A szakmai tárgyak oktatásában több postás kolléga, vezető is közreműködik, akik
tudásukat, tapasztalatukat közérthetően, gyakorlatorientált módon közvetítik a hallgatók számára.
Eddig közel 150 postai dolgozó végzett már a Főiskolán.
A Magyar Posta a banki, pénzforgalmi piacon is meghatározó szereplőként van jelen, így az itt tanult
banki, pénzforgalmi és egyéb gazdasági ismeretek nagyon jól hasznosíthatóak. A postai szolgáltatás
mindig is a gazdaság és növekedés hajtóerejének számított, mivel megteremti a lehetőséget a
küldemények, áruk, pénzügyi tranzakciók országhatárokon átívelő szabad mozgásához. Napjainkban
a posták rendkívül fontos szerepet töltenek be az internet hatására kibontakozó globalizációban is. A
Magyar Posta, mint a hazai piac legjelentősebb és egyben egyetemes postai szolgáltatója, a
társadalmi és üzleti elvárásoknak megfelelően megbízható, gyors és hatékony szolgáltatási hidat
képez a lakosság, a vállalkozások és az állam között, és ezáltal stratégiai szerepet tölt be a
nemzetgazdaságban, megkerülhetetlen piaci szereplő. Stratégiai partnerségei révén, illetve a
lakosság széles körének elérését biztosító országos hálózatának köszönhetően versenyelőnye
megkérdőjelezhetetlen. A Posta valójában egy egész világra kiterjedő nemzetközi hálózatba integrált
logisztikai és pénzügyi szolgáltató, azaz messze több mint amit a működéséből a mindennapokban
érzékelünk.
Jelenleg a Magyar Posta az intenzív megújulás időszakát éli, új fejlődési pályára állt, amely ötvözi a
tradíciót és az innovációt. Ennek a megújulásnak és paradigmaváltásnak köszönhetően a postai
munkahelyek presztízse is növekedett, kialakulóban van egy új postai életpálya gondozási modell,
amelynek kritikus sikertényezője a korszerű szaktudás. A postai jövőkép építéséhez pedig
elengedhetetlenül szükséges a szakképzett munkaerő, az üzleti szemléletű szakmai utánpótlás
biztosítása, kinevelése. Ebben játszik kulcsszerepet a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
postagazdálkodási specializációján folyó képzés.
Örömmel üdvözöltük, hogy megjelent a hazai felsőoktatás képzési rendszerében is a
gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként a duális
képzés, amely a gazdálkodó szervezeteket vonja be a képzési rendszerbe és kialakít egy sajátos
kooperatív képzési formát. Főiskolánk jelenleg még nem rendelkezik a teljes idejű képzések egyik
formájaként megvalósuló duális képzéssel, azonban a tárgyalásokat már elindítottuk a
gazdaságtudományok és az informatika területén.

2.4.2. A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködések értékelése
Kapacitásunk szempontjából és terveink megvalósításának realitása miatt különösen fontos
számunkra más hazai felsőoktatási intézményekkel partneri kapcsolat kialakítása és működtetése.
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Versenytársainkként figyeljük a Tomori Pál Főiskolát a Gábor Dénes Főiskolát és a Budapesti
Metropolitan Egyetemet legfőképpen amiatt, mert ezek az Intézmények is kizárólag önköltséges
helyeket kínálnak a Hallgatóinak.
Részt veszünk a MRK Magántagozatának munkájában, amelynek során a Magyarországon működő
magán felsőoktatási intézmények rektoraival folyamatosan konzultálunk.
Támaszkodva a főiskola oktatóinak kiterjedt felsőoktatási kapcsolatrendszerére folyamatos szakmai
egyeztetést folytatunk a képzési területünkön működő hazai felsőoktatási intézményekkel.

