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Vezetői összefoglaló 

A 2005. december 20-án kelt Alapító Okirattal létrejött Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

(továbbiakban: főiskola/intézmény) egy fejlődésben lévő, államilag elismert, magán 

felsőoktatási intézmény, az ATALANTA cégcsoport tagja. Intézményünk 2008 óta fogad 

felsőoktatási hallgatókat.  

A főiskola, a folyamatos fejlesztések eredményeként, megalapítása óta stabilan működik. 

Karakterét a gyakorlatias képzés, a rugalmas oktatásszervezés adja. Működésére a 

hallgatóközpontúság, a kis méretből fakadó közösségi élmények, a személyes odafigyelés, a 

támogató attitűd és az innovatív, hibrid oktatási módszerek alkalmazása jellemző. Képzéseink 

szakmai tapasztalatokra épülnek, gyakorlat-orientáltak és biztos elhelyezkedést kínálnak. 

Hallgatóink számára gazdag interkulturális élményeket, izgalmas diákéletet kínálunk.  

A képzési programok portfoliója az intézmény méretéhez képest gazdag, noha elsősorban a 

gazdaságtudományok és az informatika területére koncentrálódik.  

Ez a képzési portfolió a tanulási kereslet és a munkaerőpiac valós igényeihez igazodva alakult 

ki és alakul ma is. Képzési kínálatunk ahhoz a kínálati szegmenshez tartozik, amelyek közé – a 

jelentkezési adatok alapján – évek óta a legkeresettebb képzések tartoznak az országban. 

Várható, hogy a jövőben is fennmarad ez a trend. 

Az intézmény szakmai orientációját részben geopolitikai elhelyezkedése determinálja: 

Budapest egyik városi központjában, nyugat és kelet határán, mind képzéseink tartalmának 

kialakítása során, mind kutatási programjainkban egyaránt figyelünk mindkét kultúrkörre, a 

különböző szakmai megoldásokra és eltérő gyakorlati megközelítésekre. Kutatási 

centrumainkban jövőorientált kutatási projektek futnak. Partnerségi kapcsolataink elsősorban 

kis- és középvállalkozásokra épülnek, velük működünk együtt a képzések, a kutatás terén, 

számukra nyújtunk gazdasági elemzéseket, szakértői és üzletfejlesztési szolgáltatásokat, célzott 

szakember-fejlesztést, illetve veszünk részt kelet-nyugati üzletépítésben, partnerség-

alakításban. 

Az előző Intézményfejlesztési Terv (2017-2020) időszaka nem csupán a főiskola életében 

hozott változásokat, a külső körülmények is jelentősen átalakultak. A hazai, állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények meghatározó hányada állami fenntartásból alapítványi kezelésbe 

került.  Ez a körülmény a felsőoktatási piaci kínálat – ma még nehezen becsülhető – 

átrendeződését is eredményezheti. A közelmúltban kialakult, és a jövőt illetően is 

bizonytalanságot rejtő járványhelyzet az oktatás területén is számos, eddig nem alkalmazott új 

megoldást hozott, esetenként kényszerített ki. Ezekből a változásokból igyekszünk előnyt 

kovácsolni, hiszen mind a magánintézményi működésben, mind a rugalmas képzési 

megoldásokban sokéves tapasztalatunk van. 

Most elkészített új Intézményfejlesztési Tervünkre (2022-2025) a megkezdett út folytatásaként 

tekintünk. Célunk az elméleti és gyakorlati tudás egységének megteremtése, a rugalmas és 

felkészült munkaerőképzés, az idegen nyelv magas szintű megismertetése és az élethosszig 

tartó tanulás lehetőségének biztosítása. Hiszünk abban, hogy hallgatóink életminőségét javítani 

tudjuk azáltal, hogy részvételüket a képzésben bármely életszakaszban biztosítani tudjuk. 

Az Intézményfejlesztési terv összeállítását megelőzően elvégeztük külső és belső működési 

környezetünk elemzését és értékelését, felmértük erősségeinket és gyengeségeinket. A 

következő négy évre szóló fejlesztési startégiánkat a feltárt körülmények figyelembe vételével 

alakítottuk ki, és hagytuk jóvá intézményi közösségünk különböző fórumain és szervezeti 
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szintjein. A stratégia kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk a fenntartói elvárások és 

az oktatáspolitika irányelvek harmonikus egységének megteremtésére is.   

A dokumentum formai szerkesztése során - az Európai Unió által társfinanszírozott 

felsőoktatási fejlesztésekre történő pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében - az ITM 

által közzétett ajánlás (FEIF/112322-3/2020 ITM) útmutatásait követtük.  

1. A főiskola jövőképe 2030 

Kiemelt stratégiai célkitűzésünk az alkalmazott tudományegyetemi státusz elérése, a nappali 

tagozatos és a külföldi hallgatói létszám növelése, és a külső minőségértékelési elvárásoknak 

történő folyamatos megfelelés. Ezek a célok jövőképünk formálására is hatást gyakorolnak. 

Alapvető képzési karakterünkön a jövőben sem kívánunk lényegesen változtatni, de követni 

kívánjuk a világban végbemenő aktuális hangsúlyváltást. Képzési programjainkkal és kutatási 

projektjeinkkel a jövőben is a munkaerő-piaci igényekre rugalmasan reagáló, a gazdasági és 

társadalmi igényekre figyelemmel lévő intézményként kívánunk működni. 

1.1. Vízió 

A főiskola középtávú jövőképe szerint olyan, hazai és nemzetközi képzési hálózat(ok)ba 

kapcsolódó, kisméretű, alkalmazott gazdaságtudományi egyetemeként működik majd, amely 

elsősorban gazdasági és informatikai, valamint köztes területekre kiterjedő képzéseket kínál 

alap- és mesterciklusban, illetve továbbképzések keretében, többféle tagozaton és képzési 

formában, a magyar mellett jelentős arányban külföldi hallgatóknak is.  

1.2. Misszió 

A főiskola filozófiája: „minőségi képzés, versenyképes áron”. A főiskola hivatásának tekinti 

olyan tanulási lehetőségek megteremtését, amelyek magas szintű elméleti megalapozottsággal 

és a vállalati kapcsolatokra építő gyakorlati képzés egységével segítik elő a hallgatók szakmai 

fejlődését. Tevékenységével arra törekszik, hogy kivívja a helyi társadalom és a szélesebb 

értelemben vett közvélemény elismerését és bizalmát. Intézményünk olyan szolgáltatásokat és 

aktív szerepet kíván felvállalni, amely hozzájárulhat a magyar és az európai tudományos és 

gazdasági élet fejlődéséhez. 

Missziónk alapvetései: élethosszig tartó tanulás; rugalmas tanulási lehetőségek biztosítása; 

szakmailag jól felkészült és rugalmas munkavállalók-képzése; idegen nyelv magas szintű 

megtanítása; határon túli piacok elérése.  
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2. Helyzetértékelés  

2.1. Környezetelemzés és konklúzió1 

A főiskolánk erősen integrálódik közvetlen környezetébe, sokféle szolgáltatást kínál a helyi 

szervezetek és lakosok számára, széles körben teszi hozzáférhetővé a falai között létrejövő 

tudást. Intézményünk működési területe Magyarország, hallgatóink többsége az országon 

belülről érkezik, szakmai kapcsolatrendszerünk is elsősorban az országban működő vállalatok, 

intézmények körével alakult ki. Ezért jövőképünk formálása, működésünk alakítása során az 

ország jellemzői, gazdasági és demográfiai folyamatai meghatározó súllyal hatnak.  

2.1.1. Demográfia  

A gazdaság prosperitásának egyik kulcstényezője a humán tőke, amelynek mennyiségi 

jellemzőit a demográfiai folyamatok határozzák meg. Magyarországon – az európai 

országokhoz hasonlóan – a népesség létszámának csökkenése és idősödése figyelhető meg.  

A népesség-előrevetítések alapján – a jelenlegi demográfiai tendenciák nyomán – a következő 

évtizedekben tovább fog mérséklődni a magyar népességszám, és így a felsőoktatási képzések 

iránt érdeklődő fiatalok száma is, amely kockázatot hordoz a hagyományos, nappali tagozatos 

képzések fenntartásával kapcsolatban. 

2.1.2. Gazdasági prosperitás 

A felsőoktatásban folyó képzések iránti igény egyik meghatározó eleme a gazdasági 

prosperitás, azaz hogy a gazdaságban, a munkaerőpiacon van-e fizetőképes kereslet a végzettek 

iránt. Hazánk gazdasági növekedés szempontjából sikeres évtizeden van túl, hiszen 2013-tól a 

magyar gazdaság egyensúly melletti növekedési pályára állt. Az elmúlt években Magyarország 

gazdasága jóval az Európai Unió növekedési üteme fölötti bővülést tudott felmutatni. Az elmúlt 

egy évtizedben sikeresen kialakultak hazánkban a versenyképességi fordulathoz szükséges 

makrogazdasági alapok. 2010 óta a költségvetési, majd 2013-tól a monetáris politikai fordulat 

megteremtette az egyensúlyi növekedés feltételeit. A koronavírus-járvány okozta válság 

hatására a gazdaság több, mint 5%-os kontrakciót mutatott, míg a munkaerőpiaci hatások 

mérsékeltek maradtak. Ez a munkaerőpiaci tartalékolás azt eredményezte, hogy a 

termelékenység csökkent, de ez sokkal inkább tekinthető ciklikus jelenségnek, mint a 

produktivitás strukturális mérséklődésének.  

Így várhatóan továbbra is fennmarad a főiskola számára a gazdasági prosperitás által generált 

kedvező működési környezet. 

2.1.3. A KKV-k szerepe és az innováció 

A kis- és középvállalkozások termelékenysége gazdasági oldalról a magyar felzárkózás kulcsa. 

2010 és 2018 között a kkv-k termelékenysége az uniós és a kelet-közép-európai régiós átlagot 

meghaladó mértékben nőtt, és mintegy 30 %-kal emelkedett. 

                                                 

1 A környezetelemzés forrásai: MNB (2021) Fenntarthatósági jelentés 2021, MNB (2020) Versenyképességi 

jelentés 2020, KSH (2021) Magyarország számokban 2020 
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Magyarország innovációs teljesítménye az EU átlagtól elmarad, ám a régiós átlagnak megfelelő 

szintű. A GDP arányos K+F kiadások a 2009. évi 1,1 %-ról 2019-re 1,5 %-ra nőttek, ami több, 

mint 0,1 százalékponttal meghaladja a V4 átlagot, azonban érdemben elmarad a 2,2 %-os uniós 

átlagtól. A K+F kiadások szerkezetét vizsgálva az üzleti K+F kiadások mértéke relatív magas, 

azonban a felsőoktatás terén hazánk Szlovákiával együtt a harmadik legkevesebb K+F forrást 

(a GDP 0,21 %-a) használja fel Románia és Bulgária után.  

A magyar kkv szektor innovációs kapacitása az EU tagországok utolsó negyedében helyezkedik 

el, az uniós átlagtól jelentősen, a visegrádi átlaghoz képest kissé elmaradva. A termék és 

folyamat innovációt folytató kkv-k aránya hazánkban (18 %) 2009 óta nőtt, ám továbbra sem 

éri el az uniós átlagot (34 %). 

A fejlett gazdaságok innovációs képességét szokás összetett innovációs mutatószámokkal is 

jellemezni. A Bloomberg Innovációs Indexe alapján Magyarország a középmezőnyben áll, a 

V4 átlagnál magasabb, azonban az EU átlagnál alacsonyabb pontszámmal. A Bloomberg 

Innovációs Index kutatás-fejlesztési intenzitás (23.) és a high-tech vállalatok jelenléte (24.) 

területeken hazánk kedvezőbb helyezést ért el, mint az uniós (28., 29.) és visegrádi (32., 39.) 

átlag, míg a felsőoktatás hatékonysága (53.), a szabadalmi aktivitás (48.) területeken 

számottevő a lemaradás az uniós (26., 33.) és visegrádi (37., 36.) átlagtól is.  

Mindez azt jelzi, hogy a főiskolánknak lehetőségeket kínál az innovációs célú együttműködést 

a kkv-kal. 

2.1.4. Fenntartható felzárkózás 

A fenntartható felzárkózáshoz elengedhetetlen termelékenységnövekedés egyik forrása a 

gazdaság digitalizációja. Magyarország fejlettsége az Európai Unió által készített Digitális 

Gazdaság és Társadalom Index alapján az EU átlagtól elmarad, de a visegrádi versenytársak 

átlagos pozícióját enyhén megelőzi. Hazánk a mutató hálózatosodottság pillérében, amely a 

digitális infrastruktúra kiépítettségét vizsgálja, hetedik az uniós tagállamok között. Hazánk 

digitalizációjában a legnagyobb növekedési tartalék a vállalatok által alkalmazott digitális 

technológia és e-kereskedelmi megoldások, a digitális közszolgáltatások, valamint a lakosság 

digitális készségei terén van. Főként a vállalatirányítási (ERP) és ügyfélmenedzsment 

szoftverek (CRM) használata tekintetében számottevő a magyar kkv-k növekedési tartaléka. 

Mindkét tényező tekintetében utolsó helyen áll hazánk az EU-ban.  

Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a főiskola képzéseiben még nagyobb hangsúlyt kell 

helyezni a digitális képességek fejlesztésére. 

2.1.5. Hozzáadott érték 

A belföldi hozzáadott érték magyarországi értéke jelentősen elmarad az EU-s átlagtól, azonban 

kedvező jel, hogy 2011 óta folyamatosan javul és magasabb a régiós versenytársakénál. Ez 

egyrészről annak köszönhető, hogy emelkedik a gazdaságban a szolgáltató szektor súlya, 

amelyben magasabb a hazai hozzáadott érték tartalom, másrészről néhány ágazat esetében 

hatékonyság-javulás ment végbe, különösen a szakmai, műszaki, tudományos és adminisztratív 

nemzetgazdasági ágakban. Összességében az elmúlt évek folyamatai gazdaságszerkezeti 

szempontból nem mutatnak egységes képet: a hozzáadott érték aránya emelkedett, de a 

munkaerőpiac extenzív bővülése miatt a tudásintenzív foglalkoztatottak aránya mérséklődött. 

Ez utóbbi tényezőben a teljes foglalkoztatás megközelítése kedvező irányú változást hozott 

2017-től.  
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Gazdaságunk kellően komplex, ugyanakkor a kkv szektorban, illetve az alacsony hozzáadott 

értékű ágazatokban továbbra is jelentős növekedési tartalék azonosítható. 

2.1.6. Családok megtakarításai  

A felsőoktatásban folyó képzések iránti keresletre jelentős hatással bír, hogy a családok 

mennyiben képesek beruházni az oktatásba, megfinanszírozva annak rájuk háruló költségeit. A 

magyar háztartások nettó pénzügyi vagyonának bővülése az előző évtized második felében 

gyorsult fel, és lassan egyre közelebb került az uniós átlaghoz. Ennek következtében 2019-ben 

a magyar mutató nemzetközi összehasonlításban magasnak volt mondható, különösen a régiós 

versenytársakhoz viszonyítva. A nettó pénzügyi vagyon növekedése kisebb részben a 

hitelállomány csökkenésének, nagyobb részben a pénzügyi eszközök bővülésének volt 

köszönhető.  

Mindez arra utal, hogy a térítéses felsőoktatási képzéseknek is bővülhet a piaca. 

2.1.7. Területi egyenlőtlenségek 

Magyarországon továbbra is számottevő területi különbségek azonosíthatók. Hazánkban mind 

az Európai Unió, mind a visegrádi országok átlagát enyhén meghaladó a legfejlettebb és 

legkevésbé fejlett NUTS3-as régiók fejlettsége közti különbség. A magyar mutató alapján 4,5-

szer magasabb a legfejlettebb Budapest egy főre jutó GDP-je, mint a legkevésbé fejlett Nógrád 

megyéé. Hazánkhoz hasonlóan ugyanakkor az Európai Unió országaiban is megfigyelhető a 

főváros fejlettségbeli dominanciája.  

A fenti mutatók alapján a főiskola fővárosi jelenléte jelentős versenyelőnyt kínál. 

2.1.8. Részvétel a felsőoktatásban 

A tudásintenzív foglalkoztatás aránya 2018-tól ismét emelkedik, ugyanakkor az uniós átlag 

eléréséhez közel 180 ezerrel több magas képzettségű foglalkoztatottra lenne szüksége 

Magyarországnak, változatlan foglalkoztatási ráta mellett. Ennek megvalósításában a 

felsőoktatásra kulcsszerep hárul. Ám a fenti demográfiai, gazdasági folyamatoknak részben az 

a következménye, hogy a felsőoktatás hallgatói létszáma 2006-tól egy évtizeden keresztül 

csökkent, az utóbbi években lényegében nem változott. A nappali képzésre járók részaránya 

enyhén emelkedett, 2020-ban a 287,5 ezer hallgató 71%-a e képzés keretében tanult, ami 4,6 

százalékponttal több, mint 2010-ben. 

A csökkenő létszám mellett a felsőoktatási beiskolázást nehezítő tényezők közé tartozik a 

közoktatás eredményességének romlása. A nemzetközi oktatási felmérések azt mutatják, hogy 

a magyar diákok ugyan az elvárt módon megtanulják a tananyagot, ugyanakkor a tanultakat 

kevésbé tudják megfelelő mértékben alkalmazni a gyakorlatban, a valós életből vett példákon. 

