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I. AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSE
I.1. Az intézmény általános helyzetképe
Az önértékelés elkészítésének folyamata
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (továbbiakban Főiskola) által elkészített intézményi
önértékelés előkészítésében munkatársaink széles köre tevékenyen részt vett. Az előkészítés
fázisában az ESG rendszer valamennyi pontját figyelembe véve, megvizsgáltuk a Főiskola
szervezeti, igazgatási, oktatási tevékenységgel összefüggő területeit, majd a feltárt
információk (és hiányosságok) birtokában készítettük el az önértékelés dokumentációs
rendszerét. A feltáró munka alapját képezték a korábbi (2015) akkreditációs eljárásban
megfogalmazott észrevételek, szakmai megállapítások.
A Főiskola vezetése, jelen dokumentum elkészítése során ezeket a megállapításokat
figyelembe vette – a szervezet (rövid és hosszú távú) céljait ennek megfelelően definiálta. Az
intézményi önértékelést kellő figyelemmel, tényfeltáró jelleggel, a jobbítás szellemiségével
készítettük el. A 2015. évi akkreditációs eljárást követően a Főiskola fenntartója különös
figyelmet fordított arra, hogy a Látogató Bizottság által megfogalmazott, jobbító szándékú
szakmai, oktatási és tudományos felvetésekre teljes körű és megalapozott válaszokat
fogalmazzon meg. A teljes dokumentációs rendszer a megújítás jegyében készült el. A Főiskola
fenntartója elkötelezett a tekintetben, hogy mind szakmailag, mind a jogszabályi feltételeknek
teljes mértékben eleget tevő felsőoktatási intézményt működtessen. Ennek szellemiségében
gondoskodott egy, eddigiektől jelentősen eltérő új vezetési modell kialakításáról, a szervezet
igazgatása teljes körűen megújult, a szervezet struktúrája mára már kellőképpen letisztult – a
hatályos jogszabályoknak illetve a felsőoktatási intézményi környezetnek teljes mértékben
megfelel. A Főiskola szervezeti struktúráját és működését újra gondoltuk, újra szabályoztuk –
mindezt úgy, hogy figyelembe vettük a Látogató Bizottság iránymutatásait, javaslatait. A
szervezeti kultúra jelentős mértékű átszervezésétől azt várjuk, hogy mindinkább eleget
tudjunk tenni mindazon elvárásoknak, amelyeknek egy korszerű, 21. századbeli felsőoktatási
intézménynek kell megfelelnie – nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is.
A dokumentációs rendszer elkészítését leíró folyamat a következő volt:
1.) Szigorú, és minden területre kiterjedő, komplex SWOT analízist készítettünk a
szervezeti struktúra, az oktatási rendszer és az ahhoz kapcsolódó tanügyi és
tudományos tevékenységünk vonatkozásában. A SWOT analízis módszerét elsősorban
arra használtuk, hogy egyértelműen lássuk a Főiskola gyenge illetve kritikus pontjait.
Nem titkolt célunk az volt, hogy ezek a hibák, eltérések ismertté váljanak.
2.) Nagyon alapos és részletes intézkedési tervet készítettünk a korábbi jelentés alapján.
Fontos célunk, hogy a szervezeti megújulás ne „ad hoc” jellegű legyen. A folyamatos
megújulás a szervezet számára különösen fontos. Ennek céljával készítettük el az
intézményfejlesztési tervet, amely markánsan kijelölte azt az útvonalat, amelyet
szeretnénk bejárni.
3.) A jövőben következetesen megtartjuk a szervezetfejlesztési gyakorlatot, hiszen ez
lehetőséget ad arra, hogy a Főiskola szervezete teljes mértékben igazodjék az
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elvártakhoz, ezáltal ésszerű, szakmailag, módszertanilag megalapozott működést
valósítson meg.
4.) A Főiskola fenntartójának határozott elvárása volt az új menedzsmenttel szemben,
hogy intézkedéseik révén a szervezeti struktúra letisztuljon. Az egyes szervezeti
egységek és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek gyakorlati oldala, szabályozottsága és
megfelelő folyamatmodellezése különösen fontos volt. Mára már „letisztult”
szervezeti modell jellemzi a Főiskolát.
5.) Az önértékelés dokumentációs rendszerének elkészítéséhez adatgyűjtésre volt
szükség. Ezek az adatok rendelkezésre álltak ugyan, de a dokumentációs rendszer
felépítéséhez kapcsolódó formában nem mindig voltak fellelhetők. Az
információgyűjtés mindannyiunk feladata volt – az egyes területek képviselői maguk
gondoskodtak az információk, adatok rendelkezésre bocsátásáról. Ennek
köszönhetően az új szervezeti modell – gyakorlatban is jól működő egységé vált.
6.) A dokumentációs rendszer elkészítése érdekében munkacsoportot hoztunk létre. A
munkacsoport feladata volt:
a. a Főiskola felkészítése az akkreditációs eljárásra,
b. a szükséges önreflexiók elkészítése,
c. a szükséges SWOT analízisek felállítása,
d. az információgyűjtések koordinációja,
e. a dokumentációs rendszer előkészítése, szövegezése és formai szerkesztése.
A munkacsoport tagjai folyamatos kapcsolattartással segítették a felkészülési
folyamatot. Annak érdekében, hogy a dokumentációs rendszer teljes legyen és
valamennyi feltételnek eleget tegyen – a fenntartó gondoskodott külső, a főiskolával
jogviszonnyal nem rendelkező, szakértők bevonásáról. Ennek köszönhetően a
felkészülés folyamatában is voltak külső (szervezeten kívüli) objektív megfigyelők, akik
tanácsaikkal, meglátásaikkal segítették munkánkat.
A munkacsoport tagjait nem személyi kompetenciák alapján határoztuk meg, hanem
az ESG területeit figyelembe véve alakítottuk ki a felelősségi területeket, fenntartói
jóváhagyás mellett. Ennek megfelelően a munkacsoport felépítése az alábbiakban
részletezettek szerint alakult.
7.) A dokumentációs rendszer kialakításakor nagy hangsúlyt fektettünk erősségeink
feltárására is. Úgy gondoljuk, hogy az egyik legnagyobb erősségünk a markánsan
körülhatárolt képzési profil. Képzéseink a gazdasági tudományterületből kerülnek ki,
csupán csak egy szakunk van, amely más képzési területhez tartozik (gazdasági
informatika), de az is gazdasági, üzleti tartalommal rendelkezik. Azt valljuk, hogy egy
területhez értünk, de ahhoz nagyon. Más felsőoktatási intézményekkel ellentétben az
azonos képzési területen megvalósuló képzési programokat helyezzük a fókuszba,
ehhez társítjuk kutatásainkat, szakmai és egyéb megnyilvánulásainkat is.
Megállapítható, hogy stabil, jól kiszámítható, homogén képzési profillal rendelkezünk
– tevékenységünket e tekintetben fejlesztjük, ismereteinket e tekintetben mélyítjük.
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Fenntartó képviseletében:
Szakács Fülöp Vince, alapító elnök
Dr. Balogh
S Imre,
mb. rektor

Dr. Kapa Mátyás
belső ellenőr

Szervezetet érintő,
igazgatási területek

Oktatási tevékenységet
érintő területek

Tudományos tevékenységet
érintő területek

Dr. Danyi Gyula
rektorhelyettes

Dr. Kovács Tímea
rektorhelyettes

Dr. Árva László
rektorhelyettes

Pénzügyi, gazdasági,
munkaügyi területek

Műszaki, logisztikai,
tárgyi feltételek
területek

Minőségügy,
minőségbiztosítási
területek

Szabó Zoltán műszaki
igazgató

Somodiné Hajdú Éva
minőségügyi vezető

Lukács Judit
gazdasági főigazgató

A munkacsoport munkáját segítették olyan kollégák is, akik nem voltak tagjai a
munkacsoportnak:
-

-

Szakfelelős oktatók:
o Dr. Eperjesi Zoltán,
o Dr. Pénzes Ibolya Rózsa
o Dr. Tóth Gergely
o Dr. Váry Annamária
o Dr. Mádi László
o Dr. Medve Anna
Tanszékvezető oktatók:
o Dr. Zsebők Csaba
Tanulmányi Hivatal vezetője:
o Labancz Andrea
Tanulmányi ügyintézők:
o Takács Brigitta
o Klárik Tünde
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A munkacsoportot információkkal, hasznos és segítőkész tanácsokkal, meglátásokkal
segítették a Főiskola oktatói, tanárai és egyéb munkatársai. Az önértékelés
dokumentumrendszere közös feladat volt számunkra, a Főiskola valamennyi területét
érintette az elmúlt időszakban.
Az ESG dokumentum elkészítésének folyamatát leginkább az alábbi ábra szemlélteti.
MAB jelentés

Önértékelés,
reflexiók

Intézkedési tervek

Intézményfejlesztési
Terv

Szervezetfejlesztés

Munkacsoport
felállítása

Munkaanyagok
véleményezése

Szenátusi jóváhagyás

Dokumentációs
rendszer benyújtása

Az ESG Dokumentációs rendszer elkészítése során az új szervezeti modell
„tesztelésére” is sor került. A közös munka, a közös célok az új szervezeti struktúrát nem csak
szabályozottsága, hanem funkcionalitása révén is megerősítette. Úgy gondoljuk, hogy
intézkedéseink révén egy jól működő szervezeti kultúrát alakítottunk ki. A Főiskola Szenátusa
a dokumentációs rendszert 2017. augusztus 28-i ülésén megtárgyalta, azt 13/2017 (08. 28.)
sz. határozatával elfogadta, majd a fenntartó jóváhagyásával a MAB Titkárságának
megküldte.

Az előző intézményakkreditációs jelentés ajánlásai alapján tett minőségfejlesztési intézkedések
A továbbiakban tételesen ismertetjük a 2015. évi látogatás alapján tett fontosabb
intézkedéseinket.
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Kizárólagossági nyilatkozatok, FIR regisztráció
A kizárólagossági nyilatkozatok valamennyi AT/AE besorolású oktató esetében a
Főiskolán papíralapon rendelkezésre állnak.
A nyilatkozatok és egyéb oktatói adatok FIR-ben történő regisztrációja valóban erősen hiányos
volt a korábbiakban, munkatársaink a Látogató Bizottság megállapításai alapján már a
látogatás időpontjában megkezdték a korábban felvitt és az aktuális oktatói állomány
adatainak FIR-ben történő kijavítását. A Főiskola gondoskodott arról, hogy a munkaügyi
dokumentációk teljes mértékben összhangban legyenek a Tanulmányi rendszer (NEPTUN)
törzsállományával. Intézkedéseink nyomán az oktatói állomány teljes mértékben funkcionális
párhuzamosságot mutat a FIR-rel. Ez a megállapítás helytálló a papíralapú dokumentumok
esetében is.
Jelen állapotot a következő ábra szemlélteti:
FIR Adatbázis

Munkaügyi dokumentációk

Munkaszerződések, Kinevezési
okiratok, Nyilatkozatok, Megbízási
szerződések, Végzettséget igazoló
dokumentumok, egyéb okiratok

Tanulmányi Rendszer
(NEPTUN)

MTMT

Intézményi honlap

Magas oktatói fluktuáció
Az oktatói fluktuáció okai a korábbi Önértékelésben is szerepeltek. Ezek egyrészről gazdasági
jellegűek és az oktatóink egzisztenciális igényeiből fakadnak (Főiskolánk alapítása óta a
munkabéreket és egyéb óraadói díjakat is kizárólag saját forrásból gazdálkodja ki), másrészt a
jogszabályi előírásoknak megfelelően az életkori határok az oktatók alkalmazhatóságát is
jelentősen leszűkítik. A fentiek ellenére a Főiskola egy elfogadható mértékű fluktuációban
nem kockázati tényezőt, hanem a folytonos megújulás lehetőségét látja. A Főiskola e felvetés
alapján programot hirdetett, hiszen számunkra különösen fontos az oktatói stabilitás, egy
maximálisan kiszámítható szervezeti légkör kialakítása.
A Főiskola vezetőségének eltökélt szándéka, hogy folyamatosan, a lehető legmagasabb
színvonalon biztosítsa a tanulás és a szakmai (szervezeti és egyéni) fejlődés lehetőségét. Ennek
megfelelően mentorprogramot dolgoztunk ki és vezettünk be. A mentorprogram lényege,
hogy megtartó erőt prezentáljon a már állományban lévő munkatársaink számára, személyes,
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szakmai és tudományos fejlődésük vonatkozásában – ugyanakkor az is kiemelten fontos, hogy
vonzerőt biztosítson a még állományban nem lévő, de potenciális munkatárs-jelöltek számára.
A mentorprogram kiszámítható fejlődési lehetőséget biztosít egy stabil felsőoktatási
intézményi környezetben. A Főiskola vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy mára
már stabil oktatói állományát megtartsa illetve továbbfejlessze azt.
Óraterheléssel összefüggő problémák
A 2014/15. tanév, az oktatói állomány – a Látogató Bizottság által is megállapított –
fluktuációját hozta magával, sajnos, ezt nem láttuk előre, így felkészülni sem tudtunk. A tanév
során ennek következtében több olyan munkatárs is oktatói státuszba került, akik a távozó
oktatók óraterhelését vették át - emiatt több esetben az óraterhelés a látogatás alkalmával
még nulla volt, az adott oktató munkatársak óraterhelést nem kaptak. A további és aktuális
tanévre kialakított tanterv és óraterhelés már nem tartalmaz hasonló problémákat.
Kiegyensúlyozott és a gondos tervezésünknek köszönhetően prognosztizálható óraterhelési
gyakorlat alakult ki a Főiskolán. Oktatóink, tanáraink óraterhelése megfelel a hatályos
jogszabályi előírásoknak. Mára már kialakult az a gyakorlat, hogy az oktatási rektorhelyettes a
tanulmányi hivatalvezetővel szoros együttműködése révén – viszonylag csekély számú
eltéréssel megfelelőképpen - tervezni tudja az adott félév oktatási tevékenységét. Az oktatási
rektorhelyettes „Félév rendje” utasítást ad ki minden tanév elején annak érdekében, hogy a
tervezettnek megfelelően valósuljon meg az oktatási tevékenységünk.

Fenntartó szerepe a szervezetben
A nem állami fenntartású intézmények esetében a fenntartói döntéseknek az állami
intézményeknél szélesebb hatásköre széles körben elfogadott, ám ez a Főiskola működésében
semmiféle nehézséget nem okoz és nem okozott. A fenntartó szerepe a szervezet
működésében egyértelműen definiálásra került, ugyanakkor fontosnak tartjuk megállapítani,
hogy a Főiskola szakmai önállósága biztosított, ezzel párhuzamosan az intézményvezetésére
jogosult rektor hatásköre valamennyi jogszabály alapján megfogalmazott jogával (pl. oktatók
kiválasztása, munkáltatói jogkör gyakorlása) rendelkezik. A fenntartói képviselet közvetlen
hatással nincs az intézményvezetésre. Az ügyintézés egyes hivatali útvonalát betartva, sokkal
hamarabb kerülhet sor a fenntartói beavatkozásra, mint más felsőoktatási intézmények
esetében. Az alapító elnök sok esetben, az állami intézményekben működő „Kancellár”
jogkörével megegyező hatáskörrel rendelkezik, így a fenntartói jelenlét intézményünkben is
kimutatható. Megállapítható, hogy a Főiskola Szenátusa a Látogató Bizottság ajánlásai alapján
elfogadta az SZMR módosítását, amelyben a hatáskörök egyértelműen szabályozásra kerültek
– a fentieket figyelembe véve.
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Tudományos tevékenységek rögzítése az MTMT-ben
A Főiskola vezetése különös figyelmet fordít az MTMT-ben történő adatközlésre. Az elmúlt
időszakban a korábban tapasztalt hiányosságokat javítottuk – mára már az MTMT-ben
rögzített, egyéni oktatói nyilvántartásunk naprakésznek tekinthető, köszönhető ez annak –
többek között – hogy külön felelőse van ennek a területnek. A jövőben erre még nagyobb
gondot fordítunk. A Főiskola tudományos rektorhelyettese minden tanév végén utasítást ad
ki az oktató-kutató státuszban lévő kollégák számára jegyzékük frissítése céljából. Az MTMTre fontos referenciaként tekintünk, hiszen ezzel az oktatói-kutatói munkásság naprakészségét
is mérhetjük, illetve megjelenhet a tudatos, marketingkommunikációnkban is, széles körben
elfogadott referenciaként szakmai és egyéb intézményi partnereink számára.
Intézményi gazdálkodással összefüggő meglátások
A Főiskola számára, mint nem állami fenntartású intézménynek, amennyiben szükséges a
pénzügyi forrásokat a fenntartó Kft. biztosítja. Igaz a piaci folyamatoknak jobban ki van téve,
mint az állami intézmények, de a fenntartó ( ATALANTA Oktatási Kft. ) pénzügyi helyzete stabil,
felhalmozódott tartozásai és hitelei nincsenek, felszámolás alatt nem áll. Ugyanez igaz a
főiskolára is: pénzügyi helyzete stabil, felhalmozódott tartozásai és hitelei nincsenek,
felszámolás alatt nem áll. Működése megfelel a hatályos számviteli törvényben és egyéb
jogszabályokban leírtaknak, gazdálkodása prudens. Megítélésünk szerint a Főiskola gazdasági
működése és pénzügyi fenntarthatósága folyamatosan biztosított. Az oktatást és működést
támogató szolgáltatások kiszervezése - még ha el is tér a megszokottól - egyértelműen a
költséghatékonyságot segíti elő. A Főiskola jogszabályi lehetőségeit kihasználva pályázati
tevékenységét folyamatosan fejleszti. Célunk, hogy az intézmény pénzügyi hátterét
innovációval összefüggő pályázati források is segítsék. A Főiskola vezetése elkötelezett e
tekintetben.
Minőségbiztosítási tevékenység
A Főiskola több platformon valósítja meg az intézményi minőségbiztosítását. Ennek tükrében
megállapítható, hogy az intézmény rendelkezik külső és belső minőségbiztosítási rendszerrel
is – a jogszabályi előírásokon túli vállalásokat is teljesít a minőségirányítás területén. A
szervezeten belül mára már működik egy külön szervezeti egység, a Minőségügyi Iroda, amely
feladata – többek között – az intézményi minőségbiztosítási folyamatok biztosítása,
koordinálása és szervezése. Emellett minőségbiztosítással összefüggő kérdések
vonatkozásában bizottság is működik, amely szintén segíti a minőségi célok elérését, stabil
szerveződését. A belső szervezeti egységek mellett külső tanúsítással is rendelkezünk. Az
Atalanta Cégcsoport által 2001-ben kialakított ISO 9001:2001 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszert 2002.07.10-én tanúsították, amelyhez a Főiskola 2008-ban
kapcsolódott. A minőségirányítási rendszer kialakításánál az ISO rendszer előírásain túl az
Európai Felsőoktatási Térség miniszterei által 2005 májusában Bergenben elfogadott
dokumentumot vettük figyelembe, amely a felsőoktatási minőségbiztosításnak az ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) koordinálásban kidolgozott
európai sztenderdjeit és irányelveit tartalmazza.
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Nyelvoktatás
A végzett hallgatóknak mintegy 30%-a nem veheti át diplomáját nyelvvizsga hiányában. Ez a
mutató rosszabb, mint az országos szinten tapasztalható 20-25%-os átlag. Az átlagosnál
rosszabb mutatót elsősorban az magyarázza, hogy főiskolánkon a látogatás időpontjában csak
levelező tagozat működött, a nyelvi képzés hatékonysága pedig az intenzitástól függ. A
Főiskolát működtető cégcsoport több nyelvvizsga rendszer vizsgaszervezési és lebonyolítási
jogával (pl. ITK Origó, Gazdálkodó) is rendelkezik – ezzel is tudjuk segíteni a nyelvtanuló
hallgatóinkat. Célunk az, hogy a nyelvtanulás minden formáját biztosítsuk, segítsük. A
nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás területét a folyamatos megújulás jellemzi. A fentiek szerint
igen méltányos áron kínál nyelvtanulási lehetőségeket hallgatói számára. Ezen kívül tervezzük,
hogy 2018. januártól – a szakmai mintatantervek részeként – szabadon illetve kötelezően
választható kurzusok között hirdetünk meg üzleti kommunikációt, tárgyalástechnikát és
prezentációs készségeket fejlesztő kurzusokat angol nyelven.
Az intézményi stratégiai irányok
A képzési tevékenységünk terén
A 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. Jövőképünk igazodva filozófiánkhoz és
missziónkhoz tartalmazza új mesterképzési szakok indítását, több hallgatót levelező és nappali
tagozaton, valamint idegen nyelvű képzéseinkben. Elindítjuk duális képzéseinket. Úgy
gondoljuk, 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. 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. Terveink
szerint 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 a jövőben 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.
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Erre kiváló példát nyújt Főiskolánk és a Magyar Posta Zrt. több évre nyúló, mindkét fél számára
kedvező együttműködése.
Jelenleg tárgyalásokat folytatunk duális képzés indítására. 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 hallgató és oktatócserére, ezzel is fokozva Főiskolánk nemzetközi
jellegét.
Gazdaságinformatikus képzésünket a hazai informatikus hiány leküzdése 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 képzési területünket már elnyert pályázat is segíti, ennek
következtében a szak folyamatos fejlődést mutat. E-learning és MOOC tananyagok fejlesztése
a távoktatás miatt és a külföldi hallgatók igényeinek való megfelelés miatt élvez prioritást,
elsősorban a gazdaságinformatikus képzésünk és oktatóink eredményeire és tevékenységére,
mint kiindulópontra támaszkodva. Hiszünk a projektközpontú oktatásban, ennek kialakítását,
módszertani segítését és tananyagfejlesztést pályázati forrásból tervezzük. 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.
A K+F+I tevékenység területén
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 kutatás-fejlesztés 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,
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-

vitafórum,
nyilvános rendezvények,
tudományos diákkör,
együttműködő cégekkel versenyek,
egyéb.

A jövőben továbbfejlesztjük Főiskolánk saját publikációs fórumait, a profilt jobban
meghatározzuk és nagyobb energiaráfordítással osszuk meg eredményeinket a tudomány
területen. Teljesítményértékeléssel és egyéb ösztönzőkkel (órakedvezmény, díjakelismerések) bátorítjuk oktató kollégáinkat kutatásokban való részvételre, publikáció
készítésére, disszeminációra. Terveink szerint megduplázzuk a 2016. évi publikációk számát
magyar és idegen nyelven egyaránt. Kiemelt fontossággal kezeljük a tehetséggondozást. A
tudományos diákköri tevékenység fokozását elősegítjük, felelőst neveztünk ki időbeli
ütemezéssel és a tehetségek kiszűrésének nagyobb odafigyelésével bátorítjuk hallgatóinkat
egyéni és csapatversenyeken való részvételre. Célunk, hogy évről évre nőjön a TDK-n részt
vevők száma. 2020-ig több OTDK helyezettel fogunk rendelkezni és pályázunk az OTDK egyik
szekciójának megszervezésére.
Együttműködünk a Debreceni Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi doktori
iskolájával. Célunk a tudományos tevékenység fokozása az oktatóknál és a hallgatók körében
is. Nem célunk teljes munkaidős kutatók felvétele, főállású oktatóink között viszont segítjük a
kutatói affinitás növelését – kiválasztási szempont, hogy a 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.

I.2. Az intézmény dokumentumai, szervezete, vezetése
A Főiskola az alábbi dokumentumait rendszerezte az akkreditációs eljárás előkészítési
fázisában:
 Alapító okirat
 Működési engedély
 Organogram
 Intézményfejlesztési terv [Nftv. 12. § (3) c), és (4)] és éves végrehajtási jelentései
 Kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia [Nftv. 12. § (3) c)]
 Szervezeti és működési szabályzat [Nftv. 11. § (1) a) és b)].
 Minőségbiztosítási szabályzat
 Képzési program [Nftv. 108.§ 19. pont].
 [Évkönyvek, éves költségvetési beszámolók bevezetői, értékelések, átfogó beszámolók
stb. (csak a honlapon)]
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Az intézményi dokumentumok elérhetőségét biztosítjuk, az alábbiak szerint:
-

-

digitális változatban
o Intézményi honlapon, www.wsuf.hu
o Belső, számítógépes hálózaton,
o Tanulmányi Rendszeren (NEPTUN)
nyomtatott változatban, a Főiskola székhelyén.

Az intézmény vezetése, döntés-előkészítő, döntéshozó testületei
Az intézmény vezetése
A Főiskola legfőbb döntéshozó testülete a Szenátus, amely működését az intézményi
SZMR-ben rögzítettük és a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően fejti ki
tevékenységét. A szervezetfejlesztésünk következtében új vezetési modellt alakítottunk ki.
A Főiskola (jogszabályokban rögzített) vezetését a Rektor látja el, munkáját három
rektorhelyettes segíti. A rektorhelyettesek tevékenységi területei igazodnak a Főiskola
szervezetén belül jelentkező feladatokhoz, így az alábbi területek kerültek kialakításra:
-

az oktatást, oktatásszervezést, tanügyszervezést érintő területeket a Főiskola oktatási
rektorhelyettese irányítja és felügyeli;
a tudományos megnyilvánulást, a tudományos tevékenységeket a Főiskola
tudományos rektorhelyettese irányítja és felügyeli;
a szervezet működését, működtetését, tanügyigazgatását és a képzésfejlesztési
területét (beleértve az akkreditációkat is) a Főiskola igazgatási és képzésfejlesztési
rektorhelyettese irányítja és felügyeli.

A Főiskola pénzügyi, gazdasági működtetéséért a Gazdasági Főigazgató felel.
Döntés-előkészítés
A Főiskola Szenátusa féléves Munkaterv alapján működik. Minden félév elején
meghatározza saját üléstervét, amelyet igyekszünk következetesen betartani. Az operatív
döntések jogkörét az SZMR szabályozza, de stabil vezetési gyakorlat kialakítása érdekében
informális fórumokon is egyeztetnek ez egyes területek vezetői. A Szenátusi döntések
előkészítéséért az igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes felel. A rektor utasítása
alapján (a féléves Munkatervet figyelembe véve) kerül összehívásra a Főiskola Szenátusa. A
Szenátus tagjai elektronikus (és szükség szerint) nyomtatott formában is megkapják az ülésre
vonatkozó meghívót. Az egyes napirendi pontokhoz munka- és vitaanyag is társulhat,
amelyeket szintén megküldünk a tagok számára. A Szenátusi ülés lehetőséget ad az egyes
szakmai és szervezeti viták lebonyolítására. Az egyes napirendi pontok vonatkozásában
szenátusi határozatok születhetnek, amelyek külön nyilvántartási (határozat száma) számmal
rendelkeznek. E dokumentációk szervezését az igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes
biztosítja. A Szenátusi Határozatok dokumentációit megküldjük a Főiskola fenntartója számára
jóváhagyás céljából. A Főiskola egyes szervezeti egységében tevékenykedő munkatársak a
szenátusi tagok révén tehetnek javaslatot a szervezeti működésre.
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Döntéshozó testületek
A Főiskola az alábbi döntéshozó testületeket működteti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság,
Esélyegyenlőségi Bizottság,
Oktatási és Képzési Tanács,
Minőségbiztosítási Bizottság,
Szociális és Ösztöndíjbizottság,
Fegyelmi Bizottság,
Gazdasági és Tudományos Tanácsadó Testület,
Tudományos Diákköri Tanács.

A HÖK részvétele az intézmény vezetésében
A Főiskola Hallgatói Önkormányzata tevékenyen részt vesz a Főiskola vezetésében. Annak
ellenére, hogy a hallgatók döntő többsége levelező tagozatos, a HÖK érdekképviseleti
tevékenységét a jogszabályokban rögzített módon tudja kifejteni. A HÖK képviseletét a HÖK
Elnök látja el, aki most egy nappali tagozatos hallgató. A HÖK tagsági rendszere a Főiskola
képzési munkarendjéhez igazodik, három hallgató gondoskodik a hallgatói képviseletről:
-

nappali tagozatos hallgatók,
levelezős tagozatos hallgatók,
nemzetközi hallgatók.

A Főiskola Szenátusában a HÖK Elnöke képviseli a hallgatókat. A HÖK önálló szabályzata
alapján fejti ki tevékenységét. Az aktuális tanévre vonatkozó programjait, feladatait,
tevékenységeit munkaterv szerint hajtja végre.
Munkatervét, programjait a Szenátus véleményezi és hagyja jóvá. Működési feltételeit a
Főiskola vezetősége biztosítja. A HÖK vezetősége önálló irodát működtet, adminisztrációs
tevékenységét önállóan hajtja végre. Tevékenyen részt vesz a vezetői döntések mellett a
Főiskola kulturális, tudományos, szakmai és sportügyi területein. Kiemelt programjaik a
Gólyanap, a HÖK-nap illetve a főiskolai kulturális rendezvények. Szervezett formában
gondoskodnak a hallgatói lét sajátos igényeiről.

A főiskola szervezeti felépítése
A Főiskola legfőbb döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. A
Szenátus mellett a Főiskola központi irányítási, vezetési feladatait a következő, vezető
beosztású munkatársak látják el:







Rektor;
Általános rektorhelyettes; (Jelenleg a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, a
fenntartó megbízása alapján megbízott rektorként, rektori feladatokat lát el)
Oktatási rektorhelyettes;
Tudományos rektorhelyettes;
Igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes;
Nemzetközi Igazgató;
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 Gazdasági Főigazgató;
 Marketing Igazgató;
 Minőségügyi vezető;
 Elnöki és rektori hivatalvezető;
 Tanulmányi hivatalvezető;
 Belső ellenőr;
 Elnök – a Főiskola fenntartójának képviseletében.
A vezetők szorosabb szakmai együttműködését segítik a következő fórumok:
-

Összoktatói értekezlet (amely rendszeres fórum, az adott szemeszter elején kerül
megrendezésre), valamint az
Összdolgozói értekezlet. Ez a fórum eseti jellegű, szükség szerint kerül összehívásra.

A Főiskolán
 központi irányítási, vezetési feladatot
 vezetési tanácsadást, döntés-előkészítést
 oktatási, tudományos és kutatási feladatot
 szolgáltató feladatot és
 funkcionális feladatot
ellátó személyek, testületek és szervezeti egységek működnek.
A Főiskola oktatási-kutatási szervezeti tevékenységét az oktatási és a tudományos
rektorhelyettesek szakmai irányításával a tanszékvezetők és szakfelelősök segítik:
A Főiskolán oktatási-kutatási szervezeti egységként tanszékek működnek. A Főiskola tanszékei
az alábbiak:
 Gazdaságtudományi Tanszék
 Társadalomtudományi Tanszék
 Módszertani és Informatikai Tanszék
A Főiskolán a szolgáltató feladatokat ellátó szervezeti egységként a Főiskolai Könyvtár
működik. A főiskolán a funkcionális feladatainak ellátásához az alábbi igazgatási, szervezési,
pénzügyi, gazdasági, műszaki és egyéb szervezeti egységek működnek a Főiskola egészére
kiterjedő hatáskörrel:








Elnöki és Rektori Hivatal
Gazdasági Főigazgatóság
Műszaki és Informatikai Csoport
Marketing Iroda
Tanulmányi Hivatal
Karrier Iroda
Nemzetközi Képzésszervezési Központ

A vezetés minőség és kiválóság melletti elkötelezettségének bizonyítékai
Az alábbi táblázat a legfontosabb intézkedéseink mérföldköveit foglalja össze.
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Intézkedés
Szervezetfejlesztés
Dokumentációs rendszer
Új munkaerőforrás

Stratégia
Intézményi kommunikáció

Tartalom
Új szervezeti struktúra, szabályozott környezet,
letisztult igazgatás
Naprakész dokumentációs rendszer, rendezett
nyilvántartás
Új munkatársak a rendszerben, letisztult oktatóitanári állomány, minősített oktatók aránya
kimagasló
Intézményfejlesztési Terv, markáns célok
Teljes körű internetes megjelenés

Jelenlegi
állapot
Teljesült
Teljesült
Teljesült

Folyamatos
Teljesült

Az intézményi működés számszerű jellemzésének területei, az indikátorok a vezetésben
Hallgatói létszám adatok
2012/13/1. félév, 558 fő aktív, 93 fő passzív
2012/13/2. félév, 515 fő aktív, 99 fő passzív
2013/14/1. félév, 478 fő aktív, 91 fő passzív
2013/14/2. félév, 435 fő aktív, 88 fő passzív
2014/15/1 .félév, 465 fő aktív, 112 fő passzív
2014/15/2. félév, 420 fő aktív, 127 fő passzív
2015/16/1. félév, 541 fő aktív, 118 fő passzív
2015/16/2. félév, 498 fő aktív, 178 fő passzív
2016/17/1. félév, 518 fő aktív, 175 fő passzív
2016/17/2. félév, 531 fő aktív, 145 fő passzív
Személyi állomány
Főállású

oktatók: 24 fő.
tanárok: 3 fő.

