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11..  EELLJJÁÁRRÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  

A szabályzat célja, hogy segítségével biztosítható legyen a terveknek megfelelő 
alapoktatás végzése az Óbudai Egyetemen. A szabályozás kiterjed: 

 az alapoktatási folyamat éves-féléves megtervezésére és megvalósítására, 

 a hallgatók képzésben megszerzett tudásának értékelésére szolgáló vizsgák 
előkészítésére és lebonyolítására (a záróvizsgával bezárólag), 

 a tevékenység minőségét biztosító ellenőrzések meghatározására és lefolyta-
tására, 

 az előforduló nem-megfelelőség kezelésére, 

 a tehetséggondozásra. 

22..  AAZZ  EELLJJÁÁRRÁÁSS  LLEEÍÍRRÁÁSSAA  

2.1. Félévtervezés 

Az intézet/szak/specializáció felelős felel a félév megtervezéséért. Az oktatási 
szervezeti egységeknek a tervezési munkához szükségük van a következő adatok-
ra, információkra: 

Az oktatási 
szervezeti 

egység szá-
mára kívülről 

biztosított 
feltételek 

 az adott félévre várhatóan beiratkozó hallgatók száma 

 az adott kurzusra vonatkozó felvehető tantárgyak listája 

 elvárt oktatói terhelések (Foglalkoztatási követelményrendszer) 

 más intézetek (oktatási szervezeti egységek) átoktatási igénye 

 tanév időbeosztása (Szenátusi határozat) 

 szak/specializáció felelős kiegészítő, helyesbítő észrevételei 

 Óbudai Egyetem Tanulmányi ügyrendje 

 az adott félév lezárásához, a következő félév indításához kap-
csolódó feladatok időütemezése (Oktatási Bizottsági határozat) 

Belső  
feltételek 

 Tantervek, Tantárgyi programok 

 áthallgatási lehetőségek (kredit beszámítás) 

 főállású oktatók száma, oktatási szakterülete 

 külső óraadók száma, oktatási szakterülete 

 termek, laborok száma, befogadóképessége (Neptun) 

2.1.1. Kapacitás/terhelés táblázat összeállítása 

Az intézetigazgatók/csoportvezetők az egység munkatársaival egyeztetve kijelöli 
az egyes tantárgyak oktatóit, figyelembe véve az adott oktató kompetenciáját, előírt 
óraterhelését, a szakmai gyakorlatokat és egyéb feladatait (kutatás, szakdolgozat 
konzultáció stb.), valamint az egyes tantárgyak keretóraszámait. Így készül a kapaci-
tás/terhelés táblázat, mellyel oktatói szintig megtervezhető a kapacitás és terhelés 
viszonya. 



 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS 

MMEE  ––  0055  AAllaappookkttaattáássii  ffoollyyaammaattookk  

Oldalszám: 

3/7 

 

A kinyomtatott példány csak tájékoztató jellegű! 10. sz. verzió Érvényes visszavonásig! 

Elérési hely: mir.uni-obuda.hu 

Folyamatgazda: Kártyás Gyula 
 

A kapacitás/terhelés táblázat adattartalma alapján az oktatási szervezeti egység 
vezetők az egység munkatársainak bevonásával meghatározzák, hogy szükséges-
e külső óraadó az adott félévi képzés lebonyolításához. A külső óraadók kiválasz-
tása, megbízása az ME-09 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése című eljárás 
szerint történik. A kapacitás/terhelés táblázat véglegesítése az oktatási szervezeti 
egység vezetők felelőssége, jóváhagyása pedig a dékán, oktatási központ főigaz-
gatója hatásköre. Elfogadás és el nem fogadás esetében is visszajelzés történik az 
illető intézetigazgatónak. 

2.1.2. A tanév időbeosztása 

A tanév időbeosztásához a jogi igazgató megadja az általános kereteket, melyet a 
Szenátus hagy jóvá. 

A jogi igazgató tesz javaslatot – a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban és a Tan-
tervekben leírtakat figyelembe véve – a naptári napok alakulása alapján az adott fé-
lév oktatási rendjére (szorgalmi időszak határai, szünetek), illetve annak kereteire, 
melyet a Szenátus fogad el. (Szenátusi határozat). A félév rendjének kihirdetése 
mind a hallgatók, mind az egyetem dolgozói számára a belső kommunikációs csa-
tornákon keresztül (honlap, internet, faliújság) történik. Az így meghatározott idő-
pontok és keretek figyelembe vételével a dékáni hivatalvezetők az órarendfelelős-
sel készítik el az adott karra nézve a tanév időbeosztását (félévi eseményterv, vizs-
garend, szakmai gyakorlatok ütemezése, levelezős, illetve távoktatásos konzultációk 
időpontjai stb.). 