2.4.3. Nemzetközi szerepvállalás értékelés
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a legjobb nemzetközi gyakorlatokra és intenzív nemzetközi
együttműködésre nyitott, modern, dinamikusan építkező Főiskola. Ennek megfelelően intézményünk
2009-től vesz részt a Socrates/Erasmus mobilitási programban. Kiemelt feladatként kezeljük azt, hogy
oktatóink és hallgatóink számára minden lehetőséget biztosítsunk ahhoz, hogy tudásukat nemzetközi
környezetben bővítsék, illetve megmérettessék. A Főiskola vezetése fontosnak tartja, hogy a
hallgatók minél nagyobb létszámban tudjanak legalább egy félévet külföldön tanulni. Intézményi
stratégiánk része mind több oktatónkat és hallgatónkat bevonni a mobilitási programokba, ezzel
egyidejűleg növekvő számú külföldi oktatót és hallgatót fogadni a Főiskolán.
A nemzetközi kapcsolatok kialakításában különös hangsúlyt kap a képzettségek konvertálhatósága,
egymásra épülése, így a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és működtetésére vonatkozó stratégia
kialakítását legalapvetőbben a bolognai folyamat elvei határozzák meg.
A Főiskola a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetetett a külföldi intézményekkel való kapcsolat
lehetőségeinek felkutatására, a kapcsolatok kiépítésére és folyamatos fejlesztésére, gondozására.
Intézményünk együttműködési megállapodásai is elkötelezettségünket igazolják a hallgatóink
korszerű és színvonalas oktatása érdekében. E célból hozta létre a Főiskola vezetősége a Nemzetközi
Főigazgatói státuszt.
A nemzetközi kapcsolatok területén a Főiskola legfőbb célja a kapcsolatok kiépítése, illetve már
meglévő kapcsolatainak áttekintése és újraértékelése, figyelembe véve a magyar és nemzetközi
együttműködési trendek és stratégiák harmonizációját, valamint a nemzeti és európai külpolitikai
irányvonalakat.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 2010-ben tudományos és kutatási kooperációt épített ki a Zsitomiri
Állami Egyetemmel (Közgazdaságtudományi Kar, Ukrajna).
Együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben Európa egyik legrégibb és legrangosabb
felsőoktatási intézményével, a párizsi Sorbonne-nal (Université de Paris IV- Sorbonne) - mesterképzési
szak indítására.
Elsősorban a “Gazdaságinformatikus” alapképzési szakhoz kapcsolódik Főiskolánk és a nijmegeni
Radboud Egyetem (Hollandia) közötti együttműködés, az ERASMUS (LLP) projekt keretében 2012ben. A holland egyetemmel tudományos kutatás területén is kialakítható nemzetközi
együttműködés, amennyiben az intézmény az infokommunikáció és a Computer Scinence területeket
kapcsolni szeretné az üzleti alkalmazások révén.
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2.5.A működési, gazdálkodási tevékenység értékelése (a rendelkezésre álló intézményi
átvilágítási jelentések megállapításai alapján)
2.5.1. Az intézményi nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás értékelése
2016. december 31-i adatok alapján 55 főt, ebből 49 fő teljes állású és 6 fő részmunkaidős egyéb
munkavállalót foglalkoztatunk.
Egyes munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséget, képességeket és készségeket rögzítettük.
Célunk, hogy hallgatóink/ügyfeleink családias, rugalmas környezetben fejlődhessenek és szakszerű
segítséggel. A főiskola nem oktatással foglalkozó munkatársainál kiválasztási, teljesítményértékelő és
fejlesztő eljárásokat alkalmaz, hiszen csak a magas szintű támogatás mellett valósítható meg a magas
szintű oktatást támogató tevékenység.
A hatékonyság növelés érdekében a nem kifejezetten oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó
adminisztratív állomány vonatkozásában a hatékonyságnövelést a párhuzamosságok
megszüntetésével lehet elérni. A foglalkoztatottak továbbképzésével kapcsolatos szerepvállalásban
kiemelt figyelmet fordít munkatársai felkészültségének fejlesztésére, továbbképzéseket biztosít
munkatársai számára.
Fontos feladat a szakmai tudás folyamatos, naprakész erősítése mind az oktató, mind az
adminisztratív kiszolgáló munkatársak vonatkozásában. A Főiskola a munkatársak képzését,
továbbképzését a jogszabályok által biztosított eszközökkel is támogatja, munkatársaival az arra
vonatkozó jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezések alapján tanulmányi szerződést köt.

Stabilitásra törekszünk
munkavállalónktól.

és

elvárjuk

a

felsőoktatás

iránti

elkötelezettséget

valamennyi

A hallgatói létszámban magas arányban vannak jelen külföldi hallgatók és célunk számuk további
növelése, ezért munkatársaink magas színvonalon beszélnek angol, illetve egyéb idegen nyelvet.