Ez azt jelenti, hogy a magyar közoktatási rendszer nem eléggé eredményes a szükséges 

alapkészségek mellett a modern (idegen nyelvi és digitális) készségek fejlesztésében, ami a 

diákok későbbi foglalkoztathatóságára alapvető hatást gyakorol. Mindez azzal jár, hogy a 

felsőoktatási képzésekre olyan felzárkóztató feladat nehezedik, amelynek csak nehezen tud 

megfelelni: sem felkészültsége, sem a képzés időkerete és jogszabályi elvárásrendszere nem 

teszi alkalmassá erre. Pedig ahhoz, hogy az Ipar 4.0-val és a globális folyamatokkal kapcsolatos 

kihívásokat kezelje a munkaerőpiac, elengedhetetlen a fiatal generáció megfelelő képzettsége 

és munkavállalási hajlandósága, vagyis a jó minőségű humán tőke széles bázisú biztosítása.  
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A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25-34 éves korosztályban 31% volt 2018-ban, 

ami megegyezik a 2012-es szinttel és a harmadik legalacsonyabb érték az Európai Unióban. A 

XXI. század kihívásainak való minél hatékonyabb megfelelés érdekében viszont növelni 

kellene hazánkban a felsőfokú végzettek számát. Jelenleg hazánkban az egyik legalacsonyabb 

az Európai Unióban a reál végzettséggel rendelkezők aránya a fiatalok között. Különösen nagy 

figyelmet kellene fordítani az informatikai területen végzettek számának növelésére, az elmúlt 

évek javuló trendjének felgyorsítására. 

Az informatikai területen végzettek számának nemzetgazdasági igényű növelésében – képzési 

portfóliójának fokozottabb kihasználásával – a főiskola piaci részesedése tovább növelhető.   

2.1.9. Élethosszig tanulás 

Az előrejelzések szerint a jövőben a munkaerőpiacon és a mindennapi életben is egyre nagyobb 

mértékben támaszkodunk majd a digitális eszközökre, így a lakosság erre való felkészítése az 

egyik kulcskérdése a képzési rendszereknek. A 16 évnél idősebb magyar lakosság több mint 

fele azonban még nem rendelkezik alapfokú digitális készségekkel sem, ami jelentős 

versenyképességi hátrányt jelent. Ezért is lenne kulcsfontosságú az élethosszig tartó tanulásban 

való részvétel fokozása: Magyarországon a felnőtt lakosság 6 százaléka vett részt valamilyen 

képzésben a felmérést megelőző 4 hétben 2019-ben, ami megfelel a régiós szintnek, 

ugyanakkor csak fele az európai uniós átlagnak.  

Főiskolánk számára ebben a piaci szegmensben további bővítési lehetőségek kínálkoznak. 

2.1.10. A költségvetés oktatási kiadásai 

A költségvetés oktatási kiadásai 2019-ben 1804 milliárd forintot tettek ki, ami a GDP 3,8%-át 

jelentette. Ezen belül a legnagyobb részt (1,9%) az alap- és középfokú oktatás tette ki, az óvodai 

nevelésre és a felsőfokú oktatásra közel (0,7–0,8%) ugyanannyit költöttek. Mindez nem tűnik 

elégségesnek a fiatal generációk jobb foglalkoztathatóságát eredményező képzések 

fejlesztéséhez, ugyanakkor a legutóbbi kormányzati intézkedések nyomán a felsőoktatás 

számára jelentősebb források nyíltak meg. 

Megalapozottan valószínűsíthető, hogy – a főiskola forrásbevonó képességének egyidejű 

erősítésével – a stratégiai tervezési időszak alatt céljainkat támogató forrásbővítési lehetőségek 

vállnak hozzáférhetővé.  

2.1.11. Konklúzió 

A gazdaság várható termelékenység-növekedése nyomán egyre több magasan képzett 

szakember folyamatos rendelkezésre állására lesz szükség. A költségvetés oktatási kiadásai 

várhatóan továbbra sem érik el a közoktatás megújulásához és a felsőoktatás jelentős 

fejlődéséhez szükséges mértéket. Ezért az oktatás egyre inkább igényelni fogja a tanulók, a 

családok saját ráfordítását, amit lehetővé tesz a háztartások növekvő megtakarítása.  

Az oktatási rendszer egyik legfőbb kihívása, hogy a munkaerőpiac olyan jövőbeli állapotára 

készítse fel a fiatalokat, amelynek az előrejelzése a gyorsuló fejlődés miatt egyre nehezebb. 

Mivel a nappali tagozatos felsőoktatási képzéseken részt vevők számának további lassú 

csökkenése várható, a felsőoktatás kínálatában és tevékenységei között felértékelődik a 

folyamatos (ön)fejlesztés támogatása és az élethosszig tartó tanulás lehetősége. 
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A főváros és a központi régió kiugró fejlettsége mind a képzések, mind a K+F+I tevékenységek 

terén jóval nagyobb lehetőségeket kínálnak, mint az ország más régiói. A kkv-k 

termelékenységében, hozzáadott értékében és innovációs kapacitásában jelentős tartalékok 

vannak. Ezért egy budapesti székhelyű, a fővárosra és környékére fókuszáló, a kkv szektorral 

partnerséget építő, gazdasági és informatikai profilú felsőoktatási intézmény, amely 

jelentős részidős és felnőttképzést kínál, és a hazai hallgatói kört külföldi hallgatókkal egészíti 

ki, jó eséllyel alakíthat ki stabil működést és színvonalas képzési, innovációs és 

szolgáltatási tevékenységet. 

2.2. Az intézményi működés 2016-2020 közötti időszakának önértékelése 

2.2.1. Oktatás és képzés 

a) Az intézmény képzési portfóliója 

A főiskola képzési kínálatában jelenleg alapképzési szakok (6), szakirányú továbbképzések 

(16), felsőoktatási szakképzések (5) és felnőttképzési programok (2) érhetők el. A képzési 

programok részletes listáját az M4. melléklet tartalmazza. 

Az alapképzések közé a gazdaságtudományok képzési területen az Emberi erőforrások BA, a 

Gazdálkodási és menedzsment BA, a Kereskedelem és marketing BA (2021-től angol nyelven 

is), a Nemzetközi gazdálkodás BA és a Pénzügy és számvitel BA szak tartozik, az informatika 

képzési területen pedig a Gazdaságinformatikus BSc szak. Ezekre ráfutó felsőoktatási 

szakképzések a Kereskedelem és marketing (Marketingkommunikáció és Logisztika 

irányokkal, Pénzügy és számvitel (Vállalkozási és Pénzintézeti irányokkal), valamint a 

Gazdaságinformatikus. 

Az alapszakokra gazdag, az alapszakokon megszerezhető szakképesítést specializáló 

(szakirányú) továbbképzési kínálat épül: Beszerzési menedzsment, Coach, Coach - üzleti edző, 

Diplomás sales manager szakreferens, Sales manager szakközgazdász, Executive MBA - E-

business, Executive MBA - E-business szakközgazdász, Executive MBA 

Mendezser/Szakközgazdász, Gazdasági logisztikus, Informatikai menedzsment, Marketing 

menedzser, Online marketing, Pénzügyi kontroller és tanácsadó szakközgazdász, Programozó 

informatikus, Protokoll és rendezvényszervező, Vendéglátó-turisztikai menedzser. 

Ezek mellett kisebb mértékű felnőttképzések is elérhetők: Tréner képzés I.-II.-III., és különböző 

idegennyelvi képzések is. 

A portfolió lehetővé teszi hallgatóink számára, hogy akár lineárisan építkezve, akár specializáló 

továbbképzésekre jelentkezve igényeik szerint építsék fel szakmai kompetenciáikat. A 

képzések egy jelentős hányada mind nappali, mind levelező tagozaton is elérhető, így a tanulás 

keretei rugalmasan igazíthatók az egyéni körülményekhez.  

A gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési és alapszakunk, továbbá a programozó 

informatikus és informatikai menedzsment szakirányú továbbképzéseink az egyre inkább 

hangsúlyossá váló informatika irányába mozdul el, ezzel is követve az igényeket. 

A szakirányú továbbképzések is keresett, kurrens szakmákra készítenek fel, jól épülnek az 

alapszakokra és világos profilt rajzolnak az intézménynek.  

Képzéseink tartalmát felülvizsgáltuk, és szükség szerint aktualizáltuk. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk az alapszakok rugalmasságának növelésére, a tartalmak megújításával 
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folyamatosan reagálunk a környezeti változásokra. Az alapképzési szakok átfogó értékelésére 

a 2017-2018 tanév során került sor. A szakfelelősök elemezték és értékelték az adott szak 

helyzetét és meghatározták az elvégzendő fejlesztési feladatokat is.  

2018/2019 szeptemberétől tartalmilag és formailag is megújított programok alapján folyik a 

képzés. A tartalmi megújulás elsősorban a gyakorlatban is hasznosítható tudás és kapcsolódó 

kompetenciák elérésére, az oktatás módszereire és a szakirodalom aktualizálására irányult, a 

formai módosításokat az egységességre való törekvés jellemezte. 

Ugyanettől a tanévtől érvényes tanterv szerint teljesített tantárgyak elemzése és részletes 

értékelése lehetővé tette a tantárgyi programok fejlesztését. Az értékelés alapját a szakfelelősök 

véleménye, az oktatók tanévet záró írásos értékelése (tantárgyértékelése) és a hallgatók 

értékelése adta. A tárgyi programok hallgatók általi elérhetősége is változott. A korábbi, 

honlapon található, jelszóval védett dokumentumtár helyett a programok a Neptunból érhetők 

el. 

A Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a képzés tartalmi megújulása és a 

munkaerőpiachoz való szorosabb kapcsolódás jegyében új specializációkat engedélyeztettünk 

és vezettünk be, amelyek jobb szakmai illeszkedést biztosítanak a korábbi, általánosabb 

ismeretanyagot nyújtó specializációval szemben (Üzletgazdálkodás és irányítás), és a hallgatók 

számára nagyobb elmélyülést biztosítanak a kereskedelmi folyamatokban (Kereskedelem 

szervezés specializáció), valamint a marketing tevékenység elemzésében és tervezésében 

(Marketingtervezés és stratégia specializáció). 

A szakértékelésekben foglaltak és az oktatási tapasztalatok alapján 2019/2020. tanévtől 

módosítottuk a mintatanterveket, amelyek az egyes ismeretkörökhöz tartozó tantárgyak 

hatékonyabb egymásra épülését, a hallgatók tanulási módszereinek fejlesztését, a fejlődő 

szakinformatikai lehetőségek beépítését és a KKK-ban meghatározott idegen nyelvi 

követelmények teljesíthetőségének nagyobb támogatását célozta. 

Az oktatás módszereire jellemző, hogy a tananyag feldolgozása során a hallgatók egyéni és 

csoportban történő munkavégzése egyre nagyobb arányú, amely az elméleti ismeretek 

gyakorlatban történő megvalósítását és vállalati gyakorlattal történő összhangját célozza. Az 

oktatási módszerek értékelése a főiskolán több szakaszból álló tevékenység: tantárgyértékelés 

(oktatói, hallgatói), OMHV, hallgatók teljesítményének elemzése (érdemjegyek, 

tantárgyfelvétel, vizsgák száma), tanszékvezetői és szakfelelősi óralátogatás, oktatók értékelése 

(önértékelés, vezetői értékelés).  

Az értékelés eredményét figyelembe véve a főiskola vezetése megállapította, hogy erősíteni 

kell az informatika lehetőségeinek hatékonyabb kihasználását az oktatási módszerekben is. 

Ennek érdekében a 2018/2019. tanévtől félévenként továbbképzésre került sor („Szakmai 

nap”), amely külső és belső előadók segítségével történik. 
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b) A képzések iránti hallgatói kereslet, és a képzés eredményessége 

Az általános eljárásban beiskolázott hallgatóink száma trendszerűen csökken, nem mutat 

összefüggést az országos beiskolázási adatok változásával. Az alacsony létszámok miatt 

ugyanis egy-egy új képzés elindítása vagy épp szüneteltetése jelentősen befolyásolja az 

intézmény adatait. 
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A keresztféléves eljárásban beiskolázottak száma is jelentősen ingadozik, ugyancsak 

elszakadva az országos folyamatoktól, ám trendszerűen növekszik. Ugyanakkor az így felvett 

hallgatók alacsony száma nem befolyásolja érdemben az összlétszámot. 

Az intézmény összes hallgatói létszáma hullámzóan alakul, enyhén csökkenő (10,3%) trendet 

mutat. Az ország – szintén hullámzó és csökkentő tendenciájú - teljes hallgatói létszámának 

mintegy 0,2%-át teszi ki. A létszámváltozás az egyes években eltérő képet mutatott. Az október 

15-i létszámadatok alapján vizsgálva megállapítható, hogy míg 2016-ban a létszám emelkedett, 

addig a következő két évben az előző évhez viszonyítva már csökkenés látható. Ez elsősorban 

annak tudható be, hogy a záróvizsgát tett hallgatók távozása okozta létszámcsökkenést a 

beiratkozó új hallgatók száma nem tudta kompenzálni. A csökkenéshez hozzájárult a hallgatók 

lemorzsolódása is. 

A viszonylag új felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés programjaink iránt a 

jelentkezők száma alapján érdeklődés látszik, azonban a beiratkozott hallgatók száma alacsony. 

Az intézményi működést döntő mértékben meghatározó létszám az alapképzési szakokon 

jelenik meg, ezért a hallgatói létszámok további elemzésben elsősorban az alapképzési szakokra 

fókuszálunk. 
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3. ábra   WSUF hallgatói létszámának és arányának alakulása (2015-2021) 
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4. ábra   BA képzésben résztvevők aránya 
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Az alapképzésben résztvevő hallgatók legnagyobb arányban (31,3%) a kereskedelem és 

marketing szakon tanulnak, majd ezt követi közel azonos részesedéssel az emberi erőforrások 

és a gazdálkodási és menedzsment szak. A pénzügy és számvitel szakos hallgatók aránya 

13,3%, és viszonylag szerény részesedéssel rendelkezik a gazdaságinformatikus alapképzési 

szak. A nemzetközi gazdálkodás alapképzés hallgatóinak aránya elhanyagolható. A szakok 

részesedését tekintve 2018/2019. tanévben erősödött a gazdálkodási és menedzsment szak. 

A főiskola hallgatóinak 85%-a részidejű képzésben (levelező munkarendben) vesz részt az 

oktatásban. Az intézmény alapképzésben először 2016/2017. tanévre hirdetett teljes idejű 

képzést a kereskedelem és marketing, valamint emberi erőforrások alapképzési szakon. Ezen 

szakokon szerény létszámmal, de működik a nappali munkarendű képzés, amely 2018/2019. 

tanévre kiegészült a gazdálkodási és menedzsment alapképzéssel, valamint a kereskedelem és 

marketing felsőoktatási szakképzéssel (marketingkommunikáció és logisztika szakirány). 

Az eddiginél nagyobb hangsúlyt szükséges fektetnünk a beiskolázásra, annak ellenére, 

hogy a hasonló kapacitásokkal rendelkező intézmények esetében is kedvezőtlen kép 

körvonalazódik. Jelentős (10% feletti) a passzív és ugyancsak magas (14-16%) a 

lemorzsolódó hallgatók aránya, amelynek okait felderítjük és kezeljük. 

A főiskolán átlagosan félévente 56 fős a lemorzsolódás, amely a hallgatók 10,7%-át jelenti. Ez 

azonban szakonként jelentős eltéréseket mutat (pl. Pénzügy és számvitel szak 14,2%, 

Gazdaságinformatikus szak 13,9%, Nemzetközi gazdálkodás szak 2,7%). Tagozatonként is 

eltérő a jelenség mértéke, míg nappali tagozaton alig néhány hallgató, addig levelező tagozaton 

jelentős számú hallgatók hagyja félbe tanulmányait. A lemorzsolódás relatív mértéke azonban 

a nappali tagozaton tekinthető nagyobbnak, mivel itt a hallgatók 13,4%-a, míg levelező 

tagozaton csak 10,5%-a hagyta el az eredeti képzését. 

A lemorzsolódásnak számtalan indoka lehet, az erre vonatkozó részletes adatokat a jogviszony 

megszűnésének oka mutatja (lásd 1. táblázat). Nagyon magas (39 %) azok aránya, akik a 

megengedettnél többször mulasztották el a bejelentkezést, ezért a jogszabály értelmében az 

intézmény megszüntette a hallgatói jogviszonyukat. Kiugróan magas azok száma, akik egy 

aktív szemesztert töltöttek el a főiskolán. Feltételezhető, hogy közülük ugyan sokan 

regisztrálták magukat az első szemeszterben, de már a félév közben felhagytak a 

tanulmányaikkal. A sikertelen tárgyteljesítés is lehet oka a kimaradásnak. A 159 hallgatóból 

126 hallgatónak volt elégtelennel záruló tárgya. Bár a többség (120 fő) a nem teljesített tárgyat 

csak először vette fel, mégis hozzájárulhatott a sikertelen tárgyteljesítés is a döntésük 

meghozatalához. 