Egyéb munkatársak
A főiskolán az oktatói állományon kívül további főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkatársak dolgoznak:
Gazdasági Főigazgató
1 fő
Minőségügyi vezető
1 fő
Tanulmányi ügyintézők
4 fő
Rendszergazda
1 fő
Logisztikai munkatárs
1 fő
Portás
1 fő
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A Főiskola filozófiája: „minőségi képzés, versenyképes áron”. Cél az elméleti és gyakorlati
tudás egységének megteremtése. A Főiskola missziója: Élethosszig tartó tanulás („Life Long
Learning”). Rugalmas és felkészült munkaerő képzés. Idegen nyelv magas szintű
megismertetése. Határon túli piacok elérése. A hallgató részvétele a képzésben bármely
életszakaszban lehetséges, ezáltal javítjuk a hallgatók életminőségét.
Elveink:
Megbízhatóság
Pontosság
Diákközpontúság
Piacképesség
Rugalmasság
Tökéletességre törekvés
Kölcsönös tisztelet
Szakmai profizmus
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II. ESG 2015 MEGFELELÉSVIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE
II.1. ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika
Standard:
Az intézmények rendelkezzenek publikus és a stratégiai menedzsment részét képező minőségbiztosítási politikával. Ezt a belső érintettek [azaz a hallgatók, az oktatók és a nem oktató
személyzet] dolgozzák ki és valósítsák meg, megfelelő struktúrák és folyamatok révén, a külső
érintettek [felhasználók, munkaadók, partnerek] bevonásával.
A Főiskola rendelkezik az ESG 2015 szerinti publikus és a stratégiai menedzsment részét
képező minőségbiztosítási politikával, valamint ennek megfelelő minőségirányítási
rendszerrel.
A Főiskola minőségpolitikájának általános alapelvei:


A minőségpolitika és annak eljárásai a fő pillére az intézmény koherens
minőségbiztosítási rendszerének
 Az intézmény minden szereplője felelősséget vállal a minőségért és az intézmény
minden szintjén részt vesz a minőség biztosításában
 A minőségpolitika formális státusú és nyilvánosan hozzáférhető
 A minőségpolitika tükrözi a kutatás, illetve a tanulás és tanítás között meglévő viszonyt,
továbbá figyelembe veszi az intézmény működésének nemzeti kontextusát, az
intézményi kontextust és stratégiát
Ez az alapelv támogatja:


a minőségbiztosítási rendszert, a szervezeti egységek, valamint az intézmény
vezetésének, oktatóinak és nem oktató alkalmazottainak, továbbá hallgatóinak
felelősségvállalását a minőségbiztosításban;
 az akadémiai integritást és szabadságot;
 kiállást az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden
fajta intolerancia és diszkrimináció ellen;
 a külső érintettek bevonását a minőségbiztosításba.
A minőségpolitika megvalósítása, figyelemmel kísérése és felülvizsgálata az intézmény
hatásköre.
Az 1.1 standard megvalósulása az intézmény működésében:
1. Standard:
Van-e az intézménynek (több karú intézmény esetén a jelentősen eltérő sajátosságú képzési
területeknek eltérő) a stratégia célokkal összhangban megfogalmazott minőségpolitikája?
igen/ nem
A Főiskola olyan minőségirányítási rendszert dolgozott ki, amely összhangban áll az oktatási
kormányzat és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által kidolgozott
minőségirányítási dokumentumban foglalt ajánlásokkal, teljes körű minőségbiztosítást tesz
lehetővé. Az általunk kiépített rendszer kielégíti a Főiskola szükségleteit. A Főiskola
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megközelítésében nem az ISO alkalmazása volt a cél, hanem egy, a felsőoktatásban
működtethető rendszer létrehozása. Az ISO-rendszert nem lehet alkalmazni a felsőoktatásban
a fejlesztésre, a tervkészítésre, és az oktatói munkára, mert az akadémiai munkának az oktatás
folyamatában a szellemi tevékenységben mások a hagyományai, mint a termelő üzemek
munkájának. A rendszer kidolgozása során csak néhány területen kellett újat alkotni, a legtöbb
helyen a meglévő fejlesztések tisztázása és leírása történt meg. Az általunk kimunkált
minőségirányítási rendszer tehát a Főiskola belső munkáján alapuló rendszer.
Minőségpolitikai céljaink, és megvalósításuk érdekében alkalmazott eszközeink és
értékeink:
Intézményünk vezetése határozott elképzelésekkel és jövőbeli célokkal rendelkezik, és ezen
elképzelések és célok között első helyet foglalja el a minőségi oktatás és folyamatos
minőségfejlesztés igénye. A minőségfejlesztés területén különösen fontosnak tartjuk a
minőségi oktatást, az oktatás minőségének és eredményességének biztosítását, folyamatos
fejlesztését. Az oktatás belső tartalmának minőségbiztosítása és minőségfejlesztése mellett
ugyanilyen fontos fejlesztési területnek tekintjük az oktatási szolgáltatás, a kapcsolódó
szolgáltatások valamint a támogató működési folyamatok minőségének biztosítását,
folyamatos fejlesztését. Magas és a munkaerő-piac által elismert minőségű képzéseinkkel
biztosíthatjuk a Főiskola versenypozíciójának megerősítését, illetve az egyes képzési
szegmensekben a fejlesztését és javítását.
Főbb minőségpolitikai céljaink az alábbiak:







A képzéseink kínálatának és volumenének növelése mellett az oktatás, mint
szolgáltatás minőségének fejlesztése.
Hosszútávon a fenntartható és kiváló felsőoktatásra, kutatásra és más szolgáltatásokra
törekvés.
Az oktatásban felhasználni a legújabb technikai és kommunikációs lehetőségeket,
minden potenciális vevőnknek megtalálni a számára legmegfelelőbb képzési metódust
és megteremteni ennek feltételeit, lehetőségeit.
Partnerközpontú működés és kommunikáció.
Regionális, országos és nemzetközi szintű partnerkapcsolataink folyamatos fejlesztése.
Erőforrásaink gazdaságos és eredményorientált működtetése.

Céljaink megvalósítása érdekében alkalmazott eszközeink és értékeink:







Hatékony, minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.
Új stílusú, dinamikus intézményi vezetés.
Az oktatási, kutatási és szolgáltató tevékenység állandó fejlesztése, javítása.
Szervezeti egységenkénti, folyamatközpontú működés.
Partneri elégedettségre fókuszált tevékenység.
Munkatársaink bevonása és képzése folyamataink hatékonyságának növelése
érdekében.
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2. Standard:
A minőségpolitika elérhető a honlapokon (kérjük megadni az elérhetőség linkjét)
igen/nem

http://www.wsuf.hu/media/attachments/2017/01/17/min_kez.pdf

3. Standard:
Mikor frissítették utoljára a minőségpolitikát?
2016. december 17.

4. Standard:
Van-e olyan belső szabályozás, ami a minőségbiztosítási rendszer fejlesztését szolgálja?
A minőségbiztosítási rendszer fejlesztését az SZMR és a Minőségirányítási Kézikönyv
szabályozza.
A főiskola minőségirányítási alapdokumentumai
A Minőségirányítási Kézikönyv és annak mellékletét képező folyamatlapok:
Az intézmény vezetése által jóváhagyott, a minőségirányítási vezetés által kiadott
összefoglaló leírás az intézmény minőségirányítási rendszeréről. A kézikönyv
önmagában, valamint a hivatkozott eljárásokon, szabályzatokon keresztül szabályozza
az intézmény működését. Egy-egy fejezet, eljárásleírás vagy formalap módosítása
(újabb kiadása) esetén, a kézikönyv újabb, eggyel nagyobb sorszámú változata
keletkezik, amely a rektor jóváhagyó aláírása és a fenntartó ellenjegyzése után kerül a
példánytulajdonosokhoz.
Egyéb belső és külső dokumentumok, feljegyzések:
A minőségirányítási rendszerhez tartoznak az adott szerződésekhez,
megállapodásokhoz, megrendelésekhez, szolgáltatáshoz, a folyamatokhoz, ezek
minőségéhez kapcsolódó előírások, szenátusi határozatok, az egyes szervezeti
egységek szakmai tervei, a szabványok, szabályzatok, törvények és egyéb külső
előírások stb. Ide tartoznak továbbá a különböző feljegyzések, nyilvántartások,
bizonylatok, a szenátusi ülések jegyzőkönyvei, az értekezletek emlékeztetői, amelyek
a szolgáltatás minőségével és a minőségirányítási rendszer működésével
kapcsolatosak.
Az ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsított rendszerünkben a következő folyamatlapok
szerepelnek:
MK-08-01-02 Mérés, elemzés és fejlesztés,
„Oktatás és hallgatói elégedettség”-FL05,
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„Hallgatói jelentkezési szándék felmérés”-FL09,
„Oktatói munka hallgatói véleményezése”-FL10,
„Belső minőségirányítási audit”-FL14,
„Helyesbítő és megelőző tevékenység”-FL13 folyamatlap.
5. Standard:
A minőségpolitika minőségcélokká történő lebontása esetén, hány minőségcélt fogalmaztak
meg az elmúlt 5 évben? Ezen céloknak milyen a teljesülése:

AZ ESG MUNKACSOPORT ÁLTAL KÉSZÍTETT SZEMPONTRENDSZER
év
2013
2014
2015
2016
2017
minőség célok
20
18
15
19
26
száma
teljesült
minőségcélok
száma

10+8

8+9

6+5

9+8

még nem
ismert

A pirossal jelzett szám, a részben teljesült minőségcélok számát jelöli, ami még a következő
évre is marad célkitűzés.

6. Standard:
Röviden, maximum 5 mondatban foglalja össze a nem teljesülés okát és az ennek nyomán hozott
intézkedéseket.
Az egyes minőségi célok azért nem teljesültek, mert a megfogalmazásukkor nem végeztünk
teljes körű tényfeltárást, így ezek a vállalások túlzóaknak bizonyultak – viszont, voltak olyan
nem teljesült céljaink is, amelyek azért nem realizálódtak, mert a megvalósításhoz kapcsolódó
környezet (lokalitás) jelentősen megváltozott. E hibáink ismeretében céljainkat úgy
határozzuk meg, hogy a kiindulási állapotunkat teljes körűen elemezzük és az adott környezet
esetleges változásaira (a lehetőségekhez mérten) felkészülünk.
7. Standard:
Adja meg a jelenleg aktuális minőségcélok elérhetőségét.

http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/vizio-misszio
8. Standard:
Van-e az intézményben külön minőségbiztosítási szervezet?
igen /nem
Igen, van. Minőségügyi Iroda néven szerepel a szervezeti struktúrában.

25

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

9. Standard:
Amennyiben külön szervezet nincs, mutassa be röviden (kb. 500 karakter), hogy
gondoskodnak a minőségbiztosítás elemeinek működtetéséről, a minőségcélok
megvalósításáról!
A Minőségügyi Iroda bemutatása
Az iroda látja el a minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, adat- és
dokumentációkezelési feladatokat, közreműködik a szükséges információk összegyűjtésében,
feldolgozásában. A minőségirányítási vezető a rektor által kinevezett személy, akinek feladata
a minőségirányítási rendszer folyamatainak irányítása, megfigyelése, értékelése és
koordinálása, a rendszer hatékony és eredményes működésének elősegítése érdekében.
A minőségirányítási vezető a rektor által kinevezett személy, aki a Minőségügyi Iroda vezetője.
Feladata jelentés készítése a rektor részére folyamatos kapcsolattartás a közvetlen
partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel a minőségirányítási rendszerre vonatkozó
kérdésekben az akadémiai tevékenység feltételrendszerére, minőségére vonatkozó
információk meghatározása és összegyűjtése az éves összefoglaló jelentés elkészítése, ezzel
kapcsolatos javaslatok kimunkálása, valamint a Minőségbiztosítási Bizottság és a Szenátus elé
terjesztése után megküldeni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére.
10. Standard:
Mutassa be, hogy az intézményi minőségpolitika hogyan támogatja az intézményben folyó
minőségi munkát, intézményfejlesztést, az ESG 1.1-ben megfogalmazott standardok és
irányelvek teljesülését! (max. 2500 karakter)
Az MK-05-03-04 (MK: Minőségügyi Kézikönyv) Minőségpolitika olvasható honlapunkon is.
„Főiskolánkon rendszeres belső auditokat végzünk évente egyszer, melyek során ellenőrizzük:
 az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek való megfelelést,
 a kialakított minőségirányítási rendszerre vonatkozó előírásoknak megfelelő
működést,
 a minőségcéljaink megvalósulását,
 a minőségirányítási rendszerünk alkalmasságát és működésének eredményességét,
 a stratégiai, szakmai tervek megvalósulását,
annak érdekében, hogy a hiányosságok módszeres feltárásával és kiküszöbölésével is
elősegítsük a minőségirányítási tevékenységek előírások szerinti működését.” (E1605 FL 14/4.)
Vezetőségi átvizsgálás (MK-05-06-03)
Az átvizsgálásra meghatározott időközönként, de legalább évente egyszer a minőségirányítási
belső audit után egy Stratégiai értekezleten kerül sor.
A vezetőségi átvizsgáló értekezleteknek az a célja, hogy értékeljük a minőségpolitikában és a
minőségi célokban foglaltak megvalósítását, a rendszer hatékonyságát, és meghatározzuk,
hogy szükség van-e valamilyen változtatásra, új célok kitűzésére, fejlesztésre az eljárásokban,
a módszerekben, a minőségpolitikában és a minőségi céljainkban ahhoz, hogy eleget tegyünk
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a pillanatnyi és a jövőbeni követelményeknek, és a lehető legjobban kielégítsük vevőink
igényeit.
Szabályoztuk a vezetőségi átvizsgálás résztvevőinek körét, a kötelezően tárgyalandó témákat
és azt, hogy milyen jellegű döntéseket kell meghozni a Stratégiai Értekezleten.

Helyesbítő és megelőző tevékenység (E-16-05 13. FOLYAMATLAP )
A helyesbítő tevékenység célja, hogy megakadályozzuk egy már előfordult és jelentősnek ítélt
probléma újra előfordulását azáltal, hogy megkeressük a kiváltó okát és megszüntetjük azt.
A megelőző tevékenység célja, hogy megakadályozzuk egy még elő nem fordult, de
jelentősnek ítélt lehetséges probléma előfordulását azáltal, hogy megkeressük a lehetséges
kiváltó okát és megszüntetjük azt.
A helyesbítő és megelőző tevékenységek hozzájárulnak a Főiskola szakmai működése
folyamatos minőségfejlesztésének racionalizálásához, valamint a működési költségek
csökkentéséhez az esetlegesen bekövetkező hibák kiküszöbölése által.
A nem megfelelő termék kezelésének részleteit a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Kötetében (Hallgatói
Követelményrendszer), valamint a „Helyesbítő és megelőző tevékenység”-FL13 folyamatlap
tartalmazza.
11. Standard:
Amennyiben az adott standard megvalósításával kapcsolatban az intézmény oktatási és
kutatási területén az egyes képzési területek és/vagy tudományágak, esetleg szervezeti
egységek sajátos megoldásokat és módszerek alkalmazását indokolják, kérjük ezek lényegi
elemeit, képzési területenként/tudományáganként maximum 2500 karakter terjedelemben
foglalják össze!
Az Infrastruktúra-fejlesztés területén
A Főiskola az intézmény felnövekedésével, a hallgatói létszám emelkedésével párhuzamosan
kívánja fejleszteni az infrastruktúrát.
Intézményünk nagyelőadója fölött újabb három szinttel kívánjuk bővíteni az épületet, melynek
révén, több helyen, koncentráltabban tudunk oktatási tevékenységet folytatni. Ennek anyagi
megvalósítását pályázati úton, illetve saját erőforrások felhasználásával tervezzük
megvalósítani. Főiskolánkhoz tartozik egy zöld udvaros rész, amelynek helyére egy négyszintes
épületet kívánunk felépíttetni. Ebben az új épületegyüttesben lehetőségünk nyílna legalább
nyolc tanterem kialakítására. Az itt kialakított konstrukciót pedig úgy képzelnénk el, hogy
termeink egybenyithatóak legyenek, így lehetőséget teremtenénk nagyobb létszámú
előadások és vagy konferenciák befogadására is.
A Főiskola közelében található egy óvoda is. Terveink között szerepel ennek megvásárlása,
mivel intézményünk infrastrukturális fejlesztésében jelentős szerepet szánunk ennek az
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épületnek. Ez az épület akár kollégiumként is funkcionálhatna, vagy képzésünk sokszínűsége
érdekében újabb termeket és/vagy a diákok kikapcsolódására alkalmas helyiségeket
alakítanánk ki ebben az épületben.
Törekszünk arra is, hogy iskolánk megközelítése tömegközlekedéssel és autóval se jelentsen
problémát oktatóink és hallgatóink számára. Szeretnénk pályázat keretében 20 parkolóhelyet
bérelni a szomszédban kialakított területről. Hosszabb távú terveink között szerepel a tetőtér
beépítése. Könnyűszerkezetes megoldással két új szint kialakítására nyílna lehetőség ennek
révén. Ezt megelőzően azonban azt tervezzük, hogy az oktatási tevékenységhez kapcsolódó
szolgáltató helyiségek (tanulmányi irodák) fölött emeletráépítéssel újabb négy szintet
alakítanánk ki. E sokszintű épületkomplexumunkban az oktatások, képzések a lehető
legkényelmesebb formában lennének megoldhatóak. Így minden oktatói és hallgatói igényhez
alkalmazkodó oktatási és képzési tér alakítható ki. A korábbi évben épületünk pincéjét is
bevontuk az infrastrukturális fejlesztéseinkbe. A pince mélyítés és megfelelő szigeteléssel való
ellátása lehetőséget teremtett a mindennapi, sokoldalú kihasználásra. Az újonnan kialakított
pinceszint kihasználtsága még nem teljes. Terveink között szerepel a később említett filmklub
vagy más, a hallgatói kikapcsolódást szolgáló helyiségek kialakítása is. Itt kaphatna helyet egy
saját stúdió is, amely hallgatóink gyakorlati tapasztalatszerzését segítené elő. Főiskolánk
életében nagyon fontos a környezetvédelem. A csökkentett energiahasználattal nemcsak
intézményünk költségvetése, hanem tágabb környezetünk és hosszú távú beruházásaink is
jobban megtérülnek. Éppen ezért terveink között szerepel a hőszigetelés korszerűsítése
nyílászárók cseréjével. Valamint, amint arra lehetőségünk lesz, kiépítünk egy saját
hőközpontot is, amely mind környezeti mind anyagi szempontból költségkímélő lenne. Mivel
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.
Főiskolánk tovább bővíti azon előadó helyiségek sorát, amelyek Smart táblával vannak
felszerelve. A Smart táblák olyan interaktív táblák, melyek megvalósítják a hagyományos
(porfestékes filctollal írható) táblák funkcióját, mindemellett a modern oktatási illetve üzleti
prezentáció által támasztott igényeknek is megfelelnek.
Képzésfejlesztés területén
Intézményünk jól körülhatárolt jövőképpel és fejlesztési koncepcióval rendelkezik a
képzésfejlesztés terén. A jövőbeli oktatás fő súlypontját továbbra is a bachelor szintű képzések
jelentik. A bachelor képzés mellett azonban hangsúlyt kívánunk helyezni a továbbképzési
programokra, a felsőoktatási szakképzésre, valamint a tréningek szervezésére is, valamint a
Főiskola a mesterképzésben is részt kíván venni – célunk, az alkalmazott tudományok
egyeteme cím és jogkör megszerzése.
A Főiskola a képzésfejlesztés területén három kiemelt általános cél és működési elv mellett
elkötelezett:
1. minőségi oktatás és folyamatos minőségfejlesztés;
2. az oktatásban résztvevők körének bővítése és az esélyegyenlőség biztosítása;
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3. a hatékonyság folyamatos fejlesztése, az üzleti eredmények növelése és
fenntarthatóságának biztosítása.
A minőségfejlesztés területén különösen fontosnak tartjuk a minőségi oktatást, az oktatás
minőségének és eredményességének biztosítását, folyamatos fejlesztését. Kiemelt hangsúlyt
helyezünk hallgatóink munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére. Az alapszakjainkhoz
tartozó minden egyes tantárgy tananyagát a tanévek végén felül kívánjuk vizsgálni,
hozzájárulva mindezzel ahhoz, hogy hallgatóink folyamatosan a legkorszerűbb ismereteket
tudják elsajátítani. Az intézmény határozott törekvése, hogy az oktatott tárgyakhoz saját
tananyagok álljanak rendelkezésre. Az oktatás belső tartalmának minőségbiztosítása és
minőségfejlesztése mellett ugyanilyen fontos fejlesztési területnek tekintjük az oktatási
szolgáltatás, a kapcsolódó szolgáltatások, valamint a támogató működési folyamatok
minőségének biztosítását, folyamatos fejlesztését. Magas és a munkaerő-piac által elismert
minőségű képzéseinkkel biztosíthatjuk a Főiskola jó versenypozíciójának kialakítását, illetve az
egyes képzési szegmensek fejlesztését és javítását.
Intézményünk a fejlődés elkötelezett híveként fontos célnak tekinti a képzésein résztvevők
körének és számának folyamatos fejlesztését és bővítését. A résztvevők körének bővítésekor
fontos számunkra az esélyegyenlőség biztosítása, hogy képzéseinket hátrányos helyzetű
hallgatók számára is elérhetővé tegyük.
Oktatási-szakmai céljaink elérésének fontos alappillére és a működésünknek keretet adó
szervezet működési alapelvének tekintjük a működés üzleti eredményességének
fenntarthatóságát. E tekintetben kiemelt szempontként kezeljük az erőforrások legjobb
kihasználását, valamint a működés pénzügyi eredményességének fenntartását és javítását.
Szolgáltatásfejlesztés területén
Tanulmányi Hivatal
A Főiskola jelenleg Tanulmányi Hivatalt működtet központi épületében (1083
Budapest, Jázmin u. 10.), ahol a hivatalos tanügyi nyomtatványok is beszerezhetők. Itt
munkatársaink a felvételizők számára teljes körű tájékoztatást adnak a felvételi
eljárásról, és a felvételi kérelmekhez szükséges iratok kitöltéséhez is segítséget
nyújtanak. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy ez a szolgáltatás online formában,
telefonos menürendszer kiépítésével is elérhető legyen, hogy a hallgatók a lehető
legtöbb formában és a számukra legkényelmesebb módon jussanak hasznos
információkhoz. Fontos tájékoztatási pontot kínál a Főiskola honlapja is. A hallgatóink
kiszolgálására elsősorban a Tanulmányi Hivatalon keresztül kerül sor, amely egyben
hallgatói információs központként is működik. A hallgatók kérelmeiket a Tanulmányi
Hivatalnál terjeszthetik elő. A válaszidők viszonylag rövidek (legfeljebb néhány nap). A
hallgatók speciális problémáit a Tanulmányi Hivatal munkatársai rugalmasan kezelik. A
hallgatók számára elektronikus formában is elérhetőek az oktatási segédanyagok,
valamint az is, hogy az évközi tanulmányi ügyek intézésén túl információs szolgálattal
és külön erre a célra szervezett oktatásszervezési referatúrával biztosítjuk az adatok
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naprakész kezelését, a vezetői döntésekhez szükséges információs hátteret, és kezelni
tudjuk a hallgatókkal kapcsolatos feladatokat a jelentkezési lapok beérkezésétől a
regisztrációig.
Karrier Iroda
A WSUF Karrier Iroda feladata elsősorban abban rejlik, hogy a főiskolai hallgatók
valamint a cégek, vállalatok számára a találkozási és kapcsolat-felvételi lehetőségek
különböző formáit megteremtse. Lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók
könnyebben szerezhessenek szakmai gyakorlati helyeket, megismerjék a
foglalkoztatási lehetőségeket, a főiskoláról kikerülő diplomásokkal szembeni
követelményeket. Jelzi a hallgatók és a cégek igényeit, valamint valós adatokkal szolgál
a főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről és ezen keresztül
a diplomájuk munkaerő-piaci értékéről.
Főiskolai Könyvtár
Intézményi Könyvtárunk létrehozásával lehetőséget teremtettünk hallgatóinknak arra,
hogy önállóan gyakorolhassanak, készülhessenek vizsgáikra. A Könyvtár szolgáltatásait
térítésmentesen vehetik igénybe a hallgatóink. A könyvtárban megtalálhatóak a
Főiskola már végzett hallgatói által elkészített szakdolgozatok is és az egyes
tananyagokhoz kapcsolódó esettanulmányok, amelyek hatékonyan egészítik ki a
hallgatók otthon és az előadásokon megszerzett tudását.
Kutatásfejlesztés területén
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos tevékenységének stratégiája felöleli a
tudományos tevékenység lehetséges outputjainak definiálását, kitér a hallgatói tudományos
tevékenység folyamatának, és eredményeinek szervezésére és mérésére is. Hallgatóinkat
folyamatosan arra is képezzük, hogy tudományos dolgozatokat írjanak, TDK kutatásokat és
publikációs tevékenységet végezzenek.
Tudományos konferenciák
A Főiskola rendszeresen szervez tudományos konferenciákat, amelyeken a
tudományos élet rangos képviselői mellett az utóbbi időkben már állami vezetők is
vállalnak előadásokat.
Szakmai kiadvány
A Főiskola nyújtotta keretek között folyamatosan alakulnak ki a tudományos
műhelyek, és a hallgatói önképzés színterei is. E műhelymunka eredménye a
„Gazdasági élet és társadalom” című tudományos folyóirat, amely első alkalommal
2009-ben jelent meg, immár a harmadik évfolyamnál és az ötödik számnál tart. Ez a
fórum is lehetőséget nyújt oktatóink és hallgatóink publikációira valamint a Főiskolán
végzett kutatási eredmények bemutatására. A Főiskola vezetése 2017. július 1-n
megújította, új alapokra helyezte tudományos közléseire létrehozott kiadványát.

30

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

Acta Wekerleensis – Gazdaság és Társadalom néven jelentkezik ezt követően,
tudományos időszaki kiadvány minősítéssel, amely MTMT regisztrációval rendelkezik.
A szerkesztő bizottság elnöke Dr. Kovács Árpád, főszerkesztője Dr. Árva László.

II.2. ESG 1.2 és 1.9 A képzési programok kialakítása és jóváhagyása/folyamatos
figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése
A Főiskolán a képzési folyamatokkal kapcsolatban a következő szabályzatok az irányadóak:
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Hallgatói Követelményrendszer - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
Minőségirányítási Kézikönyv és Minőségfejlesztési Program
A főiskolai képzés folyamata (ISO E-16-01)
A MAB szempontrendszer II.2-es pontjának megvalósulása az intézmény működésében:
1.Standard:
Az intézményben oktatott szakok jellemzői

A Főiskola az alábbi képzési profillal rendelkezik:
Szak

Kiemelten
elméletorientált

alap
mester
PhD

-

Elméletorientált

-

Vegyes

Gyakorlatorientált

-

3
-

Kiemelten
gyakorlatorientált
3
-

Jelenleg indított, illetve folytatott alapképzéseink besorolása
ssz képzési terület

szak

1

kereskedelem és marketing BA

2

nemzetközi gazdálkodás BA

3

gazdaságtudományok

munkarend

emberi erőforrások BA
nappali és levelező

4

pénzügy és számvitel BA

5

gazdálkodási és menedzsment BA

6

informatika

gazdaságinformatikus BSc

Felsőoktatási szakképzést a Főiskola nem indított.
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A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 2016/2017. tanévben alapképzésben, felsőoktatási
szakképzésben és szakirányú továbbképzésben rendelkezett képzések indításának
engedélyével, összesen 22 szakon.
Az alapképzési szakok (6) az
összes képzés 27,3 százalékát
12
teszik
ki,
amelyekből
5
10
gazdaságtudományi, 1 pedig
8
informatikai képzési területhez
6
tartozik. A képzések helyszíne
4
minden szakon Budapest, a
2
képzések nyelve többségében
0
magyar, de több képzésnél
nappali
levelező
magyar
angol
angolul is képesek vagyunk
oktatni. A képzési szinteket
Felsőoktatási szakképzés 3
Alapképzés 6
tekintve az Emberi erőforrások,
Szakirányú továbbképzés 13
a Kereskedelem és marketing, a
Pénzügy és számvitel képzési terület komplex módon jelent meg a kínálatban, alapképzési,
felsőoktatási és szakmailag kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakok választékát nyújtva.
14

Alapképzési szakon 2016/2017. tanévben 5 szakon indult képzés, eltérő összetételben nappali
és levelező tagozaton. A képzés munkarendjére jellemző, hogy 2012-2016. év között levelező
tagozatos képzés folyt az intézményben, azonban a 2016/2017. tanévben elindult az oktatás
nappali tagozaton is. Ez lényeges előrelépést jelenthet a Főiskola szakmai megítélésében és
piaci pozíciójában, de egyben új kihívást jelentett az oktatási módszerekben és az oktatás
szervezésében is.
Az Intézményfejlesztési Tervvel összhangban célunk, hogy a levelező tagozatos képzés mellett
a nappali munkarendben szervezett képzés is standard elemévé váljon a Főiskola oktatási
tevékenységének, hozzájárulva az intézményi felsőoktatási kultúra fejlődéséhez és a
versenyképesség javításához. Ennek megvalósítását erősíti, hogy a 2017/2018. tanévben is
tudunk nappali munkarendben képzést indítani. A nappali tagozatos képzés alapozza meg a
duális képzés bevezetését is, amellyel a képzés gyakorlatorientációja és munkaerő-piaci
igényekhez történő illeszkedése magasabb színvonalon valósítható meg.
Az alapképzési szakok a 2016/2017-ben érvényes Képzési és Kimeneti Követelmények alapján
az elmélet-gyakorlat arány szerint a „vegyes” kategóriába tartoztak, árnyaltabban vizsgálva a
szakok az Emberi erőforrások szak kivételével a gyakorlatorientált képzések felé közelítettek.
A gazdaságtudományi szakoknál a képzés gyakorlatorientációját erősítette az előírt, viszonylag
hosszú (fél év) szakmai gyakorlat is. A 2017/2018 tanévtől érvényes új KKK szerint alapképzési
szakjainkból az elmélet-gyakorlat aránya szerint 2 szak „kiegyensúlyozott” 4 szak pedig
„gyakorlatorientált” kategóriába tartozik. A képzési programok tervezésekor ez kiemelt
szempont volt, amely a tanterv szerkezetét és a tantárgyi programokat is érintette.
Az új KKK ezeknél a szakoknál a korábbinál jóval kevesebb időtartamú (400 óra) összefüggő
szakmai gyakorlatot ír elő, amely a munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó, gyakorlatorientált
képzés eredményességét feltehetően nehezíteni fogja.
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Képzésfejlesztés területén fontosnak tartjuk a jövőben a „vertikális” szakfejlesztést, amely
egyrészt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó felsőoktatási szakképzés indítását, másrészt a
diplomát szerzett hallgatók részére a mesterképzés indítását, valamint speciális szakterületi
elmélyülését jelentő szakirányú továbbképzések fejlesztését körvonalazza. Ez lehetőséget
teremtene a hallgatói létszám növelésére és a hallgatói elégedettség szintjének emelésére is.

2.Standard:
Az intézményben hol szabályozzák a szakok indításával, rendszeres értékelésével
kapcsolatos legfontosabb teendőket?
A WSUF Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza a szakok indításával, rendszeres
értékelésével kapcsolatos legfontosabb teendőket. A Főiskola a képzés-innovációt kiemelt
feladatának tekinti, amely egyrészt a képzési struktúra átalakítását (új szakok indítása),
másrészt a meglévő szakok tartalmi és módszertani fejlesztését célozza. Ennek megvalósítása
során a képzés hatékonyságának és a hallgatói elégedettségnek a növelése érdekében
alapvetően fontosnak tartjuk a PDCA elvek megvalósítását. Az intézmény a szakindítást
komplex tevékenységként értelmezi, amely a külső és belső környezeti tényezők folyamatos
figyelemmel kísérésére és elemzésére alapozott.
A fejlesztést leginkább befolyásoló tényezők: munkaerő-piaci igények és elvárások változása
(keresleti, felhasználói információk) jogi szabályozás módosulása (FTV, KKK), új tudományos
eredmények (pl. informatika fejlődése), versenykörnyezet változása (pl. új belépők,
versenytársak képzésfejlesztése) intézményi stratégia újragondolása (IFT), képzés
eredményessége (tartalom, módszerek, gazdaságosság). A képzés fenti szempontok szerinti
megfelelőségét (intézményre és a szakokra vonatkozóan is) a Főiskola rendszeresen
felülvizsgálja, értékeli és szükség szerint fejleszti.
Az intézmény kidolgozta az ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszert és a kapcsolódó
Minőségügyi Kézikönyvet
http://www.wsuf.hu/media/attachments/2017/01/17/min_kez.pdf
amely tartalmazza a szakindításhoz (új képzések fejlesztése) és rendszeres értékeléséhez
kapcsolódó teendőket és folyamatokat (folyamatlapok). A már beindított képzések fejlesztése
és módosítása a szakfejlesztés folyamatban szabályozott.
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A szakindítás kiemelt tevékenység-elemei

Helyzetelemzés

Képzési program
tervezése

Döntés

Engedélyeztetés

Módosítás

Képzés
bevezetése/indítása

Ellenőrzés, értékelés

Képzés lebonyolítása
(oktatás)

A képzésfejlesztésben a Főiskola menedzsmentje, a kapcsolódó szervezeti egységek, a
szakfelelős és az oktatók eltérő felelősséggel és hatáskörrel vesznek részt. A fenntartó
képviselője aktív szereplője a képzés-innovációnak.
Megjegyzendő, hogy a főiskolán az elmúlt 5 évben a szervezet és menedzsment változása
miatt a képzésfejlesztés gyakorlati megvalósulása eltérést mutatott, a jövőben törekszünk
annak standardizálására.
A döntés többszintű, első lépcsőben a képzésfejlesztés koncepciójára (szükségesség,
fejlesztési irányok, erőforrások), második lépcsőben a komplex fejlesztési programra
vonatkozik. A képzés bevezetése és indítása összehangolt tevékenység, amelyben a
menedzsment mellett elsősorban az oktatók és a Tanulmányi Hivatal, valamint egyéb,
tanulástámogató szervezetek vesznek részt. A képzésfejlesztés fontos területe az utólagos
ellenőrzés, amely a bevezetett programok figyelemmel kísérését, ellenőrzését, oktatói,
hallgatói, felhasználói véleményezését foglalja magában. E tevékenység elsősorban
szakfelelősi feladatot jelent. Szükség esetén, a hibák kiküszöbölése és a képzés
hatékonyságának növelése érdekében kerül sor a program, vagy a végrehajtási gyakorlat
módosítására.
Az alábbi táblázat a szakindítás és ellenőrzés kiemelt tevékenység-elemeit, résztvevőit és
dokumentumait mutatja be a PDCA elv alapján.
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PDCA elv a szakindításban
Tevékenység
Környezetelemzés

Hozzájárulás a
szakfejlesztéshez
Szakfejlesztés
kidolgozása

Külső környezet kiemelt
területei
(felhasználói
vélemények,
versenytársak,
jogszabályok, tudomány
stb.)
Belső környezet kiemelt
területei (menedzsment,
tulajdonosok, oktatók)
Szakfejlesztési koncepció
értékelése
Tartalom és módszertan

Résztvevők
szervezeti
egység/személy
Javaslattevő/
Menedzsment,
indítványozó
szakfelelős
funkciója

Döntés
Kidolgozó

Menedzsment,
fenntartó
Szakfelelős,
oktatók

Dokumentum
/eszköz
Helyzetértékelés és
szakfejlesztési
koncepció
(szakfejlesztés
szükségessége és
irányai,
erőforrások)

Jegyzőkönyv/
emlékeztető
Új szak
képzési programja
(tanterv)
Jegyzőkönyv, v.
emlékeztető

Véleményezés

Képzési program
(tanterv) jogszabályi,
tartalmi, módszertani és
formai értékelése

Véleményező

Menedzsment,
fenntartó,
Oktatási és
Képzési Tanács

Szenátusi döntés

Képzési program
(tanterv) elfogadása,
módosítása, elutasítása.
Hallgatók toborzása,
tájékoztatás,
Neptun adatok,
oktatás.