2.5.2. Az intézményi költségvetési támogatások alakulásának elemzése

Az államilag támogatott képzések száma és finanszírozása csökkent, ezzel együtt a magán
felsőoktatási intézményeknek ilyen juttatást nem engedélyez alapképzésre államilag támogatott,
illetve állami ösztöndíjas hallgató felvételét, ezért a költségvetési támogatási összeg csökkent.
Stratégiai elem a bevételszerző tevékenységek fejlesztése. Erősíteni próbáljuk a vállalkozói
szemléletet, fokozni kívánjuk a cégekkel való kapcsolattartást, a Stratégiai Igazgatóság létrehozásával,
a pályázati tevékenységet próbáljuk erősíteni.
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2.5.3. Az intézményi saját bevétel szerzési képesség bemutatása

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola alaptevékenységéből bevételei az alábbi területekről tevődik össze:
-

Belföldi hallgatói költségtérítés
Külföldi hallgatói költségtérítés
Külső forrásból származó támogatás
Egyéb bevételek

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola bevételeinek közel 90 százalékát a költségtérítéses hallgatók
tandíjbefizetése adja.
Pályázatokból származó bevételek: 0Ft. Ennek oka, hogy a Közép-Magyarországi régióra és főleg
magán felsőoktatási intézmények számára a kiírt pályázati források nem elérhetőek.
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Internetes hálózat, szoftver fejlesztés
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Vizsgált időszak
2014
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztéshez csatlakozott a Főiskola, majd a Neptun rendszer
került bevezetésre 2012-ben, így a hallgatók teljes körűen, önállóan tudják a főiskolai életüket irányítani,
pénzügyeiket intézni, vizsgára bejelentkezni stb.
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2.5.4. A pályázati abszorpciós képesség és a forrásbevonó képesség elemzése
Amennyiben a pályázati aktivitást a beadott projektek számában mérjük, akkor Főiskolánk hazai
pályázati aktivitása alacsony. A hazai pályázati intézményrendszer 2010-ben jelentősen átalakult,
elsősorban az állami fenntartású felsőoktatási intézmények irányába tolódnak el a támogatások.
A 2014-2020 közötti időszakban a Közép-Magyarországi régióban nem csak a pályázatokra
rendelkezésre álló keret csökken, hanem a megigényelhető támogatás intenzitása is.
A Főiskola rendelkezne azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat
saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói
tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel kontrollálhatatlan belső hiányt.

2.5.5. Az infrastruktúra-menedzsment értékelése (épített infrastruktúra és eszközállomány
bemutatása)
A Főiskola – többfunkciós – épülete (Budapest, Jázmin utca 10.) a jelenlegi hallgatói létszám
elhelyezésére, oktatására alkalmas és elegendő.
Audiovizuális eszközökkel felszerelt szemináriumi és előadótermek, könyvtár és büfé áll
rendelkezésre. A színvonalas felsőoktatás technikai-informatikai feltételei magas színvonalúak,
ugyanakkor folyamatosan fejlesztés alatt állnak.
Az intézményben található, oktatási célú előadóhelyiségek, tantermek:
Terem
F1
F2
F7
F8
F9
F13
F14
F15
102 Iroda
103 Iroda
108
110 Iroda
111 Iroda
112 Iroda
114
117
118
119
202
203

m2
60
43
60
60
60
54
34
54
80
60
63
37
60
77
45
50
48
48
60
60

fő
50
22
54
54
48
40
24
36
54
32
36
36
40
51
44
25

207
208
209
210
211
212
213
214
215/a
215/b
A1
A4
A5
A6
Prezentációs terem
Nagyelőadó

62
62
59
63
63
50
50
23
48
25
80
40
80
30
30
200

55
60
60
36
24
24
24
16
16
40
50
34
50
20
20
250

Az intézményben 32 db tanterem van.
Összes teremkapacitás: 2078 négyzetméter
Összes férőhely: 1400 fő
Nem oktatási célú helyiségek:
Funkció megnevezése
Rektori Hivatal, titkársággal
Tanácsterem
Intézetigazgatói és oktatói szoba
Tanulmányi Hivatal
Műszaki vezető
Gazdasági iroda, pénztár
Porta
Könyvtár
HÖK iroda
Étterem, büfé
Műszaki helyiségek, raktárak
Bérelt tornaterem és sportpálya

hozzá tartozó helyiségek száma
2
1
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1

Az épületegyüttes fizikai akadálymentesítése még nem teljes, és az infokommunikációs
akadálymentesítés terén is előrelépések szükségesek, így például a honlap megújítása, a kontrasztos
festés, olvasószoftver és Braille táblák beszerzése.