A tanév időbeosztása figyelembe vételével – a dékáni hivatalvezetők közre-
működésével – a jogi igazgató felügyelete mellett készül el az egyetem rendezvény-
naptára, mely magában foglalja a tervezett hallgatói, dolgozói rendezvényeket, kiállí-
tásokat, egyetemi konferenciákat stb. 

2.1.3. Órarend készítése 

Az órarend készítése oktatási, szervezeti egységenként történik, szakonként, spe-
cializációnként az elfogadott kapacitás/terhelés táblázat és a tanterv alapján. Ez a 
karok órarendfelelősének a feladata. Ezek elkészültével lehet a sza-
kok/specializációk órarendjeit összeállítani. Az órarend készítéssel kapcsolatos sza-
bályozást az Óbudai Egyetem Tanulmányi ügyrendje tartalmazza.  

2.1.4. Félév ütemezése 

Minden tantárgyfelelős (illetve az általa megbízott oktató) megtervezi a félévet, fi-
gyelembe véve az órarendet és a tanév időbeosztását. A Tantárgyi programleírás 
órákra lebontva megadja a foglalkozás formáját, a témát és az oktató személyét, a 
tantárgyi követelményeket (Zh-k időpontjait, feladatok beadásának feltételeit, vizsga-
követelményeket stb.). 
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2.1.5. Hallgatók beiratkozása, bejelentkezés fogadása, tárgyak felvétele 

Az első évfolyamos hallgatók beiratkozását, szorgalmi időszakra történő bejelentke-
zés elfogadását, a tantárgyak felvételét az Óbudai Egyetem Tanulmányi ügyrendje 
szabályozza.  

2.2. Oktatási folyamat 

2.2.1. Félévközi folyamatok  

Az oktatók hallgatókkal való kapcsolattartásának felületei: 

 a hallgatói nyilvántartásban megadott elérhetőség (a Neptun rendszerben az 
adatok aktualizálásáért a hallgatók a felelősek), 

 a Moodle keretrendszer, amelyen az elektronikus tananyagok és oktatási 
segédletetek tároláson túl biztosított a hallgatókkal történő kommunikáció is, 

 az oktatási szervezeti egységek által meghirdetett konzultációk és fogadó-
órák megtartásáért az adott oktató a felelős. 

Az adott félévre szóló követelményeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint 
a Tantárgyi programleírás alapján állítja össze a tantárgyfelelős (az egyes tantár-
gyakból a számonkérési formákat, gyakorlati foglakozásokon való kötelező részvé-
telt, a félév elismerésének, a vizsgára bocsáthatóságnak a feltételeit stb.). Ezt a Ta-
nulmányi és Vizsgaszabályzatban leírt módon ismertetni kell a hallgatókkal. 

A szorgalmi időszak foglalkozásai a Tantárgyi programleírás szerint zajlanak. 

2.2.2. A képzési folyamat nyomonkövetése és ellenőrzése 

Az oktatási folyamat ellenőrzése (oktatók beszámoltatása, tanítási órák látogatása 
stb.) a Kinevezési okmány és annak mellékleteként készülő Munkaköri leírásban 
rögzített hatáskörök, valamint a Kollektív szerződésben és a Foglalkoztatási köve-
telményrendszerben meghatározottak alapján történik. 

A tantárgyat oktató személyt az oktatás tartalmi szempontból a tantárgy felelőse, az 
érintett intézet/szak/specializáció felelős viszont az oktatás formai elemeinek biz-
tosítása szempontjából az oktatási dékánhelyettes, a dékán, a központ főigazga-
tó, illetve az oktatási főigazgató saját hatáskörén belül ellenőrizi, koordinálja és tá-
mogatja. 

Nem-megfelelőség esetén 

 az érvényes jogszabályok és 

 Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó melléklete 
(Foglalkoztatási követelményrendszer) 

szerint kell eljárni. 

A képzési folyamat tervezetthez képesti nyomon követését az intézetek-
ben/szakcsoportoknál hozzáférhető formában kell megvalósítani.  A képzési folyamat 
nyomon követése a tantárgy tartalmi nyomon követésére használt tantárgyi program-
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leírás, vagy bármilyen egyéni formátum nyomtatott vagy elektronikus formában fé-
lévközi folyamatos kitöltésével történik. A megtartott tanórák (előadás, labor és tan-
termi gyakorlat) tartalmi feljegyzését tényként kell rögzíteni. Amennyiben egy oktatási 
óra elmarad (helyettesítés-, oktatási feltétel hiánya, időbeli átütemezés stb.), vagy 
valamilyen szempontból tartalmilag megváltozik, azt tényszerűen fel kell jegyezni.  

A tantárgyak nyomon követése az órát megtartó oktató feladata, a vezetésének el-
lenőrzése pedig a tantárgyfelelős, illetve az intézet/szak/specializáció felelős fe-
ladata.  