Döntés

Szenátus

Jegyzőkönyv

Végrehajtó

Tanulmányi Hiv.
oktatók,
kapcsolódó
szervezetek.

Beválás értékelése

Ellenőrző

Szakfelelős

TVSZ, tantárgyi
programok,
tananyagok,
tanulástámogatás
eszközei.
OHV, egyéb
megkérdezés,
szakértékelés
Intézkedés
dokumentuma (pl.
új tanterv, tantárgyi
program, új oktató)

Képzés bevezetése
és lebonyolítása

Ellenőrzés

Beavatkozás/
módosítás

Szakfelelős,
Menedzsment

Az új szakok indításához kapcsolódó környezetelemzés összetett feladat, a tevékenységet
nehezíti a munkaerő-piaci kereslet kettős vetülete, amely a gazdaság és a vállalkozások
(közvetett kereslet), valamint a jelentkezők (közvetlen kereslet) eltérő igényeiben és
magatartásában jelenik meg.
3.Standard:
Mely testület tesz javaslatot a szakok indításáról és tanterveinek módosításáról?
Szakok indítása és tanterveinek módosítása, a képzési folyamatok tervezése és fejlesztése
A képzési programokat az adott tudományágra vonatkozó legújabb kutatások fényében úgy
alakítjuk ki, hogy biztosítsa a program naprakészségét a hallgatói és társadalmi igények
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változásával kapcsolatban is. A képzési folyamatok tervezésének minden egyes szintjéhez
figyelembe vesszük a többkörös mérésből visszacsatolt információkat, melyek a tervezési és
fejlesztési irányvonalak meghatározásához szükségesek. A hallgatói elégedettség mérés
elemzéséből a tantárgyak egymásra épültségére és a feltételrendszerre, a záróvizsga bizottság
elnöki jelentéséből a szak, szakirány korszerűségére történik egyértelmű visszacsatolás.
A szaklétesítés, szakindítás intézményi szabályai
A szak létesítésével/indításával kapcsolatos eljárásokat Intézményünk az intézményi SZMR,
valamint a MAB és az illetékes minisztérium előírásainak figyelembe vételével végzik. Az
előírások tartalmazzák a szak létesítéséhez/indításához szükséges személyi és infrastrukturális
feltételrendszer részletes vizsgálatát is. Szak indítását kezdeményezni csak a megfelelő
kompetenciák megléte esetén lehet. Szak létesítését, indítását, illetve megszüntetését a
Szenátusnál kell kezdeményezni. A Szenátus a MAB előírásainak megfelelő szakfelelőst kér fel
a szak dokumentumainak kidolgozására. A Szenátus a szakindításról, szaklétesítésről egyszerű
többséggel dönt. A szakok létesítésénél/indításánál vizsgálni szükséges, hogy a Főiskola
kutatási eredményei mennyire támogatják a szak tananyagának folyamatos fejlesztését. Az
alapképzés, illetve a mesterképzés szakalapítási/szakindítási kérelmét a rektor nyújtja be a
MAB-hoz. Szakirányú továbbképzési szak indítása intézményi hatáskörbe tartozik. Szakirányú
továbbképzési szak indításáról a Szenátus dönt. Felsőfokú szakképzés indításáról a Szenátus
dönt. Szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés székhelyen kívül történő indítása
intézményi hatáskörbe tartozik. Az indításról a Szenátus dönt. A szakindítás feltétele a MAB
által kiadott szempontok alapján kidolgozott szakindítási kérelem elkészítése és a Szenátus
általi elfogadása.
A dokumentumban







indokolni kell a szakindítás szükségességét, a továbblépés lehetőségeit,
be kell mutatni a képzési kapacitást;
be kell mutatni a szak tantervét, tantárgyi programjait, a képzési és kimeneti
követelményekkel való megfelelést;
biztosítani kell a képzés személyi feltételeit;
be kell mutatni a képzés kutatási és infrastrukturális feltételeinek való megfelelést, és
amennyiben erre szükség van,
a székhelyen kívül indítandó képzés, illetve a távoktatási képzési forma speciális
feltételeinek való megfelelést.

Alapképzési szakstruktúra kialakulása, indítások ütemezése
Intézményünk alapvető célja a képzési programjának fejlesztése, a képzési programok
spektrumának bővítése a meglévő képzési területeken, a hallgatói létszám növelése, valamint
az alapszakok szakirányainak folyamatos - a munkaerő-piaci igények változásaival
összhangban történő - fejlesztése.
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Az új képzések indítása érdekében tervezett lépések:
Oktatói háttér
A tudományterületen a Főiskola oktatói hátterét egyrészt új munkaerő felvételekkel
kívánja fejleszteni, másrészt a meglevő állomány képzésével, a PhD tanulmányok
támogatásával. A szakok beindításához szükségesnek tartjuk még vezető oktatók
felvételét és a kutatási tevékenység bővítésére is szükség lesz.
Infrastrukturális feltételek
A tanterem-ellátottság, előadók és szemináriumi termek, informatikai rendszerek,
számítógép-állomány és oktatói irodák állapota jónak mondható, és kielégíti a
tudományági igényeket, azonban a hallgatói férőhelyek fejlesztése mindenképpen
indokolt. Kollégiumokkal, diákszállásokkal a Főiskola folyamatosan köt szerződéseket,
hallgatói színvonalas elhelyezésének céljából.
A képzés tartalma, a tananyag korszerűsége
Az intézményvezetés nagy figyelmet szentel az alapképzések tananyagai állandó
fejlesztésének, a piaci igényekhez való igazodásának. Emellett a szakindításig
biztosítani kell a képzés korszerűsítésének folyamatosságát, a tankönyv- és a
jegyzetállomány és egyéb segédletek folyamatos fejlesztését is.
A képzés koordinálása
A képzés koordinálása, így különösen a szakmai gyakorlatok szervezésére további
rátermett, magasan kvalifikált dolgozók foglalkoztatását tartjuk szükségesnek. A
hallgatók szakmai gyakorlatának szervezettségét és jó feltételeit a külső
intézményekkel megkötött szerződésekkel kívánjuk biztosítani. Az új alapszakok
működtetéséhez külső gyakorlóhely bekapcsolása is szükséges.
A képzési struktúra elemeinek tervezése és fejlesztése
Tantervtervezés
A tanterv tervezése a szakfelelős által létrehozott szakmai bizottság feladata. A
tervezésnél figyelembe kell venni a hatályos jogszabályok által meghatározott képzési
és kimeneti követelményeket, valamint a MAB által előírt követelményeket. A
tantervet a megbízott szakfelelős véleményezi, és jóváhagyásra felterjeszti a
Szenátusnak. A tantervnek tartalmaznia kell a krediteket is megadó óra- és
vizsgatervet, a kreditek számát, szakirányok esetén azok bemutatását kredit
tartalommal. Meg kell jeleníteni az alapozó modul, a szakmai törzsmodul tantárgyait,
valamint a differenciált szakmai ismeretek tantárgyait. Meg kell határozni a félévet, az
óraszámot, a számonkérés típusát és a megszerezhető kreditek számát. A tantervnek
összhangban kell lennie a képzési és kimeneti követelményekkel, és meg kell
valósítania a képzés célját. A tantervnek biztosítani kell a mesterképzéshez történő
továbbképzést, az arra történő alapozást, valamint a tehetséggondozást.
Tantárgytervezés
A tantárgy egy félévhez kapcsolódó leckekönyvbe bejegyzett kredittel elismert, egy
oktató által gondozott ismeretek közlésére, begyakorlására alkalmas oktatási egység.
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A tantárgy kötelező választható, illetve szabadon választható lehet. A tantervben
meghatározott tantárgy lehet alapozó törzstantárgy, szakmai törzstantárgy, illetve
differenciált ismeretek szakirány tantárgya. A tantárgytervezés során el kell készíteni a
tantárgy leírást, amely az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírását, valamint a
legfontosabbnak ítélt kötelező és ajánlott irodalmak meghatározását. A tantárgyak
tervezése a szakfelelős által megbízott tantárgyfelelősök feladata. A tantárgyfelelős a
megtervezett tantárgyleírást szakmai véleményezésre átadja a szakfelelősnek, aki
elfogadás esetén beilleszti a tantervbe.
Az adott szak fejlesztése
A szak fejlesztése tanévenkénti rendszeres oktató közösségi tevékenység, amely során
a szakfelelős irányításával a tantárgyfelelősök és a záróvizsga bizottságok elnökei a
záróvizsgák után értékelik, hogyan hasznosulnak a szak kompetenciái, az oktatott
tananyagok a gyakorlatban, illetve az oktatott anyagok hogyan közvetítik a gyakorlat
változásait. A szak fejlesztése a tudományos kutatás eredményeinek rendszeres
felhasználásával a fejlődési trendek tananyaggá alakításával a szakmai fejlesztések
tudatos nyomon követésével, a záróvizsga bizottságok véleményének és a rendszeres
munkaerő-piaci felmérések eredményeinek felhasználásával történik. A szakfelelős
gondoskodik a személyi és tárgyi források biztosításáról, illetve a fejlesztés hatásának
méréséről. A kritikus elemek meghatározása után a szakfelelős javaslatot tesz a
fejlesztésre, amit a rektorhelyettes hagy jóvá.
Szakirány fejlesztés
A szakirány fejlesztése a szakirány-felelős felelőssége. A fejlesztés évenkénti
rendszeres tevékenység, melynek során a szakirány programjába bekerülnek az új
kutatási eredmények és az éves minőségfejlesztési jelentésben megfogalmazott
elvárások.
Tantervfejlesztés
A tanterv fejlesztése a szakfelelős felelőssége. A fejlesztési feladat az éves
minőségfejlesztési jelentés, valamint a tantárgyfelelősök javaslata figyelembe
vételével történik.
Tantárgyfejlesztés
A tantárgyfejlesztés rendszeres tantárgyfelelősi tevékenység. A tantárgy programjába
évenként be kell vezetni a szakirodalom, valamint a főiskolai kutatások eredményeit.
4.Standard:
Az intézményi stratégia legutóbbi felülvizsgálata érintette-e a képzési palettán lévő szakok
számát?
Érintett szakok száma: 1 (nemzetközi gazdálkodás)
A változás jellemző okai
A Nemzetközi gazdálkodás szak az intézmény második akkreditált szakja. A szak tapasztalatai
alapján az intézmény fenntartója és vezetése úgy döntött, látva a kiadható diplomák alacsony
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számát, hogy átfogó vizsgálatot végez az ezt eredményező okok feltárására. A végzett
hallgatók a tanulmányi eredményeik, hallgatói elégedettségi felmérések, oktatói vélemények
alapján nem tanulási hajlandósággal küzdöttek, a probléma nem itt jelentkezett. Az országos
felsőoktatási felmérések visszaigazolását láttuk intézményünkben is a nyelvvizsga hiányával
kapcsolatban. Ezt a problémát fedte fel intézményünk vizsgálata is. Az adatok elemzése
alapján az intézmény fenntartója és vezetése azt az intézkedést hozta - amely a későbbi évek
adataiban már látható eredményeket hozott -, hogy alapozó nyelvoktatást tettünk kötelezővé
térítésmentesen 1 kredithez kötve azon hallgatóknak, akik a nyelvi szintfelmérőn nem értek el
megfelelő eredményt.
A Nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkező hallgatók azonban nem tudtak mindezen
intézkedések ellenére sem megküzdeni a két nyelvvizsgára vonatkozó kötelezettséggel, ami a
szakon az idevonatkozó miniszteri rendelet szerinti követelmény. A felvett hallgatók
többsége, miután a főiskolához ragaszkodott, átjelentkezett egy másik szakunkra. Ennek a
tendenciának az értékelése alapján a Főiskola elnöke és vezetése a szak alapos elemzése
mellett döntött oly módon, hogy a terület iránt érdeklődő hallgatóknak specializációban
kínálja a szak főbb tárgyait és ismeretanyagát.
5.Standard:
Milyen eszközökkel szabályozta az intézmény a szakok tantervéhez kapcsolódva az
előtanulmányi követelményeket úgy, hogy támogatja a hallgatók megfelelő ütemben
történő előrehaladását?
Korrepetálás, konzultációk
Sok éves tapasztalat, hogy a matematika tantárgy anyagának elsajátítását erősen akadályozza
az, hogy a hallgatók középiskolai eredetű tudása hiányos. Ezért a Főiskola oktatói a hallgatóink
számára térítés nélküli felzárkóztatási napokat szerveznek matematikából. A korrepetálás
tárgya a középiskolás matematika anyagból azoknak a témáknak a felelevenítése, ismétlése,
amelyek nélkülözhetetlenek a Főiskola felsőfokú matematika tananyagának megértéséhez,
elsajátításához. A kezdeményezés sikerére és eredményességére tekintettel Intézményünk
vezetősége úgy döntött, hogy matematika tantárgyból a felzárkóztató foglalkoztatást minden
tanév elején megszervezi.
Tutori rendszer
A tutori teendőket a Tanulmányi Hivatal évfolyamfelelősei és a Hallgatói Önkormányzat
képviselői együttesen látják el és működtetik a rendszert. A Főiskola nagy hangsúlyt fektet a
már meglévő és a jövőbeni hallgatók segítésére, a tanácsadás fontosságára.
Idegen nyelvi képzés biztosítása
A végzős hallgatók adatainak elemzése alapján az intézmény fenntartója és vezetése azt az
intézkedést hozta - amely a későbbi évek adataiban már látható eredményeket hozott -, hogy
alapozó nyelvoktatást tettünk kötelezővé térítésmentesen 1 kredithez kötve azon
hallgatóknak, akik a nyelvi szintfelmérőn nem értek el megfelelő eredményt, illetve a
szintfelmérő sikeres teljesítése, vagy az azt helyettesítő követelménynek való megfelelés
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kritérium feltétele a Gazdasági szaknyelv I., kurzus felvételének. A szaktárgyak oktatása
mellett iskolánk komoly nyelvi képzést is folytat angol, német nyelvből. Ennek színvonalát a
kiváló tanári gárda mellett gazdag nyelvkönyv gyűjtemény biztosítja a könyvtárban. A
különböző szinteken zajló képzéshez számos kurzuskönyv sorozat és kiegészítő kiadványok
nyújtanak segítséget.
A nyelvkönyveket hangzó anyagok egészítik ki, amelyek szintén elérhetők a könyvtárban.
Bizonyos tárgyakhoz a hanganyagon kívül video-jellegű kiegészítés is rendelkezésre áll,
amelyeket hallgatóink az audio-vizuális blokk segítségével ismerhetnek meg.
Ugyancsak a nyelvi képzés hatékonyságát segítik a nyelvtanárok által felajánlott konzultációs
lehetőségek. Előzetes bejelentkezés, és az átismételni, megbeszélni kívánt anyagrész pontos
megjelölése alapján nyelvtanáraink egyéni, vagy kiscsoportos konzultációs lehetőséget
biztosítanak. Jelentkezni a könyvtárban lehet.
Tehetséggondozás
A Főiskolán immár többéves hagyománya van a tehetséggondozásnak. A legtehetségesebb
hallgatók a hagyományos képzések keretében is bekapcsolódtak a tudományos diákköri
tevékenységbe, iskolai és országos szintű tudományos diákköri dolgozataikkal számos
elismerést szereztek. A tudományos diákköri munkákon túlmenően a tehetséggondozást,
illetve a mesterszakon tanuló hallgatók doktori képzésre történő felkészítését a Főiskola
szervezett formában kívánja megoldani tapasztalt oktatókból, szakemberekből kialakított
tanácsadó testületek létrehozásával, akik a „kötelezően választandó szaktárgyak”, illetve
„szabadon választott tárgyak” megfelelő kiválasztásával felkészítik a tehetséges hallgatókat
tanulmányaik folytatására a Főiskolával együttműködési megállapodást kötött felsőoktatási
intézmények kínálatában szereplő doktori képzési szakok valamelyikén.
Az alapképzési szakok tantárgyi tematikájában jelentős hangsúlyt kapott a hallgatói kreativitás
kibontakozásának az elősegítése. A tehetséggondozás a TDK tevékenységbe való
bekapcsolódást, a különböző egyetemek, főiskolák közötti hallgatói versenyekre történő
felkészítést és az azokon való részvételt célozza.
A felkészülés során nemcsak a kreativitásuk kibontakoztatását szeretnénk elősegíteni, hanem
lehetőséget szeretnénk teremteni arra is, hogy e képességeiket team-munka keretében
fejtsék ki. Hallgatóinknak rendszeresen szervezünk intézményi pályázatot is, amelynek
nyertesei munkájukkal részt vehetnek tudományos konferenciáinkon is.
Az átlag fölötti, kiemelkedő képességű hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy önálló
munkákat készítsenek, kutassanak és közösen publikáljanak. Ezen túlmenően nemzetközi
projektekbe is igyekszünk bevonni őket.
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6.Standard:
Az intézmény szabályozott formában állapítja-e meg a tantárgyak kredit értékeit?
Az egyes tantárgyak kreditértékét a hatályos jogszabályban szereplő képzési és kimeneti
követelmények alapján az egyes szakok képzési programja tartalmazza. A képzési programban
szereplő kreditértékeket a Szenátus hagyja jóvá.
7.Standard:
A szakokkal kapcsolatos döntéseknél mily módon veszik figyelembe az elmúlt évek
beiskolázási, pályakövetési információit és a munkaerő-piac igényeit?
Új szak vagy szakirány indítását a munkaerő-piac szükségleteinek felmérése előzi meg, ld.
fentebb.
8.Standard:
Ismertessen két-két konkrét példát ezekre vonatkozóan!
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítását
társadalmi-politikai, illetve gazdasági folyamatok elvárásaként, a MAB által korábban már
akkreditált négy főiskolai alapszak eddig felhalmozott oktatási-kutatási tapasztalatai alapján
kezdeményezte 2012-ben.
ID

FIR kód

hatályosság

szint

munkarend

nyelv

24444 BSZKGAM

2013-08-01

BA

nappali

magyar

25719 BSZKGAM

2013-08-01

BA

levelező

magyar

FIR link: http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=24444
A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása jó döntésnek bizonyult, mivel az
elmúlt időszakban a felvételi és jelentkezési statisztikák alapján a második legnépszerűbb
szakká vált a Főiskola kínálatában, és mind a hallgatók, mind a munkaerő-piaci visszajelzések
igen kedvezőek.
Gazdaságinformatikus alapképzési szak
A piaci igények folyamatos monitoringja alapján szükségessé vált az oktatás-képzés
szerkezetének, programjának bővítése, a korábban kizárólag közgazdaságtudományi jellegű
alapszakok mellett informatikai alapszak indításával.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola egyik fő stratégiai célja az elméletben, a gyakorlatban illetve
az oktatásban egyaránt hasznosítható minőségi tudományos kutatómunka végzése, hosszú
távú kutatási stratégia alapján eredményes alap- és alkalmazott kutatások megvalósítása.
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ID

FIR kód

hatályosság

szint

munkarend

nyelv

24445 BSZKGAI

2013-08-01

BSc

nappali

magyar

25720 BSZKGAI

2013-08-01

BSc

levelező

magyar

FIR link: http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=24445
A szakindítás az előzőhöz hasonlóan szintén jó döntésnek bizonyult, a korábbi képzési
szerkezettől eltérő követelményekkel rendelkező alapszak új színt hozott a Főiskola képzési
palettájára.
9.Standard:
Mutasson be példákat az elmúlt évekből a tudományos eredmények miatt tantervi
és/vagy tantárgyi program fejlesztésére! (max. 5-5 példa példánként 3-5 mondatban)
Specializációk:
A tudományos eredmények által indokolt, a Főiskolán folyamatosan zajló tantervfejlesztési
tevékenység jól látható eredménye az egyes alapszakokhoz kapcsolódó specializációk kínálata.
Miután az alapszakok követelményeinek túlnyomó része jogszabályban rögzített, a Főiskola az
egyes specializációkban látja megoldani azt a problémát, amely az elméleti képzés és a
gyakorlatban való alkalmazhatóság közötti eltérésekből adódik.
Specializációinkat rendszeresen áttekintjük, a piaci igények és felmérések alapján
szükségesnek ítélt specializációkat kidolgozzuk és engedélyeztetjük – egyúttal az
idejétmúltnak ítélt specializációkat megszüntetjük. Jelenleg a következő specializációkat
kínálja a Főiskola:
Emberi erőforrások alapképzési szak:
kód

név

BSPCCOA karriertanácsadás - coaching
BSPCDIA

mediáció

BSPCINU

intézményi kommunikáció

BSPCMRO munkaerő-piaci
BSPCMUK munkaügyi kapcsolatok
BSPCPEA pénzügyi-adózási
BSPCPG2 postagazdálkodás
BSPCTTZ

társadalombiztosítási
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BSZKEMB emberi erőforrások

Kereskedelem és marketing alapképzési szak:
kód

név

BSPCGBS gazdálkodás biztonsági szakember
BSPCIGA

ingatlangazdálkodás

BSPCLO1 logisztika
BSPCPGA postagazdálkodás
BSPCTBS

társadalombiztosítási szakember

BSPCTQM TQM teljes körű minőségirányítás
BSPCUSI

üzletszervezés és irányítás

BSPCVTM vendéglátó-turisztikai menedzser

Pénzügy és számvitel alapképzési szak:
kód

név

BSPCPG3 postagazdálkodás
BSPCPZI pénzintézeti
BSPCTBT társadalombiztosítási

Gazdaságinformatikus alapképzési szak:
kód

név

BSPCEMR e-marketing
BSPCKOA kognitív informatika
BSPCLOA logisztikai és adatbiztonsági szakember
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BSPCAAE

üzleti adatelemző

Szakirányú továbbképzések
A piaci igényekhez való alkalmazkodás másik módja a szakirányú továbbképzések rendszere.
A felsőoktatással kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi fejlett
országában jelentősen átalakultak. Ezeknek az elvárásoknak megfelelően az elmúlt években
Magyarországon is jelentős változások történtek. A megváltozott társadalmi és gazdasági
környezetben az intézményvezetők, a vezetői döntéseket előkészítő és végrehajtó
szakemberek felelőssége lényegesen megnőtt. A Bolognai Deklarációnak megfelelő képzési
struktúra létrehozása, a kormányzati prioritásokban megfogalmazott célkitűzések (pl.:
menedzsmentszemlélet, munkaerő-piaci igények figyelembe vétele, minőség és hatékonysági
követelmények, hallgatók pályakövetése, esélyegyenlőség biztosítása stb.) megvalósítása a
felsőoktatásban fokozott vezetői szakértelmet igényel. Szakirányú továbbképzési
programjaink ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a feladatok hatékony és szakszerű
ellátásához nyújtanak elsősorban jogi-igazgatási, pénzügyi-gazdasági, szervezési-vezetési,
marketing és kommunikációs ismereteket.
Az alábbi táblázatból látható, hogy a Főiskola évről évre újabb és újabb szakirányú
továbbképzési szak alapítását illetve szakindítását kezdeményezte:
év
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017

szak megnevezése
környezet- és területfejlesztési menedzser
felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember
gazdálkodás biztonsági szakember
ingatlangazdálkodási szakember
társadalombiztosítási szakember
vendéglátó-turisztikai menedzser
marketing menedzser
média projekt menedzsment
executive MBA menedzser
executive MBA szakközgazdász
coach - üzleti edző
marketing menedzser
informatikai menedzsment
informatikai menedzsment szakközgazdász

10. Standard:
Intézményi szinten van-e formális szervezet/rendszer
tapasztalatainak összegyűjtésére? Mi ennek a formája?

a

felhasználói

szféra

A felhasználói szféra tapasztalatainak összegyűjtése a Főiskolán két szinten valósul meg: a
végzett hallgatók pályakövetési rendszere, valamint képzésfejlesztés (új szakok, szakirányok,
tantárgyak kidolgozása és bevezetése) útján.
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A Főiskolán Gazdasági és Tudományos Tanácsadó Testület működik, amely a társadalmi-,
gazdasági szféra szakembereiből álló, létszámában nem kötött testület. A munkaerő-piaci és
gazdasági visszajelzések, illetve a felhasználói szféra tapasztalatainak összegyűjtése a GTTT
feladata. A GTTT ezen adatok elemzése alapján tesz javaslatot a Főiskola illetékes
vezetőségének. A végzett hallgatók tapasztalatainak összegyűjtése, az adatok elemzése és a
javaslatok kidolgozása a szükségesnek ítélt fejlesztő-helyesbítő tevékenységgel kapcsolatban
a Karrier Iroda feladata.
Végzettek elhelyezkedése
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2011 óta működik a Diplomán Túli Pályakövetés Rendszere.
A fent említett rendszert két részre kell bontani. Az egyik része az aktív hallgatók
visszajelzéseinek, motivációinak vizsgálata tanévenként, egy egységes, elégedettségi
felméréssel, mely az összes szakra kiterjed. Ennek célja a hallgatók képzéssel szembeni
elvárásainak, továbbtanulási és munkaerő-piaci motivációinak feltérképezése, illetve a
későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése.
A 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.
Példaként említhető gazdasági kapcsolatok:
Click-On Kft. (Üzleti folyamatok automatizálása és integrálása, Folyamatmenedzsment,
Dokumentumkezelés, GI Szakmai gyakorlat, GI Duális képzés)
Halifon Ltd. (Mobil programozás)
Webinformatics Kft. (Web programozás)
Adevko Kft. (SAP Bussiness Analysis vendégoktató tárgyak: SAP adatelemző, Riportgenerálás
és adat-vizualizáció, Adattárház technológiák)
11.Standard:
Milyen módon vonják be a hallgatókat a szakindításokba és továbbfejlesztésbe?
A szakok indítási és továbbfejlesztési folyamatában a hallgatóknak véleményezési joguk van.
A hallgatók a véleményezési jogot a Hallgatói Önkormányzat útján, illetve a Tanulmányi
Hivatalhoz eljuttatott vélemények útján gyakorolhatják. Az oktatási rektorhelyettes és a
Hallgatói Önkormányzat elnöke gondoskodik arról, hogy a hallgatók a véleményezés
lehetőségét, szabályait és menetét megismerhessék.
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12. Standard:
Mutasson be adatokkal alátámasztott példákat a hallgatók tudásának, kompetenciájának
értékelési módszereinek, eszközeinek fejlesztésére, kitérve arra, hogy mily módon tükrözi
az értékelés a tantárgy(ak) kitűzött céljait!
Valamennyi alapszakunk esetében a képzési program kiemelt része a hallgatói kompetenciák
elsajátításának fejlesztése, annak módszerei.
Példaként a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak szakmai kompetencia-táblázata
szolgál:
A szakmai kompetenciák és az azok megszerzését biztosító tantárgyak, oktatási módszerek
kapcsolatai:
Kompetenciák

A kompetenciák megszerzését
biztosító tantárgyak

Az oktatási módszerek és gyakorlatuk

a gazdálkodás alapfogalmai, fő
összefüggései

Mikroökonómia

Előadások (elméleti anyag)

Makroökonómia

15 fős gyakorlati foglalkozások

Nemzetközi gazdaságtan
Pénzügytan

5-6 fős csoportos feladatmegoldás

Vállalati gazdaságtan

Előadások

Gazdasági jog

15 fős gyakorlati foglalkozások

Pénzügyi jog

Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában (4-5 fő)

a gazdálkodásra ható tényezők
és
azok
befolyásolására
használatos módszerek

EU integrációs ismeretek

Egyéni feladatmegoldás

Hallgatói prezentációk

Jogi ismeretek
Bevezetés a filozófiába
az erőforrásokkal, termelési
tényezőkkel való gazdálkodás
irányelvei

az erőforrásokkal, termelési
tényezőkkel való gazdálkodás
tervezési, elemzési, értékelési,
lebonyolítási
eszközei,
módszerei

Környezetgazdaságtan
A gazdaságpolitika alapjai
Bevezetés a szociológiába

Előadások

Bevezetés a pszichológiába

Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában (4-5 fő)

Gazdaságpszichológia
Emberi erőforrás menedzsment

Hallgatói prezentációk

Matematika

Előadások

Operációkutatás

15 fős gyakorlati foglalkozások

Statisztika

Közös projektmunka (15 fő)

A gazdaságpolitika alapjai
Gazdaságtörténet

5-6 fős csoportos feladatmegoldás

Bankismeretek
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Bank és pénzügyek az EU-ban

Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában
Hallgatói prezentációk

a gazdálkodási folyamatok
irányításának, szervezésének és
működtetésének alapelvei és
módszerei

Pénzügytan

Előadások

Marketing

15 fős gyakorlati foglalkozások

Számviteli menedzsment

Közös projektmunka

Adózási ismeretek

Látogatás gazdálkodó szervezeteknél, a
működés bemutatása prezentációk
segítségével

Marketing menedzsment
Számviteli elemzés
Nemzetközi számvitel
Etika, üzleti etika

Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában
Hallgatói prezentációk

Stratégiai tervezés
a szervezetek és intézmények
létrehozására,
struktúrájuk,
szervezeti
magatartásuk
kialakítására és változtatására
vonatkozó
alapelvek
és
módszerek

Vállalati gazdaságtan

Előadások

Vállalati pénzügyek
Marketing menedzsment

15 fős gyakorlati foglalkozások

Vezetés-szervezés

Látogatás gazdálkodó szervezeteknél, a
működés bemutatása prezentációk
segítségével

Etika, üzleti etika
Kontrolling
Vállalati pénzügyi tervezés

Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában

A minőség hazai és nemzetközi
szabályozása

Hallgatói prezentációk

Értékteremtő
menedzsmentje
a problémamegoldó technikák
vállalati
döntések
előkészítésében
való
alkalmazása

Közös projektmunka

folyamatok

Üzleti kommunikáció
Etika, üzleti etika
Stratégiai tervezés
Döntéselmélet és módszertan
Kontrolling

Előadások
15 fős gyakorlati foglalkozások
Csoportos felkészítő készségfejlesztő
tréningek
Hallgatói előadások egyéni felkészülés
alapján, ill. projektmunkában
Hallgatói prezentációk

idegen
nyelvű,
kommunikáció

hatékony

Üzleti kommunikáció
Szaknyelv (angol)

15 fős gyakorlati
szemináriumok

EU integrációs ismeretek

Csoportos felkészítő készségfejlesztő
tréningek
Hallgatói prezentációk
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hatékony kommunikáció
informatika segítségével

az

Informatika

15 fős informatikai gyakorlat

Statisztika

Hallgatói prezentációk készítése és
közös megvitatása

a környezeti változásokhoz való
alkalmazkodás

Környezetgazdaságtan
Szakmai gyakorlat

Előadások

önálló karrier építése

Üzleti kommunikáció

15 fős gyakorlati
szemináriumok

foglalkozások,

Csoportos felkészítő készségfejlesztő
tréningek
önálló munka végzése a vállalati
rendszer
különböző
részterületein

Szakmai gyakorlat

a
gazdálkodó
szervezetek
általános gazdálkodásához és
szervezéséhez
kapcsolódó
munkakörökben
vezetői
feladatok ellátása

Marketing menedzsment

Egy féléves (800 óra) szakmai gyakorlat
államigazgatási,
önkormányzati,
gazdálkodó
vagy
nonprofit
intézményeknél, szervezeteknél.
Előadások

Vezetés-szervezés

15 fős gyakorlati foglalkozások

Döntéselmélet és módszertan

Projektmunka (4-10 fő)
Hallgatói prezentációk készítése és
közös megvitatása

13. Standard:
Foglalja össze az ESG 1.2-ben és 1.9-ben megfogalmazott standardok és irányelvek
teljesülésének sajátosságait az intézményben!
Összefoglalás
Mint a fenti pontokra adott válaszokból is kiderül:


a Főiskola rendelkezik folyamatokkal képzési programjaik kialakítására és
jóváhagyására.
 A képzési programokat úgy alakítottuk ki, hogy elérjék kitűzött céljaikat, beleértve az
elvárt tanulási eredményeket.
 A program révén megszerezhető képesítés világosan meghatározott és közölt,
utalással a nemzeti képesítési keretrendszer megfelelő szintjére, s ennek révén az
Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszerére.
 A Főiskola folyamatosan figyelemmel kíséri és rendszeres időközönként áttekinti
képzési programjait, biztosítandó, hogy azok elérjék kitűzött céljaikat, illetve
megfeleljenek a hallgatók és a társadalom igényeinek. Ezen értékelések a programok
folyamatos javulását eredményezik.
 Az intézkedéseket minden érdekelt számára a Főiskola elérhetővé teszi.
Az egyéb, a fentiekkel kapcsolatos, és az előző pontokban nem szereplő intézményi
sajátosságokat az alábbiakban foglaljuk össze.

48

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

Oktatási folyamat végrehajtása, követése
Az oktatási folyamat keretében történik meg az oktatás előkészítése és lebonyolítása. A
tevékenységet a hatályos intézményi szabályozások alapján végzik a munkatársak. Az oktatást
az érvényes tantervek, tantárgyi programok alapján, meghatározott oktatási anyagok
felhasználásával, adott időkereten belül valósítjuk meg. Meghatározzuk az ismeret módját és
eszközeit, valamint a hallgatói tudáselsajátítás ellenőrzésének időpontját és módját. Az
oktatási folyamatért a tantárgyfelelős vezető oktató felelős. A képzés megtartása kijelölt
oktató feladata. A képzés – az oktatott tárgy struktúrában elfoglalt helyétől függően –
gyakorlati jeggyel vagy vizsgával zárul, illetve része lehet a szigorlatnak, valamint a
záróvizsgának is.
A tantárgyi konkrét szabályozást a tantervek, illetve a szak alapján készített oktatási
programok adják meg. Ezek elkészítése az illetékes tanszékek, illetve tanszékvezetők által
kijelölt oktatók feladata és kompetenciája.
A képzés jellegéből és a szigorú hallgatói nyilvántartási rendszerből adódóan az oktató
természetes módon képes azonosítani a hallgatót minden lehetséges oktatási és számonkérési
helyzetben, a kicserélhetőség veszélye nem áll fenn. A hallgató azonosítását szolgálja az
elektronikus NEPTUN rendszer. Valamennyi képzésünk egyértelműen azonosított. Az egyedi
megnevezés, vagy az erre alapozott kód végigkíséri a Főiskola oktatási-tanulási folyamatához
kapcsolódó valamennyi dokumentumot a folyamat lezárásáig.

