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11..  EELLJJÁÁRRÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  

Jelen eljárás meghatározza a szakalapítás, a szakindítás, a specializáció indítás, a 
tanterv és tantárgyi program tervezését és fejlesztését annak érdekében, hogy az 
Óbudai Egyetem képzési folyamatai mindenkor olyan tervek alapján valósuljanak 
meg, melyek lehetővé teszik a jogszabályi megfelelést, és amelyek a partnerek igé-
nyeinek, véleményének figyelembe vételével készültek. 

22..  AAZZ  EELLJJÁÁRRÁÁSS  LLEEÍÍRRÁÁSSAA  

2.1. A képzési folyamatok tervezésének és fejlesztésének megtervezése 

2.1.1. Az oktatásfejlesztési stratégia kialakítása 

A képzési folyamatok tervezésének minden egyes szintjéhez figyelembe kell venni a 
többkörös mérésből (ME-10 Mérés, elemzés és tökéletesítés) visszacsatolt informá-
ciókat.  

A hallgatói elégedettség mérés elemzéséből a tantárgyak egymásra épültségére és a 
feltételrendszerre, a záróvizsga bizottság elnöki jelentéséből a szak, specializáció 
korszerűségére történik egyértelmű visszacsatolás. Új szak vagy specializáció indí-
tását a munkaerőpiac szükségleteinek felmérése előzi meg.  

Az Intézményfejlesztési terv részét képező oktatásfejlesztési stratégia előkészítése 
az oktatási főigazgató feladata.  

2.1.2. Az Éves oktatásfejlesztési terv készítése 

A karok és oktatási központok Éves oktatásfejlesztési tervet készítenek az Intéz-
ményfejlesztési terv, a piaci helyzet, konkrét partneri igények és a jogszabályok alap-
ján a főbb irányelvek és célkitűzések meghatározására, a rendelkezésre álló erőfor-
rások és idő optimális felhasználása érdekében. Az Éves oktatásfejlesztési terv az 
elért eredmények értékelésének, valamint a következő tervezési ciklusnak is alapjául 
szolgál. Az Éves oktatásfejlesztési tervet – az intézetekkel, szakcsoportokkal 
együttműködve – az oktatási dékánhelyettes/főigazgató/főigazgató-helyettes ké-
szíti, és a Kari Tanács/Központ Tanácsa hagyja jóvá, melyet követően valamennyi 
érintett számára hozzáférhetővé válik. 

Az Éves oktatásfejlesztési tervben a következő témakörök szerepelhetnek: 

  specializáció indítás; 

 feladatok ütemezése; 

 erőforrás-igények, pénzügyi feltételek; 

 korábbi tapasztalatokból származó információk; 

 egyéb követelmények. 
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2.1.3. A tervezés folyamatának és a tervek megvalósulásának értékelése 

A kari/központi Éves oktatásfejlesztési tervek rendszeres és módszeres áttekintése a 
tervek végrehajtásának folyamatos ellenőrzéséből áll. Ennek során a Kari Ta-
nács/Központ Tanácsa a szükséges gyakorisággal, de legalább évente egyszer ér-
tékeli az Éves oktatásfejlesztési tervek megvalósult eredményeit, valamint a még 
végrehajtás előtt álló feladatokat. 

A kari/központi értékelések bemenő információt képeznek az ME-01 A vezetés fele-
lőssége című minőségirányítási eljárás szerint történő vezetőségi átvizsgálás számá-
ra. 

2.2. A képzési struktúra tervezése 

A rektor az érvényben lévő jogszabályi előírások és a Szenátus állásfoglalása alap-
ján dönt az adott oktatási évben benyújtandó szaklétesítési és szakindítási fejleszté-
sekről. 

Az egyedi operatív oktatásfejlesztési feladatok végrehajtásával a rektor bízza meg a 
kompetens munkatársakat. Az elvégzett feladatok rendszeres és módszeres áttekin-
tése az érintett munkatársak, a rektor, a kancellár és az oktatási főigazgató köz-
reműködésével történik. A képzési szakok létesítését, indítását az oktatási főigaz-
gató hangolja össze. 