1. táblázat   Lemorzsolódás (2019. január 1-től) a képzési jogviszony megszűnés oka szerint 

Jogviszony megszűnés oka Hallgató (fő) 

Saját bejelentés a képzés megszakítására 115 

Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször 106 

Képzésváltás intézményen belül 85 

Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe 10 

Fizetési hátralék a képzésben 5 

Összesen 321 

 

Ez a kép azt jelzi, hogy a főiskolánknak nehézséget jelent az első tanévben megtartani a felvett 

hallgatók egy jelentős hányadát (az intézményen belüli képzésváltókat nem számolva 231 főt, 
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ami az teljes hallgatói létszám közel 50%-a!). Az első tanévben a potenciális passzív és 

lemorzsolódó hallgatókra történő körültekintő odafigyeléssel jelentős hallgatói 

létszámtartalékot lehetne mozgósítani. 

A KKK-ban meghatározott, az oklevél kiadásának feltételéül megjelölt nyelvvizsga 

hiánya is jelentős problémát jelent a főiskolán. A sikeres záróvizsgát tett hallgatóknak csak 

közel fele tudja átvenni az oklevelét ugyanabban a félévben.  

A fenti elemzések eredményeit az Oktatási és képzési bizottság megtárgyalta és javaslatot tett 

a főiskola vezetése felé a hallgatói létszám növelésének módszereire és a lemorzsolódás 

csökkentésére, amelyet beépítettünk a stratégiai feladatok közé. 

c) A képzés minőségének megítélése  

Az intézmény rendszeresen végez elégedettségfelmérést a hallgatók körében, amelynek 

válaszadási rátája magasnak mondható (átlagosan 20-30%). A válaszokból kedvező kép 

rajzolódik ki, a hallgatók valós célok érdekében (diplomaszerzés, munkaerőpiaci helyzet 

javítása) tanulnak, az intézményt annak hangulata, kis mérete miatt választják. 

Naprakész, színvonalas tudást, praktikus szakmai képességeket, rugalmas oktatásszervezést 

várnak el. Kiugró, 80%-nál magasabb az általános elégedettségük (ötös skálán 4-es, 5-ös érték), 

90%-uk másoknak is ajánlaná a főiskolát. Ehhez kapcsolódóan kiemelik a tanárok 

felkészültségét és segítőkészségét, a barátságos, együttműködő, nyitott légkört. 

A legutóbbi felmérés (2020-2021-es tanév végén) részleteit tekintve, az oktatás tartalmával és 

az oktatók munkájával voltak kiemelten elégedettek a hallgatók (mindkét esetben 80% feletti 

volt az 5-ös skálán 4-es vagy 5-ös értéket jelölő válaszadók aránya). A legkevésbé az oktatás 

gyakorlat-orientáltságával és a képzés hallgató-orientáltságával voltak elégedettek [62% és 

70%], de még itt is magas az elégedettség. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

oktatás tartalma

oktatók munkája

oktatás gyakorlatorientáltsága

hallgató-orientáltság

személyes karrier támogatása

offline oktatás színvonala

online oktatás színvonala

5 4 3 2 1

5. ábra   A hallgatók elégedettsége az oktatás különböző aspektusaival (2021; %-os érték a 

válaszadók arányában) 
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Hasonlóan magas elégedettséget mutat az oktatói munka hallgatói véleményezése során 

összegyűlt adatsor is. A tantárgyak értékelésére kialakított szempontsor minden eleme (5-ös 

skálán) 4,3 értékénél magasabb összesített átlageredményt ért el.  

A COVID-19 járvány következtében megvalósított online oktatás színvonalát is jónak tartották 

a hallgatók, és ha választhatnak, akkor 58,6%-uk maradna az online oktatásban, 26,5% 

preferálja a hibrid oktatást és csak 14,8% választaná a jelenléti oktatást. Ez az eredmény 

valószínűleg összefügg a részidős hallgatók magas arányával is. Az oktatás színvonalának 

emelése érdekében több és különböző formátumú tananyagot, háttéranyagot, az informatikai 

felszereltség és kompetenciák javítását, az interaktivitás fokozását és a gyakorlatorientáltság 

növelését látnák szívesen. Az oktatás megszervezése és a tájékoztatás különböző aspektusaival 

kapcsolatos elégedettség is magasnak tekinthető. 

A hallgatók számára szolgáltatást nyújtó különböző szervezeti egységek (Tanulmányi Hivatal, 

Karrier Iroda, Informatikai Osztály, Pénzügyi Osztály, Nyelvi Lektorátus) működésével is 

nagyon magas az elégedettség (5-ös skálán minden egység 4-es összesített átlagértéket kapott).  

4,32 4,34 4,36 4,38 4,4 4,42 4,44 4,46 4,48 4,5 4,52

Mennyire volt világos a tantárgy
oktatásának célja?

Mennyire volt logikus és átgondolt az
oktatás tartalma?

Mennyire szolgált releváns és új
tudással a tantárgy?

Mennyire segítette a tantárgy az Ön
szakmai fejlődését?

6. ábra   Tantárgy értékelése (átlag) 
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7. ábra   Hallgatói elégedettség az oktatás megszervezésével és tájékoztatással 

kapcsolatban (2021, válaszadók száma/fő) 
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A hallgatókat végzés után is nyomon követjük, 2011 óta működtetjük a Diplomán Túli 

Pályakövetés Rendszerét. A végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata egy egységes, 

pályakövetéses kérdőívvel történik. Ennek célja a végzett hallgatók munkavállalói 

tapasztalatainak, munkaerő-piaci helyzetének, a képzés és intézményi szolgáltatások 

munkaerő-piaci tapasztalatainak feltérképezése. Ennél a vizsgálat-típusnál egyszerre több 

évfolyamot/szakot nézünk meg. 

Az eredmények bíztatók, a volt hallgatók főiskolával való elégedettsége magas. Szinte 

mindenki szeretett az intézménybe járni, háromnegyedük ismét ezt a főiskolát választaná. Azok 

aránya, akik hallgatóbarátnak gondolják az intézmény 80% fölött van, és szinte minden 

válaszadó másoknak is ajánlaná a főiskolát. A végzés utáni karriertervek között magas a 

tanulmányok felsőbb szinten való folytatásának szándéka (a végzettek közel háromegyede). A 

munkavállalás alakulása már csak azért is kedvező, mert a hallgatók egy igen nagy hányada 

már a főiskolai évek alatt is dolgozott. Akik még nem, azok is gyorsan találnak állást: jellemző, 

hogy neves cégeknél helyezkedtek el és sokan közülük középvezetői, illetve felsővezetői 

beosztásba jutnak. Többek saját virágzó vállalkozásukat viszik. A volt hallgatók kétharmada a 

pályán marad, ami nem meglepő annak fényében, hogy szintén ekkora arányban nyilatkoztak 

úgy, hogy karrierjüket tudatosan építették. 

 
d) Az oktatási tevékenységhez rendelkezésre álló humán erőforrás adatai 

Az oktatási tevékenységet ellátó humán erőforrás mennyiségben elegendő, ugyanakkor 

összetételében és foglalkoztatási módjában több sajátossággal is rendelkezik. Az oktatók, 

tanárok közül a teljes állomány valamivel több, mint a felét nők alkotják. Ám senki sincs 30 

évnél fiatalabb. 

2. táblázat   Az oktatási tevékenységet végző személyzet összetétele (2020/1021 tavaszi félévben) 2 

 

 

egyetemi 

tanár 

főiskolai 

docens 

főiskolai 

tanár 

megbízott 

oktató 
tanár Összesen 

Statisztikai munkakörök száma 1 11 10 48 7 77 

Nő 0 5 2 27 7 41 

30 évesnél fiatalabb 0 0 0 0 0 0 

Nyugdíjas 0 2 1 0 0 3 

Más felsőoktatási intézményben 

is közalkalmazott 

0 1 0 5 0 6 

Más felsőoktatási intézményben 

is megbízási szerződéses 

1 2 3 6 0 12 

Tudományos fokozattal 

rendelkezik (kivéve dr. cím és 

dr. univ) 

1 7 9 7 0 24 

 

Az összes oktató egyharmada rendelkezik tudományos fokozattal, harmaduk a megbízással 

foglalkoztatottak közé tartozik. Az oktatók, tanárok közel kétharmada tartozik a megbízással 

                                                 

2 Forrás: intézményi OSAP statisztikai adatszolgáltatás 
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foglalkoztatottak közé, azaz alacsony a kinevezett (munkavállalói jogviszonyban álló) oktatók 

aránya. Ez a részidős képzések túlsúlyával összefüggő, abból eredő helyzet. Emellett az oktatók 

és tanárok mintegy negyede más felsőoktatási intézményben is oktat közalkalmazottként vagy 

megbízásos jogviszonyban. A többiek közül is számos oktató visz saját vállalkozást oktatási 

tevékenysége mellett. 

Az intézményben az oktatók előrehaladását az SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer 

fejezete szabályozza, meghatározva az egyes oktatói munkakörök betöltésének feltételeit. Az 

intézmény a 2017-től kísérleti jelleggel új teljesítményértékelési rendszert vezetett be. Ennek 

alapján az oktatók értékelése többlépcsős, egymásra épülő rendszerben történik, célja az oktatás 

minőségének folyamatos javítása. A rendszerben az oktató és a szervezeti egység vezetője 

alkotó módon működött együtt, biztosítva azt, hogy alapos és mindkét fél véleményét 

tartalmazó értékelés szülessen, amely lehetővé teszi a következő időszakra vonatkozó reális 

tervezést és a kitűzött célok, feladatok megvalósítását. Az értékelés adott személy oktatási 

tevékenysége, tudományos tevékenysége, és a szervezet működtetésében vállalt munkája 

alapján történt.  Az értékelés lezárásának és az egyéni feladatterv megállapításának határideje 

minden tanévet követő október 31. A teljesítményértékelési rendszer tartalmi és módszertani 

egyszerűsége a kísérleti jelleget jól támogatta, de a tapasztalatok alapján szükségesnek tartjuk 

annak továbbfejlesztését.  

e) Új vagy megújított tanulás-módszertani ajánlások, megoldások 

A koronavírus okozta járványhelyzetre adott válaszként a főiskola a digitális oktatásra állt át. 

A sikeres átállást a kiemelkedően magas hallgatói elégedettség is visszajelezte.  

2020-ban az oktatók önállóan választottak digitális platformot, többnyire a Webex-et és a 

Zoom-ot használták, az oktatási segédanyagokat a hallgatók a Google Drive-on érhették el. A 

hallgatók egységes informálása érdekében rektori utasítás és rektorhelyettesi tájékoztatás 

formájában ismertettük a hallgatókkal és az oktatókkal az online oktatásban bekövetkezett 

változásokat és módszertani segítséget is adtunk a programok használatához. Ezen túlmenően 

az oktatók tantárgyanként részletes ütemezést készítettek a hallgatók számára, amely az online 

órák mellett tartalmazta a módszertani változásokat is és a hallgatók kötelezettségeit. 

2021-ben a tananyagokat egységesen a Neptun Meet Street-re töltötték fel az oktatók, valamint 

a Webex Neptunról indítható felületét használták az oktatásra. Ez a rendszer néhány kivételtől 

eltekintve jól működött, a program videokonferencia szolgáltatásával lehetővé tette az oktató-

hallgató kontaktot és a szemléltetést is.  

Az oktatók tapasztalatait a tanszékvezetők rendszeresen gyűjtötték, majd összesített formában 

továbbították a felsővezetés felé. Az oktatásmódszertani hatékonyságot hospitálás során is 

figyelemmel kísértük, a tapasztalatok kedvezőek voltak.   

2.2.2. Kutatás, tudományos tevékenység 

A főiskola nem alkalmaz senkit kizárólagosan kutatói munkakörben, az oktatók végeznek – 

munkaköri feladatként – tudományos kutatómunkát is oktatási tevékenységük mellett. Az 

oktatók egyéni kutatási tevékenysége folyamatosnak tekinthető, bár eltérő intenzitású. A 

vizsgált időszakban az oktatók többségére jellemző volt, hogy évi egy alkalommal publikálták 

kutatásaik eredményeit, bár megjegyzendő, hogy annak tényleges időbeli eloszlása változó. A 

publikációk jelentős része tudományos folyóiratokban jelenik meg és az MTMT-be feltöltésre 

kerül. Fontosnak tartjuk azon oktatók publikációs célú „mozgósítását”, akik kutatási 

tevékenysége rendszertelen, vagy eseti jellegű, illetve annak eredményeit nem publikálták, 
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vagy nem található meg az MTMT-ben. Ez elsősorban a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó 

tevékenységhez kapcsolódik. 

A tanszékek rendszeresen készítenek egy adott időszakot átfogó kutatási tervet, amely egyrészt 

közös kutatási, másrészt egyéni kutatási témákat tartalmaz. A közös kutatási témák teljesítése 

eltérő mértékű, az oktatók egyéni kutatási eredményei általában a közös témák egyes 

részterületeit érintik.  

A tanszéki kutatási tervek teljesítésére jellemző, hogy: 

 a tanszékek és a kutatócsoportok oktatói állománya a vizsgált időszak alatt változott, 

amely kihatott a kutatócsoport összetételére és kutatási teljesítményére is, 

 a kutatások támogatása a főiskolán eseti jellegű, amely jelentősen mérsékli az 

oktatók motiváltságát, 

 a külső kutatási források bevonása az intézményi státusz és pozíció miatt csupán 

szűk keretek között lehetséges, 

 a kutatásokba bevonható nappali tagozatos hallgatók létszáma alacsony, a levelező 

tagozatos hallgatók bevonása pedig munkahelyi elfoglaltságuk miatt ütközik 

nehézségekbe. 

Az oktatók a vizsgált időszakban a főiskolán kívüli tudományos konferenciákon korlátozott 

mértékben vettek részt, amely elsősorban finanszírozási problémákból adódik. Jellemző 

azonban az intézmény által szervezett konferenciákon való aktív részvétel (előadóként, vagy 

résztvevőként).  

3. táblázat   Publikációs tevékenység (2013-2019) 

Publikációk száma 

az MTMT alapján 

Az eredményt elérő 

minősített oktató 

20 < 3 fő 

15 - 20 2 fő 

10 - 14 1 fő 

5 - 9 4 fő 

1 - 4 6 fő 

  

Összes publikáció száma: Összes minősített oktató: 

147 16 fő 

 

Egy minősített oktatóra eső publikáció 

száma a vizsgált időszakban: 
9,2 

Egy minősített oktatóra eső publikáció 

száma átlagosan, évente: 
1,3 

 

Hallgatói aktivitás (TDK, OTDK) a tudományos munkában 

Főiskolánk minden második évben megrendezi az intézményi TDK-konferenciát, 

alkalmanként több résztvevő hallgatóval. Az elkészült dolgozatok azonban nem mindig érik el 

a főiskola által szükségesnek vélt magas színvonalat. E téren javulást a tehetséggondozási és 

témavezetői tevékenységeink fejlesztésével tervezünk elérni.  
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2.2.3. Harmadik misszió  

a) A releváns felhasználói szféra szereplőivel kialakított együttműködések  

Számos nagyobb és jól ismert (pl. Magyar Posta Zrt, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Budapest 

Bank Zrt., Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara), és több kisebb vállalattal, vállalkozással, 

szervezettel alakított ki és tartott fent együttműködést a főiskola az elmúlt időszakban. Ezeknek 

az együttműködéseknek a fő célja a képzések gyakorlati dimenziójának erősítése, szakmai 

gyakorlati színhelyek biztosítása. De van olyan együttműködés, amelynek keretében szakmai 

konzultációt vehetnek igénybe a hallgatók, a képzésinnovációban kap segítséget az intézmény, 

a gyakorlatból érkező szakemberek oktatóként vesznek részt a képzésekben, illetve szakmai 

konferencia közös megszervezése és megtartása valósult meg. 

4. táblázat   Kiemelt szakmai szervezeti kapcsolatok 

Együttműködés célja, jellege Partner jellege Közreműködő 

partnerek száma 

szakmai gyakorlat nagyvállalat 3 

országos szervezet 1 

kkv 3 

szakmai konzultáció nagy szakmai szervezet 1 

oktatásban való részvétel nagyvállalat 2 

kkv 4 

közös képzésinnováció nagyvállalat 2 

kkv 3 

szakmai konferencia megrendezése országos szervezet 1 

Összes kiemelt partner száma 14 

 

b) Nemzetközi szerepvállalás 

A nemzetköziesítés az intézményi stratégiai célok megvalósításának egyik fontos eszköze 

és az intézmény jövőbeni fejlesztésének is fontos eleme. Fő elemei:  

 az Erasmus+ charter, amellyel a 2014-2021-es időszak után a 2021-2027-es 

időszakra is rendelkezünk. 

o Együttműködési megállapodásokat kötöttünk néhány külföldi felsőoktatási 

intézménnyel - az Erasmus+ programokon kívül is - hosszú távú és rugalmas 

kooperáció érdekében az oktatás, a kutatás és a társadalmi szerepvállalás 

területén.  

o Az Erasmus+ keretén belül KA1-es, a hallgatói, oktatói és munkatársi 

mobilitást elősegítő kétoldalú megállapodásokat kötünk/kötöttünk több 

külföldi intézménnyel, illetve részt veszünk KA2-es, szervezeti szintű 

együttműködésekben is az alábbi két program keretén belül, amelyre a 

partnerkeresést megkezdtük: 

 Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices 

 Partnerships for Excellence – European Universities 
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 Az Erasmus+ programokon kívül is kötünk együttműködési megállapodást több 

külföldi intézménnyel, amelyek a következő tevékenységekre irányulnak: 

o diákcsere posztgraduális szakirányú továbbképzésekre  

o rövid, főleg nyári programok és kölcsönös látogatások hallgatók számára 

o rövid programok és kölcsönös látogatások az oktatók számára előadások és 

szemináriumok tartására, ill. konferenciákon történő részvételre 

o rövid programok és kölcsönös látogatások a munkatársak számára ’job 

shadowing’ és jó gyakorlatok megosztása céljából a hallgatói szolgáltatások 

terén 

o közös kutatási tevékenységek és publikációk  

o közös idegen nyelvi és kulturális programok. 