A képzési folyamat nyomon követése és ellenőrzése
A Tanulmányi Tájékoztató
A Tanulmányi Hivatal a tanév megkezdése előtt Tanulmányi Tájékoztatót készít, melyet
az első éves hallgatók számára rendelkezésre bocsát. A Tanulmányi Kalauz az általános
tudnivalók mellett tartalmazza a szakok tanegységlistáit, a szakokon hirdetett
tanegységek leírásait.
Teljes félévre vonatkozó nyomon követés
A tanszékek a tanegységeket a számítógépes nyilvántartó rendszerben legkésőbb a
regisztrációs időszakot 10 munkanappal megelőzően meghirdetik. A meghirdetésnek
tartalmaznia kell a tanegység kódját, nevét, a teljesítés módját, a megszerezhető
kreditek mennyiségét, az elméleti/gyakorlati órák heti, illetve félévi óraszámát, az
előadó/gyakorlatvezető nevét, az előadás/gyakorlat nevét, pontos idejét, az esetleges
tömbösítést. A foglalkozásokon való részvételre vonatkozó szabályok minden félév
szorgalmi időszakának első napjától a szorgalmi időszak utolsó napjáig érvényesek.
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A félévközi számonkérés
A szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített
beszámolók alapján az adott félévközi jegyekből képzett érdemjegy a gyakorlati jegy.
A gyakorlati jegy megszerzésére az oktatónak legkésőbb az adott szorgalmi időszak
utolsó hetében egyszeri pótlási lehetőséget kell biztosítani az érintett hallgató
számára.
Vizsgáztatás
A követendő szabályokat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat részletesen ismerteti. A
vizsgák nyilvánosak. A vizsgák zavartalanságáért a vizsgáztató, illetve a vizsgabizottság
elnöke felelős. A vizsgabizottságok feladatáról és összeállításáról a Tanulmányi és
vizsgaszabályzat rendelkezik.

Az alapképzési folyamatok értékelése
A Főiskola az alapképzés oktatási tartalmainak minőségbiztosítása érdekében a MAB
követelményrendszer figyelembevételével évente értékeli az alapképzési folyamatokat. A
szakfelelősök a tantárgyfelelősök bevonásával értékelik az előző évi jelentésüket,
megfogalmazzák az elért eredményeket, hiányosságokat. A szakfelelősök a képzésben
résztvevőkkel konzultálva elkészítik a szak önértékelési jelentését, és azt átadják a
minőségügyi vezetőnek. Tartalmáról tájékoztatják a képzésben résztvevőket is.
A minőségügyi vezető a szakjelentéseket áttekinti, szükség szerint korrekciókat kér és
eszközöl, majd azokat összesítve a rektorhelyettes elé terjeszti elfogadásra. Elfogadás után
továbbítja a rektornak.
A rektor értékeli a jelentéseket, véleményével együtt megküldi a Szenátusnak. A Szenátus
jóváhagyja a jelentést, illetve meg nem felelés esetén visszaküldi a minőségügyi vezetőnek
átdolgozásra, illetve kiegészítésre.
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II.3. ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés
A Főiskola oktatási tevékenységét hallgatóközpontú szemlélettel és az azt ösztönző
intézkedésekkel segíti, támogatja a tanulás-tanítási folyamatot.

A MAB szempontrendszer II.3-as pontjának megvalósulása az intézmény működésében
1. Standard
Az intézmény
keretrendszerét?

mely

szabályzata(i)

tartalmazza

a

standard

teljesülésének

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, mely Hallgatói Követelményrendszer című fejezetnek részét
képezi, valamint a Főiskola 2017. februárjában elfogadott Esélyegyenlőségi terve. (Ez utóbbi
kiemelt célja, hogy az egyéni hallgatói igényeket segítse – a jogszabályi lehetőségeket
figyelembe véve.)
2. Standard
Mikor módosították legutóbb a TVSZ-t?
A Tanulmányi Hivatal szoros együttműködésben fejti ki tevékenységét a hallgatói
érdekképviselettel (HÖK) – így a folyamatos monitorozásnak köszönhetően a szabályozás
naprakész, a hallgatói igényeknek és a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelel. Az
utolsó módosításra 2017. május 15-n került sor.
3.Standard
Amennyiben alkalmaznak egyedi, sajátos, az adott szakterület általános gyakorlatától
eltérő oktatási módszereket, röviden foglalja össze ezek alkalmazásának területét (szak,
tantárgy) és az alkalmazott módszer lényegét!
Üzleti interakciós tanulás-tanítás
 A gyakorlat orientált módszertan,
 Az élethosszig tartó tanulásra készíti fel a hallgatót,
 A valós üzleti életben kialakuló szituációkat elemzi és helyezi be a tanulás-tanítási
folyamatokba,
 A kommunikációs és csoportmunkában való munkavégzés képességének fejlesztése,
 A módszer alkalmas az üzleti tevékenység személyközpontú fejlesztésére.
Szakmai képzésbe integrált nyelvoktatás
A nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével hallgatóinknak és oktatóinknak biztosítjuk az
élenjáró nemzetközi gyakorlatok megismerésének lehetőségét, az üzleti-politikai élet
nemzetközi nyelvének elsajátítását. Sajátos eszköznek tekintjük az idegen nyelven történő
szemináriumok első szemesztertől való indítását. Az idegen nyelvű oktatás szerves részét
képezi oktatási modellünknek.
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Célunk, hogy az idegen nyelv használata készség szintű kompetencia legyen a már nálunk
végzett, a gazdasági –üzleti életben tevékenykedő szakemberek számára.
Hallgatóközpontú tanulmányszervezés
A Főiskola vezetőségének kiemelten fontos, hogy segítsük hallgatóink tanulását, tanulmányi
szervezéssel összefüggő feladatait. Ennek érdekében folyamatosan gondoskodunk:
 a komfortos, „családias jellegű”oktatási környezet biztosításáról,
 kiváló, magasan képzett (és minősített) oktatók bevonásáról,
 központosított – és eszköz független információforrás eléréséről,
 az egyéni hallgatói igények (lehetőségekhez mért) teljesítéséről,
 a munka mellett végzett tanulmányok elősegítéséről,
 a gyermekes hallgatók segítéséről.

Digitális környezet
Az információ-kommunikációs technológiák napi-és magas szintű felhasználása, a tantervek,
tantervi modulok a nyitott, kreatív gondolkodás és az eredeti szokatlan megoldások
támogatását valósítják meg, sokrétű és egyéni módszertanon keresztül. A Wekerle Sándor
Üzleti Főiskola a hazai felsőoktatás terén sikeres intézmény, hiszen eredményesen képes
ötvözni a magánkezdeményezés dinamizmusát a felsőoktatás részben már kialakult
struktúráival, célja a soron következő felsőoktatási reformok új elemeivel a magyar gazdaság
versenyképességének javítása, az Európai Uniós lehetőségek kiaknázása és a globális
követelményeknek történő megfelelés. Egyben új impulzusokat adhat specialitásaival, a hazai
gazdasági felsőoktatásnak.

4.Standard
Mutassa be, milyen rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé hallgatóik számára.
A Főiskola az alábbi tanulási útvonalakat teszi lehetővé
Tehetséggondozás

Szintmérés

Normál (terv szintű)
haladási modell
Felzárkóztatás, tanulástámogatás

Jelmagyarázat:
: Egyéni tanulást biztosító lehetőség
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Hátrányos,
felzárkóztatandó
Bejövő
készségek egyéni
tanrend,
mérése után egyéni
korrepetálás,
tanterv ajánlat
konzultációs
lehetősége,
tutori
rendszer

Normál
menetben
haladhat
felmentési,
kreditbeszámítási
lehetőségek,
szakkollégiumok,
speciális
tárgyak
felvétele,
specializációk,
kiegészítő nyelvi és
informatikai képzés
Munkavégzéshez
egyéni
tanrend, átjárhatóság
a
kapcsolódó
átjárhatóság a nappali specializációk között,
rugalmasság
és levelező munkarend gyakorlati
képzés
között
rugalmas
megszervezése
Külföldön élők
tutori rendszer, online felmentési,
konzultációk,
kreditbeszámítási
letölthető forrás- és lehetőségek,
tananyagok
folyamatos
online
konzultációs lehetőség
Fogyatékos hallgatók egyéni
tanrend, konzultáció
korrepetálás,
lehetősége,
tutori
konzultáció
rendszer
lehetősége,
tutori
rendszer
Sportolók
felmentési
egyéni tanrend
lehetőségek,
egyéni tanrend
Nemzetközi hallgatók nyelvoktatás, egyéni felmentési,
tanrend,
tutori kreditbeszámítási
rendszer,
online lehetőségek,
konzultációk,
szakkollégiumok,
letölthető forrás- és speciális
tárgyak
tananyagok
felvétele,
specializációk,
kiegészítő nyelvi és
informatikai képzés

Tehetséggondozás
speciális elemei
Karrier-tanácsadás,
Tudományos diákköri
tevékenység,
konferenciák,
publikációs
lehetőségek, belföldi és
külföldi tanulmányutak

konferenciák,
publikációs
lehetőségek

folyamatos
online
konzultációs lehetőség,
konferenciák,
publikációs
lehetőségek
költségtérítésmentesség, pályázatok,
konferenciák,
publikációs
lehetőségek
költségtérítésmentesség, pályázatok
konferenciák,
publikációs
lehetőségek

5. Standard
Van-e az egyéni tanrendre vonatkozó szervezett megoldás és ajánlat?
Van, a TVSZ szabályozza az egyéni tanulmányi rend lehetőségét és engedélyezését.
Egyéni tanulmányi rend engedélyezésére abban az esetben nyílik lehetőség, amennyiben a
kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés több tantárgyat érint, illetve egyéb ok
miatt indokolt az eredetileg rögzített tanulmányi rend megváltoztatása.
Az engedélyezésre a kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés, valamint a
külföldi részképzés engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
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Az egyéni tanrend lehetőségétől az ERASMUS programokon való részvétel fellendülését is
várjuk.
6. Standard
Szabályozza-e az intézmény a tanulási útvonalak egyéni eltérésekre vonatkozó
követelményeit? Adja meg ennek elérhetőségét!
A TVSZ szabályozza az egyes tanulási útvonalakat. A Szabályzat elérhető a NEPTUN
rendszerben illetve az intézmény weblapján is, ugyanakkor a HÖK által biztosított és
üzemeltetett fórumokon is elérhető.
Elérhetőség: http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/szabalyzatok-dokumentumok
7. Standard
Szabályozza-e az intézmény a döntései ellen benyújtott hallgatói kérelmek/panaszok
kezelésének folyamatát? Adja meg ennek elérhetőségét!
A hallgatói panaszok kezelését a Főiskola Hallgatói Követelményrendszere három fejezetben
is szabályozza:
 A Hallgatói Jogok
 A Hallgatói Kérelmek
 A Hallgatói Jogorvoslati Eljárás Rendje
A hallgatói panaszok kezelésének folyamata
Hallgatói panasz
benyújtása
Hallgató

Tanulmányi Hivatal
(tanügyszervezés)

Illetékes bizottság
(döntés)
Jogorvoslat

Igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes felügyeli, elemzi, feltárja az okokat, ha szükséges
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy újabb panasz ne érkezzen az adott jelenség
vonatkozásában.
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8. Standard
Hány hallgatói panasz érkezett az elmúlt 5 évben (évenként)?
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Általános
8
2
4
5
4
2

Esélyegyenlőségi
12
15
12
17
16
18

Nyelvvizsga
15
14
17
16
17
17

9. Standard
Ezek közül hány volt, amely intézkedést igényelt?
A Főiskola vezetőségének fontos a hallgatói visszacsatolás, a panaszokat is egyfajta hallgatói
véleményezésnek tekintjük – így minden panasz, észrevétel különös figyelmet érdemel.
Egyénileg történik a panaszkezelés és ha szükséges további intézkedések, szabályozást érintő
tevékenységek is követik az egyes folyamatokat. A fentiekben közölt esetek mindegyikét
követte valamilyen szintű intézkedés.

10. Standard
A hallgatói elégedettségmérésben megjelenik a panaszkezeléssel való elégedettség?
A panaszkezeléssel való elégedettség a hallgatói elégedettséget mérő kérdőíveken
megjelenik, ezenkívül a Tanulmányi Hivatal működésével kapcsolatos, egyéni értékelésekben
is megjelenik.

11. Standard
Az intézmény képzéseiben a számonkérések formáinak jellemző változásai az utóbbi öt
évben a különböző képzési szinteken és szakterületeken
A Főiskola, miután képzési szerkezete egységes, valamennyi oktatott alapszak esetében a
hagyományosnak tekinthető számonkérési módszerek mellett - kollokvium, zárthelyi
dolgozat, évközi beszámoló stb. - a korszerű oktatás követelményeit figyelembe véve internetalapú, online beszámolást is lehetővé tesz. Az internet alapú számonkérés feltételei
biztosítottak az intézményünkben.
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12. Standard
Mutassa be, hogyan elemzik a tantárgyak számonkérésének/számonkéréseinek
eredményeit (átlagok, szórás) és ezen indikátorok trendjeit az adott területek illetékes
vezetői?
A számonkérések eredményeit a Főiskola több szinten elemzi:

Szenátus
Oktatási
rektorhelyettes szintje
Tanszékvezetői szint
Információforrás:
Szakfelelős szint

Tanulmányi Hivatal
HÖK
Oktatók

Tantárgyfelelős
szint
Oktatói szint

Elemzések gyakorisága:
Szemeszterenként
Felelős:
Oktatási rektorhelyettes
Jellege:
Folyamatos
Módja:
Online kérdőívek, beszámolók alapján
Megjelenése a döntésekben: Oktatási rektorhelyettes által, szenátusi döntés (szükség szerint)

13. Standard
Milyen gyakori az elemzések elvégzése?
Az adatok elemzése minden félév lezárását követő munkaértekezleten valósul meg. Hallgatói
vagy oktatói észrevételek hatására az adatok elemzése és a szükséges következtetések
levonása indokolt esetben tanév közben is megvalósulhat.

14. Standard
Mutasson be legalább 10 vezetői intézkedést ezen elemzési eredmények alapján az
elmúlt évekből (adatok, trendek, intézkedés)
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Adatok forrása
Tanulmányi eredmények a
matematika
tárgykörébe
tartóz tantárgyak kapcsán
Diplomák átvétele, idegen
nyelvi tantárgy tanulmányi
eredményei
Diplomák átvétele

Trendek
Intézkedések
Matematika
tárgy Felzárkóztató
program
teljesítésének nehézsége
matematikából
Idegen nyelv tanulásának Nyelvtanfolyamok,
nehézsége
nyelvvizsga felkészítők

Nyelvvizsga
bizonyítvány Nyelvvizsga felkészítők
megszerzésének nehézsége
Tantárgyi eredmények
Gyakorlat igényes ismeretek Tutori rendszer, korrepetálás
elmélyítésének nehézsége
Oktatói beszámolók
Prezentációs nehézségek
Egyéni felkészülést segítő
foglalkozások
Beadandó
dolgozatok, Fogalmazási
készségek Beadandó dolgozatok
oktatói
beszámolók, javítása
szakdolgozati bírálatok
Szakdolgozati bírátok
Önálló
témafeldolgozás Önálló, problémamegoldó
nehézsége
feladatok
Oktatói beszámolók
Szakdolgozati témaválasztás Szakdolgozati fórumok
Oktatói beszámolók
Szakdolgozattal összefüggő Online konzultációk
konzultáció
Oktatói beszámolók
Szóbeli vizsgatevékenység, Szituációs
gyakorlatok,
kommunikációs
szituációs feladatok
megnyilvánulás

15. Standard
Mutassa be a tantárgyakat felvett és teljesített hallgatók arányát a képzés különböző
szemesztereiben.

16. Standard
A tantárgyak hány százalékában van ez az arány 90% felett, 30 % alatt?
Tárgyak 90 % felett
Tárgyak 30 % alatt

71 %
29 %
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17. Standard
Mely vizsgákat tartják „bizottság” előtt?
Általános esetben két vizsgatevékenység esetén vizsgázik a hallgató vizsgabizottság előtt:
 az alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben szervezett záróvizsga esetén,
 a felsőoktatási szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint
szakmai vizsga esetében.
Indokolt esetben vizsgabizottság előtti vizsgázás a hallgató vagy oktató elbírált kérelme, a
Főiskola illetékes vezetőinek kérelme, illetve egyéb rendkívüli esemény esetében is
szervezhető.
18. Standard
Van-e lehetőség szóbeli vizsgára írásbeli vizsgával végződő tárgyaknál pl. ismételt
javítóvizsga esetén?
A Főiskola lehetővé teszi, hogy szóbeli vizsgára is sor kerülhessen az írásbeli vizsgával végződő
tárgyaknál. Indokolt esetben van lehetőség vizsgabizottság előtti vizsgázásra, a hallgató vagy
oktató elbírált kérelme, a Főiskola illetékes vezetőinek kérelme, illetve egyéb rendkívüli
esemény esetében. Ismételt vizsga: A hallgató tantárgyanként két alkalommal kísérelheti meg
újra a vizsga letételét az adott vizsgaidőszakban, ezek esetében szintén szóbeli vizsga kérhető.

19. Standard
Szóbeli vizsgánál van-e lehetőség más vizsgáztatót kérni (pl. javító vagy ismételt
javítóvizsgánál)? Ha igen, ez hogy történik?
A Főiskola valamennyi hallgatóját megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga.
Amennyiben hallgató más vizsgáztatót kíván kérni, ezt a hallgató kérelmére induló eljárásban
megteheti. Ennek menetét a Hallgatói Követelményrendszer szabályozza. A kérelmet a
Főiskola Tanulmányi Hivatalában, írásban vagy on-line kérelem formájában kell benyújtani.

20. Standard
Írásbeli vizsgáknál, zárthelyi dolgozatoknál hogyan szabályozott és hogyan valósul meg a
betekintési jog?
A betekintési jogról a Hallgatói Követelményrendszer Az ismeretek ellenőrzésének és
értékelésének rendszere című fejezete rendelkezik (A vizsga eredményének nyilvánosságra
hozatala, a betekintés joga). A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba való betekintést a
hallgatóknak a vizsgaeredmény közlését követő két héten belül a Főiskola biztosítja. A
betekintés után a hallgató a kötelező szakirodalom alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a
dolgozat javítójától.
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21. Standard
Melyek a tehetséggondozás alapvető formái az intézményben?
A tudományos diákköri munkákon túlmenően a tehetséggondozást, illetve az alapszakon
tanuló hallgatók mesterképzésre történő felkészítését a Főiskola szervezett formában kívánja
megoldani tapasztalt oktatókból, szakemberekből létrehozott tanácsadó testületek
kialakításával, akik a „kötelezően választandó szaktárgyak”, illetve „szabadon választott
tárgyak” megfelelő kiválasztásával felkészítik a tehetséges hallgatókat tanulmányaik
folytatására. A szakok tantárgyi tematikájában jelentős hangsúlyt kapott a hallgatói kreativitás
kibontakozásának az elősegítése. A tehetséggondozás a TDK tevékenységbe való
bekapcsolódást, a különböző egyetemek, főiskolák közötti diákversenyekre történő
felkészítést és az azokon való részvételt célozza. A felkészülés során nemcsak a kreativitásuk
kibontakoztatását szeretnénk elősegíteni, hanem lehetőséget szeretnénk teremteni arra is,
hogy ezen képességeiket team-munka keretében fejtsék ki. Hallgatóinknak rendszeresen
szervezünk intézményi pályázatot is, amelynek nyertesei munkájukkal részt vehetnek
tudományos konferenciáinkon is. Az átlag fölötti, kiemelkedő képességű hallgatóknak
lehetősége lesz, hogy önálló munkákat készítsenek, kutassanak és közösen publikáljanak. Ezen
túlmenően nemzetközi projektekbe is szeretnénk bevonni őket. A Főiskola oktatói a
szakterületükön jelentős gyakorlati tapasztalatokkal, oktatói múlttal rendelkeznek, a szakma
elismert képviselői. Képzési célkitűzéseink megvalósítása érdekében rendszeresen végezzük
oktatói közösségünk szakmai és oktatás-módszertani ismereteinek folyamatos fejlesztését is,
támogatjuk az egyéni és a kollektív kutatómunkát. A szakismereti tárgyak oktatásában
óraadók is közreműködnek, akik mind kiváló gyakorlati és elméleti felkészültséggel rendelkező
szakemberek.
A Főiskola tehetséggondozó programjának célja a tehetséges hallgatók programszerű
támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel együttműködve, azok
sajátos céljait és feladatait figyelembe véve.
A tehetséggondozó program részelemei:
 Karrier-tanácsadás.
 Tudományos diákköri tevékenység.
 Konferenciák rendezése programban részt vevő hallgatóknak.
 Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása.
 Hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj.
 Közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben.
 A Főiskola pályázatain a programban résztvevő hallgatók preferálása.
 Publikációs lehetőség: a Főiskola honlapján, valamint tudományos folyóiratunkban
alkalmat adunk tehetséges hallgatóinknak kutatásaik, elaborátumaik publikálására.
 Költségtérítés-mentesség: a Főiskola fenntartója minden félévben dönt arról, hogy a
gyakorlatokon és szemináriumokon nyújtott teljesítmény alapján évfolyamonként mely
hallgatót javasolja költségtérítés-mentességre.
 Folyamatos konzultációs lehetőség: a Főiskola oktatói a kötelező előadásokon és
konzultációkon túl rendszeresen lehetőséget adnak a tehetséges hallgatóknak egyéni
konzultációkra, illetve projektekben való részvételre.
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Kiemelkedő képességű hallgatóink MA/MSc képzésre való továbblépésének elősegítésére fel
kívánjuk használni széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünket. Ennek révén
biztosítani tudjuk érdeklődő és a tudományos tevékenység iránt elkötelezett hallgatóink
külföldi részképzésen, konferenciákon, doktori programokban való részvételét. Lehetőséget
teremtünk hazai és a nemzetközi tudományos életben egyaránt megbecsült professzorok és
kutatók meghívására.
22. Standard
Adja meg az intézményi és az országos TDK konferencián (vagy a szakterületre jellemző más
országos megmérettetés, fórum) részt vett és díjazott hallgatók számát az elmúlt öt évben:

év
Intézményi
konferencián/fórumon
részt vett
díjazott

2017
2016
még nem 19
ismert

még nem 2
ismert
OTDK-n vagy más még nem 2
szakmai-tudományos ismert
fórumon részt vett
díjazott/elismerést
még nem 2
kapott
ismert

2015
35

2014
24

2013
26

15

3

2

15

3

2

15

3

2

23. Standard
Milyen szakkollégiumok működnek az intézményben? Minden szakkollégiumra adja meg a
kollégium profilját (kb 200 karakter) és a szakkollégisták számát az elmúlt öt évben.
Az elmúlt időszakban tevékenyen nem működött szakmai kollégium az intézményben. Célunk,
hogy az új vezetés intézkedései révén a szakkollégiumi mozgalom fellendüljön. E tekintetben
elkötelezettek vagyunk. Hisszük, hogy a hallgatói önszerveződés kiemelten fontos, ezt
segíteni, támogatni kell.
24. Standard
Elismerik-e a TDK és a szakkollégiumban végzett, eredményes munkát a tanulmányok során
(tantárgyak teljesítésénél). Mutasson be példákat az elismerés formáira!
A hallgató eredményes, tudományos munkáját, pályázati vagy TDK tevékenységét a Főiskola
megajánlott jegyek formájában ismerheti el.
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25. Standard
Foglalja össze az ESG 1.3-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének
sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter)

Hallgatóközpontú tanulás és tanítás









A Főiskola maximálisan figyelembe veszi a hallgatók és szükségleteik sokféleségét,
rugalmas tanulási útvonalakat tesz lehetővé számukra: egyéni tanrendek,
átjárhatóságok, választható tantárgyak, specializációk, rugalmas gyakorlati képzés
A Főiskola különféle tanítási módokat vesz figyelembe és alkalmaz, rugalmasan használ
többféle pedagógiai módszert: kontakt és online órák, elektronikus tananyagok,
tanulássegítő és felzárkóztató programok
A Főiskola vezetése, Szenátusa és Minőségirányítási Irodája rendszeresen értékeli és
pontosítja a képzési módokat és a pedagógiai módszereket. A feltárt hiányosságokat a
lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk, a hatékonynak bizonyuló módszereket
kiterjesztjük.
A Főiskola autonóm tanulói öntudatra bátorít, miközben gondoskodik a megfelelő
oktatói irányításról és támogatásról. Erről a pozitív hallgatói visszajelzések és a
hagyományosan kitűnő hallgatói elégedettség-mérések is tanúskodnak.
A Főiskola elősegíti a kölcsönös tiszteletet a tanuló-oktató kapcsolatban. A Főiskola
hallgatóinak túlnyomó része levelező tagozatos, akik az esetek többségében már
sikereket értek el munkájukban. A kölcsönös tisztelet - amelyet a szabályzatok is
elősegítenek - tehát mindenképpen fennáll a hallgatók és oktatók között.
A Főiskola szabályzatai – a Hallgatói Követelményrendszer idevonatkozó fejezetei,
valamint a Minőségbiztosítási Kézikönyv idevonatkozó folyamatai - megfelelő módon
rendelkeznek a hallgatók panaszainak kezelésére.

Az értékelésre vonatkozó minőségbiztosítási folyamatok
A hallgatók által adott értékeléssel kapcsolatos rendelkezéseket a Főiskola következő
szabályzatai tartalmazzák:
 FL05 - folyamatlap – Oktatás és hallgatói elégedettség mérés
 FL10- folyamatlap – Oktatói munka hallgatói véleményezése
 A Főiskola Szervezeti - és Működési Szabályzat I. Kötet (Szervezeti és Működési Rend,
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje)
A Főiskola irányelvei megfelelnek az ESG 1.3.-ban megfogalmazottaknak:
 Az értékelők ismerik a létező teszt- és vizsgamódszereket, továbbá támogatást kapnak
képességeik fejlesztéséhez e téren: A Főiskola rendszeresen házi továbbképzés során
fejleszti a kollégák szaktudását.
 Az értékelés kritériumai és módszerei, valamint az osztályozás kritériumai nyilvánosak,
a Hallgatói Követelményrendszerben bárki számára elérhetőek.
 A jegyek megállapítása során a nem formális és informális tanulás során szerzett
ismeretek elismerésére is lehetőség van.
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Az értékelés lehetővé teszi, hogy a hallgató megmutassa, milyen mértékben sajátította
el a kitűzött tanulmányi eredményeket. A hallgatók visszajelzést kapnak, amely szükség
esetén a tanulási folyamatra vonatkozó tanácsokat is tartalmaz. A Főiskola oktatói és
vizsgáztatói három alapelvet követnek: magas szakmai színvonal (ideértve az oktatásinevelés, metodika szakmai színvonalát is), törvényesség (a mindenkori képzési
követelményeknek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés), és nem
utolsósorban a emberség, empátia (a hallgató érdekeinek, sajátosságainak szem előtt
tartása, érzékenység az egyéni problémák iránt).
Ahol az lehetséges, az értékelést egynél több vizsgáztató végzi.
Az értékelés szabályai kitérnek a lehetséges enyhítő körülményekre is.
Az értékelést következetesen és igazságosan alkalmazzák minden hallgató esetében,
és a rögzített eljárásnak megfelelően végzik ld. fentebb.
Létezik formális fellebbezési lehetőség a hallgató számára, a Főiskola valamennyi
hallgatóját megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga ld. fentebb.
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II.4. ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a
képesítés odaítélése
A Főiskola a teljes tanulás-tanítási folyamatot szabályozza.
A MAB szempontrendszer II.4-es pontjának megvalósulása az intézmény működésében:
1. Standard
A TVSZ, vagy egyéb más intézményi szabályzatok mely részei tartalmazzák a standardban
megfogalmazott
következő
területekre
vonatkozó
megfelelő
eljárásokat,
követelményeket (adja meg a linkeket):
Szabályzatok:
 SZMSZ – Hallgatói Követelményrendszer – TVSZ
 SZMSZ – Szervezeti és Működési Szabályzat
 FL06 - folyamatlap – Vizsgáztatás
 FL07 - folyamatlap – Szakmai- és Záróvizsgáztatás
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint az
intézményi szabályozási körbe utalt felvételi eljárás valamennyi képzési szinten:
WSUF-TVSZ: A tanulmányok jogi keretei, a hallgatói, a vendéghallgatói jogviszony
A hallgatók előrehaladásának követésére:
WSUF-TVSZ: A tanulmányi kreditrendszer és a kreditek megszerzésének szabályai
A tanulmányi adminisztrációra:
WSUF-TVSZ: A tanulmányi kreditrendszer és a kreditek megszerzésének szabályai,
WSUF-SZMR: a főiskola szervezete/ A Tanulmányi Hivatal
A kreditek megállapítására és elismerésére:
WSUF-TVSZ: Felvételi Szabályzat
WSUF-TVSZ: A tanulmányi kreditrendszer és a kreditek megszerzésének szabályai
A szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítésére:
WSUF-TVSZ: Az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének rendszere
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése szakirányú továbbképzés, doktori képzés
WSUF-TVSZ: Az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének rendszere
A záróvizsgákra:
WSUF-TVSZ: Az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének rendszere
A szabályzatok elérhetősége:
http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/szabalyzatok-dokumentumok
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2. Standard
A hallgatók ismerik-e a linket vagy mily módon ismertetik velük az előrehaladás
lehetőségeit?
A Főiskola hallgatói a rájuk vonatkozó szabályzatokat, illetve azok elérhetőségét ismerik.
Erről a Főiskola több csatornán is gondoskodik:






A hallgatók a felvételi döntés után tájékoztatót kapnak
A felvett hallgatók a beiratkozás alkalmával minden szükséges információt szóban és
nyomtatásban is megkapnak
A Tanulmányi Hivatal munkatársai munkaidőben személyesen vagy telefonon is
rendelkezésre állnak
A Főiskola a honlapján a szabályzatokat nyilvánossá teszi
A HÖK is biztosítja a hallgatókra vonatkozó szabályok közreadását

3. Standard
A felvételi eljárás során az intézmény alkalmaz-e szakma specifikus külön követelményeket
és melyek ezek fontosabb jellemzői? Pl.:
A Főiskola a felvételi eljárás során, a képzési rendszer egységessége, illetve szakma
sajátosságaiból adódóan külön követelményeket nem támaszt.

4. Standard
Az alapképzés szakjainak tantárgyainál egyértelműen meghatározottak-e az előtanulmányi
követelmények? Adja meg ezek elérhetőségét!
A Főiskola által oktatott alapszakokra vonatkozó, jogszabályban meghatározott előtanulmányi
kötelezettségek az online felvételi eljárásban (felvi.hu) a Főiskolára vonatkozó oldalon
megtalálhatóak. Ezeken kívül egyéb követelményeket a Főiskola nem támaszt.
https://www.wsuf.hu/felveteli_tajekoztato
5. Standard
Van-e szabályozott eljárás a korábbi tanulmányok, beleértve a nem formális és informális
tanulás során szerzett ismeretek elismerésére? A hallgató, ill. potenciális hallgató mily
módon ismerheti meg ezeket?
A korábban szerzett ismeretek beszámításáról a WSUF-TVSZ: Felvételi Szabályzat rendelkezik,
összhangban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabályokkal. A beszámítás módjáról
a hallgatók a felvi.hu, a wsuf.hu oldalakon tájékozódhatnak. Az előzetes tudást a Főiskola a
felvételt nyert hallgatók esetében kreditbeszámítás útján ismeri el. A kreditbeszámításra
nem formális és informális tanulás során szerzett ismeretek, illetve a gyakorlati tapasztalattal
megszerzett kompetenciák elismerésével van lehetőség. A hallgató részére a beiratkozást 30
kreditenként egy félév jóváírásával lehet engedélyezni.
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A további krediteket a hallgató részére el kell ismerni, de további félévre történő beiratkozást
a további kreditszámra engedni nem lehet. Ezt a rendelkezést a Tanulmányi Bizottság átvételi
eljárásában megfelelően alkalmazni kell. Az adott félévre elfogadott tantárgy
vizsgaeredménye és kreditje az adott félév tanulmányi átlagába és összes kreditjébe beszámít.
Az áthallgatás és a részképzés során teljesített krediteket, figyelemmel a fenti rendelkezésekre
és a TVSZ további rendelkezéseire a Főiskola mintatantervében szereplő kreditértékre
átszámítva kell a kreditgyűjtésnél figyelembe venni.

6. Standard
Hogyan biztosítja az intézmény a szabadon választható tárgyak felvételét, van-e
bármilyen korlátozás a hallgatóknak? (pl. eltérő szakok/karok tárgyainak felvételére SZVként.)
A WSUF-TVSZ A hallgatók jogai és kötelességei című fejezete szerint:
A hallgató joga, hogy





a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa saját tanulmányi rendjét, a
második félévtől önállóan megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között szabadon
igénybe vegye a Főiskola által nyújtott képzési lehetőségeket,
látogassa a Főiskola által szervezett előadásokat, szemináriumokat,
a választott szakjain előírt krediteken felül a jelen Szabályzatban meghatározott
mennyiségű kreditet gyűjtsön, és azokat későbbi tanulmányaihoz felhasználja;
válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, szemináriumok és
más foglalkozások, az oktatók között.