Szaklétesítés 

Új alap- és mesterképzési, felsőoktatási szakképzési valamint szakirányú tovább-
képzési szakok létrehozása a képesítési követelményeket rögzítő kormányrendelet, 
illetve miniszteri rendelet és MAB határozatok figyelembe vételével készülő Szaklé-
tesítési kérelemmel történik. 

A szak létesítésére irányuló kérelmet – a Szenátus döntését követően – a rektor 
nyújthatja be. A Szaklétesítési kérelem kidolgozása a tervezett szak létesítéséért fe-
lelős szervezeti egység által kijelölt és a Kari Tanács/Központ Tanácsa által meg-
bízott szakfelelős feladata. 

A Szaklétesítési kérelem véleményezése a kari/központi illetékes bizottság felada-
ta, amely véleményezést követően a Kari Tanács/Központ Tanácsa jóváhagyja fel-
terjesztését a Szenátus elé. A szak létesítésére irányuló kérelmet – a Szenátus jó-
váhagyó döntését követően – a rektor nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. 

Amennyiben a kérelmet elutasítják az erre kompetens szervek, a Szenátus dönt a 
további teendőkről (formai hiányosságok pótlása és újbóli benyújtás, vagy a szakala-
pítás elvetése). Sikeres szakalapítást követően a szak indítható. 

Szakindítás 

2.2.1. Az alap- és mesterképzési szakok indítása 

A Szakindítási kérelem kidolgozását a rektor jogosult elrendelni az egyetem straté-
giája és a Szenátus állásfoglalása alapján. A kérelmet a tervezett szak indításáért 
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felelős szervezeti egység által kijelölt és a Szenátus által megbízott szakfelelős ké-
szíti el a Szenátus által rögzített ütemterv szerint. A Szakindítási kérelem kidolgozá-
sa az érvényben lévő jogszabályi előírások figyelembe vételével történik.  

2.2.1.1. Jóváhagyási folyamat 

A szakindítás Tantervének és Tantárgyi programjainak szakmai véleményezése a 
kari/központi illetékes bizottság, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek vélemé-
nyezése a kari/központ vezetés feladata. A véleményezést követően a Kari Ta-
nács/Központ Tanácsa jóváhagyja felterjesztését a Szenátus elé. 

A Szakindítási kérelmet felülvizsgálja és véleményezi az egyetemi Oktatási Bizott-
ság. A véleményezést követően a kérelmet – a Szenátus jóváhagyó döntését köve-
tően – a rektor nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. 

Azonos eljárásrend szerint történik a szakirányú továbbképzési szakok, székhelyen 
kívüli képzések és távoktatási képzés indításának előkészítése és jóváhagyása. 

2.2.2. Specializáció indítása 

2.2.2.1. Előkészítő folyamat 

A specializáció indítási kérelem kidolgozását a dékán/főigazgató jogosult elrendelni 
az egyetem oktatásfejlesztési stratégiája és a Kari Tanács/Központ Tanácsa állás-
foglalása alapján. A kérelmet a tervezett specializáció indításáért felelős szervezeti 
egység által kijelölt és a Kari Tanács/Központ Tanácsa által megbízott specializá-
ció felelős készíti elő a Kari Tanács/Központ Tanácsa által rögzített ütemterv sze-
rint. A specializáció indítási kérelemnek tartalmaznia kell: 

 A specializáció indítási kérelem indoklását 

 A specializáció tantervét és a tantárgyi programleírásokat 

 A képzés személyi feltételeit 

 A specializáció indításához szükséges tárgyi feltételeket. 

2.2.2.2. Jóváhagyási folyamat 

A specializáció indítás Tantervének és Tantárgyi programjainak szakmai véleménye-
zése a kari/központi illetékes bizottság, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek 
véleményezése a kari/központi vezetés feladata.  