A fentieken kívül a taskenti egyetemmel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk 

kettős diplomát adó alapképzés megvalósítására vonatkozóan. 

 Angol nyelvű képzési programokat indítunk külföldi hallgatók számára, amelyekre 

elsősorban külföldi ügynökségek által toborzunk jelentkezőket.  

Angol nyelvű nemzetközi programot 2014 őszén indított először az intézmény, 

mégpedig ’Kereskedelem és marketing’ alapképzési szakon. Azóta a kínálat 

jelentősen bővült, és jelenleg hat különböző programra fogadunk külföldi 

hallgatókat. 

Terveink között szerepel a képzési kínálat további bővítése. Az Előkészítő 

tanulmányokat meghirdettük online formában is, hogy ezáltal segítsük ázsiai és 

afrikai jelentkezőink angol nyelvi felkészülését már a magyarországi tanulmányi 

célú tartózkodási engedély kérelmezése előtt is. 

Hallgatóink eddig 15 országból érkeztek: Brazília, Comore-szigetek, Guineai Köztársaság, 

Irán, Kamerun, Kazahsztán, Kína, Kongói Demokratikus Köztársaság, Líbia, Nigéria, 

Pakisztán, Sri Lanka, Szudán, Törökország, Ukrajna. Létszámuk alakulását a 8. ábra 

szemlélteti. Továbbra is célunk a mennyiségi növekedés, melyet ügynöktalálkozók 

látogatásával és programhirdető platformokon történő szerepléssel is elő kívánunk segíteni. 

 

8. ábra   Külföldi hallgatói létszám alakulása (2014 - 2020; fő) 
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2.2.4. Intézményirányítás  

a) Az intézmény szervezete, vezetése és működése  

Az intézményi működést szabályozó alapvető dokumentum a Szervezeti és Működési 

Szabályzat (SzMSz). A dokumentum a főiskola nyilvános felületén elérhető. Az első kötet a 

szervezeti működés (Szervezeti és Működési Rend), a második kötet a hallgatói élet (Hallgatói 

követelményrendszer), a harmadik kötet az alkalmazás és munkavégzés feltételrendszerét 

szabályozza (Foglalkoztatási követelményrendszer). Az SzMSz alapján a WSÜF fenntartója az 

ATALANTA Oktatási KFT. Az intézményi működés felelőse az elnök és a rektor, a fenntartói 

jogokat a főiskola elnöke képviseli. Az elnök és a rektor hatásköre és tevékenysége az SzMSz-

ben szabályozott. A főiskola szervezetét és döntéshozói struktúráját az M3.mellékletben 

szereplő organogram mutatja be.  

A vezetői döntésekhez szükséges információk a Vezetői Információs Rendszerben érhetők el, 

amelyben található dokumentumokat folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk.  

b) A WSÜF 2016-2020 időszakra vonatkozó IFT célkitűzések teljesülésének nyomkövetése 

A helyzetelemzésben érintett időszak során – a minőségmenedzsment rendszer által 

szabályozott módon – három alkalommal, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban került sor ún. 

vezetőségi átvizsgálásra. A vezetőségi átvizsgálások körébe tartozott az adott időszakra kitűzött 

célkitűzések teljesülésének értékelése, az aktuálisan felmerült problémák és teendők 

azonosítása, és a következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározása.    

c) A MAB 2017/10/V/1 határozatát megalapozó LB jelentés ajánlásaira a MAB számára 2019. 

szeptember 15-ig benyújtott WSÜF beszámoló (intézkedési terv) 

Minden felsőoktatási intézmény életében meghatározó jelentőségű fordulópont az 5 évente 

sorra kerülő intézményakkreditációs eljárás. A főiskolán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság (MAB) legutóbbi eljárására 2017. évben került sor. Az eljárás a felsőoktatás 

minőségbiztosításának európai sztenderdjei (ESG 2015) alapján értékelte az intézményben 

folyó képzés és tudományos kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény 

alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint 

minőségbiztosítását.  

A MAB 2017/10/V/1. sz. határozata alapján a MAB az intézményakkreditációs vizsgálat 

eredményeként a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát akkreditálta, az akkreditáció – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2022. december 31-ig 

érvényes.  

A MAB, az eljárás eredményeként, az intézmény működésére, az állami elismertség 

biztonságát szolgáló szak-akkreditációra, a profil fejlesztésére, a működés fenntarthatóságára, 

a tudományos kutatás specifikációjára és a stratégiai szemléletű működés információs bázisára 

vonatkozó javaslatokat fogalmazott meg. Az intézmény vezetése a MAB javaslatait áttekintette, 

azokat az időszaki fejlesztési tervek közé beépítette, illetve egyes intézkedéseket rektori utasítás 

formában vezetett be. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben foglalt javaslatok 

időarányos megvalósításáról 2019 őszén írásban tájékoztatta a MAB-ot. A tájékoztatás a MAB 

jóváhagyólag befogadta.  

2.2.5. Finaszírozás  
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a) A gazdálkodás adatai 

Az IFT összeállításának időszakában a 2021 évi gazdálkodási adatok még nem állnak 

rendelkezésre. A 2016-2020 közötti időszak intézményi gazdálkodását a mérsékelt ingadozás, 

összességében a stabilitás jellemzi. Az időszak árbevétele évről-évre közel azonosan alakult. A 

2017 év csekély mértékű emelkedését követően 2019-re a 2016 évi szintnél kevéssel 

alacsonyabb, de stabil szintre állt be. Az árbevétel működési kiadásaink fedezetét biztosítja, 

fejlesztési lehetőségek azonban csak korlátozottan teremthetők meg. 

Ráfordításaink jelentős hányadát (48%) a bérek és járulékok teszik ki. Várható, hogy a 

versenyszférában (és az azt lekövető modellváltó intézményekben is) tapasztalható béremelési 

hullám hatásaként ennek az aránynak a további növekedésével kell számolnunk. A 

szakakkreditációkhoz és az egyetemi státusz eléréséhez tartozó humán követelmények 

teljesítése ugyancsak az intézményi bérek és járulékok növekedésének irányába hatnak. A 

2021. évi, tartósnak prognosztizált inflációs nyomás ugyancsak kiadásaink várható 

növekedésének irányába hat. Gazdálkodási adataink trendjeit bemutató diagramokat a 9-11 

ábrák szemléltetik. 

 

9. ábra Bevételek alakulása 2016-2020 

 

10. ábra Működési kiadások, ráfordítások 
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11. ábra Külső-belső ráfordítások felhasználásának megoszlása (2016-2020, összesen) 

 

2.2.6. Szolgáltatások 

a) Kollégiumi férőhelyek száma 

Az intézmény nem rendelkezik kollégiummal. A nem budapesti hallgatók általában albérletben 

laknak.  

b) Könyvtár főbb adatai 

A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, 80 m2 alapterületű 47 férőhellyel, 6 db számítógéppel, 

wifi internet hozzáféréssel, heti 38 órás nyitva tartással működik. A szakmai feladatokat 1 

szakképzett könyvtáros látja el. Az állomány nagysága 3479 szakkönyv és 5770 nyelvkönyv 

dokumentumegység, amely feltártsága 100%-os a Szirén integrált könyvtári rendszerben. 

A könyvtár a hallgatók tanulását támogatva az alábbi szolgáltatásokat végzi: 

 nyomtatott irodalom gyűjtése, rendszerezése, adatbázis kialakítása 

 könyvtári kölcsönzés 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 olvasótermi szolgáltatás 

 elektronikus adatbázisok nyilvántartása, információk nyújtása 

 szakdolgozatok tárolása, őrzése, nyilvántartása 

 szakdolgozatok kutatásának biztosítása 

 oktatói publikációk nyilvántartása, elérhetőségi adatbázisának kialakítása és 

folyamatos karbantartása 

 oktatási segédletek nyilvántartása, elérhetőség adatbázisának kialakítása és 

folyamatos karbantartása 

 egyéb szolgáltatás (fénymásolás, online keresés, stb) 

Az alapképzési szakokhoz kapcsolódó alapvető szakirodalom többségében online elérhető, 

vagy a könyvtár állományában nyomtatott formában megtalálható. A hiányzó irodalom, illetve 

azok legfrissebb példányainak elérését igény esetén könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a 

hallgatók számára. A hallgatók a szakdolgozat írásához részben módszertani, részben 

összes bevétel/támogatás bérek, járulékok

működési költségek, ráfordítások külső erőforrás

reklám, marketing
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szekunder kutatási információkat nyerhetnek a főiskolán készült szakdolgozatokból, azok a 

titkosított dolgozatok kivételével szabadon tanulmányozhatók.  

A könyvtár a főiskola oktatóinak legfrissebb publikációit összegyűjtve és rendszerezve 

alakította ki a hallgatók számára is elérhető adatbázist, amelyet a tananyag feldolgozásakor, a 

tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldásakor, illetve a szakdolgozat elkészítésénél jól 

tudnak hasznosítani. A jelszóval védett adatbázis frissítése folyamatos. A kötelező irodalom 

aktualizálása és a tanulás hatékonyságának javítása érdekében az oktatók az oktatási-tanulási 

segédleteket és az előadás vázlatok nagy részét a hallgatók felé elérhetővé teszik, amelyek 

elektronikus példányai a könyvtárban jelszóval védett, külön adatbázisban is megtalálhatók. 

c) Informatikai infrastruktúra adatai 

Az intézmény törekszik a képzés tárgyi és személyi feltételeinek javítására, amely kiterjed az 

oktatás körülményeire és oktatásmódszertani támogatására is. E területen kiemelt feladatnak 

tekintjük az informatikai szolgáltatások folyamatos fejlesztését. 

A főiskola által használt Neptun tanulmányi rendszer új, korszerű szerver számítógépekre 

került áttelepítésre virtuális környezetbe, mellyel nemcsak a működtetés üzembiztonsága, 

hanem a szerverek kapacitásának növelése is megtörtént. Kialakításra került a gain.wsuf.hu és 

a hozzá tartozó mobil applikáció IOS és Android felületekre, mellyel a főiskola 

gazdaságinformatikus és gazdaságtudományi képzéseire jelentkező középiskolás hallgatók 

előképzését szeretnénk megvalósítani. Funkcióbővítésre került a Neptun tanulmányi rendszer 

az Unipoll online kérdőív és vizsgarendszerrel, valamint a Neptun Meet Street közösségi térrel. 

d) A sportolás, egészséges életmód elősegítése  

Támogatjuk a egészséges életmódot és a sportolást. A főiskola a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Országos Bajnokság pontversenyében 2020/2021. tanévben a 2. helyen végzett, amelyet fontos 

eredménynek tekintünk.  

e) Étkezési szolgáltatás 

A főiskolának saját, teljes felszereltségű büféje van, amely jelenleg – a pandémia óta – nem 

üzemel. 

f) Hallgatók támogatása  

A hallgatók tanórán kívüli támogatását az intézmény az oktatók személyes közreműködésével, 

illetve a tantárgyi programokkal, a tananyaggal, tanulási segédanyagokkal segíti.  

Az intézményben mentori rendszer működik, amelynek szolgáltatásait a hallgatók a tanév 

elején megjelenő hirdetményben foglaltak szerint jelentkezés alapján vehetik igénybe. A 

mentori rendszer segíti a hallgatók zökkenőmentes beilleszkedését a főiskolai életbe. 

Legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas önismereti szinttel 

rendelkező hallgatók képzésében való aktív közreműködés, ezért kollégáink folyamatos, 

egyéni, személyre szabott tanácsadást nyújtanak a hallgatók tanulási, tanulmányaikkal 

összefüggő ügyeinek intézésében. A főiskola mentori szervezete elsősorban a tanulmányi-

tanulási tanácsadásra, a követelmények időben történő teljesítésére összpontosít, de fontosnak 

tartja a mentorált személyiségének fejlődését is. A mentori feladatokat a főiskola oktatói, illetve 

ügyintézői látják el, akik megbízása a szervezeti egységvezetők által történik.  
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A hallgatók tanulástámogatását segítik a vizsgára történő felkészítést célzó térítésmentes, 

tanórán kívüli foglalkozások is, amelyek a hallgatók igénye szerint, az oktatónál történő 

jelentkezés alapján szerveződnek. Az ismeretek megszerzésének, a tananyag elsajátításának 

hatékony tervezését és eredményességét támogatják a tantárgyi programok, a tananyagok, az 

oktatási segédletek és példatárak, feladatgyűjtemények és egyéb eszközök. 

A tantárgyi program adott tantárgy általános adatain túl tartalmazza az oktatás módszereit, a 

követelményeket, az elsajátítandó ismereteket, a kötelező és ajánlott irodalmat, a számonkérés 

módját és elérendő kompetenciákat is, ezzel biztosítva, hogy az oktatási és tanulási folyamatot 

a hallgatók komplex módon átláthassák. 

Az egyes tantárgyakhoz tartozó kötelező és ajánlott irodalom meghatározásánál az 

ismeretanyag tartalmi kapcsolódásának elsődlegessége mellett figyelembe vesszük az irodalom 

költségtakarékos elérhetőségét is. A hallgatók ismeretszerzési, tanulási szokásainak változását 

figyelembe véve törekszünk online tananyagok beépítésére, amely a jelentős pénzügyi 

forrásokat felemésztő könyvtári állomány további bővítését részben kiválthatja. A szabad 

felhasználású, ingyenesen letölthető online tananyagok elérését az intézmény informatikai 

hálózata, wifi elérése és a hallgatók által használható, tantermekben és a könyvtárban 

elhelyezett számítógépek térítésmentes használata segíti. Az oktatásban és kutatásban jól 

hasznosítható az Akadémiai Kiadó Zrt. gondozásában megjelenő szakkönyv állomány 

(www.mersz.hu) - amelynek elérése minimális hallgatói költségráfordítással megvalósítható -, 

valamint az ingyenesen elérhető Digitális tankönyv/ és folyóirattár (https://dtk.tankonyvtar.hu/)  

is. 

A tananyag feldolgozását segítik az oktatók által készített, a hallgatók által a Neptun Meet 

Street felületen, illetve a WSUF Google Drive mappákban ingyenesen elérhető oktatási 

segédletek, előadásvázlatok, gyakorló feladatok is. 

A tanulás támogatásán túl a hallgatók leendő életpályájukra felkészítő szolgáltatásokat is 

igénybe vehetnek, amelyet a Karrieriroda működtet. Célunk, hogy a hallgatók valamint a cégek, 

vállalatok számára teremtsünk találkozási és kapcsolat-felvételi lehetőségeket különböző 

formákban. Törekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy a hallgatók könnyebben 

szerezhessenek szakmai gyakorlati helyeket, és megismerjék a foglalkoztatási lehetőségeket, 

illetve a főiskoláról kikerülő diplomásokkal szembeni követelményeket. Nagyon sok 

hallgatónk tartotta már kezében diplomája átvételekor munkaszerződését is, amelyet a 

gyakorlati helyet adó cég kínált fel neki. 