7. Standard
Hogyan biztosítja az intézmény az egyéni tanterv összeállítását, az előrehaladását a
speciális helyzetű (pl. szülés, betegség stb.), fogyatékkal élő hallgatói csoportoknak?
A WSUF-TVSZ külön fejezetben foglalkozik a fogyatékos hallgatókkal. A fogyatékossággal élő
hallgató tanulmányi kedvezményeinek köre című fejezet alapján a Főiskola a fogyatékos
hallgató kérelmére a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket
állapít meg, illetve - figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére - azok teljesítésétől eltekint,
ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve
mentesség biztosítható a hallgató számára.
Ezek a kedvezmények lehetnek:






egyéni tanrend összeállítása és indokolt felmentések,
az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól,
nyelvvizsga alóli felmentés stb.
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Ezt a tevékenységet a Tanulmányi Hivatal munkatársai, illetve a speciális koordinátor segítik.
A fogyatékossággal élő hallgatók segítő koordinátora a fogyatékossággal élő hallgatók részére
segítséget nyújt a hallgatói jogviszonyból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítésére. A Főiskola Esélyegyenlőségi tervvel is segíti az egyéni bánásmódot igénylő
hallgatók tanulás-tanítását.
8. Standard
Az intézmény figyelemmel kíséri-e, hogy a hallgatók a mintatantervhez képest hány félév
alatt szereznek diplomát? Adja meg ennek átlagát és szórását az alap és mester képzéseire!
Az oktatási rektorhelyettes irányítása mellett folyamatos monitorozás történik.
Minta tanterv szerinti képzés
idő (félév)

Átlagos (mintatantervtől
eltérő) félév

EMBERI ERŐFORRÁSOK

6

5,64

GAZDASÁGINFORMATIKUS

7

5,67

GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT

7

5,5

KERESKEDELEM ÉS
MARKETING

7

6,03

NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS

7

nincs végzett

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

7

5,71

Alapszak

9. Standard
Hoztak-e intézkedéseket az előbbi adatok alapján? Ismertessen példát erre max. 1000
karakterben!
A képzési idő, mintatantervhez viszonyított eltérése elsősorban a nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzésével magyarázható. A Főiskola vezetősége több intézkedést is tett a nyelvi
követelmények teljesítése céljából. Más egyéb intézkedés nem indokolt.
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10. Standard
Adatokkal mutassa be, hogy milyen az eloszlása az abszolutórium megszerzése és a záróvizsga
sikeres letétele között képzési szintenként és területenként
Alapszak
EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

Abszolutórium
(2012-2017) fő
150
12
25

Sikeres záróvizsga
(2012 – 2017) %
98 %
100 %
100 %

447
31
85

97 %
100 %
84 %

11. Standard
A záróvizsga-bizottság tagjai közül hány fő volt: a felhasználói szféra területéről:, más
felsőoktatási intézményből:
Alapszak

felhasználói szféra
(2012-2017) %

EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

29
25
30

más felsőoktatási
intézmény
(2012-2017) %
0
0
10

35
0
20

10
0
10

12. Standard
Van-e más intézmény intenzív együttműködésével szervezett „közös képzésük”? Röviden
írja le a képzés és az együttműködés lényegi elemeit!
Jelenleg közös képzésünk nincs.
13. Standard
Az elmúlt 7 félévben félévenként hány hallgatójuk végezte tanulmányait külföldi
felsőoktatási intézményben?
Alapszak
EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
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3
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
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14. Standard
Hány tantárgyat teljesítettek ott? Ezek közül hány tantárgy teljesítését ismerték el hazai
képzésükben?
Alapszak

külföldön teljesített
tárgyak száma

EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

0
0
0

külföldön teljesített
tárgyakból elfogadott
tárgyak száma)
0
0
0

0
0
0

0
0
0

15. Standard
Foglalja össze az ESG 1.4-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének
sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter)
A Főiskola szervezeti szabályzatai – különösen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – megfelelő
garanciát nyújtanak az ESG 1.4.-ben megfogalmazott irányelvek teljesülésére. A szabályzatok
a hallgatókon túl a Főiskola valamennyi munkatársára érvényesek, és a Főiskola vezetősége
gondoskodik ezen szabályok következetes alkalmazásáról és betartásáról.
A Főiskola dolgozói, oktatói és különösen a Tanulmányi Hivatal munkatársai mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a hallgatók megkapják a megfelelő információkat,
feltételeket és támogatást felsőoktatási előrehaladásukhoz.
A Főiskola lehetőséget nyújt a korábbi tanulmányok – beleértve a nem formális és informális
tanulást is – elismerésére a jogszabályi kereteken belül. Az elismerés gyakorlata összhangban
van a Lisszaboni elismerési egyezménnyel. Az intézmény rendelkezik olyan eljárásokkal és
eszközökkel, amelyek segítségével képes a hallgatók előrehaladásáról információt gyűjteni,
azt folyamatosan követni, és reagálni rá.
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II.5. ESG 1.5 Oktatók
A Főiskola oktatóinak, dolgozóinak kompetenciái (végzettség, szakmai gyakorlat stb.) a
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelnek
A MAB szempontrendszer II.5-ös pontjának megvalósulása az intézmény működésében
1. Standard
Az intézményben
előmenetelére?

létezik-e

egyértelmű

szabályozás

az

oktatók

kiválasztására,

A WSUF Szervezeti és Működési Szabályzatának III. része, a Foglalkoztatási
Követelményrendszer egyértelműen szabályozza az oktatók kiválasztásának, előmenetelének
szempontjait.
A kiválasztás folyamata:
Oktatói igény jelentkezése
(oktatási rektorhelyettes,
tanszékvezető, szakfelelős,
tantárgyfelelős részéről)

Döntés az oktatói
státusz
szükségességéről

jelentkezők
(generálása)

1. szint: Tanszékvezető,
szakfelelős
2. szint: Oktatási
rektorhelyettes
3. szint: Igazgatási és
képzésfejlesztési
rektorhelyettes
4. szint: Rektor

2. Standard
Az intézmény/karok, vagy más intézmény doktori iskoláiban végzett hallgatók hány
százaléka került oktatói/kutatói státuszba az elmúlt öt évben?

Elmúlt öt évben szerzett PhD fokozatok
száma
8 fő

Elmúlt öt évben szerzett PhD fokozattal
állományba kerültek száma
8 fő
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3. Standard
Az oktatói összetétel (kar, szak, életkor, oktató/hallgatói arány) mutatóinak elemzése
alapján milyen intézkedéseket hozott az intézmény és a kar(ok) vezetői?
Intézményünk vezetősége úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló oktatói kapacitás
mennyiségben és minőségben jelenleg megfelel a feladatok teljesítéséhez. Kétségtelen
ugyanakkor az is, hogy a hallgatói létszám növekedésével elsősorban a vizsgáztatási feladatok
ellátása gondot okozhat.
Az alapképzési szakjainkon, különösen a Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a
szakfelelős személye többször megváltozott. A változások okai között a szakfelelősökkel kötött
szerződés közös megegyezéssel való felmondása, illetve más intézményekhez való
csatlakozása, valamint a hatályos felsőoktatásról szóló törvényben foglalt életkori
korlátozások szerepelnek.
A fent említett okok az oktatói állomány további tagjait is érintették. Meggyőződésünk, hogy
a magas szintű oktatói tevékenység kivitelezéséhez nem elegendő csupán az eltérések esetén
reagálni a problémára. A fluktuáció tervezett érték alatt tartása érdekében a jövőben
megelőző intézkedéseket is kívánunk tenni. Ezért korábban beindítottuk a több mérési pontot
érintő munkatársi elégedettségmérésünket, melynek eredményeit fokozatosan beépítjük az
egyes felelős területek célrendszerébe. A dolgozói teljesítményértékelés eredményein alapuló
motiváló eszközök álláspontunk szerint úgyszintén alkalmasak lesznek arra, hogy a későbbi
években ténylegesen bekövetkező fluktuáció a tervezett érték alatt maradjon.
A Főiskola vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy a fentiekben felsorolt gátló
tényezők ellenére az oktatói állományt mind minőségi, mind mennyiségi szempontból
továbbra is fejlessze.
E célt a következő eszközök segítségével kívánjuk elérni:
 Versenyképes fizetés és karrierlehetőség a Főiskola oktatói számára
 Saját kutatások és projektek támogatása
 Külföldi tanulmányutak, oktatói mobilitással kapcsolatos programok támogatása
 A Főiskola képzési kínálatának növelése, elismertségének fokozása hazai és
nemzetközi relációban egyaránt
 Jó munkahelyi légkör megteremtése, a munkatársi elégedettség mértékének fokozása.
Az eddigiekkel kapcsolatban összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az oktatói minőség,
valamint az emberi erőforrás gazdálkodás terén intézményünk legfontosabb feladata, hogy a
humánerőforrások kezelésének rendszerét fejlesszük, majd ezen eljárások eredményére
reagáljunk, illetve magukat az eljárásokat is vizsgáljuk felül, hiszen jelen helyzetben ezek
tökéletesítése elengedhetetlen feladat.
A Főiskola az oktatói állomány stabilitása érdekében Oktatói Mentprogrammal rendelkezik.

4.Standard
Az oktatók teljesítmény értékelése eredményei alapján milyen lényeges intézkedések
születtek az elmúlt években?
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A Főiskola oktatóinak teljesítményértékelési eredményei immár hagyományosan igen
kedvezőek. A Főiskola vezetősége, miután valamennyi ezzel kapcsolatos kutatás igazolja ezt
az optimális helyzetet, kizárólag abban az esetben alkalmaz adminisztratív módszereket egyes
oktatókkal szemben, ha a hallgatói elégedettségmérés, illetve az oktató
teljesítményértékelése ezt kifejezetten indokolttá teszi. Az ilyen intézkedések tehát ritkák, a
Főiskola fennállása során mindössze két alkalommal kellett valamely oktatónktól megválni,
nem megfelelő teljesítmény miatt.
Az oktatói munka minőség ellenőrzése:
- Hallgatói elégedettségi mérésekkel,
- Tanszékvezetői mérésekkel,
- Óralátogatással.
5.Standard
Adatokkal mutassa be, hogy az oktatók tudományos fokozataiban és beosztásában milyen
változások voltak az elmúlt években?

A főiskolán foglalkoztatottak létszámváltozása a legutolsó MAB látogatások óta:

Oktató

2009

2014

egyetemi tanár

0

3

2017
0

főiskolai tanár

5

11

9

főiskolai docens

24

27

15

adjunktus

1

10

0

tanársegéd

1

7

0

kutató

0

1

0

Tanár státuszban lévő:
Gazdasági tanár:
Műszaki tanár:
Nyelvtanár:

2
1
2

71

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

6. Standard
Létezik-e rendszer az oktatás hallgatói véleményezésére/hallgatói elégedettség
mérésére? Ezek eredményeit hogyan hasznosítják? Konkrét példákon keresztül mutasson
az OHV eredmények alapján indított fejlesztéseket!

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét a Főiskola két szinten szabályozza:
 A Minőségbiztosítási rendszer FL10 folyamatlapja az Oktatói munka hallgatói
véleményezéséről
 A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész (Szervezeti és Működési Rend):
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatók véleményének
megismerésével hozzájáruljon a Főiskolán folyó oktatás hatékonyságához és minőségének
folyamatos fejlesztéséhez. Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó
rendelkezései értelmében Intézményünkben az oktatási rektorhelyettes és a Hallgatói
Önkormányzat elnöke gondoskodik arról, hogy a hallgatók és az oktatók a véleményezés
lehetőségét, szabályait és menetét megismerhessék továbbá, hogy a véleményezés megfelelő
időben és módon megtörténjen. A vélemények összegyűjtését, feldolgozását, összesítését az
intézetek, valamint a Hallgatói Önkormányzat közösen végzi az oktatási rektorhelyettes által
meghatározott eljárási rend szerint.
Intézményünkben az oktatói munka hallgatói véleményezését úgy szervezzük meg, hogy a
véleményezésre félévente egy alkalommal – minden egyes, számonkéréssel lezárandó
tantárgyra irányulóan – sor kerüljön. Minden számonkéréssel lezárandó tantárgyról és annak
oktatójáról kérdőívet kell a hallgatóknak kitölteni.
7.Standard
Működik-e az intézményben munkatársi elégedettségmérés? Melyek ennek legfontosabb
tapasztalatai, az eredmények alapján megvalósított intézkedések?
A Főiskola munkatársi elégedettség-mérési rendszerrel is rendelkezik. A legutolsó MAB
látogatás alkalmával közölt eredményeket - százalékosan megjelenítve a maximális értékhez
viszonyított elégedettségi mutatókat - az alábbi táblázat tartalmazza:
Milyennek értékeli szervezetének teljesítményét?
Hogyan minősíti a munkatársak bevonását a szervezet működésébe és
küldetésének megvalósításába?
Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását?
Hogyan jellemezhető a szervezet folyamatainak tervezése?
Milyennek ítéli a szervezet változáshoz való hozzáállását?
Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája?
Hogyan értékeli a szervezet személyügyi problémákhoz való hozzáállását?
Milyen színvonalúnak ítéli szervezetének humánerőforrás-gazdálkodását?
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Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

Milyen színvonalúnak ítéli szervezeti egységének oktatási, kutatási
eszközellátottságát?

77,33%

A döntés-előkészítési folyamatokban a vezető bevonja munkatársait?

85,33%

Az egyéni és szervezeti teljesítmény összhangban van a motivációs rendszerrel?
73,33%
Hogyan minősíti a szervezethez köthető társadalmi, szakmai, kulturális
84,00%
eseményeken való részvételt?
A szervezet összevont mutatója:
79,78 %

8. Standard
Foglalja össze az ESG 1.5-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének
sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter)
Az oktatók minőségének biztosítása
Intézményünk vezetőségének egyöntetű véleménye szerint a megalapozott tudású és a
munkaerő-piacon keresett szakember kibocsátás elképzelhetetlen magas szintű oktatás
nélkül, ez pedig feltételezi a megfelelő szintű oktatási és kutatási tevékenységet végző oktatói
gárdát. Ebben a tevékenységben a teljesítmény mérése, értékelése, fejlesztése egyre
hangsúlyosabb szerepet kap. Az értékelés folyamatában az oktatói teljesítményt, mint
értékelendő tevékenységet viszonyítjuk a Főiskola számára kiemelten fontos értékek
összességéhez.
Az Intézményünk által alkalmazott teljesítmény értékelési módszerek két szinten vizsgálják
oktatóink teljesítményét.
a.) Egyéni célok
Az egyéni célok a stratégia célokból, terület specifikus elvárásokból és a munkaköri
feladatokból kerülnek meghatározásra. Ezek teljesítését a célokhoz rendelt objektív
mérőszámokkal kívánjuk meghatározni.
b.) Kompetencia értékelés
A szervezeti kulcskompetenciákhoz rendelt magatartásminták alapján jelöljük ki egyegy munkatársunk esetén a kompetencia-elvárásokat, majd a jövőben ehhez képest
számszerűen értékelhetők a munkavállalói kompetenciák.
Ez egyes kompetenciák alapvető magatartásmintáinak szintjei:
0. Nem szükséges a kompetencia az adott munkakörhöz.
1. A munkatárs rendelkezik az adott kompetencia alapjaival, munkájában többnyire érzékelhető
ezek jelenléte.
2. A munkatárs minden esetben képes a kompetencia érvényesítésére.
3. A munkatárs önállóan figyeli az adott kompetenciához kapcsolódó viselkedését.
4. A munkatárs fejlesztési lépéseket tesz saját kompetenciájának fejlődéséhez.
5. A munkatárs tervekkel rendelkezik a kompetencia fejlődéséhez kapcsolódóan.
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Intézményünkben jelenleg is folyamatban van a tervek szerinti teljesítményértékelés
próbaüzeme. Ezen kezdeti időszak alatt a teljesítés mérését az egyéni munkaköri feladatok
ellátásának vezetői ellenőrzése teszi lehetővé. A későbbiek során Intézményünk tervei szerint
folyamatos értékelési ciklusban, éves ritmusban követik majd egymást az értékelések,
valamint az értékelések közt a célelérés, a munkaköri feladatok megvalósítása.
Az oktatók önértékelése és a vezetői értékelés
Intézményünk az oktatók önértékeléséhez, illetve az oktatók vezetői értékeléséhez előre
elkészített űrlapokat alkalmaz. Ezen űrlapok felhasználásával az oktatók végleges értékelésére
egy személyes vezető-beosztott megbeszélésen kerül sor, melynek során a múlt vizsgálatát a
jövőbeli célok, elvárások meghatározása követ. Ezt az önértékelésen és vezetői értékelésen
alapuló képet teszi teljessé az előző pontban foglaltak szerinti hallgatói visszajelzések személy
és terület specifikus tartalma.
A folyamatos alkalmasság követelménye, az oktatók minősítése
Az Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának III. részének (Foglalkoztatási
Követelményrendszer) VIII. fejezete szabályozza a folyamatos alkalmasság követelményeit,
valamint az oktatók minősítésének eljárási rendjét. A folyamatos alkalmasság mérésének
eszköze eszerint a legalább kétévenként végzett minősítés. A minősítést a rektor, az oktatási
és a tudományos rektorhelyettesek, valamint a szervezeti egységek vezetői (értékelők) végzik
a teljesítményértékelésre építve.

A Főiskola emberi erőforrásainak tervezése, irányítása, és továbbfejlesztése
Intézményünk emberi erőforrás gazdálkodásában a szervezeti, stratégiai célok
megvalósításának támogatását tartja szem előtt. Ehhez kívánjuk kialakítani, majd
folyamatosan fejleszteni azokat az eszközöket, eljárásokat, melyekkel működtethető, mérhető
a célmegvalósítás.
Az oktatói állomány összetételének bemutatása
A Főiskola oktatói állományának összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:
fő
Összes oktató, és tanár

61

A (AT+AE) oktatók száma

36

AT oktatók száma

24

AE oktatók száma

12

Vendég tanárok száma

25
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Az oktatók kreditterhelése a következő:

fő
Összes oktató

36

AT oktató, max 25 kr

24

AT oktató, max 35 kr

0

AE, >15 kr

12

Látható, hogy a Főiskola oktatói állományának összetétele és kreditterhelése mindenben
megfelel az előírtaknak.
Az oktatóink tudományos minősítettségéről és beosztásukról a következő táblázatok adnak
képet:

Minősítés

fő

arány %

PhD fokozat

20

84

CSc fokozat

4

16

Egyéb fokozat

0

0

Tud. fokozattal rendelkezők összesen

24

100

Oktatóink publikációs tevékenysége is kimagasló, különösen a gazdaságtudomány, a média és
kommunikáció, a történelem, valamint a szociológia területén, mind magyar, mind pedig
idegen nyelven. Oktatóink publikációs tevékenységére vonatkozó adatokat az alábbi összesítő
táblázatban mutatjuk be.
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A WSUF oktatóinak publikációs tevékenysége
Idegen nyelvű összesen: 55 db

Magyar nyelvű összesen: 335 db

Összesen:

390 db
1. Könyv, könyvrészlet
Idegen nyelvű:

Magyar nyelvű:

13 db

71 db
2. Jegyzet, tansegédlet

Idegen nyelvű:

Magyar nyelvű:

3 db

43 db
3. Cikk, tanulmány

Idegen nyelvű:

Magyar nyelvű:

37 db

175 db
4. Konferencia kiadvány

Idegen nyelvű:

Magyar nyelvű:

2 db

46 db

Oktatóink életkorára vonatkozó adatok
Születési idő

létszám
5
6
4
7
2

1950 előtt
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980 után

Intézményünk vezetősége úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló oktatói kapacitás
mennyiségben és minőségben jelenleg megfelel a feladatok teljesítéséhez.
Vezetői intézkedések:
Főiskolánk oktatói állományának kiváló minősége az egyik legfontosabb vonzóerő a hazai
felsőoktatás területén. A Főiskola vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy az
oktatói állományt mind minőségi, mind mennyiségi szempontból továbbra is fejlessze.
E célt a következő eszközök segítségével kívánjuk elérni:
 Versenyképes fizetés és karrierlehetőség a Főiskola oktatói számára
 Saját kutatások és projektek támogatása
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Külföldi tanulmányutak, oktatói mobilitással kapcsolatos programok támogatása
A Főiskola képzési kínálatának növelése, elismertségének fokozása hazai és
nemzetközi relációban egyaránt
Jó munkahelyi légkör megteremtése, a munkatársi elégedettség mértékének fokozása.

Az eddigiekkel kapcsolatban összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az oktatói minőség,
valamint az emberi erőforrás gazdálkodás terén intézményünk legfontosabb feladata, hogy a
humánerőforrások kezelésének rendszerét fejlesszük, majd ezen eljárások eredményére
reagáljunk, illetve magukat az eljárásokat is vizsgáljuk felül, hiszen jelen helyzetben ezek
tökéletesítése elengedhetetlen feladat.
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II.6. ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások
A MAB szempontrendszer II.6-os pontjának megvalósulása az intézmény működésében

1.Standard
Az intézmény működtet-e rendszert, amely segíti az első évfolyamra belépő hallgatók
beilleszkedését (tutor, mentor stb). Mi a támogató rendszer működésének lényege?

A Főiskola tutori rendszert működtet, amely a hallgatók – köztük kiemelten az első
évfolyamos hallgatók – beilleszkedését segíti.
A tutori teendőket a Tanulmányi Hivatal, a tanszékek és a Hallgatói Önkormányzat képviselői
együttesen látják el és működtetik a rendszert. A Főiskola nagy hangsúlyt fektet a már meglévő
és a jövőbeni hallgatók segítésére, a tanácsadás fontosságára. A Tanulmányi Hivatal, Hallgatói
Önkormányzat és a Felvételi Iroda munkatársai együttesen azon dolgoznak, hogy
megismertessék és megkönnyítsék a Főiskola szolgáltatásainak igénybevételét, az
elektronikus hallgatói rendszer (NEPTUN) használatát és a megváltozott felsőoktatási
rendszerbe a hallgatók minél hatékonyabb tájékoztatását.
A tutori rendszer lényege

Hallgatói igény
Tanszék, Tanulmányi
Hivatal, HÖK

Tutori tevékenység

Oktatói jelzés

Tutorok kiválasztása

2.Standard
Milyen jellegű mentorálás, támogató szolgáltatások érhetők el a hallgatók részére?

A hallgatói tanácsadás
A hallgatói tanácsadási rendszer a Karrier Irodára és a tutori rendszerre épül. A Karrier Iroda
segítséget nyújt a hallgatók számára, a diploma megszerzése után az elhelyezkedés
elősegítésében, az álláskeresési tanácsadás igénybe vételével. A Főiskola különböző munkaerő
piaci szereplőknél biztosít szakmai gyakorlati lehetőséget hallgatói számára. A Főiskola a
kiemelkedő színvonalú oktatás mellett fontos feladatának tekinti a hallgatók elhelyezkedési
esélyeinek javítását, ezért hozta létre a Karrier Irodát. A Karrier Iroda segítséget nyújt a
hallgatók számára a szakmai gyakorlati helyek felkutatásában, a szakmai gyakorlat
lebonyolításában, illetve a diploma megszerzése után az elhelyezkedés elősegítésében.
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Hallgatóink tanulmányi- és életpálya tanácsadással kapcsolatban fordulhatnak hozzánk,
felkészítjük őket az állásinterjúkra, segítünk az állásközvetítésben, egyéni karrier-terveinek
megvalósításában. Folyamatosan nyomon követjük friss diplomásaink karrierjét, hogy a
munkaerő-piacon szerzett tapasztalataikat fel tudjuk használni hallgatóink álláskereséséhez.
Könyvtári szolgáltatások
Főiskolánk könyvtára mind hagyományos könyvek, folyóiratok, mind modern adathordozók
vonatkozásában jól felszerelt.
Sportolási, művelődési lehetőségek
Mint e dokumentumban többször is érintettük, a Főiskola képzési szerkezete a hazai
felsőoktatásban annyiban tekinthető sajátosnak, hogy elsősorban levelező munkarendben
folyik az oktatás. Ezért a sporttevékenységek sem mérhetőek össze a hagyományosabb,
nappali tagozatos képzést folytató intézményekkel. A fentiek ellenére a Főiskola kiemelten
támogatja hallgatói sporttevékenységét.
Kollégium
A Főiskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de többek közt együttműködési
megállapodása van a Hotel Griff Juniorral, a Vándor Kollégiummal, a Hotel Terminusszal
kollégiumi helyek biztosítására, a főiskolai hallgatók részére. A Főiskola több ingatlanközvetítő
céggel, önkormányzati intézménnyel is kapcsolatban áll, hogy a hallgatók erőforrásai és
igényei szerinti szállásigényeket ki tudja elégíteni.
Ösztöndíjak
Intézményünk ösztöndíjrendszert épített ki a tehetséges hallgatók támogatására.
Wekerle - ösztöndíj-típusok:







Wekerle – Tanulmányi Ösztöndíj
Wekerle - Tudományos Ösztöndíj
Wekerle – Közéleti Ösztöndíj
Wekerle – Szociális Ösztöndíj
Wekerle – Nyelvi Ösztöndíj
Wekerle – Sport- és Kulturális Ösztöndíj

Tudományos Mentor Program
A tudományos mentor program lényege, hogy az oktató kollégák tevékenyen részt vesznek a
hallgatói szintű tudományszervezésben. Oktatási tevékenységük révén felkeltik a hallgatók
tudományos érdeklődését és ösztönzik a TDK tevékenység előmozdítását. A tanszékek TDK
témajavaslatokat adnak meg annak érdekében, hogy a hallgatók tudományos aktivitását
növeljék.
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3.Standard
Mit tesz a felsőoktatási intézmény a közösségfejlesztésért, konstruktív életvezetésért, aktív,
felelős, állampolgárrá nevelésért? (max. 2500 karakter)

A közösségfejlesztés Főiskolánkon két szinten, az aktív hallgatói jogviszonyban lévő és a már
végzett hallgatóinkkal kapcsolatos tevékenységekben nyilvánul meg.
Aktív hallgatók
A Főiskola, alapítása óta csak a legutóbbi két évben indított nappali munkarendben
képzéseket. A levelező munkarendben történő oktatás szükségszerű velejárója, hogy a
hallgatók túlnyomó többsége munka és/vagy család mellett tanul, ezenkívül a Főiskolán csak
a legszükségesebb időt tölti, amely a nappali tagozatos képzésnek egyharmada. Ilyen
körülmények mellett a közösségfejlesztés lehetőségei igen korlátozottak. Hallgatóink átlagos
életkora 30-35 év, tehát a felelős állampolgárrá nevelés (a levelező tagozaton) aligha lehet a
Főiskola feladata. A nappali tagozaton elősegítjük a hallgatói önmegnyilvánulás, önkifejezés
és önkormányzatiság lehetőségét. A hallgatók saját maguk szervezik tanulmányi rendjüket (a
tanulmányi rendszer segítségével), a HÖK közreműködésével tevékenyen részt vesznek a
Főiskola mindennapi életében, szakmai, kulturális és sport tevékenységében.
A Főiskola ennek ellenére kiemelten támogatja a közösségi tevékenységet a Wekerle –
Közéleti Ösztöndíj odaítélésével, és a HÖK is minden támogatást megkap az intézmény
vezetőségétől közösségi programok szervezésére.
Végzett hallgatók
Főiskolánk képzési szerkezetéből adódóan a végzett hallgatókkal való kapcsolattartás,
közösségi tevékenység az előző pontban leírtaknál lényegesen sokrétűbb. Végzett
hallgatóinkkal az Alumni tartja a kapcsolatot. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2011 óta
működik Alumni, jelenleg 659 tagja van. A Főiskola Alumni Szervezete képviseli a Főiskolán
diplomát szerzett hallgatókat és összefogja a korábbi baráti társaságokat. Lehetőséget biztosít
nekik a kapcsolattartásra volt tanáraikkal és diáktársaikkal. Segítséget nyújt szakmai és
közösségi programok szervezésében, és a személyes kapcsolatteremtésben jelenlegi
hallgatóink, oktatóink és munkáltató(i)nk között. Végzettjeink előszeretettel vesznek részt
külföldi és belföldi programjainkon, és állás- illetve szakmai gyakorlat ajánlatokkal támogatják
aktív hallgatóinkat. Nyomon követik új oktatási programjainkat, többen közülük más szakra is
beiratkoztak.
Az Alumni célja:





szolgáltató és támogatásszervező céllal felkutassa a volt hallgatókat és e
szervezeten keresztül a főiskolai éveket követően is tartsa velük a kapcsolatot;
ápolja a főiskolai hagyományokat;
kulturális, tudományos és sportprogramokat szervezzen;
a végzett hallgatók körében biztosítsa a főiskolai diplomás pályakövetési rendszer
kiépítését és koordinálását.
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Az Alumni ezen céljainak biztosítása érdekében:






tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek és a tagoknak az általuk igénybe vehető
szolgáltatások, főiskolai programok tekintetében;
ellátja a jelentkezésekkel és a tagsággal kapcsolatos adminisztrációt;
elősegíti a tagoknak a Főiskolával való folyamatos kapcsolattartását, azáltal, hogy
eljuttatja nekik a Főiskola információs anyagait;
segítséget nyújt évfolyam-találkozók és szakmai, valamint kulturális rendezvények
megszervezésében;
végzi a diplomás pályakövetési rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatokat, és
koordinálja a Főiskola ez irányú tevékenységét.

4.Standard
A hallgatók nyelvtudásának fejlesztésére rendelkezésre áll-e intézményi szervezet?

A végzősök adatainak elemzése alapján az intézmény fenntartója és vezetése azt az
intézkedést hozta - amely a későbbi évek adataiban már látható eredményeket hozott -, hogy
alapozó nyelvoktatást tettünk kötelezővé térítésmentesen 1 kredithez kötve azon
hallgatóknak, akik a nyelvi szintfelmérőn nem értek el megfelelő eredményt. A szaktárgyak
oktatása mellett a Főiskola komoly nyelvi képzést is folytat angol, német, és - igény szerint francia nyelvből. Ennek színvonalát a kiváló oktatói feltételek mellett gazdag nyelvkönyv
gyűjtemény biztosítja a főiskolai könyvtárban. A különböző szinteken zajló képzéshez számos
kurzuskönyv
sorozat
és
kiegészítő
kiadványok
nyújtanak
segítséget.
A nyelvkönyveket hangzó anyagok egészítik ki, amelyek szintén elérhetők a könyvtárban.
Bizonyos tárgyakhoz a hanganyagon kívül video-jellegű kiegészítés is rendelkezésre áll,
amelyeket hallgatóink az audiovizuális blokk segítségével ismerhetnek meg. Ugyancsak a
nyelvi képzés hatékonyságát segítik a nyelvtanárok által felajánlott konzultációs lehetőségek.
Előzetes bejelentkezés, és az átismételni, megbeszélni kívánt anyagrész pontos megjelölése
alapján nyelvtanáraink egyéni, vagy kiscsoportos konzultációs lehetőséget biztosítanak.
Jelentkezni a könyvtárban lehet. A főiskolai tantervben szerepelnek idegen nyelvű tantárgyak,
melyek fontosak a szaknyelvi képzéseken elsajátított tudás hasznosítása szempontjából és a
munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés tekintetében. A Főiskola fenntartójához
kapcsolódó cégcsoport rendelkezik ITK Origo valamint KJF által kidolgozott, gazdasági jellegű
nyelvvizsga lehetőséggel.
5.Standard
Átlagosan egy félévben hány hallgató tanul nyelvet intézményi keretek között? (Általános
nyelv, szaknyelv, képzési szint/tagozat szerinti megoszlásban, nyelvi szakok tantárgyai nélkül!)

Alapszak

Általános
Általános
Szaknyelv
Szaknyelv
nyelv I/1.
nyelv I/2.
nyelv I/1.
nyelv I/2.
(átlagosan
(átlagosan (átlagosan
(átlagosan
egy
egy
egy
egy
félévben) fő félévben) fő félévben) fő félévben) fő
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
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EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS
MARKETING
NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
Alapszak

0;0,1;1
0;0;0;0
0;0;0;0

0;0;0;4
0;0;0;0
0;0;0;0

0;0;0;0
0;0;0;0
0;0;0;0

0;0;0;0
0;0;0;0
0;0;0;0

0;0;4;2

0;0;0;13

0;0;0;0

0;0;0;0

0;0;0;0

0;0;0;0

0;0;0;0

0;0;0;0

0;0;0;0
Általános
nyelv
(átlagosan
egy
félévben) fő
Levelező
0;20;5;11
0;3;0;1
0;13;5;4

0;0;0;0
Szaknyelv
nyelv
(átlagosan
egy félévben)
fő
Levelező
48;4;35;8
18;0;12;4
28;0;21;6

0;0;0;0
Szaknyelv
nyelv
(átlagosan
egy
félévben) fő
Levelező
3;41;1;42
1;15;0;12
12;18;0;19

0;15;3;12

33;4;47;2

3;34;0;44

0;0;0;0

1;0;0;0

1;1;0;0

0;11;3;7

26;0;2;3

5;24;1;31

0;0;0;0
Általános
nyelv
(átlagosan
egy félévben)
fő
Levelező
EMBERI ERŐFORRÁSOK
19;7;12;4
GAZDASÁGINFORMATIKUS 3;0;2;0
GAZDÁLKODÁSI ÉS
17;1;6;2
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS
19;6;12;0
MARKETING
NEMZETKÖZI
0;0;0;0
GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
11;3;8;3

A táblázatban egymás után az adatok sorrendje egy cellán belül: 2015/16/1;
2015/16/2;2016/17/1;2016/17/2 félévek tárgyfelvételi számai, az elismerések nélkül.

6. Standard
Az elmúlt 5 évben hány hallgató nem tudta átvenni diplomáját nyelvvizsga hiányában (az elmúlt
öt év adatai évenként).

Alapszak
EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS
MARKETING
NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

2017

15

2016
2015
2014
2013
14
14
16
7
nem volt nem volt nem volt nem
volt
9
nem volt nem volt nem
volt
13
25
62
59

nem volt

2

1

21

16

14

30
8
5

82

nem volt 11
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7. Standard
Az adatok ismeretében mit tett az intézmény?

A nyelvoktatással kapcsolatos problémákat ismerve, a Főiskola 2013-tól ingyenes, két
szemeszteres nyelvi alapozó képzést nyújt a hallgatók számára, általános nyelv címen.
A nyelvi képzés hatékonyságát segítik a nyelvtanárok által felajánlott konzultációs
lehetőségek. Előzetes bejelentkezés, és az átismételni, megbeszélni kívánt anyagrész pontos
megjelölése alapján nyelvtanáraink egyéni, vagy kiscsoportos konzultációs lehetőséget
biztosítanak. A főiskolai tantervben szerepelnek idegen nyelvű tantárgyak, melyek fontosak a
szaknyelvi képzéseken elsajátított tudás hasznosítása szempontjából és a munkaerő-piaci
igényeknek való megfelelés tekintetében. A nyelvtanuláshoz saját fejlesztésű szakmai
anyagok, a Főiskola oktatói által kidolgozott szintfelmérők állnak rendelkezésre. A Főiskola
további intézkedésként a diplomamentő programot is meghirdette a nyelvvizsgával nem
rendelkező, végzett hallgatói számára.

8. Standard
Tanulmányi adminisztráció működésének fontosabb jellemzői (hozzáférhetőség, várakozási idő,
e-ügykezelés) (max. 2500 karakter)

A tanulmányi adminisztrációt a Főiskola Tanulmányi Hivatala intézi. A Tanulmányi Hivatal a
Főiskola oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve az intézeti szintű
oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős szervezeti egység, melyet a tanulmányi
hivatalvezető irányít és az oktatási rektorhelyettes felügyel.
A Tanulmányi Hivatal ellátja különösen:








az indított képzésekre felvett hallgatók tanulmányi ügyeivel,
a főiskolai tanulmányi nyilvántartás elektronikus támogatását szolgáló rendszerek
üzemeltetésével,
az egységes felvételi és tanulmányi nyilvántartási rendszer, a NEPTUN felügyeletével,
és gondozásával,
a Főiskola tantermeinek és egyéb helyiségének nyilvántartásával,
a hallgatók részére adott tájékoztatással,
a hallgatók térítési és juttatási ügyeivel,
valamint az oktatási és az oktatásszervezési tevékenységek minőségbiztosítási
rendszerének kialakításával, működtetésével
kapcsolatos főiskolai szintű feladatokat.