A specializáció-indítás véleményezése és a javaslattétel a Kari Tanács/Központ 
Tanácsa hatásköre. Az előterjesztett javaslatot az Oktatási Bizottság megtárgyalja, 
majd az oktatási főigazgató javaslatával kerül a Szenátus napirendjére. 

A Szenátus egyetértő állásfoglalása esetén – a rektor nyújtja be az Oktatási Hiva-
talhoz regisztrációra. 

Az új specializáció egyetemi PR anyagokban történő megjelentetése a PR csoport-
vezető/hivatalvezetők feladata.  
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2.2.3. Felsőoktatási Szakképzés indítása 

2.2.3.1. Előkészítő folyamat 

Felsőoktatási szakképzés indításáról a Szenátus dönt. Az oktatási dékánhe-
lyettes/főigazgató/főigazgató helyettes és a kari/központi illetékes bizottság 
együtt elkészíti a Felsőoktatási Szakképzésről szóló kormányrendeletnek megfelelő 
tartalommal a képzés programjának tervezetét. 

2.2.3.2. Jóváhagyási folyamat 

A Kari Tanács/Központ Tanácsa jóváhagyása és az Oktatási Bizottság vélemé-
nyezése után a dékán/főigazgató a Szenátus elé terjeszti a képzés programjának 
tervezetét, mely határozatban dönt a képzés indításáról. Ezt követően a rektor nyújt-
ja be a határozatot és a képzés programjának tervezetét az Oktatási Hivatalhoz. 

2.2.4. Kooperatív képzés indítása 

A kooperatív képzési modul tervezését a specializáció / intézet megbízott munka-
társai végzik. A tervezés alapjául az alaptanterv szolgál. A kooperatív képzés tanter-
vét az összeállító munkatársak eljuttatják az Intézeti Tanácshoz. 

A Kooperatív képzés szabályzatának előírása szerint történik a kooperatív képzési 
modul Intézeti Tanács és Kari Tanács/Központ Tanácsa általi jóváhagyása.  

2.2.5. Duális képzés indítása 

A duális képzés indítási kérelem kidolgozását a dékán jogosult elrendelni az egye-
tem oktatásfejlesztési stratégiája és a Kari Tanács állásfoglalása alapján. A kérelmet 
a dékán által megbízott kari duális képzési felelős készíti elő. A duális képzés indí-
tási kérelemnek tartalmaznia kell: 

 A duális képzés indítási kérelem indoklását 

 A duális képzés vállalati tantervét  

 A partner cégekkel megkötött duális együttműködési szerződéseket 

 A hallgató és a vállalat között kötendő szerződés tervezetét. 

 

2.2.6. Tanfolyamok indítása 

Tanfolyamok indításának szabályozását az ME-06 Továbbképzési folyamatok eljárás 
rögzíti. 

2.2.7. Tantervtervezés 

A tanterv tervezésének irányítása és koordinációja az oktatási dékán-
helyettes/főigazgató/főigazgató helyettes feladata. A tanterv kialakításánál figye-
lembe kell venni az adott szak képesítési követelményrendszerében előírtakat. Az 
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oktatási dékánhelyettes/főigazgató/főigazgató helyettes a szak/specializáció 
vezető bevonásával végzi feladatát. 

A tanterv formai követelményeit a TVSZ előírásai alapján az oktatási főigazgató ha-
tározza meg. 

A kari/központi illetékes bizottság készíti el a tantervet, a Kari Tanács/Központ 
Tanácsa és a Szenátus hagyja jóvá. 

2.2.8. Tantárgytervezés 

2.2.8.1. Előkészítő folyamat 

Új tantárgy indításakor az intézetigazgató/szakcsoportvezető/szak/specializáció 
felelős kijelöli a tantárgyfelelőst, akinek feladata a Tantárgyi program tervének ösz-
szeállítása a Tantervben megadott keretszámok és a formai követelmények alapján. 

A Tantárgyi program tartalmi és formai követelményeit a TVSZ előírásai alapján az 
oktatási főigazgató határozza meg. 