A Karrieriroda továbbá visszajelzi a hallgatók és a cégek igényeit az oktatás számára, valamint 

valós adatokkal szolgál a főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről 

és ezen keresztül a diplomájuk munkaerő-piaci értékéről. A Karrieriroda három fő szolgáltatás-

csomagot működtet: karriertanácsadást, illetve életpálya-tanácsadást a hallgatóknak, és 

munkaerőközvetítést a vállalatoknak. 

g) Egyéb hallgatói szolgáltatások 

A főiskolán Öregdiák Szervezet is működik, amelynek célja, hogy szolgáltató és 

támogatásszervező céllal felkutassa a volt hallgatókat, és a főiskolai éveket követően is tartsa 

velük a kapcsolatot; ápolja a főiskolai hagyományokat; kulturális, tudományos és 

sportprogramokat szervezzen; továbbá a végzett hallgatók körében biztosítsa a főiskolai 

diplomás pályakövetési rendszer kiépítését és koordinálását. 
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2.2.7. A funkcionális támogató tevékenységek humán erőforrás háttere 

Összesen 11 fő nem-oktató munkavállaló látja el a főiskola funkcionális támogató 

tevékenységeinek működtetését az oktatásszervezéstől a gazdálkodáson és humánerőforrás 

menedzsmenten át az informatikai háttér fenntartásáig, illetve a minőségbiztosításig. Közülük 

9 fő teljes, 2 fő részmunkaidőben dolgozik. A nők száma 8 fő (egy fő kivételével a 45 év feletti 

korosztályba tartoznak). Mindösszesen 3 fő tölt be vezető beosztást. Ez az erőforrásháttér a 

jövőben fokozatosan fejlesztésre szorul  
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2.3. SWOT elemzés 

5. táblázat SWOT elemzés 

 

  

Erősségek (belső) Gyengeségek (belső) 

 

 piacképes szakok  

 gyakorlatorientált képzés  

 rugalmasság 

 magas minősítettségi arány, erős 

szakmai háttér 

 összetartó oktatói kar  

 családias légkör 

 fővárosi, azon belül alcentrum lokáció 

 

 alacsony hallgatói létszám 

 alacsony nappali tagozatos létszám 

 alacsony tudományos aktivitás, kevés 

publikáció 

 nem kiegyensúlyozott oktatói korfa 

 alacsony hallgatói tudományos (TDK) 

aktivitás 

 alacsony piaci ismertség és felsőoktatási 

beágyazottság 

 a „magán” jellegből fakadó finanszírozási 

hátrányok 

 a „főiskolai” státusból adódó 

prezstízshátrány 

 nem versenyképes oktatói jövedelmek 

 gyenge lobbierő az oktatáspolitika 

irányába 

Lehetőségek (külső) Veszélyek (külső) 

 

 a járványhelyzet korlátozó 

intézkedéseire választ adó képzési 

specialitások kidolgozása (digitális 

oktatás, új oktatásmódszertani 

megoldások fejlesztése, erősítése)  

 nappali tagozatos létszám bővítése 

(középiskolai kapcsolatok erősítése) 

 erőteljes kilépés az Eu-n kívüli 

(hallgatói) piacra 

 alkalmazott tudományok egyetemévé 

válás 

 felsőoktatási együttműködésekkel a 

képzés vertikális átjárhatóságának 

bővítése  

 pályázati motiváció növelésével EU-s 

és hazai források elérése 

 vállalati kapcsolatok erősítésével 

további források bevonása, szakmai-

tudományos tevékenység javítása  

 ALUMNI szolgáltatások kiépítésével a 

piac bővítése 

 

 a modellváltással megjelenő erős 

”magánintézményi konkurencia” 

megjelenése a képzési piacon 

 kiszámíthatatlan jogi környezet 

 a munkaerőpiaci kapcsolatok gyengesége 

következtében a működés és a fejlesztések 

finanszírozhatóságának korlátai  
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2.4. Lehetséges stratégiai fejlesztési irányok (szcenáriók)  

Az előzetesen elvégzett környezetelemzés és helyzetértékelés eredményeire alapozva a 

lehetséges stratégiai fejlesztési irányok (szcenáriók) vizsgálatának fókuszába az alkalmazott 

tudományok egyeteme státusz elérési lehetőségének vizsgálatát helyeztük.  

Általánosságban megállapítható, hogy a tevékenységet befolyásoló külső tényezők változása a 

korábbiakhoz viszonyítva többnyire veszélyeket, illetve újabb kihívásokat jelentenek az 

intézmény számára és az elemzést is nehezíti. Egyes elemek befolyásolása nem lehetséges (pl. 

jogszabályok), azonban az intézmény proaktív tevékenysége révén lehetővé válik a várható 

negatív hatások csökkentése. Más részük ugyan befolyásolható (pl. jelenlegi és potenciális 

hallgatók), de ez a finanszírozás korlátai, a pályázati források korlátozottsága miatt nehezen 

hoz tartós eredményt. A főiskola piaci pozíciója viszonylag szerény, a közvetlen és közvetett 

versenytársak által megjelenő veszélyeket (pl. egyetemi státusz, korszerűbb infrastruktúra) 

nehezen, vagy egyáltalán nem tudja kezelni. 

A jogi környezet leginkább veszélyt jelentő tényezője 2020. január 1-től a felsőoktatásba 

bemeneti feltételént meghatározott nyelvvizsga megléte. Ez feltehetően csökkenteni fogja a 

felsőoktatásba, így az intézményünkbe bekerülő hallgatók számát is. Másik tényező, az 

alkalmazott tudományegyetemi státusz eléréséhez kapcsolódó belépési korlát. A főiskola 

erőforrásállománya és jelenlegi képzési portfoliója az alkalmazott egyetemi státusz eléréséhez 

még nem elegendő, további fejlesztéseket igényel. E fejlesztések egyrészt az akkreditált 

alapképzésekre épülő mesterszakok indítási engedélyének megszerzésére, másrészt duális 

alapképzések folytatására irányulnak. A jogszabály által meghatározott egyéb feltételekkel a 

főiskola rendelkezik, illetve azok biztosítása kevesebb fejlesztést igényel (pl. tudományos 

diákkör működtetése). 

A lehetséges szcenáriók leírására a főiskolától az egyetemi státusig terjedő feltételrendszer és 

a specializálttól az általánosig terjedő profil mátrixában elemeztük a lehetséges pozíciókat. A 

jelenlegi pozíciót egy fekete körrel jelöltük.  

 

12. ábra   Stratégiai szcenáriók a főiskola jövőjére 

Az így kirajzolódó lehetséges szcenáriókból először elvetettük a jelenlegi piaci körülmények 

között nem megvalósítható megoldásokat (általános főiskola, specializált egyetem). A többi 

négy lehetőséget az alábbiakban röviden bemutatjuk.  
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Szcenárió A: Wekerle Eurasia Business College 

 

13. ábra   Szcenárió A: Wekerle Eurasia Business College 

Ez a megoldás egy specializált nemzetközi üzleti főiskola (college / school) létrehozását jelenti 

erős eurázsiai üzleti-kulturális fókusszal és főként külföldi hallgatókkal (cca. 300 fő 

alapképzéses, 100-200 fő posztgraduális hallgatóval).  

Egy ilyen főiskola a következő értékajánlatot teheti: erősen gyakorlat-alapú üzleti (és 

kapcsolódó informatikai) képzéseket kínál, amelyeken az eurázsiai gazdaságok, kultúrák, 

nyelvek terén tájékozott szakembereket képez nappali alapképzéseken és speciális 

szakismereteket nyújtó posztgraduális képzéseken.  

Vonzereje a nemzetközi atmoszféra kelet és nyugat határán, Budapest egyik élénk 

alközpontjában. Lehetőséget ad a kiscsoportos tanulásra, interkulturális tapasztalatok 

megszerzésére. Módszereire a személyes tanulás-támogatás, a gyakorlat alapúság és a 

kooperatív technikák jellemzők.  

Szcenárió B: Wekerle Sándor Üzleti és Informatikai Főiskola 

 

14. ábra   Szcenárió B: Wekerle Sándor Üzleti és Informatikai Főiskola 
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Ez a szcenárió egy, a hazai piacra figyelő főiskolát ír le, amelyet üzleti és informatikai profil 

jellemez és erős képzési, szolgáltatási együttműködést tart fenn KKV-kkal. Sokféle nappali és 

részidős részvételi lehetőséget kínál nemcsak a graduális, hanem a felnőttképzések terén is, 

elsősorban magyar hallgatók számára (kb. 500-700 felnőttképzési résztvevővel számol). 

Értékajánlatában gyakorlatorientált üzleti és informatikai képzések szerepelnek, amelyeket 

kooperatív tanulási módszerekkel működtet. Hallgatói számára szakmai tapasztalatszerzést és 

elhelyezkedést tesz lehetővé a partnerei közé tartozó KKV-knál. Sokféle tanulási módot és 

lehetőséget tesz elérhetővé, könnyű váltást biztosítva a képzési formák és modulok között. 

Graduális képzéseihez tematikailag szorosan kapcsolódó felnőttképzéseket, továbbképzéseket 

is futtat. Vonzereje lehet az izgalmas diákélet Budapest egyik kiemelt alközpontjában. 

A partnerségben lévő KKV-k számára a főiskola szaktanácsadást (üzleti innovációk, gazdasági 

elemzéseket), a hallgatókkal közös munkát (és ezzel friss szemléletű munkatársakat), valamint 

az alkalmazottak célzott (igényre szabott) továbbképzését kínálja. 

Szcenárió C: Wekerle Sándor Alkalmazott Üzleti Tudományok Egyeteme 

 

15. ábra   Szcenárió C: Wekerle Sándor Üzleti Tudományok Alkalmazott Egyeteme 

Ebben a szcenárióban a főiskola üzleti képzésekre koncentráló, kis méretű alkalmazott 

tudományok egyetemévé fejlődik, amelynek képzési és kutatási fókuszában a keleti gazdaságok 

állnak. Ezt erős keleti egyetemi és üzleti kapcsolatok támogatják. Hallgatóinak összetétele 

vegyesen magyar és külföldi, összesen mintegy 700-800 fő. 

Értékajánlatát többféle üzleti és informatikai képzés jellemzi, amelyekre közvetlen 

továbbtanulási lehetőség épül mester szakokon. A képzési tartalmakat a keleti-nyugati 

tájékozódás határozza meg. Képzési módszereire a hibrid megoldások, a jelenléti és távolléti 

tanulási alkalmak vegyítése jellemző. Gyakorlat alapú oktatást folytat szoros 

együttműködésben vállalati partnerekkel, amelyekkel közös kutatásokat is folytat. Jó 

elhelyezkedési lehetőségeket kínál. Színes diákélet jellemzi Budapest egyik alközpontjában. 

Vállalati partneri számára számos előnyt kínál, többek között keleti gazdaságok elemzéseit, 

üzletfejlesztési tanácsadást, a hallgatókkal közös munka lehetőségét (amely friss szemléletű 

munkatársakat visz be a vállalati működésbe), továbbá az alkalmazottak célzott (igényre 

szabott) továbbképzését.  
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Szcenárió D: Wekerle Sándor Alkalmazott Gazdaságtudományok Egyeteme 

 

16. ábra   Szcenárió D: Wekerle Sándor Alkalmazott Gazdaságtudományok Egyeteme 

Ez a szcenárió egy kicsi, ám sokszínű egyetemet tételez Budapest központjában, amely egy 

nemzetközi egyetemi hálózat részeként, gazdasági, informatikai és köztes képzési profillal 

működik. Specifikus jövőkutató műhelyt működtet, amelynek témái között a kkv-k működése 

és Eurázsia gazdaság- és geopolitikája a domináns. Sokféle hallgatója van, mintegy 1000 diák, 

amelyek 20%-a külföldi. 

Értékajánlatában többféle gazdasági, informatikai képzés szerepel nyelvi, társadalmi és 

kulturális kiegészítő modulokkal. Többféle alapképzést, duális képzést, mesterképzés, valamint 

kapcsolódó továbbképzéseket, felnőttképzéseket futtat. Módszereit hibrid képzési megoldások 

jellemzik. A hallgatók kelet-nyugati mobilitásban vehetnek részt és interkulturális 

tapasztalatokra tehetnek szert. Az oktatás gyakorlatközeli, a szakmai tapasztalatszerzésre 

támaszkodik és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál. Izgalmas diákéletre ad lehetőséget 

Budapest egyik kiemelt alközpontjában. 

Az együttműködő vállalati partnerek számára az egyetem keleti üzleti partnerségeket közvetít, 

üzletépítésben nyújt támogatást, továbbá közös kutatásokat végez, gazdasági elemzéseket 

készít, tanácsadást folytat és célzott üzlet- és szakember-fejlesztést kínál. A hallgatókkal közös 

munka révén friss szemléletet visz be a vállalatokhoz, amelyek tapasztalat alapján választhatják 

ki új munkavállalóikat. 

* 

A szcenáriók megvalósíthatósági, fenntarthatósági és környezeti feltételek szempontjából 

történő elemzése arra mutat, hogy – bár hosszabb távon a D, – a következő néhány év során a 

C változat megvalósítása tekinthető reális célkitűzésnek.  

Ezért jelen stratégiai dokumentum a Wekerle Sándor Üzleti Tudományok Alkalmazott 

Egyeteme (WSÜE) létrehozását tűzi célul, a bemutatott jellemzőkkel (körülbelül 1000 fős 

hallgatói létszámmal működő egyetem, jelentős nappali tagozatos és külföldi hallgatói 

aránnyal, két mesterszakkal, innovatív, hibrid oktatási megoldásokkal, jól definiált kutatási 

projektekkel és erős vállalati kapcsolatokkal). 
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3. Intézményi stratégia a 2021-2024 közötti időszakra    

Stratégia irányok és a stratégia célrendszere 

A 2022-2025 időszakra vonatkozó stratégiai elképzeléseinket 8 fókusz, ezen belül 28 stratégiai irány mentén határoztuk meg. A stratégiai irányok 

összesen 106 feladatot (akciót) tartalmaznak. A kitűzött stratégiai célok területeit az alábbi áttekintő ábra mutatja be. 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 

7 stratégiai irány 

34 feladat 

 

KUTATÁS, TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

4 stratégiai irány 

15 feladat 

 

HARMADIK MISSZIÓ 

4 stratégiai irány 

14 feladat 

 

KIEMELT KÉPZÉSI TERÜLETEK 

2 stratégiai irány 

5 feladat 

INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS 

1 stratégiai irány 

9 feladat 

 

FINANSZÍROZÁS ÉS 

VAGYONGAZDÁLKODÁS 

3 stratégiai irány 

6 feladat 

 

SZOLGÁLTATÁSOK 

4 stratégiai irány 

23 feladat 

 

KIEMELT STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK 

3 stratégiai irány 

 

17. ábra   A főiskola stratégiai célrendszere 
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3.1. Kiemelt stratégiai célkitűzések:  

Nappali tagozatos és külföldi hallgatók létszámának emelése, amely több területre is 

fejlesztő hatást gyakorol. 

A nappali tagozatos és külföldi hallgatók létszámának emeléséhez mind a 

képzésfejlesztés, mind a rekrutációs és marketing stratégia, mind a hallgatói 

szolgáltatások terén jelentős fejlesztéseket szükséges elvégeznünk. 

Az intézményi -és szakakkreditációs képesség fejlesztése, az ESG3 alapú működés teljessé 

tétele. 

Az intézményi akkreditáció újabb elnyeréséhez a minőségirányítási rendszer fejlesztését 

végezzük el, továbbá a MAB által korábban nem akkreditált képzési programok 

akkreditáltatását kezdjük meg, az ehhez szükséges dokumentáció kidolgozásával, 

személyi- és egyéb feltételek biztosításával. 

Az alkalmazott tudományok egyetem státus elérése4, az ehhez szükséges személyi-, 

szervezeti- és szakfejlesztések elvégzése. 

Legalább két mesterképzési szak indítására való jogosultság megszerzésére törekszünk 

az ehhez a szükséges HR-, képzési program- és szolgáltatásfejlesztések elvégzésével. 

Legalább két szakon duális képzés indítását tervezzük, ehhez vállalati partnerekkel 

képzési megállapodásokat kötünk és fejlesztjük a képzési programokat. 

A tudományos fokozattal rendelkezők arányát folyamatosan biztosítjuk, a lehetőségek 

mentén növeljük. 

A tudományos diákköri tevékenység mértékét és minőségét erősítjük. 

3.2. Oktatás és képzés 

3.2.1. Képzési kínálat (portfolió) bővítése 

A képzési kínálatot a fő profil megtartásával, társadalomtudományok felé történő szélesítésével 

és az elérhető programtípusok változatosságának növelésével kívánjuk javítani, vonzóbbá 

tenni. 

1. A meglévő alapképzések megerősítése (sorrendben: kereskedelem és marketing, 

gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrás, pénzügy, gazdaságinformatika). 

2. Két új mesterképzés indítása (kereskedelem és marketing, gazdálkodás és 

menedzsment szakmai területeken) magyar mellett angol nyelven is. 

3. Duális képzés kialakítása vállalati partnerek bevonásával. 

4. Szakirányú továbbképzések, posztgraduális rövid képzések és felnőttképzések terén 

a meglévő programokon a létszám emelése, továbbá új programok indítása 

gazdasági, informatikai, környezetmenedzsment és társadalomtudományi 

szakterületeken, magyar mellett angol nyelven is. 

                                                 

3 ESG: Euroepan Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education (Az európai 

felsőoktatás minőségbiztosításának standardjai és útmutatója 
4 2011. évi CCIV. tv 
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5. Rövid, intenzív oktatási kínálat és szolgáltatások erősítése (pl. nyári egyetem, 

tréningek, táborok). 

3.2.2. Képzési szerkezet és tartalom megújítása 

Rugalmasabb tanulást lehetővé tévő, egymással jobban kapcsolódó képzések szerkezetét 

hozzuk létre és tartalmukat a végzettek még jobb alkalmazhatóságára tekintettel korszerűsítjük. 

1. A hozzáférés szélesítése érdekében többféle tanulási módot is lehetővé tévő képzési 

formák kialakítása (nappali és levelező mellett esti, e-learning, modul-alapú tanulási 

lehetőségek biztosítása). 

2. A meglévő képzések tartalmi és szerkezeti illesztése, egymást átfedő alapozó és ahol 

lehetséges, szakmai törzsmodulokkal; a szakmai specifikumok érvényesítésére 

elsősorban specializációkban (pl. e-kereskedelem, regionális fejlesztés, Shared 

Service Center) illetve posztgraduális keretek között. 