A Tanulmányi Hivatal közreműködik továbbá




a főiskolai képzési kínálat,
az egységes főiskolai információs rendszer,
az összehangolt és transzparens főiskolai tanulmányi adminisztráció, a hallgatói
szolgáltatások,
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a főiskolai minőségpolitika,
valamint a Főiskola kommunikációs tevékenysége
koncepciójának kidolgozásában.

9. Standard
Melyek intézményük ösztöndíj rendszere működésének fontosabb jellemzői?

Intézményünk ösztöndíjrendszert épített a főiskolai hallgatók támogatására.
Általános tudnivalók



az ösztöndíj csak pályázat útján nyerhető el,
ösztöndíj típusoktól függően a pályázatot elnyert hallgató költségtérítési díj
támogatásban, illetve pénzbeli támogatásban részesül, melynek mértékét az aktuális
pályázati kiírás tartalmazza,
a pályázatokat félévente az Elnök írja ki s teszi közzé a Főiskola Tanulmányi Hivatala
és a Karrier Iroda által.



Intézményünk minden félév szorgalmi időszakának közepén (a tanulmányi félév
időbeosztásában meghatározott időpontban), meghirdeti a fenti területek valamelyikében a
pályázatot, a témák rotációs rendszerben kerülnek kiírásra, minden félévben másik, amelyen
azonban minden hallgató részt vehet. Az adott félévben nyertes pályázók a következő
félévben ugyanabban a témakörben nem pályázhatnak. A pályázat eredményének kihirdetése
a tavaszi félévben a Wekerle napok keretében történik, az őszi félévben a szorgalmi időszak
vége előtt két héttel. A pályázaton szereplő munkák közül a legjobb 3 pályamű szerzője
részesül költségtérítési támogatásban, mentességben, ennek mértékét az aktuális pályázati
kiírás tartalmazza.
Ösztöndíj-típusok
Wekerle – Elnöki Ösztöndíj:
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola alapítója a Wekerle - Elnöki Ösztöndíj alapításával
szeretné támogatni az intézmény hallgatóit, hogy vállaljanak részt a képzési programok
minél teljesebb körű elsajátításában és kapcsolódjanak be a főiskolán folyó
tudományos kutatásokba, ezzel öregbítve iskolánk hírnevét, emelve az
intézményünkben folyó oktatás magas színvonalát.
Az ösztöndíj célja:





a hallgatók tudásszintjének fokozása, a tanulmányi teljesítmény, valamint a
nyelvtanulás ösztönzése,
a hallgatói tanulmányi és tudományos eredmény, teljesítmény elismerése,
a főiskoláért és hallgatótársakért végzett munka honorálása,
a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó hallgatók támogatása és az
esélyegyenlőségük növelése.
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Wekerle – Tanulmányi Ösztöndíj
Az Elnök a kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatók részére tanulmányi
ösztöndíjat adományoz. Tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálása az előző félév
tanulmányi eredménye alapján történik.
Wekerle - Tudományos Ösztöndíj
Az Elnök a legtehetségesebb hallgatók továbbképzését, kutatóhelyeken, kutatói,
munkában való részvételét tudományos ösztöndíj odaítélésével támogatja. Az
ösztöndíjra a főiskola azon hallgatói pályázhatnak, akik szakmai tekintetben kimagasló
munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, demonstrátori, publikációs
tevékenységet folytatnak.
Wekerle – Közéleti Ösztöndíj
Az Elnök Közéleti ösztöndíj adományozásával támogatja a hallgatói önkormányzatban
betöltött funkciók ellátását, továbbá a hallgató által végzett egyéb, rendszeres
közösségi tevékenységet, a Főiskola tevékenységi körében végzett szervezési munkát.
Egyedi esetben, megbízás alapján a közéleti tevékenységet végző hallgatóknak
pályázati úton egyszeri közéleti ösztöndíj is adható.
Wekerle – Szociális Ösztöndíj
Az Elnök a rendkívüli családi és anyagi helyzetben lévő, hátrányos helyzetű hallgatók
tanulmányait szociális ösztöndíjjal támogatja.
Wekerle – Nyelvi Ösztöndíj
Az Elnök az idegen nyelvi tanulmányok területén (angol nyelv) az adott tanulmányi
időszakban – két szintfelmérő eredménye alapján – a legnagyobb fejlődést mutató
hallgatókat nyelvi ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj célja, hogy a hallgatók
felkészülését a szakmai nyelvvizsgára, illetve a felsőfokú nyelvvizsga követelmények
teljesítésére anyagilag is támogassa.
Wekerle – Sport- és Kulturális Ösztöndíj
Wekerle Sport- és Kulturális Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a
képzési programban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen
részt vállalnak a Főiskola sport- és kulturális életében, illetve teljesítményük kivételes
színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken,
ahol méltóképpen képviselik a főiskolát, így népszerűsítve intézményünket.
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10. Standard
Foglalja össze az intézmény gazdálkodásának fontosabb jellemzőit, alapelveit és mutatószámait!
Mutassa be az intézmény gazdálkodásának fontosabb jellemző mutatóit, külső és belső erőforrások
változásának tendenciáit! (max. 3500 karakter)

A Főiskola vezetése négy erőforrást kombinál a célok elérése érdekében:
-

anyagi,
emberi,
pénzügyi,
információs erőforrásokat.

A Főiskola 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 non profit szervezetek.
Valószínűleg, főiskolánk a felsőoktatás platformján nem a megszokott módon gazdálkodik,
hiszen nem alkalmaz az operatív működtetéshez, minden cégben külön szakembereket.
Ezeket a cégcsoport tulajdonosa egy-egy szervezetbe tömöríti és azok szolgáltatási szerződés
keretében, számla ellenében, piaci áron végzik a szükséges feladatokat a cégcsoport tagjainak.
(Ilyenek például a gazdasági tevékenységek, ingatlan üzemeltetés, ingatlan felújítás,
beruházás).
Fontos megjegyezni, hogy ezek a cégek külső szervezetek vagy magánszemélyek részére nem
végeznek szolgáltatást. Az informatikai, ingatlan és egyéb felújításokat és beruházásokat a
cégcsoport erre létrehozott cégei végzik, en beruházások értékei a felhasználóknál arányosan
a bérleti díjak összegében – a Főiskolán ez a működési költségekben – tükröződik, nincs szó
összefonódásról és keresztfinanszírozásról.

A fenntartó 1998. óta működteti a különböző oktatási és egyéb szolgáltatási területen
tevékenykedő cégeit cégcsoport szinten. Egyszerűbb mind hitel, mind tőke-finanszírozáshoz
jutni, amikor létezik egy cégcsoport. Így a szervezetek nagyobb méretűek és a tevékenységük
jobban diverzifikált, mint egyénileg és ezért kevésbé kockázatosak. Ez pedig alacsonyabb
költségeket eredményez. Természetesen a tulajdonos vezetői menedzsment segítségével
vezeti a cégcsoportot és megfelel a törvényi szabályozásnak.
A Főiskola gazdálkodása átlátható és kiegyensúlyozott. Mivel magán felsőoktatási
intézményről beszélünk, amely nem részesül állami normatív támogatásban, a cégcsoportba
beágyazódva könnyebben megvalósul a költséghatékony és működőképes gazdálkodás.
Főiskolánk intézményi gazdálkodásának célja a biztonság, a versenyképesség és a
fenntarthatóság céljának való egyidejű megfelelés.
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Külső belső erőforrások alakulása 2012-2016

Árbevétel

250000000
200000000
150000000

100000000
50000000
0
2012

2013

2012
171 651 000

Árbevétel

2014

2015

2016

Vizsgált időszak
2013
2014
179 485 000
149 769 000

2015
2016
189 161 000
238 007 000

A Főiskola bevételeit elsősorban a hallgatói költségtérítések, hallgatói térítések, az igénybe
vett szolgáltatások díjai, az alap- és vállalkozási tevékenység bevétele; az adomány jellegű és
más bevételek teszik ki.

Külső erőforrás
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2012

Külső erőforrás
Támogatás ( fenntartói ,MP )

2013

2012
53 195 000

2014

2015

2016

Vizsgált időszak
2013
2014
32 372 000
36 089 000
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2015
37 041 000

2016
32 069 000
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Bérek és járulékok

100000000
96000000
92000000
88000000
84000000
80000000
2012

2013

2015

2016

Vizsgált időszak
2013
2014
95 588 000
86 825 000

2012
93 630 000

Bérek és járulékok

2014

2015
88 284 000

2016
95 361 000

2015
10 870 000

2016
15 454 000

Reklám, marketing
költségek
30000000
20000000
10000000
0
2012

Reklám, marketing költségek

2013

2012
23 232 000

2014

2015

2016

Vizsgált időszak
2013
2014
26 081 000
11 765 000
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Egyéb kiadások , ráfordítások
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000

20000000
0
2012

2013

2012
72 580 000

Működési kiadások, ráfordítások

2014

2015

2016

Vizsgált időszak
2013
2014
84 503 000
80 059 000

2015
2016
85 322 000
109 030 000

Internetes hálózat, szoftver
fejlesztés
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000

0
2012

Internetes hálózat, szoftver fejlesztés

2013

2014

1 118 839 000
459 688 000
87 402 000
431 494 000
23 937 000

Költséghatékonyság és működőképesség indikátorai:






2016

Vizsgált időszak
2013
2014
5 006 000
5 364 000

2012
8 068 000

Külső-belső erőforrás felhasználásának megoszlása
Összes bevétel/támogatás
Bérek, járulékok
Reklám, marketing
Működési költségek, ráfordítások
Internetes hálózat, szoftverfejlesztés

2015

Bevételek és kiadások aránya
Tandíj bevétel az összes bevételen belül
Egy oktatóra jutó bevétel
Egy hallgatóra jutó bevétel
Egy munkavállalóra jutó bevétel
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5 499 000

2016
6 001 000
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Egy oktatóra jutó kiadás

 Egy hallgatóra jutó kiadás
 Egy munkavállalóra jutó kiadás

Külső-belső erőforrás felhasználásának
alakulása 2012- 2016 között

Összes bevétel/támogatás

Bérek, járulékok
Reklám, marketing
Működési költségek,
ráfordítások
Internetes hálózat, szoftver
fejlesztés
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Költséghatékonyság és működőképesség fenntartása
Ft-ban
2012.

Bevételek és kiadások aránya
A tandíj bevétel aránya az
összes bevételen belül (%)
Egy oktatóra jutó bevétel

2013.

Változás az előző 2014.

Változás az előző 2015.

Változás az előző 2016.

évhez viszonyítva
2013/2012

évhez viszonyítva
2014/2013

évhez viszonyítva
2015/2014

Változás az előző
évhez
viszonyítva
2016/2015

114%

100%

88%

101%

101%

119%

118%

120%

101%

76%

85%

111%

81%

95%

84%

104%

88%

105%

8 995 680

8 481 600

94%

6 409 034

76%

6 855 091

107%

10 022 741

146%

411 137

456 000

111%

423 376

93%

457 931

108%

507 719

111%

Egy munkavállalóra jutó bevétel

5 485 171

4 931 163

90%

4 425 286

90%

4 712 875

106%

6 765 350

144%

Egy oktatóra jutó kiadás

7 900 400

8 447 120

107%

6 345 276

75%

5 756 818

91%

8 364 667

145%

361 079

454 146

126%

419 164

92%

384 565

92%

423 726

110%

4 817 317

4 911 116

102%

4 381 262

89%

3 957 813

90%

5 646 150

143%

Egy hallgatóra jutó bevétel

Egy hallgatóra jutó kiadás

Egy munkavállalóra jutó kiadás

Az elmúlt években a Főiskolát is elérte a hallgatói létszám folyamatos csökkenése, jellemzően
követve az országos tendenciát. 2012-ben még a bevételek meghaladták a kiadások összegét
és az eredményünk 27 382Eft volt, de a 2013-2014. időszakban - ugyan pozitív eredménnyel
zártuk az éveket - az eredmény meg sem közelítette a 2012. évit. Ebben nemcsak a hallgatói
létszám csökkenése, hanem ezt ellensúlyozandó a marketing költségek 10%-os emelkedése és
a 2012. évi cégcsoporton belüli az ATALANTA 3000 Kft. által finanszírozott 205MFt értékű
beruházás arányosan a Főiskolára jutó része (amely a bérleti díj emelkedésében került
átterhelésre) is szerepet játszott.
Ugyan az egy hallgatóra jutó bevétel a 2012. évihez képest 11%-kal növekedett, a beruházás
miatt azonban az egy hallgatóra jutó kiadás 26 %-os növekedést eredményezett. Ez a vonulat
2014-ben is megmaradt bár az eredmény több mint kétszeresére növekedett a 2013-évihez
képest. A következő évben (2015-ben) már a 2014-ben elindított vezetői intézkedések
hatására felívelés következett be mind a hallgatói létszám, mind az eredmény tekintetében. A
2015. éves hallgatói létszám az előző két évhez képest 13 % növekedést mutat, így a 2015-ös
üzleti évet már ismét komoly eredménnyel zártuk (36 243Eft). Folytatódott ez a direkció a
2016 –os üzleti évben is, ahol a hallgatói létszámemelkedés közel 10% -os volt az előző évihez
képest és az eredmény túlszárnyalta a 2015. évit is 8 525Eft-tal.
Reményeink szerint a 2017-es év is hasonló eredményt hoz és a tavaly elindított nappali
képzésünk nemcsak a Főiskola presztízsét hanem - az elkövetkezendő középtávú időszakban
– a további gazdasági stabilitását és versenyképességét is előmozdítja.
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11. Standard
Mutassa be a könyvtári szolgáltatásokat (valamennyi képzési helyen), kitérve a képzési kínálat
sajátosságaira. (max. 2000 karakter)

Főiskolánk könyvtára mind hagyományos szakmai szakirodalmak, folyóiratok, mind modern
adathordozók vonatkozásában jól felszerelt. Emellett 2008. évtől intézményünk
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
(jelenleg Nemzeti Munkaügyi Hivatal) Központi Könyvtárával, amely megközelíthetőségét
tekintve is ideális, a Főiskola épületétől tíz percre található.
Közel 9000 könyvből áll az állomány, ebből szakkönyv kb. 3200 db. A száma évről évre bővül,
egyre több az angol szakirodalom is. A kötetek közel 50%-a kapcsolódik az alapszak
törzsanyagához. (A szakindítási kérelemben megjelölt kötelező és ajánlott irodalom 95%-a
elérhető a könyvtárban.) A Főiskola folyamatosan szerez be szakmai folyóiratokat, ezek a
folyóiratpolcon találhatóak meg. Könyvtárunkban számos olyan folyóirat érhető el, amelyet a
szak oktatói és hallgató hasznosítani tudnak.
A főiskolán eddig végzett valamennyi hallgató szakdolgozatát is őrizzük és hallgatóink számára
elérhetővé tesszük szakdolgozat írás idején (kivéve ami titkosított).
A könyvek és a szakfolyóiratok frissítése folyamatos és a különböző képzési területek szakmai
igényeit lefedi, illetve a fejlesztéseknél kiemelt prioritásként kezeljük az új szakok
szakkönyvigényének kielégítését. A szakmai törzstantárgyak mélyebb elsajátításához modern
adathordozók (videofelvételek, CD-k, DVD-k) állnak a hallgatók rendelkezésére. A Könyvtárban
több televízió készülék és videomagnó, CD, illetve DVD lejátszó biztosítja, hogy a felvett
előadásainkat a hallgatók a nyitvatartási időben bármikor megnézhessék.
A könyvállomány többnyire helyben használható, kölcsönzésre csak korlátozott lehetőség van.
Az olvasóteremben szabadpolcos elhelyezésben, szakjelzet szerinti rendszerben találhatóak a
könyvek és jegyzetek. Lehetőség van a dokumentumokból történő fénymásolásra – a szerzői
jogok figyelembe vételével. A nyomtatott dokumentumokon túl lehetőség van elektronikus
információforrások igénybevételére is.
Az online elérhető adatbázisok és teljes szöveges gyűjtemények nélkülözhetetlenek a korszerű
információ-kutatásban. A könyvtárban három hallgatói terminál áll az olvasók rendelkezésére,
amelyek internet csatlakozással is rendelkeznek. A számítógépek és az internet használata
hallgatóink számára ingyenes. A gépeken lehetőség van irodai alkalmazások használatára is,
valamint térítés ellenében nyomtatásra is.
Az elektronikusan elérhető EBSCO adatbázisaiban tudnak keresni a hallgatók, itt akár teljes
szövegű cikkeket tudnak elérni üzleti, gazdasági témakörökben (angol nyelven).
A szakkönyvek szabadpolcos elrendezésben, tudományágaknak megfelelően vannak
elhelyezve a könyvtárban.
A könyvtári honlap címe:
www.wsuf.hu/konyvtar
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12. Standard
Mutassa be a kötelező irodalom könyvtári elérhetőségét! (digitális, papíralapú; példányszám,
kölcsönzés adatai stb., max. 2000 karakter)

Alapszak

EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKU
S
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS
MARKETING
NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

digitális
dokumentu
m
(db)
345
456

papír alapú
dokumentum
(példányszám
)
657
120

Kölcsönzése
k % (nappali
tagozat)

Kölcsönzése
k % (levelező
tagozat)

2
1

0,5
1,5

789

987

1,2

2

867

789

2

1,8

678

546

3

1,6

567

234

2

1,7

13. Standard
Mutassa be a sportolást, szabadidő eltöltés támogatásának formáit, lehetőségeit! (max 2500
karakter)

Szabályzatok
SZMR: A Főiskola az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját
szervezetében kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan
szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és
egészségügyi ellátását szolgálják.
A WSUF Minőségügyi Kézikönyvének MK-07-02-02 sz folyamatlapja szabályozza a
sportolási lehetőségeket.
Intézményi lehetőségek
A Főiskolán jól felszerelt konditerem működik, amelyet a hallgatók a kapacitás
függvényében korlátlanul igénybe vehetnek.
A Főiskola udvarán további sporttevékenységek (asztalitenisz, labdajátékok) végzésére
van lehetőség.
Intézményi kapcsolatok
A Főiskola vezetősége már a Főiskola működésének első évében aktívan kereste az
együttműködési lehetőségeket más szervezetekkel. Ezen együttműködési
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megállapodások egyrészről más hazai oktatási intézményekkel, másrészről pedig – a
hallgatók egészségének megőrzése céljából – magyarországi sportegyesületekkel
kerültek megkötésre. Összhangban az Országgyűlés Nemzeti Sportstratégiáról szóló,
65/2007. (VI. 27.) OGY határozatával, a hallgatók sportolásával kapcsolatban
Intézményünk számos lehetőséget teremtett.
Szerződést írtunk alá a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökével, Schmitt Pállal a
Magyar Tudományos Akadémián, melynek révén csatlakoztunk a MOB Életút
Programjához, az olimpikonok felsőfokú képzésének egyik műhelyeként.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a BEAC Kosárlabda
Szakosztállyal, amely alapján együttműködő partnerünk a saját sportlétesítményeiben
a hallgatóink számára sportolási lehetőséget biztosít heti 20 óra időtartamban. 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.

Ösztöndíj
Wekerle – Sport- és Kulturális Ösztöndíj: Wekerle Sport- és Kulturális Ösztöndíjban
azok a hallgatók részesülhetnek, akik a képzési programban meghatározott tanulmányi
követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a Főiskola sport- és kulturális
életében, illetve teljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek
részt hazai és nemzetközi versenyeken, ahol méltóképpen képviselik a főiskolát, így
népszerűsítve intézményünket.
Hallgatói Önkormányzat
A Főiskola támogatja a HÖK által kezdeményezett programokat. (Színház látogatás,
koncertszervezés, fesztivál részvétel, kulturális és sportprogramok, szakestélyek)

14. Standard
Mutassa be a hallgatói szolgáltatások fontosabb jellemzőit! (tanácsadás, kollégium, öntevékenység
támogatása stb.) (max. 2000 karakter)

Kollégium jelenleg a Főiskola fenntartásában nem üzemel, a szükséges kollégiumi férőhelyeket
más kollégiumokkal való együttműködési megállapodások révén biztosítjuk.
Az öntevékenység támogatására,
tehetséggondozó program szolgál.

a

Főiskola

képzés-szerkezetéből

adódóan,

a

Tehetséggondozó program
A Főiskola tehetséggondozó programjának célja a tehetséges hallgatók programszerű
támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel együttműködve, azok
sajátos céljait és feladatait figyelembe véve.
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A tehetséggondozó program részelemei:











Karrier-tanácsadás, mely a szakmai szocializációt és a perszonalizációt segíti.
Tudományos diákköri tevékenység.
Konferenciák rendezése programban részt vevő hallgatóknak.
Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása.
Hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj.
Közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben.
A Főiskola pályázatain a programban résztvevő hallgatók preferálása.
Publikációs lehetőség: a Főiskola honlapján, valamint tudományos folyóiratunkban
alkalmat adunk tehetséges hallgatóinknak kutatásaik, elaborátumaik publikálására.
Költségtérítés-mentesség: a Főiskola fenntartója és a szenátus minden félévben
döntenek arról, hogy a gyakorlatokon és szemináriumokon nyújtott teljesítmény
alapján évfolyamonként mely hallgatót javasolják költségtérítés-mentességre.
Folyamatos konzultációs lehetőség: a Főiskola oktatói a kötelező előadásokon és
konzultációkon túl rendszeresen lehetőséget adnak a tehetséges hallgatóknak egyéni
konzultációkra, illetve projektekben való részvételre.

Kiemelkedő képességű hallgatóink mesterképzésre való továbblépésének elősegítésére fel
kívánjuk használni széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünket. Ennek révén
biztosítani tudjuk érdeklődő és a tudományos tevékenység iránt elkötelezett hallgatóink
külföldi részképzésen, konferenciákon, doktori programokban való részvételét. Lehetőséget
teremtünk hazai és a nemzetközi tudományos életben egyaránt megbecsült professzorok és
kutatók meghívására.
A tehetséges hallgatók kiemelkedésének lehetőségét szolgálja továbbá:








a tantárgyak, tantárgycsoportok, a törzs- és választható tárgyak anyagának
problémaorientáltsága, sokirányú elméleti megalapozottsága, az ismereteket
gyakorlatban alkalmazó készségek szisztematikus fejlesztési folyamata;
az aktivizáló pedagógiai módszerek széleskörű alkalmazása, a hallgatók önálló
feladatvégzése és a hallgatói munka rendszeres (évközi) tanári értékelése;
eset és projekt alapú oktatás;
a gyakorlati szakemberek bevonása az oktatási tevékenységbe;
a szakdolgozat és az oktatásban résztvevő tanszékek kutatási projektjeinek
kapcsolódása;
önálló szekció működtetése a Tudományos Diákköri mozgalom keretein belül;
külföldi tanulmányutak szervezése a CEMS, Socrates / Erasmus, a Leonardo és a
CEEPUS, valamint más intézményi programok segítségével, amelyben a részvétel külön
feltételhez kötött, de támogatott.
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Étterem és konyha
A Főiskolának helyet adó épület saját, jól felszerelt konyhával és étteremmel rendelkezik, így
a hallgatói – oktatói étkezési lehetőséget az ingatlanon belül biztosítjuk. Az étterem pozitív
fogadtatású, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók körében. Az éttermi szolgáltatások
kihasználtsága kb. 95 %-os.
15. Standard
Mutassa be a kollégiumi infrastruktúra fontosabb jellemzőit! (ellátottság, színvonal, díjak stb.)

Főiskolánk kollégiummal nem rendelkezik.
16. Standard
Mutassa be informatikai infrastruktúra jellemzőit az intézmény képzési kínálatára figyelemmel!

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a nem oktatói
állomány számára rendelkezésre állnak a szükséges számítástechnikai eszközök,
irodatechnikai- és oktatástechnikai berendezések, illetve bútorok. A főiskolai infrastruktúrát
(tantermek, oktatástechnikai eszközök, számítástechnikai eszközök, könyvtár, egyéb hallgatói
szolgáltatások) jelenleg a Főiskola közel 450 aktív hallgatója használja (alapképzés, szakirányú
továbbképzés). Ez a létszám messze nem köti le a főiskolai infrastruktúra teljes kapacitását.
A képzésben közvetlenül használt eszközök, felszerelések a következők:
Megnevezés

Db

1. Számítástechnikai eszközök:
számítógép (teljes konfiguráció) 210
hordozható számítógép 4
2. Irodatechnikai eszközök
printer 8
nyomdagép 2
fénymásoló gép 5
3. Oktatástechnikai eszközök
Digitális tábla 10
projektor 23
írásvetítő 6
Videokamera 2
Videómagnó 25
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Rádiósmagnó 30
Tábla 25
4. Bútorok
Kétszemélyes tanuló asztal 292
Háromszemélyes tanuló asztal 122
Beépített bútorzat 550
Szék

970
tanári asztal 42
tanári szék 40
számítógépasztal 196

Főiskolánk 6 számítástechnika teremmel, 1 nyelvi laborral, 1 prezentációs teremmel valamint
tanirodával is rendelkezik.
A Főiskola szoftver-ellátottsága is kiváló: a Microsoft Windows és Office aktuális verziója,
ezenkívül professzionális irodai, statisztikai és könyvelési, grafikus és multimédia programok
egyaránt rendelkezésre állnak. (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség programján
keresztül)
Az épületben biztosított nagysebességű internet hozzáférés és korszerű géppark segíti a
tanulást. Az internetes hozzáférést 100/100 mbps sebességű optikai vonalon illetve
100/10mbps sebességű koaxiális kábelen keresztül biztosítjuk. Emellett hallgatóink és
dolgozóink egyaránt igénybe vehetik vezeték nélküli (WIFI) internet-szolgáltatásunkat.
Az épületben működő számítógépes rendszer folyamatos üzemelését - az év 365 napjában magas színvonalú szakembergárda biztosítja az internetszolgáltatótól kezdve a NEPTUN
szervereket üzemeltető SDA Informatikai Zrt-n keresztül a helyi rendszergazdáig. Így a hét
minden napján 24 órán keresztül az esetleges hibabejelentéseket gyors problémamegoldás
követi, hogy semmi ne akadályozza a hallgatóság eredményes tanulását.
Az oktatásigazgatási feladatok ellátására 10 irodahelyiség áll a Főiskola rendelkezésére. Ezek
számítástechnikai- és irodatechnikai eszközökkel egyaránt fel vannak szerelve. A korábban
említetteken túl 2 db NEPTUN-szerver szolgálja az oktatásszervezéssel felmerülő speciális
feladatok ellátását.
17. Standard
Mutassa be a fogyatékkal élőket támogató szolgáltatások működését az intézményben! (max.
2500 karakter)

A Főiskola szabályzatai több pontban is foglalkoznak a fogyatékkal élő hallgatók igényeivel.
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A legrészletesebb szabályozás a Hallgatói Követelményrendszer A speciális szükségletű
hallgatókat megillető tanulmányi kedvezmények és a Főiskola által biztosított tanulmányi
támogatások című fejezetében található.
A szabályzás kitér:




a tanulmányi követelmények teljesítésének speciális módozataira, ld. II.4 fejezet 7.
pont,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítására,
a vizsga követelményeire és körülményeire.

A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a Főiskola a tanterv előírásaitól részben vagy
egészében eltérő követelményeket állapít meg. Tételesen:
Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:






a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti
ismeretek megkövetelhetők, az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális
eszközök, berendezési tárgyak használatának lehetővé tétele,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:








a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói
igény esetén - jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az
elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,
minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács
biztosítása.

Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:


a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
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az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén
speciális technikai eszközök használata,
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti
ismeretek megkövetelhetők,
az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó
eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd,
dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség,
megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:




a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai
eszközök használata, mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:











az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított
felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
mentesítés a számítási feladatok alól,
a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a
tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép,
konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő
biztosítása;
a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga
helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése,
érzelmi megnyilvánulások tolerálása, külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény
esetén - a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések
részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,
az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó
eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
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Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:


a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli
vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk
egyszerűsítése,
 a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő,
 mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban
hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató,
infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
 mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli
mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való
helyettesítése,
 az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása,
 hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított
időtartamhoz képest,
 legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
Halmozott fogyatékosság esetén a fenti, előnyben részesítések bármelyike adható,
figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit. Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a
szakvélemény alapján a fenti kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is
biztosíthat a hallgató részére.
Az esélyegyenlőségi koordinátor: A fogyatékossággal élő hallgatók segítő koordinátora a
fogyatékossággal élő hallgatók részére segítséget nyújt a hallgatói jogviszonyból eredő jogok
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, különösen a fenti esetekben.
A hallgató kérésére, a speciális koordinátor döntése alapján személyi segítőt lehet kijelölni.
18. Standard
Mutasson be pár példát arra, hogy az oktatási, kutatási infrastruktúra hogyan támogatja az
intézmény stratégiai céljainak megvalósítását!

Az oktatási és kutatási területhez kapcsolódó tevékenységek szoros együttműködésben
valósulnak meg:
-

-

Minden félév kezdetén, oktatási rektorhelyettesi utasításra az adott tantárgyak
oktatásában közreműködő oktatatók, tantárgyfelelősök frissítik a tantárgyi
tematikákat. Ez a frissítés érinti az újabb kutatási eredmények felhasználhatóságát is,
így lehetőség nyílik a legújabb kutatási eredmények oktatásba történő beemelésére,
felhasználására.
A szakdolgozati témajavaslatok a legújabb kutatási eredmények, trendek és stratégiák
ismeretében kerülnek közreadásra. (személyes és intézményi szinten egyaránt)
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-

A Főiskolán működő tanszékek egyben kutatási egységek is. A tanszékek az egyes
szakok gondozásán túl tudományos tevékenységet is ellátnak – a legújabb tudományos
eredmények a tanszék működésében megjelennek.