A Tantárgyfelelős feladata a program koordinálása más tantárgyakkal, melynek so-
rán 

 Az aktuális Tantárgyi programok és/vagy adott tárgyak tantárgyfelelőseivel 
történő egyeztetés alapján beilleszti az adott tárgyat a meglévő oktatási 
rendbe (tananyagok közti átfedések elkerülése). 

 Az aktuális Tantárgyi programokban nem szereplő, de témakörileg egy adott 
szakhoz/specializáció tartozó, szükségesnek ítélt ismeretanyag választható 
tantárgyként való elindításáról történő egyeztetés az adott intézetigazga-
tó/szakcsoporvezető/szak/specializáció felelőssel. 

2.2.8.2. Jóváhagyási folyamat 

Az elkészített Tantárgyi programtervet az intézetigazgató/szakcsoportveze-
tő/szak/specializáció felelős ellenőrzi, és felterjeszti a kari/központi illetékes bi-
zottság elé véleményezésre. A bizottság véleménye alapján a Kari Ta-
nács/Központ Tanácsa jogköre a Tantárgyi program jóváhagyása. 

2.3. A képzési struktúra elemeinek fejlesztése 

2.3.1. Szak/specializáció fejlesztése 

A szak/specializáció felelős feladata évenként felülvizsgálni a szak/specializáció 
működését és hatékonyságát, melynek során figyelembe kell venni a tudásátadás 
hatékonyságát, a hallgatói vélemények kiértékeléséből származó információkat, a 
szakmai fórumokról és a munkáltatóktól kapott visszajelzéseket, a záróvizsga bizott-
sági elnökök jelentését, valamint az oktatók szakmai/tudományos visszajelzéseit. 

Az értékelés alapján a szak/specializáció felelős javaslatot tesz a 
szak/specializáció fejlesztési tervére. A terv vonatkozhat: 

 a szak/specializáció képzési koncepciójának változtatására 
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 a szakmai tantárgyak összetételének változtatására 

 a szakmai tárgyak közötti óraszámok változtatására 

 a tudásátadás módszertanának változására 

 tananyag korszerűsítésére 

 az erőforrások fejlesztésére (emberi és tárgyi). 

A szak/specializáció fejlesztési tervét a Kari Tanács/Központ Tanácsa hagyja jóvá. 

Az intézetigazgató/szakcsoportvezető/szak/specializáció felelős minden oktatási 
év végén beszámolási kötelezettséggel tartozik az irányítása alá tartozó szak műkö-
déséről és fejlesztéséről a Kari Tanácsnak/Központ Tanácsának. 

2.3.2. Tantervfejlesztés 

Tanterv fejlesztését a Szenátus vagy a Kari Tanács jogosult elrendelni. A tanterv 
fejlesztésének irányítása és koordinációja az oktatási dékánhelyettes feladata az 
érintett intézetigazgató/szakcsoportvezető/szak/specializáció -vezetők bevoná-
sával.  

A Tantervben bekövetkezett változtatást a Kari Tanács/Központ Tanácsa javaslatá-
ra, az Oktatási Bizottság állásfoglalását követően a Szenátus hagyja jóvá. A bekö-
vetkezett változások bevezetése felmenő rendszerben történik. 

2.3.3. Tantárgyfejlesztés 

A tantárgyfelelős feladata, hogy évente felülvizsgálja a tárgyat, melynek során fi-
gyelembe kell venni a szak/specializáció fejlesztési tervét, a tudásátadás hatékony-
ságát, illetve a hallgatói vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az ér-
tékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

 a tudásátadás módszertana, 

 tananyag korszerűsége, 

 az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A Tantárgyi programban bekövetkezett változtatást a tantárgyfelelős hagyja jóvá. A 
bekövetkezett változások bevezetése felmenő rendszerben történik. 

A tantárgyfelelős minden oktatási év végén beszámolási kötelezettséggel tartozik 
az irányítása alá tartozó tantárgyról és fejlesztéséről az intézetigazgató/szak-
csoportvezető/szak/specializáció felelősnek. 
 

 