2.5.6. A vagyongazdálkodási tevékenység értékelése
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola vezetés több erőforrást kombinál a célok elérése
érdekében: anyagi, emberi, pénzügyi, információs erőforrásokat.
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Az anyagi erőforrások ahhoz szükségesek, hogy a céloknak megfelelő produktum
elkészülhessen. Az emberi erőforrás aktív szerepet játszik a szervezet működésében. A
pénzügyi erőforrások nélkülözhetetlenek, gondoskodni kell azok rendelkezésre állásáról,
hatékony elosztásáról.
A vállalati információs rendszer egy sokféle szempont szerint elemezhető struktúra,
gazdálkodási szempontból az alábbiakat használjuk:
1. A számviteli információs rendszer
Pénzügyi jellegű információk. A vállalat tevékenységét és annak eredményét az érintettek,
főleg a külső szereplők részére tükröző kimutatások. ( Nagy Machinátor vállalat irányítási
rendszer; Céginformációs rendszerek )
2. A vezető információs rendszer
Formális, rendszerint számítógép alkalmazására épülő rendszer. Feladata, információk
gyűjtése, kezelése és nyújtása a vezetői döntésekhez. (Neptun ;banki terminálok; egyedileg
belső használatra kialakított rendszerek )
3. Az informális információs rendszer
A vállalati kultúrából, a vállalat szociológiai jellemzőiből levezethető struktúra. Nem a
formális csatornákon át áramló információkat kezeli. ( belső levelezés; közös szerverek ,
intranet)
Általában
hozzájárul
a
vállalti
működés
rugalmasságához,
alkalmazkodóképességéhez.
A Wekerle Sándor Üzleti Fősikola az egyik legfiatalabb tagja egy cégcsoportnak, amely a
hatékony erőforrás felhasználás, a tevékenységek különválasztása és átláthatósága érdekében
hat különböző szervezetből áll. Ezek jogállásuk szerint gazdasági társaságok és nonprofit
szervezetek. Főiskolánk a felsőoktatás platformján speciális módon gazdálkodik, hiszen nem
alkalmaz az operatív működtetéshez minden cégben külön szakembereket, ezeket egy-egy
szervezetbe tömöríti és azok szolgáltatási szerződés keretében, számla ellenében végzik a
szükséges feladatokat a cégcsoport tagjainak. (Ilyenek például a műszaki, informatikai,
gazdasági tevékenységek , marketing, ingatlan üzemeltetés.) Fontos megjegyezni, hogy ezek a
cégek külső szervezetek vagy magánszemélyek részére nem végeznek szolgáltatást.
Intézményünk gazdálkodása egyensúlyban van, az elmúlt négy év eredménykimutatásainak
számai ezt alátámasztják. Likviditási problémáink nincsenek – bár a piaci lehetőségek egyre
szűkösebbek – tudjuk finanszírozni az intézményt. A cégcsoportban való gondolkodás és
gazdálkodás (menedzseri szemlélet) – a közös területeken – anyagi biztonságot ad a
cégcsoport minden tagjának, lehetőséget biztosít a fejlesztésekre , a következetesebb
költséggazdálkodásra és az optimális működési méretnagyságra.
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3. Az intézmény stratégiája (jövőkép és akciók 2016-2020 között a
„Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia alapján)

3.1 Az intézmény jövőképe (hazai és nemzetközi dimenzióban)
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola filozófiája: „minőségi képzés, versenyképes áron”. Missziónk: teret
nyújtani az élethosszig tartó tanulásnak, nagy figyelmet szentelni az idegen nyelv magas szintű
megismertetésére. A gyakorlatorientált képzési tartalom, az oktatók gyakorlati tapasztalata
hozzájárul a munkaerő-piaci kihívásoknak való jobb megfeleléshez, lehetőséget teremtve a
változásokra történő rugalmas reagálásra. Elveink: megbízhatóság, pontosság, diákközpontúság,
piacképesség, rugalmasság, tökéletességre törekvés, kölcsönös tisztelet, szakmai profizmus.