19. Standard
Foglalja össze az ESG 1.6-ban megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátosságait
az intézményben! (max. 2500 karakter)

A Főiskola infrastruktúrája megfelel a képzési szerkezetnek, a nyújtott képzési kínálatnak és az
elérhető szolgáltatásoknak.
Tantermek, előadótermek,
gyakorlóhelyek

laboratóriumok

és

eszközellátottságuk,

műhelyek,

Képzéseink helyszíne: 1083 Budapest, Jázmin u. 10. sz. alatt található iskolaépület. Az ingatlan
a Főiskola fenntartójaként működő gazdasági társaság tulajdonában van.
Az épület területe 3700 m2, megosztása:
Emelet

Földszint

1. emelet

2. emelet

Teremszám

Férőhely

2

20

7

54

8

54

9

48

13

40

14

22

15

42

108

54

114

32

117

38

118

36

119

39

202

68

203

63

207

75
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Alagsor

208

59

209

59

210

36 + 20 számítógép

211

35 számítógép

212

24 számítógép

213

24 számítógép

214

16

215a

40

215b

16

A1

52 + 50 számítógép

A5

20+27 számítógép

A6

20

A7

14

A8

40 + 38 számítógép

A tantermek 2 illetve 3 személyes padokkal és székekkel vannak berendezve. Minden
tanterem megfelelően megvilágított, a természetes fény a nagyméretű, sűrűn elhelyezett
ablakokon át világítja meg a helyiségeket, mesterséges fényt a felszerelt lámpák adnak,
amelyek beszerzésénél nagy hangsúlyt fektettünk az energiatakarékos megoldások
megvalósítására. Minden tanteremben zárható szekrényben kerültek elhelyezésre az
oktatáshoz használható technikai eszközök. A termekben vagy televízió készülék, DVD lejátszó,
videó és írásvetítő, vagy multimédiás informatikai felszerelés (projektor, aktív tábla, internet
csatlakozással rendelkező számítógép, hangszóró) biztosítja a színvonalas oktatást. Három
nagy előadóteremben komplett multimédiás hálózatot is kialakítottunk, amelyet központi
számítógép irányít, ehhez kapcsolódik 2 projektor, 1 digitális tábla, 1 videomagnó, kihangosító
szett, hangtechnika (erősítő, keverő, hangfalak, mikrofon). Írásvetítő és 4 nm-es tábla itt is az
oktató rendelkezésére áll. A termeket folyamatosan modernizáltuk, illetve újítottuk fel.
Célul tűztük ki, hogy az összes termet beépített projektorral és digitális táblával szereljük fel,
ami jelenleg csak 10 tanteremben biztosított illetve további 5 tanteremben projektor és
internet csatlakozással rendelkező számítógép segíti az oktatók munkáját. A többi
tanteremben az oktatók előzetes bejelentkezés alapján, a műszaki osztályon felvehető
projektorokkal és laptopokkal dolgozhatnak. Igény szerint írásvetítő használatára is van
lehetőség, több mint 20 db készülék áll rendelkezésre a tantermekben.
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Legfontosabb standard elemek:
- A Főiskola tutori rendszert működtet - a hallgatói igényeknek megfelelően
- A hallgatói tanácsadási rendszer a Karrier Irodára és a tutori rendszerre épül
- A Főiskolán a könyvtári szolgáltatások elérhetőek, így közvetlenül tudjuk segíteni a tanulási
folyamatok teljesülését
- A Főiskola kollégiummal nem rendelkezik, de partnerségi szerződések révén biztosítjuk a
lakhatás lehetőségét
- Sportolási lehetőségeket is biztosítunk hallgatóink számára
- Több ösztöndíjrendszerrel segítjük a hallgatókat
- Tudományos Mentor Programmal ösztönözzük a főiskolai TDK tevékenységet
- Közösségfejlesztő programjaink az aktív és már végzett hallgatóink számára is rendelkezésre
állnak
- A Főiskola kiemelt céljának tekinti a nyelvoktatás fejlesztését. Ennek érdekében több
lehetőséget biztosítunk hallgatóink számára, mind a nyelvtanulás területén, mind pedig a
nyelvvizsga vonatkozásában
- Főiskolánkon a tanügyszervezéssel foglalkozó szervezeti egység a Tanulmányi Hivatal,
amelyet a hivatalvezető irányít az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett
- A Főiskola bevételeit elsősorban a hallgatói költségtérítések, hallgatói térítések, az igénybe
vett szolgáltatások díjai, az alap- és vállalkozási tevékenység bevétele; az adomány jellegű és
más bevételek teszik ki
- A Főiskola gazdálkodás kiegyensúlyozott
- A Főiskola Tehetséggondozó programmal is rendelkezik
- A Főiskola szabályzatai több pontban is foglalkoznak a fogyatékkal élő hallgatók igényeivel
- A Főiskola az oktatási és kutatási területhez kapcsolódó tevékenységei szoros
együttműködésben valósulnak meg

103

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

II.7. ESG 1.7 Információkezelés
A MAB szempontrendszer II.7-es pontjának megvalósulása az intézmény működésében
1. Standard
Ismertesse, hogy az intézményi, kari, tanszéki döntések megalapozásához milyen
adatokat használnak fel szisztematikusan.
A Főiskola vezetősége a következő adatokat, dokumentumokat használja fel döntéseinek
megalapozásához:
Országos és regionális adatok:






A felsőoktatásra vonatkozó hatályos jogszabályok, kormányzati döntések/stratégiák és
azok publikus háttéranyagai
Országos és budapesti népességi statisztikák, KSH demográfiai adatok
Országos és budapesti érettségi eredmények és statisztikák
Országos és budapesti felsőoktatási felvételi eredmények és statisztikák
Munkaerő-piaci elemzések

Lokális adatok:















A Főiskola éves felvételi statisztikái
Hallgatók létszámadatai, lemorzsolódási adatok
Tanulmányi előmeneteli átlagok, évfolyamok, szakok és tantárgyak szerint
Hallgatói elégedettség-mérési és OMHV adatok
Munkatársi elégedettség-mérési adatok
Minőségbiztosítási auditálási jegyzőkönyvek
Az oktatási és azokat közvetlenül segítő folyamatokról gyűjtött adatok
Minőségmutatók (a szabályozások hatékonyságát mérő objektív mutatók)
A külső óraadók minősítése
A kutatási folyamatokról rendelkezésre álló adatok
Az oktatást segítő infrastruktúra fejlesztéséről szóló adatok
Az oktatás hatékonyságának mérési adatai
DPR adatok, a végzett hallgatóktól érkezett visszajelzések
Egyéb csatornákon beérkezett hallgatói vélemények, panaszok

2. Standard
Alkalmaz-e az intézmény a minőségcéljainak értékeléséhez indikátorokat? Melyek ezek?
A Főiskola indikátorai:





jelentkezők, első helyen jelentkezők felvételt nyertek, hallgatói jogviszonyba kerültek
száma
végzett hallgatók száma, diplomát szerzett hallgatók száma
hallgató-oktató arány
lemorzsolódási arány
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kontakt órák száma szakonként, évfolyamonként és összesen
minősített oktatók száma
oktatók foglalkoztatásának AT-AE-V arányszámai
oktatók kreditterhelése
oktatói életkori átlag

3.Standard
Mutasson be példákat a mutatószámok trendjeinek elemzésére és ezek alapján indított
fejlesztésekre.
A mutatószámok alapján az elmúlt években indított fejlesztések:






Felvételi indikátorok: hatékonyabb marketing és reklámtevékenység, új
marketingcsatornák kialakítása
Munkaerő-piaci és DPR elemzések: képzési szerkezet változtatása (pl. új szakok és
specializációk engedélyezési eljárása, valamint elavult szakok és specializációk
megszüntetése)
Lemorzsolódási arány csökkentése: tutori rendszer kialakítása, konzultációk és
korrepetáló-felzárkóztató tevékenység
Végzett és diplomát kapott hallgatók számának eltérése: ingyenes nyelvoktatás,
diplomamentő programok
Oktatói indikátorok: az oktatói gárda frissítése, minősített oktatók alkalmazása

4.Standard
Mutassa be/fogalmazza meg az alapvető beiskolázási és végzési adatok trendjeit és ebből
levont következtetéseket.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola beiskolázási stratégiája a képzési szerkezettel függ össze.
Eddigiekben a levelező tagozatos oktatás került az előtérbe, de a nappali tagozatos képzés
eredményeinek a javítása is kiemelt feladatunk.
A hallgatói beiskolázási adatok a következő diagramon láthatók:

Hallgatói létszám alakulása
600
500
400
300
200
100
0
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Az eddigi tapasztalataink alapján megfogalmazható, hogy elsősorban azok a hallgatók
választják Főiskolánkat, akik rugalmas feltételek mellett, levelező tagozaton szeretnék
folytatni felsőfokú tanulmányaikat – legtöbbször munka, más jellegű elfoglaltságok mellett. Az
eddigi trend azt mutatja, hogy azon hallgatók, akik megkezdik tanulmányaikat jószerivel be is
fejezik azt a kívánt diploma megszerzésével. A hallgatói lemorzsolódás az adott képzési
szerkezetnek megfelelő országos átlagot hozza (26 – 30 %), de ennek elsődleges oka –
álláspontunk szerint – a nyelvi követelmények teljesítése. A főiskolai vezetés mindent megtesz
annak érdekében, hogy a végzési adatok javuljanak, a nyelvi feltételek maradéktalanul
teljesüljenek, így a diplomák átvételére a záróvizsgát követő legrövidebb időn belül sor
kerülhessen.

5.Standard
Mutassa be a mintatanterv szerint előrehaladt és végzett hallgatók arányát tanévenként.
Alapszak
EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDASÁGINFORMATIKUS
GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS
MARKETING
NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

Minta tanterv
szerinti képzés
idő (félév)
6
7
7

Átlagos
(mintatantervtől
eltérő) félév
5,64
5,67
5,5

7

6,03

7

nincs végzett

7

5,71

6.Standard
Mutassa be, hogy milyen módon használja a DPR információkat?
A DPR adatok és azok elemzése a főiskolai vezetés számára igen fontos. A volt hallgatóktól
beáramló információk megjelennek a Főiskola stratégiai szintű vezetésében – ugyanakkor
lehetőség nyílik arra is, hogy a meglévő feltételeket javítsuk, jobbá tegyük a Főiskolai
szervezeti és képzési rendszerét.
A DPR információk felhasználási területei:
-

Beiskolázási stratégia kidolgozása, működtetése
Képzési szerkezet javítása
Képzési tartalom javítása
Oktatói, tanári tevékenység javítása
Szakirodalmak, tanulmányok elérése
Külső-belső kommunikáció
Minőségbiztosítás
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-

Hallgatói Önkormányzat működése
Karrier Iroda működése
Tanulmányi Hivatal működése
Marketing stratégia és PR kommunikáció

7. Standard
Mutassa be, hogy az OMHV eredmények alapvető adatai (kitöltöttség, trendek, átlagok,
szórások) alapján milyen intézkedések születtek az utóbbi években?
Az oktatói munka értékelése minden hallgató számára feladat. Az értékelési folyamat a
tanulmányi rendszerben történik.
Fontos volt számunkra, hogy az értékelés markánsan különüljön el a tantárgyi értékelési
időszaktól. Feltételeztük, hogy a hallgatói vélemények elsősorban a szerint alakulnak, hogy
milyen minősítést kaptak az adott oktatótól. Ennek érdekében a tanulmányi időszak több
fázisában mérjük az oktatói teljesítményeket. Terveink között szerepel, hogy a hallgatói
vélemények mellett az óralátogatások szakmai tapasztalatai is megjelenjenek. Az eddigi
mérési adatokból az látható, hogy hallgatóink az Intézmény oktatóinak teljesítményével
elégedettek, különösen oktatóink felkészültségét ítélték kimagaslónak. A hallgatók véleménye
alapján ugyanakkor a szakmai tantárgyak hasznosságának és a kötelező irodalom
használhatóságának tárgyköre jelenleg még további fejlesztésre szorul, e tárgykörben a
Főiskola a következő intézkedéseket hozta:





a könyvtári állomány folyamatos gyarapítása
a könyvtári állomány elérhetőségének javítása – férőhelyek, olvasóhelyek,
számítógépek számának növelése és minőségi fejlesztése
konferenciák szervezése
rendszerese publikációs lehetőségek a hallgatók számára is.

Az OMHV adatok elemzése, bemutatása

A hallgatói értékelések ötfokú skála felhasználásával valósultak meg, ahol az






5 jelentése: Kiváló,
4: Jó,
3: Közepes,
2: Megfelelő,
1: Nem megfelelő.

A hallgatók 8 alapvető tényező mentén értékelték az oktatók munkáját, valamint az oktatás
színvonalát. Ez a 8 alapvető tényező a következő:




Oktatóink felkészültsége,
A tanórán bemutatott tananyag logikus felépítettsége,
Az oktató előadásmódja,
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A követelményrendszer megítélése,
Az oktatás minősége összességében,
A vizsgáztatás módszere,
A vizsgáztatás korrektsége, valamint
A vizsga és a kötelező irodalom összhangja.

E 8 alapvető tényező hallgatói megítélése összességében a következőképpen alakult (az
összes válasz átlagértéke):










Oktatóink felkészültsége: 4,68 (5>3,74)
A tananyag jegyzetelhetősége: 4,44 (5>3,26)
Az oktató előadásmódja: 4,34 (5>3,1)
A követelményrendszer megítélése: 4,4 (5>3,06)
Az oktatás minősége összességében: 4,44 (5>3,41)
Vizsgáztatás módszere: 4,58 (5>3,56)
Vizsga értékelésének jellemzése: 4,53 (5>3,64)
Vizsga és kötelező irodalom összhangja: 4,63 (5>3,36)
A fentiekből összesített intézményi átlag: 4,51

Általános adatok
A kötelező irodalom
Vizsga értékelése
Vizsgáztatás
Az oktatás minősége
A követelményrendszer
Az oktató előadásmódja
A tananyag jegyzetelhetősége
Oktatóink felkészültsége
4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Az adatokból jól látható, hogy hallgatóink a Főiskola oktatóinak teljesítményével elégedettek,
különösen oktatóink felkészültségét ítélték kimagaslónak. A hallgatók véleménye alapján
ugyanakkor a szakmai tantárgyak hasznosságának és a kötelező irodalom használhatóságának
tárgyköre jelenleg még további fejlesztésre szorul. Ugyanakkor fontos felhívni arra a figyelmet,
hogy az egyes tényezők megítélése között felettébb erős a korreláció (a korrelációs együttható
értéke 0,687 és 0,897 között szóródik), ami arra enged következtetni, hogy a hallgatók egy, a
háttérben meghúzódó tényezővel kapcsolatos értékítéletüket vetítik ki az egyes tényezőkre is.
Tantárgyi értékelések
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A tantárgyakra vonatkozó kérdések:
Szempont
1. Szakmai fejlődés szempontjából mennyire tartotta
hasznosnak a tárgyat?
2. Értékelje az oktatott tárgy tartalmát!
3. Értékelje az oktató által megadott kötelező irodalmat
annak használhatósága
szempontjából!
4. Értékelje az oktató által megadott kötelező és ajánlott
irodalom elérhetőségét!

5
Kiváló

4
Jó

3
Közepes

2
Megfelelő

1
Nem
megfelelő

1376

915

302

94

57

1346

966

293

86

41

1369

928

276

85

45

1354

958

243

88

49

Az alábbi táblázat a minimum 4.00-es eredményt elért tartárgyainkat tartalmazza.

Átlag

A tárgy

A tantárgy

hasznossága

tartalma

Tantárgy

Kötelező

Kötelező

irodalom

irodalom

használhatósága

elérhetősége

5

Környezetgazdaságtan

5

5

5

5

5

Etikett és protokoll

5

5

5

5

4,92

Munkaerő-piaci folyamatok

5

4,67

5

5

4,88

Gazdaságpszichológia

5

5

4,5

5

4,83

Pénzügytan

4,83

4,83

4,83

4,83

4,81

Gazdasági jogi ismeretek

4,79

4,79

4,83

4,83

4,77

Marketing alapjai

4,62

4,88

4,86

4,71

4,75

Felelősség a minőségért

5

4

5

5

4,69

Marketing menedzsment I.

4,62

4,77

4,69

4,67

4,64

Üzleti kommunikáció

4,73

4,73

4,5

4,6

4,59

Demográfia

4

4,67

4,67

5

4,57

Vállalatgazdaságtan

4,62

4,62

4,54

4,5

4,55

Makroökonómia

4,73

4,55

4,55

4,36

4,5

Statisztika II.

4,28

4,6

4,58

4,54

4,5

Munkajog

5

5

4

4

4,5

Esettanulmányok és elemzések

5

4

4

5

4,5

Stratégia és projektmenedzsment

4

4

5

5

4,41

Marketingkutatás I.

4,38

4,25

4,5

4,5
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4,38

Szociális jog

5

4

4

4,5

4,35

Nemzetközi ügyletek

4,19

4,19

4,44

4,56

4,3

Informatika

4,33

4,33

4,27

4,27

4,26

Gazdaságmatematika

4,24

4,19

4,38

4,24

4,2

Vállalati pénzügyek

4,16

4,11

4,32

4,21

4,2

Gazdaságföldrajz

3,8

4,6

4,4

4

4,18

Gazdaság és technika

3,78

4,22

4,35

4,35

4,15

Eseménykommunikáció

3,89

4,26

4,22

4,21

4,05

Szaknyelv angol

3,67

4,11

4,22

4,19

8.Standard
Mutassa be, hogy a TDK és egyéb, a szakterület sajátosságaihoz kapcsolódó
tehetséggondozó formák eredményeit, résztvevők arányának változásait.
A TDK tevékenység valamint a tehetséggondozás feladata több szinten is megjelenik. A
Főiskola oktatási tevékenységében is dominánsan megjelenik. A TDK motiváció előmozdítása
az oktatók, tantárgyfelelős oktatók, szakfelelősök, tanszékvezetők feladata, amit a
tudományos rektorhelyettes koordinál és irányít. Az oktatói tevékenység egyben monitorozó
tevékenység is mind a TDK szempontjából, mind pedig a tehetséggondozás szempontjából.
A tudományos és tehetséggondozó attrakciók alakulása az elmúlt félévekben:

Attrakciók
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Célunk, hogy ezt a területet tovább erősítsük. Az eddigi időszakban ez a terület nem volt
sikeres, hiszen a többszintű tevékenység ad-hoc jellegű volt, a tevékenységek és
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megnyilvánulások sorozata nem volt kellőképpen összehangolva. A vizsgált időszak kapcsán
megállapítható, hogy a TDK aktivitás esetleges volt és nagyban függött az oktató személyétől.
Ezt felváltotta egy új szemlélet. Az új főiskolai vezetés a tehetséggondozás minden területét,
formáját támogatja, intézményi keretek között. Lépéseket tettünk egy akkreditált (központilag
minősített) tehetségpont, tehetségműhely létrehozása érdekében. Terveink között szerepel,
hogy a hallgatói tudományos aktivitást tovább erősítjük – belső, motivációs rendszer
kiépítésével, működtetésével.
9.Statisztika
Mutassa be, hogy az intézmény működését szabályzó legfontosabb dokumentumok (TVSZ,
SZMSZ, Testületi döntések, határozatok stb.) az érintett partnerek számára (hallgatók,
oktatók, nem oktató munkatársak) milyen módon érhetők el? Hogyan biztosítják, hogy az
érintettek értesüljenek a változásokról?
A Főiskola több csatornán is gondoskodik az adott dokumentumok elérhetőségéről:
Hallgatók:






A hallgatók a felvételi döntés után tájékoztatót kapnak
A felvett hallgatók a beiratkozás alkalmával minden szükséges információt szóban és
nyomtatásban is megkapnak
A Tanulmányi Hivatal munkatársai munkaidőben személyesen vagy telefonon is
rendelkezésre állnak
A Főiskola a honlapján a szabályzatokat nyilvánossá teszi
Hallgatói Önkormányzaton keresztül

Munkatársak:







A munkatársak minden őket érintő adminisztratív döntésről írásos értesítést kapnak
Összdolgozói értekezlet
A Főiskola honlapja
Hírlevél (e-mail)
Belső információs hálózat (intranet)
Ad-hoc meetingek és megbeszélések, szükség szerint

10.Standard
Mutassa be, hogy mily módon és milyen részletességgel hozzák nyilvánosságra a szakok
tantárgyait, kurzusait, egyéb oktatási tárgyakat?
A szakok jellemzőit az alábbi formákban adjuk közre:
-

főiskolai honlap
tanulmányi rendszer (NEPTUN)
nyomdai, felvételi (beiskolázási) tájékoztatók.
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A Főiskola a honlapján, a KÉPZÉSEK dokumentumfül alatt hozza nyilvánosságra a képzési
programjait.
A honlap tartalmazza szakonként:
 a képzés leírását
 a szakfelelős köszöntését
 a képzési és kimeneti követelményeket
 a megszerezhető kreditek megoszlását
 a törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretköröket
 a képzés anyagi kondícióit.
Hallgatói jogviszonyt szerzett hallgatóink a képzés teljes tantervét, a mintatanterveket is
megkapják, illetve letölthetik, ezek az információk a tanulmányi rendszerben is közvetlenül
elérhetők. A honlapon szereplő, illetve a hallgatók által elérhető tantervi és képzési
dokumentumok haladéktalanul frissítésre kerülnek, amint azok bármilyen megváltoztatása
szükségessé válik.
A Tanulmányi Hivatal munkatársai mindezeken felül naprakész információkkal is ellátják a
hallgatókat – többnyire NEPTUN-üzenet formájában.
11.Standard
Mutassa be az intézmény belső információs rendszerének speciális jellemzőit!
A Főiskola szervezete és igazgatása a legutóbbi MAB látogatása óta jelentős mértékben
megváltozott, átalakult. A főiskolai szervezeti egységek száma jelentős mértékben lecsökkent,
a szervezeti egységek közötti kommunikáció lerövidült (térben és időben), ugyanakkor a
feladatok, tevékenységek is markánsabb formában kerültek megfogalmazásra. A szervezeten
belül lezajló kommunikációs rendszer működtetéséért az igazgatási és képzésfejlesztési
rektorhelyettes a felelős.
Az információs rendszer több platformon működik:
Főiskolai honlap
Az intézményi holnap tartalmának összeállításakor törekedtünk a komplex
információforrás biztosítására. E mellett vannak olyan információforrások is a
honlapon, amelyek kifejezetten a hallgatóknak, belső munkatársaknak szólnak.
Honlapon keresztül elérhető belső tartalom
A Főiskola hivatalos weboldalán van egy al-lap, amely jelszóval védett és a
munkatársaknak szánt, belső, szervezet szintű dokumentációkat tartalmazza. A
jelszóval védett felület előnye, hogy a munkatársak bárhonnan könnyen elérhetik az
adott dokumentumokat. Ezek az anyagok időrendi sorrendbe rendezettek és
valamennyi oktató, munkatárs számára elérhető a jelszó ismeretében.
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Értekezletek
Az Intézményünkkel - így különösen az intézményi stratégiával, az intézmény
helyzetével és a humánerőforrás gazdálkodással - kapcsolatos lényegi kérdéseket
Intézményünk vezetősége és Intézményünk munkavállalói az Összdolgozói és
Összoktatói Értekezletek alkalmával vitatják meg. A Főiskola vezetőségét a főiskola
rektora minden héten azonos időpontban rektori értekezletre hívja össze. A rektori
értekezleten az aktuális ügyekkel kapcsolatos intézkedéseken túl stratégiai és taktikai
döntések is születnek. Az értekezletek jegyzőkönyvei az intraneten visszamenőleg
megtekinthetőek.
Intranet + vezetői információs rendszer
Az intraneten megtalálhatók


az intézményünkkel kapcsolatos legfontosabb információk (a szervezeti felépítés,
szervezeti működési szabályzat, egyéb szabályzatok, utasítások, politikák, oktatók és
szervezeti egységek telefonszámai),
 a legfrissebb hírek (rövid összefoglalók a szenátusi ülésekről, döntések, folyamatban
lévő ügyek, a Főiskoláról szóló külső híradások),
 közérdekű információk, mint a büfé nyitva tartása vagy a főiskolai rendezvények
időpontjai.
Hagyományos hirdetmények (faliújság)
A közérdekű információkat, a pályázatok és versenyek eredményeit, valamint az egyéb
kezdeményezéseket az intézmény hirdetőtábláin is közzé teszünk. A hallgatóknak szánt
lényeges információkat emellett a Neptun rendszerben küldött üzenet formájában is
továbbítjuk.
Elektronikus hírlevél, levelezőlista
Az elektronikus hírlevelet, mint az Intézményt érintő lényeges információk
közzétételének elsődleges módját, a legutóbbi MAB látogatás óta rendszeresítettük.
Kommunikáció a hallgatókkal
Az Intézmény oktatói, dolgozói és hallgatói között az információáramlást részben az
elektronikus úton, részben a papír alapon küldött tájékoztatás biztosítja. Elektronikus
úton vagy e-mail küldésével, vagy a honlapon elhelyezett anyagokkal adunk
tájékoztatást. (Neptun)
Oktatók közötti kommunikáció
Az oktatóknak és a nem oktató kollégáknak szánt üzeneteket, körleveleket elsősorban
elektronikus levélben küldjük el, majd a válaszokat is így kapjuk vissza. Az oktatók és a
dolgozók számára biztosított a főiskolai postafiók, egységesen a vezetéknév (vagy
annak első betűje).keresztnév@wsuf.hu e-mail címmel, ami interneten keresztül
bárhonnan elérhető. Az oktatók a postafiók használatát jelenleg még nem tekintik
fontosnak, többnyire ragaszkodnak a korábban használt címükhöz. Célunk, hogy a
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hivatalos főiskolai levelezés csak ezeken a címeken történjen, ezért a jövőben minden
kollégát szeretnénk a használatára megtanítani. A hivatalos levelezéshez a dolgozók
számára kötelező az intézményi postafiók használata.
Azokat a dokumentumokat, amelyek aláírást igényelnek, vagy más okból lényeges a
nyomtatva átadásuk – pl. munkaügyi nyilatkozatok bérszámfejtéshez – papír alapon
továbbítjuk az oktatóknak és a dolgozóknak.
A szervezeti (munkahelyi) információáramlás egyszerű váza az oktatók esetében:
A hivatalos kommunikáció formái:
-

felkérések feladatok elvégzésére,
utasítások rendszere.
Szenátus szintje
A rektor szintje
A rektorhelyettesek szintje
Tanszékvezetők szintje
Szakfelelősök szintje
Tárgyfelelősök szintje
Oktatók szintje

13. Standard
Foglalja össze az ESG 1.7-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének
sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter)
A Főiskola minőségbiztosítási rendszere a fenti irányelveknek megfelelően szabályozza a
döntés-előkészítési folyamatokat, ezzel együtt az információgyűjtésre, azok elemzésére és
értékelésére vonatkozó eljárásokat. A hallgatókat, az oktatókat és a nem oktató személyzetet
is bevonjuk az adatok szolgáltatásába és elemzésébe, valamint a követő intézkedések
tervezésébe.
E tárgykörben:


A Főiskola az alapképzés oktatási tartalmainak minőségbiztosítása érdekében a MAB
követelményrendszer figyelembevételével évente értékeli az alapképzési
folyamatokat.
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A szakfelelősök a tantárgyfelelősök bevonásával értékelik az előző évi jelentésüket,
megfogalmazzák az elért eredményeket, hiányosságokat.
A szakfelelősök a képzésben résztvevőkkel konzultálva elkészítik a szak önértékelési
jelentését, és azt átadják a minőségügyi vezetőnek. Tartalmáról tájékoztatják a
képzésben résztvevőket is.
A minőségügyi vezető a szakjelentéseket áttekinti, szükség szerint korrekciókat kér és
eszközöl, majd azokat összesítve a rektorhelyettes elé terjeszti elfogadásra.
A rektor értékeli a jelentéseket, véleményével együtt megküldi a Szenátusnak. A
Szenátus jóváhagyja a jelentést, illetve meg nem felelés esetén visszaküldi a
minőségügyi vezetőnek átdolgozásra, illetve kiegészítésre.
Az éves jelentéseket a Minőségügyi Irodában kell megőrizni az intézményi
akkreditációig.
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II.8. ESG 1.8 Nyilvános információk
A Főiskola világos, pontos, objektív, naprakész és könnyen hozzáférhető információkat közöl
tevékenységéről, benne képzési programjairól.
Irányelvek:
A leendő és a jelenlegi hallgatók, továbbá a végzettek, a többi érintett, valamint a
nyilvánosság számára is hasznos az információ az intézmény tevékenységéről.
Ennek érdekében a Főiskola információt nyújt tevékenységéről, képzési programjairól, azok
felvételi követelményeiről, elvárt tanulási eredményeiről, a megszerezhető képesítésekről, a
tanítási, tanulási és értékelési eljárásokról, a sikerességi arányokról, valamint a hallgatóknak
kínált tanulási lehetőségekről és a végzettek elhelyezkedéséről.

A MAB szempontrendszer II.8-as pontjának megvalósulása az intézmény működésében:

1. Standard
Adja meg, hogy az 1.7 standard alapján gyűjtött és elemzett adatok hány százaléka érhető el
nyilvánosan a honlapokon?

A főiskolai honlap dinamikus információforrás, így annak tartalma folyamatosan változik,
frissül. A főiskolai vezetés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy valamennyi, a Főiskolát érintő
lényeges nyilvános adat az intézményi honlapon keresztül is elérhetővé váljon. A jelenlegi
információink alapján, a weblap főiskolai szervezetre, képzésre vonatkozó adatai teljes
mértékben, azaz száz százalékban elérhetők az intézmény weblapján.
2. Standard
Intézményen belül a honlapok azonos felépítettsége, struktúrája mennyire valósul meg?

A Főiskola egységes felsőoktatási intézmény, karokra nem tagolódik. A honlap tehát a Főiskola
minden képzési formáját bemutatja, és minden hallgatójának rendelkezésére áll. A struktúra
– álláspontunk szerint – egységes szerkezetet mutat, az egyes szervezeti egységek –
szabályozásuknak megfelelően teljes mértékben elkülönülnek.
3. Standard
Azonos elvi és formai alapokon működik-e az intézmény különböző szervezeti egységeinek a
honlapja?

Az intézménynek egy hivatalos honlapja van. Az egyes szervezeti egységek külön, önálló
honlappal nem rendelkeznek. A szervezeti egységek a honlapon, al-lapok formájában
érhetőek el egy központi menürendszer segítségével.
A főiskolai szervezeti egységek a honlapon is elkülönülnek, megkülönböztetünk:
-

oktatási, kutatási szervezeti egységek,
funkcionális szervezeti egységek.

A szervezeti egységek megjelenési formája egységes szerkezetű, az alábbi struktúrát követik:
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-

szervezeti egység megnevezése,
szervezeti egység feladatköre, tevékenysége,
a szervezeti egységhez köthető munkatársak,
elérhetőségek, kapcsolati formák.

Az oktatási szervezeti egységek struktúrája:
Szervezeti egység megnevezése

Szervezeti egység bemutatkozása

Szervezeti egység kutatási profilja

Oktatók, munkatársak elérhetősége, fogadóórái

Szakdolgozati témajavaslatok

TDK témajavaslatok

Szervezeti egység munkatársai

Szervezeti egység által gondozott szakok

4. Standard
A feltöltött tartalmak feltöltési dátuma megjelenik-e az aktuális honlapokon?
Hány százalékban?

Az aktuális hírek, információk közlésének dátumai korábban nem voltak elérhetők. Mára már
következetesen jelöljük az új tartalmak közlésének időpontját. Az egyes tartalmak
érvényességi ideje (például szakdolgozati témajavaslatok) a tartalomban egyértelműen
jelölésre kerülnek. „Feltöltés dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN” formában. (Százalék: kb. 90 %)
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5.Standard
Linkek megadásával mutassa meg, hogy milyen működési és eredményességi mutatók és trendek
érhetők el nyilvánosan
Megnevezés
Működési elveink, víziónk, küldetésünk
Előnyök a Főiskola választása kapcsán
Aktuális információk, híreink
A főiskolai vezetés
Oktatási egységek: tanszékek

Link
http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/vizio-misszio
http://www.wsuf.hu/felveteli/miert-a-wekerlea-legjobb-valasztas
http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/aktualitasok
http://www.wsuf.hu/a-foiskolarol/a-foiskolavezetese
http://www.wsuf.hu/afoiskolarol/tanszekek/gazdasagtudomanyitanszek
http://www.wsuf.hu/afoiskolarol/tanszekek/modszertani-esinformatikai-tanszek

Tudományos kiadványaink
Karrier Iroda
Hallgatói Önkormányzat

http://www.wsuf.hu/afoiskolarol/tanszekek/tarsadalomtudomanyitanszek
http://www.wsuf.hu/tudomanyos-elet/getfolyoirat
http://www.wsuf.hu/szolgaltatasok/karrieriroda
http://www.wsuf.hu/hallgatoknak/hallgatoionkormanyzat

6.Standard
Hol érhető el a felvételi eljárásokkal és a felvételi követelményekkel kapcsolatos legfontosabb
információk a nyilvánosság számára? Elérhető-e valahol kivonatos/egyszerűsített nyelvezetű
formában?
Központi oldalak
A Főiskola honlapja a FELVÉTELIZŐKNEK c. menüpont alatt tartalmaz a központi adatokat tartalmazó
oldalakra linkeket.
A felvételi eljárásokkal és követelményekkel kapcsolatos legfontosabb információk a felvi.hu oldalain
keresztül érhetőek el: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
A felvételi pontok számítása:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2017K/2_pontszamitas
A Főiskola képzéseinek oldala:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=771
&elj=17a
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A Főiskola képzéseiről az Oktatási Hivatal adatbázisában (FIRGRÁF) is lehet tájékozódni:
http://firgraf.oh.gov.hu/prg/int.php?adatmod=nyilvszak&szervezetid=771

WSUF honlap
A Főiskola honlapja a FELVÉTELIZŐKNEK c. menüpont alatt tartalmaz a központi adatokat tartalmazó
oldalakra linkeket.
A Főiskola honlapja a fenti, nyilvános, központi információkon túl további tudnivalókkal áll a leendő
hallgatók rendelkezésére. A legfontosabb, a felvételivel kapcsolatban felmerülő kérdéseket itt találják
az érdeklődők: http://wsuf.hu/felveteli/gyakran-ismetelt-kerdesek

Felvételi Iroda
A Főiskola Felvételi Irodája írásban, e-mailben, telefonon vagy személyesen minden szükséges
információt megad a felvételivel kapcsolatban (is).
Elérhetősége: http://wsuf.hu/felveteli/felveteli-iroda

Nyomtatott anyagok

A fentieken túl a Főiskola rendszeresen megjelentet hirdetéseket a sajtóban és plakátokon,
valamint minden évben aktualizált szórólapokon, brosúrákon közli és terjeszti leegyszerűsített
formában az aktuális felvételi információkat. A nyomtatott anyagok elektronikus változatai
nem jelent meg a Főiskolai honlapon.
7. Standard
Mutassa be a tantervek, tantárgyi programok honlapokon való elérhetőségét, naprakészségét
(adatokkal alátámasztva).

A Főiskola valamennyi alapképzésének önálló oldala van a honlapon belül. Ezek az oldalak a
következőket tartalmazzák:










a szakfelelős köszöntője, néhány szó a szakról
a választható specializációk
a képzési idő
a megszerezhető ismeretek és kompetenciák
az oklevélben szereplő adatok
a törzsanyag, a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
a szakmai gyakorlat
nyelvi követelmények
tandíj
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Tételesen:
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/emberi-eroforrasok
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/gazdasaginformatikus
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/gazdalkodasi-es-menedzsment
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/kereskedelem-es-marketing
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/nemzetkozi-gazdalkodas
http://wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek/penzugy-es-szamvitel
Az oldalak tartalma szükség esetén haladéktalanul frissítésre kerül.
Az utolsó módosítás, frissítés dátuma: 2017.augusztus 22.
8.Standard
Adja meg az intézmény nyilvánosan elérhető nyomtatott írásos tájékoztató kiadványainak számát
címét, tartalmát, elérhetőségét, terjesztési módját.

A nyomtatott anyagok elektronikus változatai nem jelenek meg a főiskolai honlapon. E
tájékoztatók elérhetősége:
Tájékoztató
Felvételi
tájékoztató

Tartalma
Felvételivel kapcsolatos
információk

Diákhitel
tájékoztató

Diákhitellel kapcsolatos
információk

Hallgatói
Önkormányzat
tájékoztatója

A HÖK működéssel
kapcsolatos információk

Karrier Iroda
tájékoztatója

Az iroda működésével
összefüggő információk

TDK Tájékoztatója

TDK tevékenység
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Elérhetőség
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található
kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található
kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található
kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található
kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található

Terjesztési módja
Szabadon
terjeszthető

Szabadon
terjeszthető

Szabadon
terjeszthető

Szabadon
terjeszthető

Szabadon
terjeszthető
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Nyelvi
tájékoztatók

kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal
Elnöki – rektori
Hivatal, Intézmény
folyosóin található
kifüggesztések,
Tanulmányi Hivatal

Nyelvi információk

Szabadon
terjeszthető

9. Standard
Adja meg a nyilvánosan elérhető oktatási anyagok típusát, számát, változásait.

A Főiskola oktatási anyagokat a hivatalos weboldalon nem közöl. Az oktatási anyagok a
tanulmányi rendszeren (NEPTUN) keresztül érhetőek el. A Főiskola vezetése a jövőben
elektronikus tananyagmegosztó - távoktatási keretrendszer kidolgozását és bevezetését
tervezi a 2017/18-as tanév, 2. szemeszterétől. A keretrendszer bevezetésének előkészítő
munkálatai már megkezdődtek.
Kapcsolódó trendek
Anyagok típusa
Tanulási útmutatók
Tantárgyi adatlapok

Anyagok száma
78
350

Előadás jegyzetek

1230

Elektronikus példatárak,
feladatgyűjtemények
Minta vizsgalapok, ZHfeladatok

786
890

Anyagok változásai
Folyamatosan változik
A tantárgy meghirdetésekor
változik, frissül
A tantárgy meghirdetésekor
változik, frissül
A tantárgy meghirdetésekor
változik, frissül
A tantárgy meghirdetésekor
változik, frissül

10.Standard
Melyek a belső és külső sajtó és médiaközlemények fontosabb jellemzői?

A szervezeti kommunikáció működtetéséért az igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes
a felelős. A médiaközlések az alkalmazott információs rendszer felhasználásával történnek
meg. A hivatalos kommunikáció – többnyire – elektronikus formában történik. Az egyes
hatóságokkal, partnerintézményekkel postai úton is történhet a kommunikáció. Az intézmény
által kiadott médiaközlemények az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
-

Médiaközlés címe, megnevezése
A médiaközleményhez fűződő intézményi viszony pontos megjelölése
A médiaközlemény tartalmi egysége
A médiaközlemény aktualitása
A médiaközleményért felelős személy megjelölése
A honlapon történő megjelenés esetén: a megjelenés dátuma.
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A médiaközlemények egyszerű váza az alábbi:
Médiaközlemény címe
Intézményi viszony
Tartalmi egység
Aktualitás
Felelős személy
Megjelenés dátuma

11.Standard
Van-e marketing, PR stratégia, vagy valamilyen kommunikációs szabályozás, és az ennek való
megfelelés mérése milyen módszerrel történik?