A tantárgyfelelős felelőssége a vizsgakérdések évenkénti frissítése, tananyaghoz il-
lesztése. Amennyiben az adott félév során a kiírt tananyagban változás következett 
be, a tantárgyfelelős kötelessége a későbbi tantárgyi ütemezésnél ezt figyelembe 
venni. 

2.2.3. A félévközi számonkérés 

A félévközi számonkérések a Tantárgyi programleírásban meghatározottak szerint 
történik, melyek betartásáért az érintett oktatók a felelősek. 

A számonkérés során mindig törekedni kell az oktatói szubjektivitás minimalizálásá-
ra. A félévközi számonkérésekkel kapcsolatos eljárási rendet a Tanulmányi és Vizs-
gaszabályzat tartalmazza. 

2.3. Vizsgáztatás, a félév (szorgalmi időszak) lezárása 

2.3.1. A vizsgarend tervezése, a félév (szorgalmi időszak) lezárása 

A vizsgatárgyak meghirdetése és a jelentkezés az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügy-
rendje alapján történik. 

A félévközi számonkérések során a hallgatók féléves eredményeinek lezárása a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, illetve az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje 
szerint történik. 

A félévvégi vizsgáztatással kapcsolatos eljárásrendet a Tantárgyi programleírások, a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és az Óbudai Egyetem Tanulmányi ügyrendje sza-
bályozza, melyek betartásáért a vizsgáztató oktatók a felelősek. A számonkérés 
során mindig törekedni kell az oktatói szubjektivitás minimalizálására. 

2.4. Szakdolgozat/Diplomamunka készítés, záróvizsga 

A szakdolgozat, diplomamunka követelményeit, valamint a készítés folyamatát az 
Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje és a kari/oktatási központ kiegészítése hatá-
rozza meg. 

A hallgató tanulmányainak befejezését, azaz a képzés lezárását a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat szabályozza. 
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2.5. Tehetséggondozás, Tudományos Diákkör  

A tudományos diákköri munka szervezésének és végzésének szabályait az egyetem 
Hallgatói követelményrendszerének függeléke a Tudományos Diákköri Szabályzat 
határozza meg. 

A tehetséggondozással, mint a hallgatói-oktatói kapcsolat és a hallgatói élet kiemel-
ten fontos területével – kapcsolódó eljárásként – az ME-11 Hallgatói élet minőségirá-
nyítási eljárás is foglalkozik. 

2.6. Az egyes képzési formák sajátosságai 

Az egyes képzési formák sajátosságainak szabályozása az alábbi szabályzatokban 
történik: 

 Távoktatás: Tanulmányi és vizsgaszabályzata a távoktatásban résztvevők 
számára 

 Kooperatív képzés: Kooperatív képzés szabályzata 

 Külföldi hallgatók képzése: Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje 

 Tanárképzés: Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje 

2.7. A szakmai gyakorlatok folyamata 

A szakmai gyakorlatok a Szakindítási dokumentumoknak megfelelően és a Tanul-
mányi és Vizsgaszabályzat szerint valósulnak meg. 

2.8. A képzési folyamatok értékelése 

A képzési folyamatok értékelésének célja, hogy megállapításai alapján intézkedni le-
hessen az oktatás életszerűbbé tételére tartalmilag és formailag, a hallgatók szakmai 
látókörének bővítésére, az elhelyezkedési lehetőségek javítására, az oktatók szak-
mai felkészültségének fokozására és az oktatási szervezeti egység elismertségének 
növelésére. 

Minden félév végén az adott oktatási szervezeti egységek egy nyilvános értekezlet 
alkalmával értékelik a félév során tapasztaltakat 

 a Tantárgyi programleírások teljesítésének felülvizsgálata, 

 a tudásátadás hatékonysága (hallgatói eredmények statisztikái) és 

 az oktatók és a hallgatók észrevételei 

alapján. 

Amennyiben a félév értékelése első alkalommal egy teljes képzési ciklus végére esik, 
felül kell vizsgálni a képzési irányelvek, a követelményrendszer, a Tanterv, valamint 
a Tantárgyi programleírások érvényesülését is. Ezt követően pedig háromévente kell 
elvégezni a felülvizsgálatot. 

Szükség esetén helyesbítő, illetve megelőző tevékenységeket határoznak meg az in-
tézet/szakcsoport/szak/specializáció felelős irányításával az ME-10 Mérés, elem-
zés és tökéletesítés című szabályozás logikája szerint. 
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Amennyiben a meghatározott helyesbítő, illetve megelőző tevékenység tantárgyfej-
lesztést von maga után, azt az ME-04 Képzési folyamatok tervezése és fejlesztése 
eljárás szerint kell végezni. 