Jövőképünk igazodva filozófiánkhoz és missziónkhoz tartalmazza új mesterképzési szakok indítását,
több hallgatót levelező és nappali tagozaton, valamint idegen nyelvű képzéseinkben. Elindítjuk duális
képzéseinket. Látványos eredményeket tudunk felmutatni 2020 végére a tehetséggondozási
programunk végrehajtásával. Nő a főállású oktatói munkavállalók száma. Képesek leszünk pályázati
forrásokra támaszkodva kutatás-fejlesztési tevékenység révén hazai és nemzetközi
együttműködésekre. Növekszik intézményünk ismertsége, elismertsége.

3.2 Stratégiai irányok és akciótervek meghatározása (indikátorokkal) a kívánt jövőkép
elérése érdekében
3.2.1 a képzési tevékenységben
A Főiskola döntéshozói a piaci igények folyamatos monitoringja alapján az oktatás-képzés
szerkezetének, programjának alakítását, átalakítását szükségesnek tartják. Folyamatosan épült a
szakkínálat a korábbi eredményekre és humánerőforrásra, valamint vállalati kapcsolatokra
támaszkodva:
2008: Kereskedelem és marketing (levelező), Nemzetközi gazdálkodás (levelező);
2010: Emberi erőforrások (levelező);
2012: Pénzügy és számvitel (levelező);
2013: Gazdálkodási és menedzsment (levelező);
2014: Gazdaságinformatikus (levelező), Kereskedelem és marketing (angol nyelven);
2015: Marketing menedzser (angol nyelven), Alapozó évfolyam (angol nyelven);
2016: Emberi erőforrások (nappal), Kereskedelem és marketing (nappali), Executive MBA Economic
Specialist (angol), Executive MBA Manager (angol).
Új szakok és szakirányú képzések indításával, a választék bővítésével lehetséges a főiskola
versenyképességének megtartása, erősítése. A levelező képzés prioritásának megtartása mellett
szükséges a nappali tagozatos oktatásban részt vevők számának növelése.
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2017-ben benyújtunk 3 mesterképzési szak akkreditációs kérelmét, amelyeket angol nyelven is
képesek leszünk oktatni:
-

Pénzügy mesterképzési szak
Master of business administration (mba) mesterképzési szak
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Főként a külföldi hallgatói igények miatt 2017-ben bővítjük az angol nyelvű szakirányú
továbbképzéseinket. A külföldi igényeket feldolgozzuk, gyakorlati szakembereket bevonva
workshopon értékeljük és kidolgozzuk a megfelelő angol nyelvű szakirányú továbbképzéseinket,
amelyeket a hazai jelentkezők számára is elérhetővé teszünk.

A vállalati kapcsolatokat erősítjük, speciális programok és modulok kialakításával, közvetlen
kapcsolatfelvétellel. Workshopot rendezünk már 2017-ben a munka elvégzésére. Erre kiváló példát
nyújt Főiskolánk és a Magyar Posta Zrt. több évre nyúló, mindkét fél számára kedvező
együttműködése.

Jelenleg tárgyalásokat folytatunk duális képzés indítására. 2017-ben legalább három céggel kötünk
szerződést duális képzés tárgyában és 2020-ra legalább két szakunkon fog folyni duális képzés.
Kifejezetten törekszünk konvergencia régióban működő céggel duális képzési program kialakítására,
hallgatóink lehetőségeinek fokozása érdekében.

A főiskola dolgozói, alkalmazotti és technikai létszáma a feladatok növekedésével párhuzamosan,
bővítésre szorul, és az új szakok indításával szükséges a minősített oktatók létszámának bővítése. Hrstratégiánk ezeknek a jövőterveknek a tükrében készül és tartalmazza, hogy nagy figyelmet kell
fordítani az oktatók képzésére, továbbképzésére, nyelvi képzésének elősegítésére.

Erőfeszítéseket teszünk Erasmus kapcsolatok számának növelésére, Erasmus támogatás keretében
diák és oktatócserére, ezzel is fokozva Főiskolánk nemzetközi jellegét.