A sajtókapcsolatok, a PR és a külső kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátására a
Főiskolán Marketing Iroda működik. A Marketing Iroda feladat- és hatáskörébe tartozik:







a főiskola PR tevékenységének szervezése működtetése,
a főiskolai hivatalos internetes honlap szerkesztőségi munkálatainak ellátása, a honlap
működtetése,
az online hírlevél rendszerének működtetése, a hírlevél tartalmi szerkesztése,
hallgatói és munkatársi elégedettség-felmérések, egyéb eseti kutatások és felmérések
elkészítése,
a Főiskola rendezvényeinek szervezése,
a Főiskola állandó és ideiglenes kiadványainak készítése.

A marketing igazgató szerepe az intézményvezetésben:
Rektor

Oktatási
rektorhelyettes

Beiskolázási
programok,
tanulmányszervez
éssel összefüggő
rendezvények
Felvételi
programok

Igazgatási és
képzésfejlesztési
rektorhelyettes

Intézményi honlap,
külső-belső
kommunikáció,
intézményi
programok, HÖK
programok,
partnerségi
122
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Tudományos
rektorhelyettes

TDK programok,
tudományos
kiadványok,
konferencia
programok
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A marketing tevékenység vezetője a stratégiai értekezleten rendszeresen beszámol a Főiskola
vezetőségének és a fenntartó képviselőjének a külső kommunikációs tevékenységről, és annak
eredményeiről.
12. Standard
Foglalja össze az ESG 1.8-ban megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének
sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter)

A Főiskola belső és külső kommunikációs rendszere az elektronikus információáramoltatásra
épül – csekélyebb mértékű és számú a hagyományos, papír alapú kommunikációs forma. A
szervezet belső kommunikációja több platformon és formában valósul meg. A belső
kommunikációt az igazgatási és képzésfejlesztési rektorhelyettes koordinálja és irányítja, míg
a marketing kommunikációért a marketing igazgató felel. A főiskolai weblap az elmúlt
időszakban „leegyszerűsödött”, a weblap kialakítása tükrözi a szervezeti struktúrát, amelyben
jól elkülönülnek az oktatási és a funkcionális egységek. Az egyes dokumentumok a
nyilvánosság számára a honlapon keresztül érhetők el, az egyes oktatással összefüggő
dokumentumok és segédletek a NEPTUN rendszeren keresztül. A nyomtatott tájékoztatók
száma minimális, de azok elérhetőek a Főiskola székhelyén – több ponton. A dokumentumok
frissítése és aktualizálása folyamatosan történik.

123

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

II.9. ESG 1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás
A Főiskola komplex minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amely három pillérre támaszkodik.

Belső, intézményi
minőségbiztosítás
(Minőségügyi Iroda)

Külső, intézményi
minőségbiztosítás,
tanúsítás

Külső, intézményi
minőségbiztosítás
MAB által

(ISO, Dekra Kft.)

Az Atalanta Cégcsoport által 2001-ben kialakított ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási
rendszert 2002. 07. 10.-én tanúsították, amelyhez a Főiskola 2008-ban kapcsolódott. 2009-ben a
szabvány változása következtében történő megújítás lezajlott a Det Norske Veritas tanúsító cég
auditorainak segítségével, amely cég 12 éven keresztül segítette munkánkat. Az 5. tanúsító ciklusra a
DEKRA Certification Kft, mint külső auditor felkérése történt meg.
A folyamatos fejlesztés a Főiskolán valóban kiemelt stratégiai cél, a minőségirányítási rendszer
kialakítása is többek között ezt a célt szolgálja. A belső és külső auditálások alkalmával a működésbeli
hiányosságok rendszeresen feltárásra kerülnek. 2010 óta 13 db helyesbítő-megelőző tevékenység
zajlott a főiskolán, amelyet a folyamatlapok is tanúsítanak.
A külső minőségbiztosítás folyamata:

Belső auditok

Szervezeti működés

Helyesbítő folyamatok

Külső auditok

A tanúsító szervezettel a szakmai kapcsolat igen szoros. A szabvány szerinti hatékony és
szabályozott működést a szervezet folyamatosan ellenőrzi. A rendszerrel összefüggő
dokumentációk a Minőségügyi Irodában elérhetők. A külső auditálással összefüggő
információk, a tanúsítás jellege a főiskolai honlapon is elérhető.
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Az ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsítás felépítése

MK-08-01-02 Mérés, elemzés és fejlesztés

„Oktatás és hallgatói elégedettség”-FL05

„Hallgatói jelentkezési szándék felmérés”-FL09

„Oktatói munka hallgatói véleményezése”-FL10

„Belső minőségirányítási audit”-FL14

„Helyesbítő és megelőző tevékenység”-FL13 folyamatlap.
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III. AZ INTÉZMÉNY/KÉPZÉSI TERÜLET SZAKMAI TUDOMÁNYOS
TEVÉKENYSÉGE
III.1. Tudományos konferenciák a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán
Főiskolánk rendszeresen, gyakran évente több alkalommal is szervez tudományos
konferenciákat, amelyeket az aktuális témákban jártas szakértő kollégák és a tudományos élet
rangos képviselőinek részvételével tartunk meg, jelentős hallgatói, illetve külső érdeklődés
mellett.
A témakörök eddig elsősorban a pénzügyi, gazdasági környezetre irányultak, és gyakran
vállalatgazdasági szempontból folytak az elemzések.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, amely csak 2008-ban a hivatalos megalakulás pillanatában,
2008. január 25-én tartott egy tudományos konferenciát, stílszerűen Wekerle Sándor
pénzügyminiszter munkásságáról.
A hagyományok alapján rendszerint ősszel, november hónapban a Magyar Tudomány
Ünnepe Rendezvénysorozat keretében, illetve februárban az iskola névadójának, Wekerle
Sándor volt pénzügyminiszternek a tiszteletére rendezünk konferenciákat, bár volt egy-két év,
amikor ezek a hagyományos rendezvények nem kerültek megrendezésre, de azokban az
években általában más időpontban rendeztünk hasonlóan színvonalas tudományos
konferenciákat.
A Wekerle Sándor emlékkonferenciákat, illetve a Magyar Tudomány Ünnepe
Rendezvénysorozat keretében megrendezett eseményeket rendre kiegészítik más
időpontokban rendezett tudományos konferenciák is, amelyeket rendszerint pénteki napokon
tartjuk, hogy a levelező hallgatók is részt vehessenek azokon.
Már 2009-ben részt vett a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a Magyar Tudomány Ünnepe
Rendezvénysorozaton. 2009. november 21-én „Innováció a vállalati gyakorlatban” címmel
rendezett a Főiskola konferenciát, amelyen Dr. Macher Ákos gazdasági vezérigazgatóhelyettes (Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.) nyitóelőadását követően többek közt Dr. Borbély
Attila, a főiskola rektora, valamint Dr. Lentner Csaba rektorhelyettes tartottak előadásokat.
Említésre érdemes még a „Kihívások és lehetőségek – Új utak a gazdaságpolitikában és az
innovációban” című, 2010. november 20-án megtartott tudományos rendezvény is.
Ugyanezen évben megtisztelte „A jóállam”, címet viselő és a magyar közigazgatás és
államigazgatás újjászervezésének aktuális kérdéseiről szóló előadásával Navracsics Tibor is
Főiskolánkat.
2011. november 19-én a Főiskola folytatta a Magyar Tudomány Ünnepe
Rendezvénysorozatban való részvételének hagyományait. A Magyar Tudomány Ünnepe
Rendezvénysorozat programjai közt ki kell emelni Matolcsy György előadását 2011-ben, amely
„A magyar gazdaság aktuális helyzete és perspektívái” címet viselte.
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2012. február 4-én ötödik alkalommal rendezte meg a Wekerle Sándor Tudományos
Emlékkonferenciát az Üzleti Főiskola. A rendezvényen részt vett Warvasovszky Tihamér, az
Állami Számvevőszék alelnöke is.
2012 novemberében Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, valamint az Állami
Számvevőszék vezető munkatársai, illetve a Főiskola tanárai tartottak előadásokat a Magyar
Tudomány Ünnepe során.
2015. október 1-én „Gazdaság-etika-globalizáció – 2015” címmel október 1-én rendeztünk
konferenciát Budapesten, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola nagytermében. A konferencián
többek között Prof. Dr. Matus János, az MTA tagja, valamint Prof. Dr. Miroslav Danis, a
szlovákiai Danubius Főiskola rektora, valamint Prof. Dr. Bod Péter Ákos, egyetemi tanár, volt
MNB elnök és volt ipari és kereskedelmi miniszter adtak elő.
2015. november 5-én az önkormányzati konferenciasorozat keretében „Megoldások a
közfoglalkoztatás, közellátás, térségi esélyteremtés területén” címmel rendezett a főiskola
kifejezetten megoldás-orientált programot polgármesterek, önkormányzati gazdasági vezetők
és közellátásért felelős vezetők, érintettek és érdekeltek számára. A konferencián
természetesen nem csak az önkormányzatok szakemberei, hanem a Főiskola oktatói és
hallgatói is részt vettek. A konferencia fővédnöke és fő előadója Pogácsás Tibor a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára volt.
2015. november 6-án került sor a Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozatba építve ”A
tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok” c. konferenciára, amelyhez a Körforgásos
Gazdaságért Alapítvány járult hozzá mind szellemi, mind anyagi támogatással. Ebben a
kontextusban a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos kerekasztal-megbeszélésének
középpontjában a nonlineáris gazdaság új jelenségei, különösen a ’circular economy’ és a
’shared economy’ összefüggései, társadalmi és makrogazdasági hatásai álltak. Előadóink
között a témakör elméleti szakembereit, világhírű ökológust, egyetemi oktatót, valamint
gyakorlati tapasztalatok birtokában lévő multinacionális vállalati képviselőt és közigazgatási
vezetőt köszönthettünk.
2016-ban „Fókuszban a társadalombiztosítás - 2016” címmel rendeztek teltházas konferenciát
április 6-án Budapesten, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán.” A konferencián prof. dr. Borbély
Attila, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rektora, dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal elnöke, a Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének
(MPGEKE) főtitkára nyitotta meg, illetve prof. dr. Mészáros József, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója tartott előadást.
Ugyancsak 2016 során került sor arra, hogy március 18-án szakestet tartottunk a Főiskolánkon,
amelyen meghívott vendégként előadott Szarvas Ferenc, a Malév korábbi elnöke, illetve a
MÁV volt elnök vezérigazgatója is. A szakest nagyon jó példája volt a vállalat centrikus
tudományos eseményeknek.
2017. május 16-án került sor a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán az „Új utakon a jövő
biztonsága” című konferenciára. A konferenciát a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök
közhasznú egyesületének Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztálya rendezte, és ez volt a
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szervezet V. konferenciája. E konferencián – sok más, a témában érintett szakember mellett - Dr. Borbély Attila, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola volt rektora is előadott.
2017. november 17-én a Magyar Tudomány Ünnepe Konferenciasorozat részeként tervezzük
megrendezni a „Versenyképesség a magyar gazdaságban vállalatgazdasági szempontból”
című konferenciát, amelyen terveink szerint a Debreceni Egyetem, valamint a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem munkatársainak részvételére is számítunk. A konferencia
fővédnöke Dr. Kovács Árpád.

III.2. A Tudományos Diákköri rendezvények a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2013 és 2017
között
Főiskolánkon 2013 és 2017 közt minden évben tartottunk TDK rendezvényeket, amelyek során
a főiskola hallgatói előadhatták TDK dolgozataikat. A TDK keretén belül folyamatos
konzultációkra került sor a Főiskola oktatói és a hallgatók között
2013. január 7-én Főiskolánkon tartott intézményi TDK verseny helyezettjei a következők
voltak:
Galambos Éva: Wekerle Sándor életútjának és kora gazdasági életének bemutatása.
Konzulens: Dr. Fáyné Dr. Péter Emese
Csapó Beáta: A Magyar Nemzeti Bank Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó
elszámolási rendszerbe (Target2), kiegyenlítő központi bankként való leendő
csatlakozásának elemzése és nyitott kérdései. Konzulens: Dr. Túri Viktória
2014. április 4-én Főiskolánkon tartott intézményi TDK verseny helyezettjei:
Kondor Beatrix II. évf.: A Milleneumi Fejlesztési Célok megvalósulása, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre.
Bőr Zoltánné II. évf.: A víz jelentősége Magyarország nemzetközi szerepvállalásában
Egervári Zsolt II. évf.: Magyarország szerepe a Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködésben
Az értékelő bizottság tagjai voltak:
Teszler B. István szakvezető, nemzetközi gazdálkodás szak
Tóth Attiláné dr. főiskolai tanár
Dr. Suha György főiskolai tanár
2015. évi intézményi TDK Konferencia, december 4.:
2015-ben a következő TDK prezentációk bemutatására került sor:
Béri Rózsa és Velichné Kindtner Hajnalka: Magyarország pénzügyi helyzetének
változásai a 2000-es években szakértői vélemények alapján. Konzulens: Dr. Lentner
Csaba
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Bartus János: Pénzügyi piacok Uniós szabályozása és a mögöttes szabályozási modell.
Konzulens: Dr. Lentner Csaba
Bodor Zsanett: A számítógépes adatrögzítés jelentősége a gazdasági folyamatok
támogatásában. Konzulens: Tóth Attiláné dr.
Bozsányi Tímea: Fogyasztói magatartás, és az azt befolyásoló pszichológiai tényezők.
Konzulens: Szabóné Dr. Pataky Eszter
Deák István: A vállalatok társadalmi felelőssége, a vállalat viszonya a társadalomhoz.
Konzulens: Tóth Attiláné dr.
Cservenák Gyöngyvér: A Széchenyi Fejlesztési Terv. Konzulens: Dr. Lentner Csaba
Farkas Judit: A Magyar Posta társadalmi felelősségvállalása és a bizalom marketing
értéke.
Konzulens: Tóth Attiláné dr.
Ferenczné Szabó Ibolya: Magyarország az EU soros elnöke 2011. I. félév. Konzulens: Dr.
Fáyné Dr. Péter Emese
Galambos Éva: A magyar és izraeli innovációs stratégiák összehasonlító elemzése.
Konzulens: Dr. Lentner Csaba
Szabó Péter: A marketing új területe: Az üzleti hírszerzés. Konzulens: Dr. Gyöngyösy
Zoltán
Szász Krisztina Gabriella: A versenyképesség soft tényezői. Konzulens: Dr. Lentner
Csaba
Szöllősy György: Multinacionális vállalatok hatása Magyarország gazdaságára.
Konzulens: Dr. Lentner Csaba
dr. Vörös Dalma: Gazdasági Versenyhivatal Újabb kori gyakorlata. Konzulens: Szabóné
Dr. Pataky Eszter
Szabóné Nagy Judit: „Ezer éves város Európa közepén” – a paradigmaváltás hatékony
eszközei Székesfehérvár városfejlesztésében. Konzulens: Dr. Borbély Attila
Értékelő Bizottság:
Dr. Lentner Csaba tudományos bizottság elnöke
Tóth Attiláné dr. tudományos bizottság tagja
Dr. Sabjanics István tudományos bizottság tagja
Dr. Fáyné Dr. Péter Emese Intézetvezető

Felkért Szakértők:
Szabóné Dr. Pataky Eszter főiskolai tanár
Dr. Gyöngyösy Zoltán főiskolai tanár
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2016. évi intézményi TDK Konferencia, december 9.:
2016-ban a következő TDK prezentációk bemutatására került sor:
Angeli Áron András: Megújulás a marketing menedzsmentben. Konzulens: Dr.
Gyöngyösy Zoltán
Tóvizi Ádám: Marketingkommunikációs eszközök használata a hazai vállalkozásokban.
Konzulens: Dr. Gyöngyösy Zoltán
Értékelő Bizottság:
Dr. Balogh Imre rektor, főiskolai tanár
Dr. Gyöngyösy Zoltán főiskolai tanár
Dr. Zsebők Csaba tanszékvezető docens, intézményi TDT-titkár

2017-ben az intézményi TDK konferenciát ősszel, a november 17-re tervezett Magyar
Tudomány Ünnepe Konferenciasorozat rendezvényei után tervezzük az intézményi TDK
konferenciát megtartani.
Az eddigi előzetes konzultációk szerint a következő hallgatók a következő témákban terveznek
TDK dolgozatot készíteni:
Kovács Kitti – Unortodox gazdaságpolitika és az MNB (Dr. Árva László témavezető)
Németh Ildikó: Az idősek gondozásának üzleti modelljei ma hazánkban, illetve
Európában (Dr. Árva László témavezető)
Jámbor Attila - Tervezési folyamat egy állatgyógyászati esettanulmány bemutatásával.
(következtetések tanulságok), (Dr. Árva László témavezető)
Matzné Nemes Anikó COFIDIS - Digitális alapú ügyfélkapcsolat kiépítése a pénzügyi
szektorban. COFIDIS (Dr. Árva László témavezető)
Nagy Ervin: Gazdaságtörténet (Raffay Ernő témavezető),
Kovalcsik Mónika: Vállalkozás Magyarországon és külföldön. (Dr. Árva László
témavezető)
Értékelő Bizottság:
Dr. Balogh Imre rektor, főiskolai tanár
Dr. habil. Árva László, tudományos rektorhelyettes, főiskolai tanár
Dr. Zsebők Csaba, docens, intézményi TDT-titkár
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III.3. Együttműködések más hazai és külföldi felsőfokú oktatási intézményekkel:
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola több tudományos jellegű együttműködést is kötött az elmúlt
évek során:


A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, illetve az Egyetem Ihrig Károly
Doktori Iskolája és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kötött 2017 tavaszán, stratégiai,
elsősorban oktatási és kutatási jellegű együttműködést, amelynek lényege: A felek az
együttműködés keretében a Főiskola a végzett, illetve végzős hallgatóit (BSc)
tájékoztatják a Debreceni Egyetem Gazdálkodás Karának MSc képzéseiről, és
figyelmükbe ajánlják azokat. A Főiskola tájékoztatja oktatóit a debreceni PhD
képzésekről. A Főiskola profiljába illeszkedő kutatási témákat fogad a Debreceni
Egyetem PhD programjaiból, a Főiskola oktatói a Debreceni Egyetem
kezdeményezésére társ témavezetőként részt vesznek a témavezetésben és PhD
hallgatók képzésében. A felek kölcsönös átoktatást vállalnak (külső óraadás) a DE és a
Főiskola minősített oktatói által. A Főiskola tudományos fokozattal rendelkező,
tapasztalt oktatói habilitációs eljárásra jelentkezhetnek a DE Társadalomtudományi
Habilitációs Bizottságánál. A Kar, a DI és a Főiskola együttműködnek kutatási projektek,
pályázatok kidolgozásában. A Kar, a Debreceni Egyetem és a Főiskola együttműködnek
tudományos konferenciákon és tudományos közlemények írásában, a Kar és a DI
oktatói és doktoranduszai publikálhatnak a Főiskola tudományos folyóiratában.



A Click On Hungary Kft-vel 2017 júniusában kötött stratégiai megállapodás inkább
gyakorlati jellegű volt, és annak során a felek megállapodtak, hogy együttműködnek
abban, hogy Főiskola hallgatói részére a Click On Kft. tájékoztatást nyújt az xFLOWer
programcsaládról és annak lehetőségeiről. A felek együttműködnek abban, hogy a
Click On Kft. részt vesz a Főiskola nappali és levelező képzésében óratartással, a
jövőbeli duális képzésben pedig együttműködő partnerként. Ezen túl a felek
megállapodnak, hogy a képzés konkrét tartalmi elemei a szakok képzési ciklusaira és
tantárgyaira nézve a szakfejlesztés folyamata szerint kerülnek meghatározásra külön
megállapodásban.



Partiumi Keresztény Egyetemmel (Nagyvárad) 2017. május 24-én kötött
együttműködési megállapodás célja egyrészt oktatási (közös tananyagfejlesztés),
másrészt közös vállalkozásfejlesztési, illetve kutatási (közös kutatások) jellegű.
Tartalmazza annak kinyilvánítását, hogy közösen szerveznek kutatásokat, vesznek részt
konferenciákon, illetve közösen pályáznak kutatási forrásokra.

III.4. Tudományos publikációs lehetőségek a Főiskolán
2009 márciusa óta 2014-ig jelent meg a Gazdasági Élet és Társadalom című Wekerle kiadvány,
rendszerint évente két alkalommal. Mivel azonban nem volt kettős vaklektorálást használó
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folyóiratnak lejelentve az MTMT-nél, ezért az ott megjelent kiadványokat nem vette az MTMT
figyelembe.
2017. 08. 09-én ezen kívántunk változtatni három módon. Egy felől a folyóiratról deklaráltuk,
hogy nem folyóirat, mert nem rendszeresen jelenik meg, hanem időszaki kiadvány. Másrészt
a nevét megváltoztattuk Acta Wekerleensis – Gazdaság és Társadalomra, hogy ezzel is
jelezzük a kiadványnak a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolához való kötődését, az Acta
Debreceniensis, vagy az Acta Szegediensis mintájára. Végül a szerkesztőbizottság elnöke, dr.
Kovács Árpád, a főiskola rektora, dr. Balogh Imre, valamint a kiadvány főszerkesztője dr. Árva
László, aláírásaival írtunk egy levelet az MTMT-nek, deklarálva, hogy az Acta Wekerleensis:
Gazdaság és Társadalom egy kettős vaklektorálással készülő folyóirat, amelynek a lektori
véleményei archiválva vannak, és ezért kérjük az ott megjelent publikációkat az MTMT-ben
figyelembe venni.
Az Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom kiadvány szerkesztőbizottsága a következő
(2017. augusztus 22.)
Név
Munkahely
Kovács
Árpád, Költségvetési Tanács, Elnök
Szerkesztőbizottság elnöke
Báger Gusztáv
Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani
Intézet vezetője
Botos Katalin
Szegedi Tudomány Egyetem, Professor Emerita
Giday András
RETÖRKI, tudományos munkatárs,
Pénzügyi Szemle, szerkesztő bizottsági tag
Sebestyén Géza
Corvinus Egyetem, tanszékvezető docens
Pásztor Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, docens
Popp József
Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Doktori Iskola
vezetője
Kosztopulisz Andreász
Szegedi Tudományegyetem, Vállalati Pénzügyek
tanszék, adjunktus
Eperjesi Zoltán
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, docens
Zsebők Csaba Szerkesztőségi Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, docens
titkár
Mádi László
Főiskolai Tanács WSÜF, Főiskolai tanár, NGM,
Főosztályvezető
Tóth Gergely
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár
Árva László, Főszerkesztő
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár
Pénzes Ibolya
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár
A cikkek lektorait a szerkesztőbizottság tagjai közül, sorshúzással választja ki főszerkesztő,
illetve a szerkesztőség titkára.
A szerkesztőbizottsági üléseket részben személyes megjelenés, részben internetes konzultáció
révén oldjuk meg (figyelembe véve a tagok közti földrajzi távolságot, illetve rendszeres
elfoglaltságaikat).
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Az Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom következő számát 2017 szeptemberében
kívánjuk online és esetleg papír alapon is megjelentetni.
A szeptemberi szám tervezett tartalma és státusa kettős vaklektorálást követően:
2017. szeptemberi cikkek címei, szerzői, a cikk státusa augusztus 25-én
No.
001

Cikk rövid címe
Tudásmenedzsment a
felsőoktatásban

002

Kiskereskedelem JászNagykun-Szolnok megyében
Multilaterális fejlesztési
bankok
A Fiskalizáció gazdasági
haszna: Európai jóléti szociális
rendszerek bemutatása
Folyamatok a hazai
villamosenergia iparban

003
004

005

006
007
008
009

010
011

012

Szerző neve
Balogh Anikó, WSÜF,
volt oktatási
rektorhelyettes
Pénzes Ibolya, WSÜF,
Főiskolai tanár
Eperjesi Zoltán WSÜF,
Főiskolai tanár
Árva-Eperjesi WSÜF
főiskolai tanárok

Cikk státusa
Elfogadva

Elfogadva
Elfogadva
Elfogadva

Kádár Péter, Óbudai
Egyetem,
Villamosenergetikai
intézet,
intézetigazgató.
egyetemi docens
Kívánatos és reális
Mádi László, főiskolai
lakáspolitika Magyarországon tanár
Magyar felsőoktatás jelenlegi Veress Pál, Corvinus,
kérdése
egyetemi docens
Az 56-os Kolhoz Kör
Zsebők Csaba, WSÜF
főiskolai docens
Párhuzamos gondolatok ott és Botos Katalin, Szegedi
itt
Tudományegyetem,
professor emerita
Területi együttműködés
Simó Balázs, WSÜF
volt főiskolai docens
Koreai hitelbírálati rendszer
Spaller Ede, Nemzeti
kutatási, fejlesztési és
innovációs hivatal
elnökhelyettes

Elfogadva

Non mainstream piac

ELUTASÍTVA

Szalma Dániel, WSÜF
volt főiskolai docens
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A következő számot a november 17-i konferencia anyagjainak kívánjuk szentelni. Ebben az
esetben is alkalmazni kívánjuk a kettős vak lektorálást, de az még a konferencia anyagok
elfogadása során lép be. A konferencián elhangzó összes anyagot meg kívánjuk jelentetni az
Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom-ban.
III.5. Oktatói ERASMUS mobilitás és annak hatása az oktatók tudományos tevékenységére
A Főiskolán a rendelkezésre álló információk szerint hallgatói nemzetközi mobilitásra nem
került sor, annál jelentősebb volt az oktatói mobilitás, amelynek volt oktatásmódszertani és
tudományos hozadéka is.
2012 után a következő oktatói nemzetközi mobilitásokra került sor:
1. Nagyváradi Keresztény Egyetem RO ORADEA02
A) Kiutazás


Tóth Attiláné 2012/11



Pór Andrásné 2012/11



Krizbay-Hangel Katalin 2012/11

B) Beutazás
Nagyváradi Keresztény Egyetem küldte a következő oktatókat a Főiskolára:


Henning Tünde, 2014. július 7 -10.



Asztalos Attila, 2014. július 15. – 18.



András Péter,2014. szeptember 24 – 25.



Kóródi László, 2014. szeptember 25 – 27.

2. Radboud University, NL-Nijmegen01
A) Kiutazás


Farkas, József, 2014/2015

3. Universitat do Barcelona E B
A) Kiutazás


Dudás Dóra, 2014/2015

Az ERASMUS program keretében sor került nemzetközi mobilitás keretében több rangos
publikációra. Farkas István, főiskolai tanár, a WSÜF Módszertani és informatikai tanszékének
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oktatója, például több publikációt készített Sarbo János professzor úrral, akivel a Radbound
Egyetemen dolgoztak együtt.
Ilyen publikációk voltak pl. a következők:
A Semiotically
Oriented Cognitive
Model of Knowledge
Representation
Knowledge in
Formation – A
Computational Theory
of Interpretation

1.

I.J. Farkas

2..

J.J. Sarbo, I.J.
Farkas, A.J.J.
Breemen

3.

A.J.J. van
Breemen, J.I.
Farkas, J.J.
Sarbo

Knowledge
Representation as a
Tool for Intelligence
Augmentation

4.

A.J.J. van
Breemen, J.I.
Farkas, J.J.
Sarbo

Knowledge
Representation as a
Tool for Intelligence
Augmentation
Towards Meaningful
Information
Processing: A unifying
representation for
Peirce's sign types

5.

J.J. Sarbo, J.I.
Farkas

Radboud
Universiteit,
Nijmegen, pp.
1-209
Springer
Science &
Business Media
LLC New York
IGI Global
Hershey (PA)
Computational
Modeling and
Simulation of
Intellect pp.
321-341

2008

PhD Thesis

2011

könyv ISBN:
978-3-64217089-8

2011 tanulmánykötet

Physical Review
Letters
2011
PHYS REV LETT
SIGNS International
Journal of
Semiotics,
Denmark

cikk

tanulmánykötet
ISSN: 19022013
8822.volume 7,
pp. 1-44

B) Beutazás:


Sarbo János 2013 januárban egy hétig oktatott a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán,
illetve folytatták kutató munkájukat Farkas Jánossal.

III.6. MTMT összefoglaló
A Főiskola oktatói az elmúlt évek során eléggé hiányosan szerepeltek az MTMT-ben. Ezen
igyekeztünk változtatni, a tudományos rektorhelyettes utasítást adott ki, amelyben felszólítja
az oktatókat, hogy az év elején mindenképpen aktualizálják az MTMT oldalukat. Ennek
nyomán a Főiskola oktatóinak az MTMT jelenléte jelentősen javult.
III.7. A tudományos kutatómunka és publikáció hasznosítása az oktatásban
Az oktatók oktatói tevékenységét nagy mértékben segítik, ha nem csak mások által írt
tankönyvekből, hanem saját kutatásai alapján képes összeállítani a tantervét és a hallgatóknak
saját publikációit is képes feladni kötelező vagy ajánlott irodalomként. Mivel a főiskolánkon a
kutatási és publikációs tevékenység elmarad attól, mint amilyent a nagy
tudományegyetemeken megszoktunk, ezért (tisztelet a kivételeknek) általában sokkal
135

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola – ESG Dokumentumrendszere (2017.)

ritkábban kerül sor arra, hogy az oktatók saját kutatásaik alapján állítsák össze tantárgyi
leírásaikat, és hogy saját publikációikat adják fel a hallgatóknak.
Azonban erre is vannak példák, mint ahogy az MTMT-ből látható, több oktatónk esetében elég
impozáns publikációs tevékenység bontakozott ki.
III.8. Egyéb tudományos tevékenységek
Wekerle Sándor Tudományos Fórum rendezvényei
Mivel a Főiskolát nagyrészt levelezős hallgatók látogatják, akik nem tudnak rendszeresen távol maradni
hét közepén a munkahelyükről, de akik mégis érdeklődnek tudományos (gazdasági és társadalmi)
kérdések iránt, ezért 2017 januárjában létrehoztuk a Wekerle Sándor Tudományos Fórumot, amelynek
hanganyaga a Karc FM-en, a kép és hanganyaga pedig a Főiskola Facebook oldalán elérhetők.
A felvételek helyszíne: WSUF – Bp. VIII., Corvin-negyed, Jázmin u. 10. volt.

A Wekerle Sándor Tudományos Fórum programjai a következők voltak:
2017. január 30. Téma: A Kiegyezés 150. évfordulóján – Wekerle Sándor pályája
Vendégek:
Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, korábban az Állami
Számvevőszék elnöke, egyetemi oktató
Prof. Dr. Popp József, a Debreceni Egyetem tanára, intézetigazgató, tanszékvezető
Dr. Raffay Ernő, történész, az Antall-kormány volt államtitkára, a Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola tanára
Dr. Tóth Gergely, közgazdász, elemző, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tanára
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója

2017.március 1. Téma: "Hogyan tovább, Európai Unió?"
Vendégek:
Prof. Dr. Árva László, főiskolai tanár, WSUF
Dr. Eperjesi Zoltán, főiskolai tanár, WSUF
Dr. Zsebők Csaba, főiskolai docens, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
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2017.március 1. Téma: "A globalizáció és 2017"
Vendégek:
Prof. Dr. Árva László, főiskolai tanár, WSUF
Dr. Eperjesi Zoltán, főiskolai tanár, WSUF
Dr. Tóth Gergely, főiskolai tanár, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója

2017. március 28. Téma: „Önkormányzatok és az urbanisztika”
Vendégek:
Riz Levente polgármester, XVII. kerület
Egry Attila alpolgármester, VIII. kerület
Juharos Róbert, urbanista
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója

2017.március 28. Téma: „A magyar gazdaságpolitika 2016-ban”
Vendégek:
Dr. Mádi László közgazdász, főiskolai tanár, szakfelelős, WSUF
Dr. Tóth Gergely közgazdász, főiskolai tanár, szakfelelős, WSUF
Kiszelly Zoltán politológus, elemző, docens, KJF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
2017.április 25. Téma: „Sorskérdéseink a politikában és a tömegkommunikációban”
Vendégek:
Lukácsi Katalin, történész, teológus
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Nagy Ervin, filozófus, író, a PolgárPortál főszerkesztője
Dr. Zsebők Csaba, történész, tanszékvezető docens, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója

2017.április 25. Téma: „Innováció, kkv-k, startupok, oktatási turizmus idehaza és külföldön”
Vendégek:
Gulyás József, vezérigazgató, KKVHÁZ Zrt.
Prof. Dr. Árva László, tudományos rektorhelyettes, WSUF
Dr. Váry Annamária, szakfelelős docens, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója

2017. május 24. Téma: „Korszerű informatika a felsőoktatásban”
Vendégek:
Dr. Medve Anna, egyetemi docens; szakfelelős, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Dr. Simonics István, egyetemi docens, szakcsoportvezető, Óbudai Egyetem
Dr. Danyi Gyula, informatikai szakértő; egyetemi docens
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
2017. május 24. Téma: „Sorskérdéseink a politikában és a tömegkommunikációban II.”
Vendégek:
Lukácsi Katalin, történész, teológus
Nagy Ervin, filozófus, író, a PolgárPortál főszerkesztője
Dr. Zsebők Csaba, történész, tanszékvezető docens, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
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2017. június 21. Téma: „Jövőkutatás hazánkban”
Vendégek:
Dr. Nováky Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA Jövőkutatási Bizottság korábbi elnöke
Tóth Attiláné dr. főiskolai docens, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Dr. Kristóf Tamás, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
2017. június 21. Téma: „A magyar kormány gazdaságpolitikája”
Vendégek:
Dr. Mádi László, közgazdász, főiskolai tanár, szakfelelős, WSUF
Dr. Eperjesi Zoltán, közgazdász, tanszékvezető docens, WSUF
Dr. Tóth Gergely, közgazdász, főiskolai tanár, szakfelelős, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
2017. június 30. Téma: „Nemzeti traumáink és az emlékezetpolitika”
Vendégek:
Dr. Raffay Ernő, történész, főiskolai tanár, WSUF
Dr. Zsebők Csaba, történész, tanszékvezető docens, WSUF
György Sándor, hadtörténész, doktorandusz
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
2017. június 30. Téma: „Protokoll az üzleti és a közéletben”
Vendégek:
Gáspár Ágnes, protokoll szakértő, főiskolai oktató, WSUF
dr. Bittó Renáta protokoll szakértő, főiskolai oktató, WSUF
Moderátor:
Rabb Ferenc, a WSUF oktatója
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