3. Az átjárhatóság és rugalmasság növelése érdekében a képzések modularizálása az 

egyéni tanulási utak kialakítására és az egész életen át történő tanulás lehetőségére 

tekintettel. 

4. A tanulási eredményesség növelése érdekében képzési programok közötti átjárással 

rugalmas kimenetek biztosítása; a szakirányú továbbképzések, felnőttképzések, 

önállóan elvégezhető modulok illesztése az alap- és mesterképzési programokhoz. 

5. A képzések (köztük a továbbképzések és felnőttképzések, illetve kisméretű 

modulok [microcredentials]) egymásra építhetőségének (stackability) erősítése. 

6. A képzések tartalmi korszerűsítése (pl. a tárgyak által fejlesztett kompetenciák 

aktualizálása, a legfrissebb hazai és külföldi szakirodalom folyamatos beemelése az 

oktató által feldolgozott tananyagba valamint a kötelező és ajánlott irodalmak 

körébe) és összehangolása a munkaerőpiaci szereplők, helyi társadalom és gazdaság 

igényeivel. 

7. A korábban, máshol szerzett képességek és tudások rugalmas elismerése és tanulási 

utakba építésének (beszámításának) támogatása. 

3.2.3. Oktatási módszerek fejlesztése 

A digitális megoldások előtérbe kerülése és a munkaerőpiac által igényelt képességek 

fejlesztése érdekében többféle oktatás-módszertani fejlesztést végzünk el. 

1. A szerkezeti korszerűsítés mellett módszertani megújulás a hallgatók tanulási 

eredményességének javítása, a lemorzsolódás és a passziválás mértékének 

csökkentése érdekében, így többek között személyes odafigyeléssel tanítás, 

projektmódszerek alkalmazása, kooperatív tanítási-tanulási megoldások, 

mentorálási tevékenység kialakítása. 

2. A képzések rugalmasságának növelése érdekében online és hibrid oktatási és 

tanulási módok alkalmazása (jelenléti és otthoni munka, digitális platformok és 

technológia alkalmazása, e-learning elemek megjelenítése), a képzési anyagok 

átdolgozása, és így az érintett hallgatói létszám növelése. 

3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása 

a képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD módszertanok bevezetése 

vállalati partnerekkel közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös projektekbe. 
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4. A hallgatók személyes felelősségét növelő, motiváltságukat javító oktatásszervezési 

megoldások kialakítása és bevezetése. 

3.2.4. Hallgatói hozzáférési lehetőségek és tanulástámogatás javítása 

Mind a tehetségek kiemelt támogatására, és a különböző hátrányokban szenvedők, 

nehézségekkel küzdők tanulásának javítására törekszünk, hogy csökkentsük elvándorlásukat 

vagy lemorzsolódásukat és javítsuk tanulási eredményességüket és a diplomaszerzést.  

1. A különböző hátterű, anyanyelvű, felkészültségű és tanulási stratégiával és 

technikával rendelkező hallgatók számára szintrehozó modulok, illetve önfejlesztést 

támogató, az interkulturális kihívásokat figyelembe vevő hibrid és innovatív 

megoldások bevezetése (pl. játékosítás), tanulási képességeik, digitális képességeik 

és szakmai fejlődésük megerősítésére a lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

2. Hallgatók tanulási és életviteli nehézségeinek megoldását segítő szolgáltatások 

(tanulási tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás; kortárs segítő csoport szervezése, 

a meglévő mentorálási tevékenység erősítése). 

3. Eljárások kialakítása és működtetése a passzív státuszú hallgatók folyamatos 

figyelemmel kísérésére és aktívvá válásuk elősegítésére. 

4. A honlap és az digitális platformok, tananyagok, felületek akadálymentessé tétele 

(az akadálymentesség tág értelmű felfogása alapján). 

5. Partnerekkel közösen ösztöndíj-alap létrehozása szociálisan rászoruló, illetve kiváló 

tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatók számára, valamint a részletfizetés 

lehetőségének bevezetése. 

6. Célzott program indítása a jobb képességű hallgatók vonzására (pl. [rész]ösztöndíj, 

egyéb kedvezmények). 

7. A tehetséggondozás megerősítése a tudományos diákköri munka jobb szervezése 

révén: a hallgatók tudományos kutatómunkájának szervezésére, koordinálására és 

támogatására intézményi szintű TDK-Bizottság működtetése, valamennyi tanszéken 

lehetőség kialakítása a TDK kutatások támogatására.  

8. Az idegennyelvi képzés hatékonyságának fokozása a diplomaszerzés elősegítése 

érdekében (pl. több nyelvi kurzus felajánlása, idegen nyelven meghirdetett szakmai 

tárgyak számának növelése). 

3.2.5. Oktatói kapacitásfejlesztés, állománybővítés 

A képzések, az oktatás minőségének javítása érdekében növeljük az oktatói létszámot, javítjuk 

a minősített oktatók arányát, fiatalítjuk korösszetételüket és teljesítménymenedzsment rendszer 

létrehozásával segítjük szakmai és oktatási kompetenciáik fejlődését. 

1. A MAB által még nem akkreditált szakok, az újonnan indítani tervezett szakok és 

az alkalmazott tudományok egyeteme státus elérése érdekében szükséges az oktatói 

kar kapacitásépítése (számbeli bővítése és összetételének fejlesztése). A minőségi 

(akkreditációs) feltételekre, a korfára és a nemi esélyegyenlőség elveire 

figyelemmel (amiben a jelenlegi állapothoz képest bizonyosan szükséges lesz a 

tudományos fokozattal rendelkező fiatal női alkalmazottak arányának növelése) 

részletes kapacitás-elemzés elvégzése szükséges, amelynek eredményeire 

támaszkodva tudatos, előre tervezett állományalakítás kezdhető meg. Ennek sikerét 

egy HR stratégia és HR menedzsment kiépítése segítheti elő. 
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2. Az oktatói kar intézményi elkötelezettségét erősítő, motivációját növelő 

teljesítményértékelő eljárás megújítása és teljesítménymenedzsment rendszer 

kiépítése szükséges, ennek keretében történhet meg vonzó karrierpályák, ösztönzők, 

versenyképes bérezés és mozgóbérezés feltételeinek kialakítása és összekötése a 

teljesítményértékeléssel. A teljesítményértékelés bevezetésével az oktatói és kutatói 

kiválóság erősítése, a szakmai gyakorlati és vállalkozási tapasztalatok 

hasznosításának ösztönzése is szükségessé válik.  

3. Módszertani és szakmai támogatási mechanizmusok kialakítása, 

kompetenciafejlesztések (pl. digitális tanítási módszerek, idegen nyelvű tanítás), az 

egyéni élethelyzetekre figyelemmel lévő munkáltatói megoldások működtetése az 

oktatók számára. 

3.2.6. Mobilitás növelése, nemzetköziesítés 

Növelni kívánjuk a nemzetköziesedés szintjét, fokozzuk a hallgatók és oktatók nemzetközi 

mobilitását és a külföldi hallgatók számát. 

1. A növekvő létszámon belül a külföldi hallgatók arányának növelése célzott 

rekrutációs intézkedések révén. 

2. Külföldi képző intézményi és vállalati partnerek bevonásával, a tantervek 

átalakításával (modulok, mobilitási ablak) a rövid (néhány hetes) és közepes (egy 

szemeszteres) hallgatói mobilitás (szakmai gyakorlat, képzés) lehetőségeinek 

javítása. 

3. A külföldi hallgatók aktív bevonásával a mobilitásban részt venni nem tudó magyar 

hallgatók számára nemzetközi tanulási környezet és élmény nyújtása. 

3.2.7. Oktatási együttműködések és partnerségek 

Szélesebb körű és szorosabb partneri viszonyrendszert hozunk létre, hogy kiaknázzuk az ebből 

eredő sokrétű előnyöket. 

1. Az oktatók közötti belső szakmai együttműködések erősítése. 

2. Pályázati tevékenység felfuttatása hazai és nemzetközi partnerségek kialakítása és 

bővítése érdekében az oktatás, a kutatás terén képző intézményekkel, vállalatokkal, 

civil szervezetekkel, egyéb intézményekkel. 

3. Hallgatók bevonása partnerségi programokba, hálózati tevékenységekbe, ezek révén 

a munkahelyi tanulás és tehetséggondozás erősítése. 

4. Partner felsőoktatási intézményekkel folytatott hálózati vagy közös képzésekbe 

kiajánlható speciális modulok kifejlesztése. 
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3.3. Kutatás, tudományos tevékenység 

3.3.1. Képzési profilhoz kapcsolódó kutatási irányok 

Megerősítjük a főiskola tudományos tevékenységét és eredményeit. 

1. Az intézmény profilját erősítő, sajátos kutatási irányok meghatározása a 

képzésekhez illeszkedő szakterületeken. Tematikai fókusz a komparatív  

gazdaságpolitika, térségi preferencia az eurázsiai régió, fő megközelítés a 

jövőkutatás. 

3.3.2. Kutatási műhelyek létrehozása 

Kiépítjük a kutatómunka támogatásának szervezeti kereteit, kutatóműhelyt alapítunk és 

tudományos rektorhelyettesi pozíciót hozunk létre. 

1. A képzési profilhoz illeszkedő, azt erősítő szakterületeken néhány olyan kutatási 

csoportok alakítása, amelyben oktatók és hallgatók egyaránt részt vesznek, vállalati 

partnerek is bekapcsolhatók. 

2. Pályázati és kutatásmenedzsment tevékenység erősítése a kutatási projektek 

finanszírozási hátterének biztosítása érdekében. 

3. Partner intézmények, vállalatok bevonása a kutatási tevékenységekbe, illetve 

bekapcsolódás partner intézmények, szervezetek által vitt kutatásokba. 

4. A kutatási műhelyek, kutatócsoportok tevékenységei és eredményei menedzselésére 

egy kutató- és innovációs műhely megalapítása. 

5. Az oktatók tudományos életpályájának fejlesztésére pályautak kialakítása (pl. 

diszciplináris kutatói-oktatói, professzionális képzési, gyakorlati tanári, mentori) és 

az életpályának megfelelő (diszciplináris, szakmakutatási, képzésmódszertani) 

alkalmazott kutatási műhelyekbe szervezése, az oktatási és kutatási tevékenységek 

időmérlegének újragondolása. 

6. Az oktatók (és hallgatók) tudományos konferencia részvételének, 

továbbképzésének ösztönzésére és támogatására intézményi irányelvek és keretek 

kialakítása. 

7. Rendszeres tudományos események, szakmai napok megtartása az intézményen 

belüli és a partnerek közötti tudományos párbeszéd erősítésére, a tapasztalatok, 

eredmények megosztására. 

3.3.3. Külső K+F+I kapcsolatok erősítése 

Mind a kutatás, mind az oktatás támogatására erősítjük az innovációs együttműködéséket. 

1. Vállalatok számára megrendelésre induló kutatások felfuttatása, az ehhez szükséges 

vállalati kapcsolatok kiépítése; vállalati és más partnerségi kapcsolatokban az 

oktatási, a kutatási és a vállalkozói célok integrált kezelése. 

2. K+F tevékenységek stratégiájának kidolgozása, benne a fő tematikai fókuszok, 

értékajánlatok, kapcsolati irányok, partnerségi lehetőégek meghatározása. 

3. A kutató- és innovációs intézet/központ keretei között a vállalati és partnerségi 

kapcsolatok menedzselésének megerősítése, Technológiai és Tudástranszfer 

Szolgáltató tevékenység (iroda) elindítása. 
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3.3.4. Kutatási kapacitás és motiváció erősítése 

Fontosnak tartjuk, hogy javítsuk a főiskola kutatási kapacitásait és a kutatás iránti motivációt. 

1. Egyéni kutatások helyett csoportos kutatási projektek preferálása. 

2. A kutatási tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos elvárások és 

támogatások, elismerések beillesztése a teljesítményértékelési és –menedzsment 

rendszerbe. 

3. Az oktatói kar alakítása során a tudományos minősítés, korábbi teljesítmény és 

kutatási terület erőteljesebb figyelembe vétele az intézményi kutatásfejlesztési 

stratégia alapján. 

4. Az oktatói és hallgatói szakmai innovációs és kutatási lehetőségek bővítése 

üzleti/vállalati partnerségek fejlesztése révén. 

 

 

 

 

3.4. Harmadik misszió 

3.4.1. A társadalmi kihívások kezelése, társadalmi innováció 

A kutatás-fejlesztés javításával annak társadalmi-gazdasági hasznosulásához is szeretnénk 

hozzájárulni. 

1. Innovációmenedzsment tevékenység megerősítése a kutatási eredmények 

társadalmi, gazdasági hasznosítása érdekében. 

2. Az aktuális társadalmi-gazdaság igények és kihívások monitorozása a kutatási 

projektek jobb célzása és eredményeik hasznosulása érdekében. 

3. K+F tevékenységekre sokszínű teamek összeállítása, köztük társadalmi innovációk 

iránt elkötelezett szervezetekkel. 

3.4.2. Ismeretterjesztés 

Fontos küldetésnek, továbbá a főiskola szélesebb körű megismertetése eszközének is tekintjük 

az új kutatási eredmények, tudományos ismeretek közérthető terjesztését a nyilvánosságban.  

1. A kutatási és fejlesztési eredmények terjesztésére korszerű információs felületek és 

közérthetően, érdekesen tálalt tartalmak fejlesztése. 

2. A kutatási és fejlesztési eredményekből tudásbázis építése, és hozzáférhetővé tétele. 

3. Különböző célcsoportok számára (pl. 10-18 évesek; idősek) tájékoztató, 

ismeretterjesztő tevékenységek indítása. 

3.4.3. Helyi gazdaság- és társadalomfejlesztésben való részvétel, hatásgyakorlás 

Fontosnak tartjuk, hogy jobban jelen legyünk és hatást tudjunk gyakorolni közvetlen 

környezetünkre, ezzel is erősítve ismertségünket és elfogadottságunkat. 

1. A helyi társadalom, gazdaság szereplőinek preferálása a partnerségépítés során. 

2. Intézményi profilként a KKV-k felé nyitás a partnerségekben, hálózatépítés során.  



  

39 

 

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA  Intézményfejlesztési Terv (2022-2025) 

3. Szakértői, tanácsadói tevékenység kiépítése KKV-k számára. 

4. Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, kulturális intézményekkel, civil 

szervezetekkel.  

5. Helyi gazdaságot, társadalmat célzó hallgatói vállalkozások indításának ösztönzése, 

támogatása.  

3.4.4. Hozzájárulás a határon túli magyar oktatás minőségi, mennyiségi fejlesztéséhez 

A határon túli magyarság oktatásában való részvétellel hatókörünket, ismertségünket és 

kapcsolatrendszerüket is bővítjük, továbbá a képzéseink iránt érdeklődők számát is 

növelhetjük.  

1. Bekapcsolódás a határon túli magyar oktatásban aktív intézmények hálózatába. 

2. Modulok, képzési tartalmak kiajánlása a határon túli magyar oktatásba. 

3. Határon túli magyar (kis)vállalatokkal, szervezetekkel közös tevékenységek 

kialakítása.  

3.5. Intézményirányítás 

A tervezett növekedéshez és megújuláshoz, a hatékony működéshez elengedhetetlen a 

szervezet fejlesztése és korszerű irányítási megoldások bevezetése. 

1. A működési hatékonyság fokozása és a stratégiai célok intézményi 

megvalósításának erősítése érdekében a funkcionális felelősségi és hatáskörök 

felülvizsgálata, világos elhatárolása és definiálása. 

2. A létrejövő új belső szervezeti egységek vezetői és munkatárai számára a 

döntéselőkészítő mechanizmusokban való részvétel biztosítására az egyeztető 

fórumok és folyamatok újratervezése. 

3. A stratégiai célok megvalósításához szükséges személyi kapacitások kiépítése. 

4. A funkcionális támogató területek munkatársai számára HR menedzsment és 

teljesítményértékelési és –menedzsment mechanizmusok kialakítása. 

5. A működési folyamatok feltérképezése, rögzítése és szabályozása. 

6. A minőségirányítás szervezetének és működésének felülvizsgálata és fejlesztése: az 

ISO alapú, eljárás központú minőségi külső értékelésről célszerű a hangsúlyt az ESG 

2015 szerinti stratégiához kötött minőségprogramhoz igazítani, erősítve a képzési 

orientáció és az intézményi profil szerinti akkreditációs megfelelésre törekvést. 

7. Az adat-alapúság erősítése, a vezetői adatszolgáltatás továbbfejlesztése és a 

minőségirányítás kiterjesztése az adatszolgáltatásra, az adatminőségre és az 

adatfelelősségre. 

8. A belső kommunikáció csatornáinak fejlesztése, a hatékonyság javítása érdekében. 

9. A belső ügyfélélmény fokozásához szükséges szempontok, mérések és 

visszacsatolások kiépítése mind a hallgatók, mind az akadémiai személyzet, mind 

pedig a funkcionális támogató tevékenységeket ellátó munkatársak vonatkozásában. 