Gazdaságinformatikus képzésünket a hazai informatikus hiány leküzése érdekében fejlesztjük tovább.
A szak fejlesztésével egyidőben további informatikai képzések indulnak el, új képzési szinteken, ezzel
erősségünkből táplálkozva tudjuk megkülönböztetni magunkat versenytársainktól, tudunk speciális
kínálatot is nyújtani, reagálni a hazai munkaerő-piaci igényekre és a külföldi keresletre.

E-learning és MOOC tananyagok fejlesztése a távoktatás miatt és a külföldi hallgatók igényeinek
megfelelés miatt élvez prioritást, elsősorban a gazdaságinformatikus képzésünk és oktatóink
eredményeire és tevékenységére, mint kiindulópontra támaszkodva.
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Hiszünk a projektközpontú oktatásban, ennek
tananyagfejlesztést pályázati forrásból tervezünk.

kialakítását,

módszertani

segítséget

és

Fejlesztéseinkben külön figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő, diszgráfia, diszlexia, diszkalkúlia
problémájával küzdő hallgatóink segítésére. Mind eszközökben, mind módszertanban, mind
mentorálásban a speciális igényeknek megfelelve segítjük speciális igényű hallgatóinkat.

Továbbra is kiemelt szerepet kap a gyakorlatorientált, idegen nyelven történő oktatás, elsődlegesen a
fizetőképes külföldi keresletre alapozva.

3.2.2 a K+F+I tevékenységben
Felsőoktatási intézményként kiemelten kezeljük a kutatás-fejlesztés tevékenységét, hiszen ezzel az
oktatás színvonalát tudjuk erősíteni, nemzetközi kapcsolatainkat építeni és ápolni, valamint a vállalati
szférának az igényeit is kielégíteni. Ugyanakkor a gyakorlati képzésére büszke főiskolaként a kutatásfejlesztés nem elsődleges feladatunk.
Jelenlegi kutatási aktivitásunkkal és eredményeivel nem vagyunk elégedettek, kutatási
tevékenységünket szükséges fokoznunk, ez az oktatás színvonalát erősíti, és oktatóink elvárása is.
Kutatási tevékenységünket elsősorban tananyagfejlesztésre használjuk fel, másrészt az üzleti élet
szereplői számára kínálunk hasznos eredményeket és fokozzuk az együttműködést.

A kutatás-fejlesztés mellé a szolgáltatás fogalmát illesztjük, vagyis filozófiánk a tudomány és kultúra
közvetítése, felvállaljuk az ismeretterjesztést több csatornán keresztül:
-

tudományos értékű publikációk,
ismeretterjesztő publikációk,
vitafórum,
nyilvános rendezvények,
tudományos diákkör,
együttműködő cégekkel versenyek,
egyéb.

2017-ben továbbfejlesztjük Főiskolánk saját publikációs fórumait, profilt jobban meghatározzuk és
nagyobb energiaráfordítással osszuk meg eredményeinket a tudományterületen.

Teljesítményértékeléssel és egyéb ösztönzőkkel (órakedvezmény, díjak-elismerések) bátorítjuk
oktató kollégáinkat kutatásokban való részvételre, publikáció készítésére, disszeminációra. 2017-ben
megduplázzuk a 2016 évi publikációk számát magyar és idegen nyelven egyaránt.

Kiemelt fontossággal kezeljük a tehetséggondozást. A tudományos diákköri tevékenység fokozását
elősegítjük, felelőst kineveztünk, időbeli ütemezéssel és a tehetségek kiszűrésének nagyobb
odafigyelésével bátorítjuk hallgatóinkat egyéni és csapatversenyeken való részvételre. Célunk, hogy
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évről évre nőjön a TDK-n részt vevők száma. 2020-ig több OTDK helyezettel fogunk rendelkezni és
pályázunk az OTDK egyik szekciójának megszervezésére.

Együttműködés doktori a DE, Gazdálkodás és Szervezéstudományi doktori iskolájával valamint a SZE
Regionális és Gazdaságtudományi és a BME GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi doktori
iskolájával. Ezekre támaszkodva kialakítjuk egy kutatócsoport körvonalait, amely a fenti doktori
iskolák tagjaival közös kutatásokban vehetnek részt.

2017-ben főállású kollégáink megtervezik milyen kutatócsoportot tudnak működtetni, amihez
Főiskolánkról és a Főiskolán kívülről is többen tudnak csatlakozni. Ezután főállású kollégáink
nyilatkoznak arról, milyen más kutatócsoporthoz mivel tudnak csatlakozni, hogy a kutatói és
kapcsolati háló bővüljön, külső kapcsolatok is egyre inkább aktívakká váljanak. Főiskolánk számára
kiemelt jelentőséggel bír, hogy saját kutatási profilját kialakítsa és az üzleti területet preferálja.

2017-től megnövekszik a Főiskolánkon tartott workshopok száma.

2020-ra több tudományos műhely fog működni Főiskolánkon, amelyek képesek lesznek nemzetközi
konferencia megrendezésére, hallgatók bevonásával.

Célunk a tudományos tevékenység fokozása az oktatónál és a hallgatók körében is. Nem célunk teljes
munkaidős kutatók felvétele, főállású oktatóink között viszont segítjük a kutatói affinitás növelését –
kiválasztási szempont, hogy PhD közelében állókat is felvegyük, segítsük fokozatszerzésüket és legyen
kapacitásunk a K+F megrendelésekre, valamint a nemzetközi kapcsolatépítésre.

A kutatói tevékenységhez szükséges források előteremtéséhez pályázatfigyelő rendszert
működtetünk és teljesítményértékelési rendszerrel támogatjuk, vagyis a kutatói ösztönzés külső és
belső erőforrásokra is támaszkodik.

3.2.3 a harmadik misszió keretében végzett tevékenységben
A felsőoktatás oktatáson és kutatáson túli harmadik missziója révén járul hozzá a társadalmi és
gazdasági igényekhez a tudománynépszerűsítésen és ismeretterjesztésen keresztül. Mindezek pedig
előmozdítják az egész életen tartó tanulás szolgálatát is. A felsőoktatási intézmények tevékenységét
és szolgáltatásait már nem csak a hallgatói kör veszi igénybe, a tudás versenyképességi tényező helyi,
regionális és globális szinten egyaránt. A felsőoktatás felelőssége nő, környezetére gyakorolt hatásait
nem csak az akadémiai világban található partnerek révén fejti ki.

Főiskolánk a harmadik misszió keretében elsősorban a gazdaságfejlesztési célokhoz kíván
hozzájárulni, képzésen, oktatáson és kutatás-fejlesztési tevékenységén keresztül. Társadalmi
felelősségvállalásunkat pedig elsősorban képzés helyszínünk környezetében, Budapest VIII.
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kerületében kívánjuk érvényesíteni ismeretterjesztéssel, időskori oktatással és akár egyéb
szolgáltatásokkal is, amelyek a cégcsoport együttműködéséből következik (pl. étkeztetés).

Harmadik misszió keretében a nemzetköziesedés szintén hozzájárul a gazdasági és társadalmi
kapcsolatok erősítésére és a jövő nemzedékének formálására.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a Magyarországon tanuló külföldi diákokat ellássuk hasznos és
praktikus információkkal, kérdéseikkel bizalommal forduljanak hozzánk. Ezt a szolgáltatásunkat nem
csupán a velünk hallgatói jogviszonyban állóknak nyújtjuk és közösségi programokat is szervezünk
(filmklub).

Szintén fontosnak és hiánypótlónak tartjuk, hogy a középfokú oktatásban részt vevő diákokat is
segítsük eligazodni a felsőoktatás területén, az oda vezető út, a lehetőségek és a rájuk váró
különböző oktatási körülmények megismertetésével. Ezt a tanácsadó tevékenységünket a Főiskolával
kapcsolatban álló számos középfokú oktatási intézménnyel kezdtük meg, és a jó tapasztalatok alapján
gyorsan bővül a kapcsolati háló.

Pályázati forrásból tervezünk táboroztatási programot, üzleti és digitális készségek témakörben.