 

3.6. Finanszírozás és vagyongazdálkodás 

A működőképesség fenntartása, a meglévő vagyon megóvása és fejlesztése, korszerű 

folyamatok kiépítése szükséges az alaptevékenységek zavartalan fenntartása érdekében. 
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3.6.1. Vagyonhasznosítás, megóvás, fejlesztés 

1. Vagyongazdálkodási szabályozás felülvizsgálata és aktualizálása.  

3.6.2. Intézményi folyó finanszírozás stabilitása, megalapozottsága és átláthatósága 

1. 3 éves finanszírozási terv készítése. 

2. A stratégiai célok megvalósítását szolgáló fejlesztési alap/keret elkülönítése. 

3.6.3. Forrásbevonó képesség erősítése 

1. Pályázati, kutatási és szolgáltatási tevékenységekből származó bevételek növelése. 

2. Vállalati közös projektekből, megrendelésekből származó bevételek növelése. 

3. Oktatók, kutatók, alkalmazottak forrásbevonási eredményességét javító motivációs 

rendszer kidolgozása. 

3.7. Szolgáltatások 

3.7.1. Marketing és PR 

A tervezett hazai és külföldi hallgatólétszám növelés és a partnerkapcsolat-bővítésegíaránt 

megköveteli a marketing kommunikáció és toborzási tevékenység erősítését. 

1. Intézményi kommunikációs és láthatósági stratégia (brand-építés, pl. a Wekerle-név 

ismertségének fokozása, a képzések unikális elemeinek hangsúlyozása [pl. 

gyakorlatorientált és korszerű specializációk]) kidolgozása és megvalósítása. 

2. Felső szintű lobbitevékenység erősítése, jelenlét és láthatóság erősítése a szakmai és 

ágazati fórumokon, rendezvényeken. 

3. A hallgatói létszám növelése érdekében a hallgatók motivációit feltáró piackutatás 

alapján hazai és nemzetközi hallgatói toborzási stratégia kidolgozása és 

megvalósítása. 

4. A korábbiaknál aktívabb és célirányosabb beiskolázási kampányok lebonyolítása, 

az oktatók hallgatótoborzásban való részvételének, bevonódásának motiválása, 

elismerése. 

5. Partner középiskolai hálózat kiépítése a toborzás, tudásterjesztés érdekében 

(szolgáltatások, kapcsolattartás, osztályfőnökök bevonása, médiajelenlét a 

kampányokon kívül is stb.). 

6. Határon túli magyar területeken a láthatóság fokozásnak megtervezése. 

3.7.2. Eszköz- és infrastruktúra fejlesztés  

Állandó feladatot jelent a körszerű infrastruktúra biztosítása, ezen belül az oktatással 

kapcsolatos stratégiai céljainak érdekében külön is törekszünk a digitális infrastruktúra 

megújítására és hallgatói közösségi terek létrehozására. 

1. Az intézmény látogatói és közösségi központ funkciójának erősítése az épület fizikai 

vonzerejének fokozásával (külső és belső terek megjelenésének hozzáigazítása a 

városnegyed fejlesztése során kialakuló új környezethez; közösségi szolgáltatások 
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megnyitása a környéken dolgozók, lakók, áthaladók számára) a város számára 

nyitott főiskola/egyetem koncepciója mentén. 

2. Az oktatástechnológiai – informatika infrastruktúra (és eszközpark) jelentős 

megújítása, új webináriumi rendszer kialakítása, laborok létesítése. 

3. A hallgatókkal való kapcsolattartás informatikai megoldásainak fejlesztése 

(applikáció fejlesztése, tájékoztató panelek). 

4. Hallgatók bevonásával közösségi térfejlesztési megoldások megvalósítása. 

3.7.3. A hallgatói támogatások és diákjóléti szolgáltatások 

Hallgatóink eredményes tanulásának, tanulmányi éveik során való jóllétének biztosítása 

érdekében számos szolgáltatást megerősítünk, és újakat is vezetünk be. 

1. Hallgatói ügyfélélmény és elégedettség javítása, mérése, visszacsatolása mind az 

oktatók, mind a tanulmányi adminisztráció, mind az egyéb hallgatói szolgáltatások 

tekintetében 

2. Panaszkezelés mechanizmusának fejlesztése 

3. Volt hallgatók körében gyűjtendő visszajelzések megtervezése és elindítása 

4. A tervezett mesterképzésekre tekintettel és a magasabb színvonalú oktatói-hallgatói 

kutatómunka érdekében a könyvtári állományt fejleszteni szükséges a gazdasági és 

marketing szakkönyvek területén, valamint növelni kell a digitális adatbázisokhoz 

való hozzáférést. 

5. A hallgatói közösségi élet fejlesztése ezt szolgáló lehetőségek kialakításával az 

udvaron, pincében, rendezvények szervezésével, étkezési szolgáltatás 

fejlesztésével. 

6. Lakhatási igények kielégítésére szolgáltatás (pl. albérleti hálózat, albérlet- ill. 

szálláskereső, és -közvetítő szolgáltatás, 1-2 éjszakás alkalmi szálláslehetőségek 

szervezése levelező hallgatók számára). 

7. Hallgatók szociális nehézségeit segítő lehetőségek, megoldások kialakítása 

(szociális támogatási alap, bevételszerzési lehetőségek felkutatása és kiajánlása, 

olcsóbb lakhatási lehetőségek felkutatása és kiajánlása stb.). 

8. Sport és egészségtudatos életvitelt támogató szolgáltatások, lehetőségek biztosítása. 

9. A hallgatói ügyeket intéző HÖK bevonódásának és aktivitásának serkentése. 

10. A hallgatói karrierszolgáltatás bővítése, erősítése, számukra több munkába állási 

támogatás nyújtásával tréningekkel, illetve szélesebb körű kapcsolatrendszer 

kiépítésével a munkáltatók körében. 

11. Alumni szolgáltatásaink további bővítése, törekedve volt hallgatók kapcsolati 

tőkéjének és szakmai tapasztalatainak hasznosítására a vállalati kapcsolatok és a 

meglévő hallgatók kompetenciáinak fejlesztésében. 

3.7.4. Külső szolgáltatások 

Partnereink számára a főiskolán létrejövő tudást szolgáltatások formájában is hozzáférhetővé 

tesszük. 

1. Szaktanácsadás, szakértés, megrendelésre kutatás vállalkozásoknak, intézményeknek 

2. Oktatók és hallgatók bevonásával szakterületükhöz kapcsolódó vállalkozások, 

szolgáltatások indításának ösztönzése és támogatása. 
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3.8. Kiemelt képzési területek 

A főiskola profilját a gazdasági és informatikai terület erőteljes jelenléte adja, ezeken a 

gazdaság szempontjából is kiemelt képzési területeken erősíteni kívánjuk képzéseinket. 

3.8.1. Informatikai képzés fejlesztése 

1. A képzés tárgyi eszközeinek felülvizsgálata és frissítése; a technológiai 

változásokkal való lépéstartás biztosítása, elavult technológiával való oktatás, 

kutatás elkerülése. 

2. Vállalati kapcsolatok fejlesztése, képzési, kutatási együttműködés erősítése az 

iparág szereplőivel. 

3.8.2. Gazdaságtudományi képzés fejlesztése 

1. Mesterszakok kínálatának szélesítése, helyi munkaadókkal együttműködés, 

gyakorlat-orientált képzés. 

2. Nemzetköziesítésben rejlő lehetőségek kihasználása, versenyképes idegen nyelvű 

mesterképzés. 

3. Gazdasági szakirányú továbbképzés és felnőttképzésben való fokozottabb, a 

munkaadókkal összehangolt szerepvállalás erősítése. 
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4. A stratégia megvalósítása és nyomon követése 

4.1. A fejlesztések ütemezése 

A kitűzött stratégiai célok területeit, tartalmi irányait implementációs áttekintő táblába 

rendeztük (lásd M5 melléklet). A stratégia, a fejlesztések ütemezése, az IFT-n alapuló további 

tudatos, a részleteket meghatározó tervezési folyamat eredményeként valósul meg: a tervezési 

időszakon belül (1-2 év időtávra) stratégiai akciók meghatározására, illetve stratégiai 

mutatószámok definiálására kerül sor. A stratégiai akciók tartalmazzák az akció megnevezését 

és célját, az akcióhoz tartozó feladatot, az ütemezés, az erőforrás-igény, és a végrehajtás 

felelősének meghatározását. 

A stratégiai mutatószámok definiálása során a stratégiai mutatószámok meghatározásán túl 

megtörténik a stratégiai mutatószámokhoz célértékeinek meghatározása, a mutatószámokhoz 

tartozó tényadatok gyűjtése, az ellenőrzéshez és értékeléshez szükséges feldolgozást. 

Az intézményi alaptevékenységek (oktatás, K+F+I) stratégiai céljainak támogatásában fontos 

szerep jut a támogató területek szervezeti egységeiben folyó munkának. Az intézményi stratégia 

lebontásában, az akciók megvalósításában ezek a támogató területek aktívan, közreműködő 

módon részt vesznek. Ennek legfontosabb területei: emberi erőforrás gazdálkodás (HR), 

marketing, informatika, infrastruktúra és üzemeltetés.  

Az egyéni szintű teljesítményértékelésre olyan eszközként tekintünk, amely megfelelően 

kialakított ösztönzési rendszerrel összekapcsolva motivációs erővel bír, és ezen keresztül 

alkalmas és képes a stratégia megvalósításának hatékony támogatására. 

4.2. Az implementációs terv megvalósulásának elősegítése és nyomon követése 

Az intézmény olyan szervezetfejlesztési átalakításokat és megoldásokat vezet be és működtet, 

amelyek támogatni képesek a stratégiai elképzelések megvalósítását és nyomon követését. Ezek 

sorába tartozhat – feladat- és felelősségi körének egyidejű bővítése mellett – a 

Minőségbiztosítási Bizottság átalakítása Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottsággá, valamint 

a Szenátus stratégia-megvalósítást nyomon követő tevékenységének szabályozása. 

Az implementációs terv megvalósulásának elősegítését a főiskola mindenkor a PDCA elv 

fókuszban tartásával biztosítja. A tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és beavatkozás ciklikusságát 

a stratégia megvalósításának minden területén alkalmazza. 

A főiskola belső minőségirányítási rendszere a stratégia megvalósulásának és nyomon 

követésének egyik meghatározó támogató eszköze. A minőségfejlesztést célzó akciók 

befogadására és végrehajtására a minőségirányítási rendszer biztosíthat megfelelő keretet.  Cél, 

hogy a tervezési időszak kezdeti szakaszában az előző időszakban alkalmazott ISO alapú 

minőségirányítási rendszerről megtörténjen a teljes körűen átállás az ESG 2015 

követelményrendszerét, és ezzel a MAB intézményakkreditációs eljárásrendjét is kielégítő 

szabályozásra és bevezetésére.  

Az intézményi stratégia és az azt támogató minőségügyi rendszer erős és koherens 

kapcsolatának megteremtését a főiskola a siker fontos előfeltételeként kezeli.  
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5. MELLÉKLETEK 

M1   Európai uniós célokhoz való hozzájárulás 

Az alábbiakban a megadott témakörök alatt táblázatos formában jelezzük, hogy mely stratégiai 

irányok mely feladatai szolgálják az egyes európai uniós célokhoz való hozzájárulást. 

M1_1 Digitális készségek elsajátításának, a digitális oktatás-tanítás támogatása minden 

intézményi dolgozó és hallgató számára 

 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 2. online és hibrid oktatási és tanulási módok 

alkalmazása 

3.2.4 Hallgatói hozzáférési lehetőségek 

és tanulástámogatás javítása 

1. hallgatók digitális képességeinek megerősítése 

3.2.5 Oktatói kapacitásfejlesztés 

 

3. Módszertani és szakmai támogatás, kompe-

tenciafejlesztés (digitális tanítási módszerek) 

 

M1_2 Speciális képzések az intelligens szakosodás területén történő átképzést és 

továbbképzést, az innovációmenedzsmentet, a vállalkozói készségeket és a vállalatokon belüli 

innovatív üzleti modelleket illetően, figyelmet fordítva az ipari átalakulással és a körforgásos 

jelleggel kapcsolatos szükségletekre; a készségfejlesztés üzleti igényekhez történő igazítása 

 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.3.2 Kutatási műhelyek létrehozása 

 

3. vállalatok bevonása a kutatásba 

4. kutató- és innovációs műhely megalapítása 

3.3.3 Külső K+F+I kapcsolatok 

erősítése 

 

3. a vállalati és partnerségi kapcsolatok 

menedzselésének megerősítése, Technológiai és 

Tudástranszfer Szolgáltató tevékenység (iroda) 

elindítása 

3.3.4 Kutatási kapacitás és motiváció 

erősítése 

 

4. Az oktatói és hallgatói szakmai innovációs és 

kutatási lehetőségek bővítése üzleti/vállalati 

partnerségek fejlesztése 

3.4.1 társadalmi innováció 1. Innovációmenedzsment tevékenység 

megerősítése 
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M1_3 A nők munkaerőpiaci részvételének, valamint a munka és a magánélet jobb 

egyensúlyának előmozdítása, rugalmas munkafeltételek előmozdítása, családbarát felsőoktatás 

infrastrukturális támogatása. 

 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.5 Oktatói kapacitásfejlesztés, 

állománybővítés 

1. 1. a nemi esélyegyenlőség elveire figyelés, fiatal női 

alkalmazottak arányának növelése, HR 

menedzsment kiépítése 

 

M1_4 Hátrányos, alulreprezentált helyzetű hallgatói csoportok tanulmányai végigvitelének 

intézményi támogatása 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.4 Hallgatói hozzáférési lehetőségek 

és tanulástámogatás javítása 

2. 1. különböző hátterű hallgatók tanulási 

képességeinek, … szakmai fejlődésének 

megerősítése 

3. 2. Hallgatók tanulási nehézségeinek megoldását 

segítő szolgáltatások 

4. 4. akadálymentesítés 

 

M1_5 Kulcskompetenciák fejlesztése minden intézményi dolgozó és hallgató számára, a munka 

világába való zökkenőmentes átmenet elősegítése 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.4 Hallgatói hozzáférési lehetőségek 

és tanulástámogatás javítása 

5. 1. hallgatók számára önfejlesztést támogató hibrid 

és innovatív megoldások bevezetése, digitális 

képességeik és szakmai fejlődésük megerősítése 

6. 8. idegennyelvi képzés hatékonyságának fokozása 

3.2.5  Oktatói kapacitásfejlesztés 7. 3. Módszertani és szakmai támogatási 

mechanizmusok kialakítása, 

kompetenciafejlesztések 

 

M1_6 Az oktatók és tudományos dolgozók megfelelő támogatását célzó intézkedések a tanulási 

módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és validációja, a tanulási eredmények és 

képesítések elismerése tekintetében. 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

 

8. 3. képzések modularizálása az egyéni tanulási utak 

kialakítására és az egész életen át történő tanulás 

lehetőségére tekintettel 

9. 5. kisméretű modulok [microcredentials]) 

egymásra építhetőségének (stackability) erősítése 

10. 7. A korábban, máshol szerzett képességek és 

tudások rugalmas elismerése és tanulási utakba 

építésének (beszámításának) támogatása 
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3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 11. 1. projektmódszerek alkalmazása, kooperatív 

tanítási-tanulási megoldások, mentorálási 

tevékenység kialakítása 

3.2.5  Oktatói kapacitásfejlesztés 12. 3. Módszertani és szakmai támogatási 

mechanizmusok kialakítása, 

kompetenciafejlesztések 

 

M1_7 A felnőttkori tanulás előmozdítása továbbképzés és átképzés révén 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

 

13. 3. Az átjárhatóság és rugalmasság növelése 

érdekében a képzések modularizálása az egyéni 

tanulási utak kialakítására és az egész életen át 

történő tanulás lehetőségére tekintettel. 

14. 4. felnőttképzések, önállóan elvégezhető modulok 

illesztése 

15. 5. A képzések (köztük a továbbképzések és 

felnőttképzések 

 

M1_8 Oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.7.2 Eszköz- és infrastruktúra 

fejlesztés 

az oktatással kapcsolatos stratégiai 

célok érdekében digitális infrastruktúra 

megújítása, hallgatói közösségi terek 

létrehozása 

16. 2. informatika infrastruktúra (és eszközpark) 

jelentős megújítása, új webináriumi rendszer 

kialakítása, laborok létesítése 

17. 4. közösségi térfejlesztési megoldások 

megvalósítása 

 

M1_9 Környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra való reflektálás, fenntarthatóság 

témakörének beépítése a tananyagokba, mintaprojektek indítása 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

 

6. A képzések tartalmi korszerűsítése (pl. a tárgyak 

által fejlesztett kompetenciák aktualizálása, a 

legfrissebb hazai és külföldi szakirodalom 

folyamatos beemelése az oktató által feldolgozott 

tananyagba valamint a kötelező és ajánlott 

irodalmak körébe) és összehangolása a 

munkaerőpiaci szereplők, helyi társadalom és 

gazdaság igényeivel. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 

 

3. vállalati partnerekkel közösen, hallgatók 

tanulási célú bevonása K+F tevékenységekben 

(LbR), vállalatokkal közös projektekbe 
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3.4.1 Társadalmi kihívások kezelése, 

társadalmi innováció 

 

2. Az aktuális társadalmi-gazdaság igények és 

kihívások monitorozása a kutatási projektek jobb 

célzása és eredményeik hasznosulása érdekében. 