Fontosnak tartjuk hallgatóink jó egészségi állapotát, ehhez sportolási lehetőséget helyben, szűkös
lehetőségek mellett tudunk biztosítani. Ugyanakkor együttműködési megállapodást kötöttünk a
Magyar Olimpia Bizottsággal, csatlakoztunk a MOB Életút Programhoz, hozzájárulunk olimpikonjaink
felsőfokú képzéséhez (Jakabos Zsuzsanna). Együttműködési megállapodás van érvényben a BEAC
Kosárlabda Szakosztállyal és a Magyar Kézilabda Szövetséggel is. A Magyar Kézilabda Szövetséggel
kötött együttműködésünk alapján a Szövetség vállalta, hogy hallgatóink heti 20 órás időtartamban
használhatják a Szövetség Körcsarnokát és a hozzá tartozó edzőpályákat is.

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola elkötelezett a gazdasági és társadalmi szektorral való kapcsolatok
erősítése iránt, számos eszközzel és sikeresen valósítja meg a nemzetköziesítéssel járó
kötelességeket és használja ki ennek lehetőségeit, felvállalja a felsőoktatás harmadik missziójából
fakadó tudományközvetítési, kulturális és sport feladatok teljesítését is.

3.3 Éves működési tervek a stratégiai irányok és akciótervek alapján
Legfontosabb stratégiai tervünk a hallgatói létszám növelése, nappali tagozatosok számának
növelése, duális képzés indítása, mesterszakok indítása, külföldi hallgatóink számának növelése,
kutatás-fejlesztés tevékenységének fokozása. Ehhez szükséges szervezési lépések megtétele
rendkívül fontos, a tevékenységek anyagi háttere átgondolt, biztosított.
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Humánerőforrásfejlesztésre szükségünk van a fenti célok elérése érdekében.
Bevételeink növelésével a nemzetközi kapcsolataink építését fogjuk fokozni jelentősebben,
megteremtve az ehhez szükséges munkavállalói kör bővítését is, illetve a kutatás-fejlesztési
kapacitásaink növekedhetnének. Előbbiekhez pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni.
-

fel kívánjuk eleveníteni a korábbi jó gyakorlatunkat külföldi felsőoktatási intézményekkel való
közös képzésre;
tovább kívánjuk bővíteni képzési kínálatunkat a diplomán túli képzési területen (nyelvi
képzések, szakirányú továbbképzések);
tehetséggondozásra kialakított stratégiánk megvalósításához szintén pályázati forrásra
számítunk.

A legsürgetőbben megfogalmazott feladatok tartalmazzák azokat a lépéseket, amelyek előkészítik a
Főiskola működését arra, hogy képes legyen a hazai felsőoktatási intézmények utolsó harmadából
mind hallgatói létszám, mint tudományos eredmények, mind pályázati forrásfelhasználás
szempontjából a második harmadba lépni. A tervezett lépéseket 2017-ben végrehajtjuk, ehhez
szükséges anyagi forrás rendelkezésre áll a hallgatói létszám növekedése nélkül is.
További lépések megtételében számítunk a hallgatói létszám növekedésére meglévő szakjainkon,
külföldi hallgatói létszám növekedésére új angol nyelvű szakirányú továbbképzéseinken és a vállalati
kapcsolatokból kialakuló speciális oktatási igények teljesítése révén további erősödésre.
A pályázati források felhasználásához megfelelően kialakított eljárásrenddel rendelkezünk, korábbi
tapasztalatainkat felhasználva, előfinanszírozásra képesek vagyunk. Kutatás-fejlesztési
tevékenységünket és tudományos kapcsolatainkat fogjuk pályázati forrásból elősegíteni, felmerülő
költségeknél utazási költségekre és személyi juttatásokra fordítjuk a plusz bevételeinket.

3.4 A stratégiai irányok és akciótervek várható pénzügyi-gazdasági hatásai (becsült
költségek és azok forrásai)
A tervezett lépéseinket a költségelemek alapos átgondolásával döntöttük el. A Főiskola gazdasági
helyzete stabil, likviditása stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teszünk eleget.
Célunk a növekedés, amit csak stabil alapokon tudunk hatékonyan megvalósítani. A növekedés
mellett folyamatosan javítunk hatékonyságunkon, monitorozzuk folyamatainkat. Pályázati forrásokat
aktívan keresünk, néhány fejlesztést ezek nélkül nem fogunk megvalósítani.
Nagyobb infrastrukturális fejlesztésre nincs szükségünk, rendelkezésre áll az előző fejlesztések miatt
magas színvonalon.
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