3. K+F tevékenységekre sokszínű teamek 

összeállítása, köztük társadalmi innovációk iránt 

elkötelezett szervezetekkel. 

3.4.3 Helyi gazdaság- és 

társadalomfejlesztésben való részvétel 

4. Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, 

kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel.  

5. Helyi gazdaságot, társadalmat célzó hallgatói 

vállalkozások indításának ösztönzése, támogatása.  

M2   A Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez való illeszkedés 

M2_1 Felsőfokú gyakorlati képzés megerősítésére és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 

átalakítására vonatkozó tervek.  

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

6. A képzések tartalmi korszerűsítése és 

összehangolása a munkaerőpiaci szereplők, helyi 

társadalom és gazdaság igényeivel. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 1. projektmódszerek alkalmazása, kooperatív tanítási-

tanulási megoldások, 

3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

3.2.5  Oktatói kapacitásfejlesztés 2. teljesítménymenedzsment rendszer kiépítése, vonzó 

karrierpályák, ösztönzők, versenyképes bérezés és 

mozgóbérezés feltételeinek kialakítása és összekötése 

a teljesítményértékeléssel. Az oktatói és kutatói 

kiválóság erősítése, a szakmai gyakorlati és 

vállalkozási tapasztalatok hasznosításának ösztönzése 

3. Módszertani és szakmai támogatási mechanizmusok 

kialakítása, kompetenciafejlesztések, az egyéni 

élethelyzetekre figyelemmel lévő munkáltatói 

megoldások 

3.2.7 Oktatási együttműködések és 

partnerségek 

1. Az oktatók közötti belső szakmai együttműködések 

erősítése 

3. Hallgatók bevonása partnerségi programokba, 

hálózati tevékenységekbe, ezek révén a munkahelyi 

tanulás és tehetséggondozás erősítése 
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3.3.2 Kutatási műhelyek létrehozása 

 

5. Az oktatók tudományos életpályájának fejlesztésére 

pályautak kialakítása, az életpályának megfelelő 

(diszciplináris, szakmakutatási, képzésmódszertani) 

alkalmazott kutatási műhelyekbe szervezése, az 

oktatási és kutatási tevékenységek időmérlegének 

újragondolása 

3.3.3 Külső K+F+I kapcsolatok 

erősítése 

1. partnerségi kapcsolatokban az oktatási, a kutatási és 

a vállalkozói célok integrált kezelése 

3.3.4 Kutatási kapacitás és 

motiváció erősítése 

4. Az oktatói és hallgatói szakmai innovációs és 

kutatási lehetőségek bővítése üzleti/vállalati 

partnerségek fejlesztése révén 

M2_2 A felsőoktatási intézmény infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformjára 

vonatkozó konkrét elképzelések 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

6. A képzések tartalmi korszerűsítése és 

összehangolása a munkaerőpiaci szereplők, helyi 

társadalom és gazdaság igényeivel. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

3.3.3. Külső K+F+I kapcsolatok 

erősítése 

1. Vállalatok számára megrendelésre induló kutatások 

felfuttatása, az ehhez szükséges vállalati kapcsolatok 

kiépítése; vállalati és más partnerségi kapcsolatokban 

az oktatási, a kutatási és a vállalkozói célok integrált 

kezelése. 

3.3.4 Kutatási kapacitás és 

motiváció erősítése 

4. Az oktatói és hallgatói szakmai innovációs és 

kutatási lehetőségek bővítése üzleti/vállalati 

partnerségek fejlesztése révén. 

3.4.1 A társadalmi kihívások 

kezelése, társadalmi innováció 

1. Innovációmenedzsment tevékenység megerősítése a 

kutatási eredmények társadalmi, gazdasági 

hasznosítása érdekében. 

2. Az aktuális társadalmi-gazdaság igények és 

kihívások monitorozása a kutatási projektek jobb 

célzása és eredményeik hasznosulása érdekében. 

3. K+F tevékenységekre sokszínű teamek 

összeállítása, köztük társadalmi innovációk iránt 

elkötelezett szervezetekkel. 
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3.4.3 Helyi gazdaság- és 

társadalomfejlesztésben való 

részvétel, hatásgyakorlás 

1. A helyi társadalom, gazdaság szereplőinek 

preferálása a partnerségépítés során. 

2. Intézményi profilként a KKV-k felé nyitás a 

partnerségekben, hálózatépítés során.  

4. Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, kulturális 

intézményekkel, civil szervezetekkel.  

5. Helyi gazdaságot, társadalmat célzó hallgatói 

vállalkozások indításának ösztönzése, támogatása. 

 

M2_3 A feladat-, teljesítmény- és minőségalapú ösztönzőket tartalmazó képzés- és 

szervezetfejlesztési elképzelések, illetve ezekre vonatkozó tervek 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

6. A képzések tartalmi korszerűsítése és 

összehangolása a munkaerőpiaci szereplők, helyi 

társadalom és gazdaság igényeivel. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 1. projektmódszerek alkalmazása, kooperatív tanítási-

tanulási megoldások 

4. A hallgatók személyes felelősségét növelő, 

motiváltságukat javító oktatásszervezési megoldások 

kialakítása és bevezetése. 

3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

3.2.5  Oktatói kapacitásfejlesztés 2. teljesítménymenedzsment rendszer kiépítése, vonzó 

karrierpályák, ösztönzők, versenyképes bérezés és 

mozgóbérezés feltételeinek kialakítása és összekötése 

a teljesítményértékeléssel. Az oktatói és kutatói 

kiválóság erősítése, a szakmai gyakorlati és 

vállalkozási tapasztalatok hasznosításának ösztönzése 

3.3.2 Kutatási műhelyek létrehozása 

 

5. Az oktatók tudományos életpályájának fejlesztésére 

pályautak kialakítása, az életpályának megfelelő 

(diszciplináris, szakmakutatási, képzésmódszertani) 

alkalmazott kutatási műhelyekbe szervezése, az 

oktatási és kutatási tevékenységek időmérlegének 

újragondolása 
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M2_4 A fenti célok megvalósítására szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó 

elképzelések és tervek 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 3.7.2 Eszköz- és infrastruktúrafejlesztés stratégiai 

irány  

2. Az oktatástechnológiai – informatika infrastruktúra 

(és eszközpark) jelentős megújítása, új webináriumi 

rendszer kialakítása, laborok létesítése 

3. A hallgatókkal való kapcsolattartás informatikai 

megoldásainak fejlesztése 

3.8.1 Kiemelt képzési területek – 

informatikai képzés 

1. A képzés tárgyi eszközeinek felülvizsgálata és 

frissítése; a technológiai változásokkal való lépéstartás 

biztosítása 

 

M2_5 A felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása és 

az oktatásban való részvétel növelése érdekében tervezett képzési, szervezeti struktúra 

átalakításával, oktatási innovációval kapcsolatos fejlesztési javaslatok. 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.1 Képzési kínálat (portfolió) 

bővítése 

3. Duális képzés kialakítása vállalati partnerek 

bevonásával 

4. Szakirányú továbbképzések, posztgraduális rövid 

képzések és felnőttképzések terén új programok 

indítása gazdasági, informatikai, 

környezetmenedzsment és társadalomtudományi 

szakterületeken, magyar mellett angol nyelven is. 

5. Rövid, intenzív oktatási kínálat és szolgáltatások 

erősítése (pl. nyári egyetem, tréningek, táborok). 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

1. Ttöbbféle tanulási módot is lehetővé tévő képzési 

formák kialakítása (esti, e-learning, modul-alapú 

tanulási lehetőségek biztosítása). 

3. A képzések modularizálása az egyéni tanulási utak 

kialakítására és az egész életen át történő tanulás 

lehetőségére tekintettel. 

4. A képzési programok közötti átjárással rugalmas 

kimenetek biztosítása; a szakirányú továbbképzések, 

felnőttképzések, önállóan elvégezhető modulok 

illesztése az alap- és mesterképzési programokhoz. 

7. A korábban, máshol szerzett képességek és tudások 

rugalmas elismerése és tanulási utakba építésének 

(beszámításának) támogatása. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 2. Online és hibrid oktatási és tanulási módok 

alkalmazása (jelenléti és otthoni munka, digitális 
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   platformok és technológia alkalmazása, e-learning 

elemek megjelenítése) 

3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

 

M2_6 Az intézmény által indított felnőttképzési tanfolyamok tartalmának és módszertannak 

gyakorlati, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő átalakítására vonatkozó elképzelések 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.1 Képzési kínálat (portfolió) 

bővítése 

4. posztgraduális rövid képzések és felnőttképzések 

terén új programok indítása gazdasági, informatikai, 

környezetmenedzsment és társadalomtudományi 

szakterületeken, magyar mellett angol nyelven is. 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

4. Képzési programok közötti átjárással rugalmas 

kimenetek biztosítása; a felnőttképzések, önállóan 

elvégezhető modulok illesztése 

5. A képzések tartalmi korszerűsítése és 

összehangolása a munkaerőpiaci szereplők, helyi 

társadalom és gazdaság igényeivel. 

7. A korábban, máshol szerzett képességek és tudások 

rugalmas elismerése és tanulási utakba építésének 

(beszámításának) támogatása. 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 2. Online és hibrid oktatási és tanulási módok 

alkalmazása (jelenléti és otthoni munka, digitális 

platformok és technológia alkalmazása, e-learning 

elemek megjelenítése) 

3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

3.7.2 Eszköz- és infrastruktúra 

fejlesztés  

2. Az oktatástechnológiai – informatika infrastruktúra 

(és eszközpark) jelentős megújítása, új webináriumi 

rendszer kialakítása, laborok létesítése 
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M2_7 Kapcsolódó továbbképzés, ráképzés és átképzés rendszere 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.2 Képzési szerkezet és tartalom 

megújítása 

3. modularizálás az egyéni tanulási utak kialakítására 

és az egész életen át történő tanulás lehetőségére 

tekintettel. 

4. Képzési programok közötti átjárással rugalmas 

kimenetek biztosítása; a felnőttképzések, önállóan 

elvégezhető modulok illesztése az alap- és 

mesterképzési programokhoz. 

5. A képzések (köztük a továbbképzések és 

felnőttképzések, illetve kisméretű modulok 

[microcredentials]) egymásra építhetőségének 

(stackability) erősítése 

7. A korábban, máshol szerzett képességek és tudások 

rugalmas elismerése és tanulási utakba építésének 

(beszámításának) támogatása. 

 

M2_8 A más intézményekkel és vállalatokkal folytatott képzési együttműködések lehetőségei 

Stratégiai irány Megvalósítási feladat 

3.2.3 Oktatási módszerek fejlesztése 3. Az oktatók saját munka- és vállalkozási 

tapasztalatainak erőteljesebb hasznosítása a 

képzésben, kooperatív képzési elemek és WbL és LbD 

módszertanok bevezetése vállalati partnerekkel 

közösen, hallgatók tanulási célú bevonása K+F 

tevékenységekben (LbR), vállalatokkal közös 

projektekbe. 

3.2.7 Oktatási együttműködések és 

partnerségek 

3. Hallgatók bevonása partnerségi programokba, 

hálózati tevékenységekbe, ezek révén a munkahelyi 

tanulás és tehetséggondozás erősítése 

4. Partner felsőoktatási intézményekkel folytatott 

hálózati vagy közös képzésekbe kiajánlható speciális 

modulok kifejlesztése 

3.3.3 Külső K+F+I kapcsolatok 

erősítése 

 

1. Vállalatok számára megrendelésre induló kutatások 

felfuttatása, az ehhez szükséges vállalati kapcsolatok 

kiépítése; vállalati és más partnerségi kapcsolatokban 

az oktatási, a kutatási és a vállalkozói célok integrált 

kezelése. 
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M3   A WSUF szervezeti organogramja  

 

 

 

  

18. ábra   A WSUF szervezeti organogramja 
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M4   A WSUF képzési programjai  

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

 Kereskedelem és marketing – Marketingkommunikáció: nappali és levelező 

 Kereskedelem és marketing – Logisztika: nappali és levelező 

 Pénzügy és számvitel – Vállalkozási: nappali és levelező 

 Pénzügy és számvitel - Pénzintézeti: nappali és levelező 

 Gazdaságinformatikus - nappali és levelező 

ALAPKÉPZÉSEK 

 Emberi erőforrások BA,  

 Gazdálkodási és menedzsment BA 

 Kereskedelem és marketing BA (2021-től angol nyelven is) 

 Nemzetközi gazdálkodás BA 

 Pénzügy és számvitel BA 

 Gazdaságinformatikus BSc 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 Beszerzési menedzsment 

 Coach  

 Coach - üzleti edző 

 Diplomás sales manager szakreferens 

 Sales manager szakközgazdász 

 Executive MBA - E-business 

 Executive MBA - E-business szakközgazdász 

 Executive MBA Mendezser/Szakközgazdász 

 Gazdasági logisztikus 

 Informatikai menedzsment 

 Marketing menedzser 

 Online marketing 

 Pénzügyi kontroller és tanácsadó szakközgazdász 

 Programozó informatikus 

 Protokoll és rendezvényszervező 

 Vendéglátó-turisztikai menedzser 

FELNŐTTKÉPZÉSEK 

 Tréner képzés I.-II.-III. 

 Idegennyelvi képzések 

újraszerkesztett ábrája, a minőségügyi 

vezető (SZMSZ-ben irodavezető) 

bemelésével bővült. Az ábra helyessége az 

intézmény részéről még ellenőrzésre 

szorul 

A stratégiai főigazgató hiányzik, de nem 

tudjuk, hová, hogyan illesszük 
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M5   Az implementációs terv részletes áttekintő táblája 

A STRATÉGIAI 

CÉLOK TERÜLETEI 

A CÉLOK TARTALMI IRÁNYAI A CÉLOK 

TELJESÜLÉSÉNEK 

INDIKÁTORAI 

A TELJESÍTÉS 

CÉLDÁTUMA 

 

3.1 KIEMELT 

STRATÉGIAI 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

 Nappali tagozatos és külföldi hallgatók létszámának emelése, amely több 

területre is fejlesztő hatást gyakorol. 

 

 Az intézményi -és szakakkreditációs képesség fejlesztése, az ESG alapú 

működés teljessé tétele. 

 

 Alkalmazott tudományegyetem státus elérése, az ehhez szükséges 

személyi-, szervezeti- és szakfejlesztések elvégzése. 

10%-os nappali, 20%-os 

külföldi hallgatói 

létszámnövekedés  

 

sikeres MAB intézmény  -és 

szakakkreditáció(k), 

az intézmény kezdeményezi 

átsorolását alkalmazott 

tudományok egyetemmé 

 

2024 

 

 

2023 

 

2025 

 

3.2. 

OKTATÁS 

 

 

3.2.1. Képzési kínálat (portfolió) bővítése  

3.2.2. Képzési szerkezet és tartalom megújítása  

3.2.3. Oktatási módszerek fejlesztése  

3.2.4. Hallgatói hozzáférési lehetőségek javítása  

3.2.5. Oktatói kapacitásfejlesztés, állomány bővítése 

3.2.6. Mobilitás növelése, nemzetköziesítés 

3.2.7.   Oktatási együttműködések és partnerségek  

 

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 

 

3.3. 

KUTATÁS 

 

 

3.3.1. Képzési profilhoz kapcsolódó kutatási irányok 

3.3.2. Kutatási műhelyek létrehozása  

3.3.3. Külső K+F+I kapcsolatok erősítése  

3.3.4. Kutatási kapacitás és motiváció erősítése 

 

 

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 
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3.4. 

HARMADIK 

MISSZIÓ 

 

3.4.1. A társadalmi kihívások kezelése, társadalmi innováció 

3.4.2. Ismeretterjesztés 

3.4.3. Helyi gazdaság- és társadalomfejlesztésben való részvétel, 

hatásgyakorlás 

3.4.4. Hozzájárulás a határon túli magyar oktatás minőségi, mennyiségi 

fejlesztéséhez  

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 

3.5. 

INTÉZMÉNY-

IRÁNYÍTÁS ÉS 

SZERVEZET-

FEJLESZTÉS 

 

 

3.5. Intézményirányítás és szervezetfejlesztés 

 

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 

3.6. 

FINANSZÍROZÁS ÉS  

VAGYON-

GAZDÁLKODÁS 

3.6.1. Vagyonhasznosítás, megóvás, fejlesztés 

3.6.2. Intézményi folyó finanszírozás stabilitása, megalapozottsága és   

átláthatósága 

3.6.3. Forrásbevonó képesség erősítése 

 

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 

3.7. 

SZOLGÁLTATÁ-

SOK 

 

3.7.1. Marketing és PR 

3.7.2. Eszköz és infrastruktúra fejlesztés 

3.7.3. A hallgatói támogatások és diákjóléti szolgáltatások 

3.7.4. Külső szolgáltatások  

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 

 

3.8 

KIEMELT 

KÉPZÉZÉSI 

TERÜLETEK 

FEJLESZTÉSE 

 

3.8.1. Informatikai képzés  

3.9.2. Gazdaságtudományi képzés 

 

az intézményi stratégia 

lebontása során definiált 

mutatószámok és célértékek 

 

az intézményi 

stratégia lebontása 

során meghatározott 

akciótervekben 

rögzítettek szerint 
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