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A kinyomtatott példány csak tájékoztató jellegű! 3. sz. verzió Érvényes visszavonásig! 

Elérési hely: mir.uni-obuda.hu 
 

AAZZ  UUTTAASSÍÍTTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  

A folyamatszabályozás célja a hallgatói motivációs vizsgálatok és a végzett hallgatók felmé-
réséhez1 kapcsolódó tevékenységek keretrendszerének előírása, amely magába foglalja az 
alábbi elemeket: 

 a felmérések időbeni ütemezése, 

 felmérési módszertan elemeivel kapcsolatos hivatkozások, 

 a felmérések lefolytatása, 

 adatértékelés és elemzés, az eredmények összekapcsolása, 

 a döntési és érdekegyeztetési mechanizmusok működtetése, 

 a külső és belső kommunikáció szabályozottsága. 

AAZZ  UUTTAASSÍÍTTÁÁSS  LLEEÍÍRRÁÁSSAA  

Tevékenység és felelős 
Felhasznált 
információ 

Kimenő 
információ 

Megjegyzés 

11..    AA  HHAALLLLGGAATTÓÓII  MMOOTTIIVVÁÁCCIIÓÓSS  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK  ÉÉSS  AA  VVÉÉGGZZEETTTT  HHAALLLLGGAATTÓÓKK  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSÉÉNNEEKK  TTEERRVVEEZZÉÉSSEE  

A felmérés kötelező elemei: 

 hallgatói motivációs vizsgálat az aktív hallgatók teljes körében 

 1, 3 és 5 éve végzettek pályakövető vizsgálatai 

1.1.  Felmérésekkel kapcsolatos 
külső igények meghatározá-
sa 

általános rektorhelyettes 

jogszabályi előírás, az 
intézmény által vállalt 
kötelezettség (pl. pá-

lyázat) 

az intézményre vo-
natkozó kötelezett-

ségek 

 

1.2.  Felmérések körének megha-
tározása 

általános rektorhelyettes 

jogszabályi előírás, az 
intézmény által vállalt 
kötelezettség (pl. pá-
lyázat), ME-10 Mérés 
elemzés és tökélete-

sítés 

ME-10  

1.3.  Felmérések időbeni üteme-
zése és a megkeresés for-
májának megadása 

általános rektorhelyettes  

jogszabályi előírás, az 
intézmény által vállalt 
kötelezettség (pl. pá-
lyázat), ME-10, tan-

évek félévi időbeosz-
tása 

Minőségfejlesztési 
program 

 

                                            

1 A hallgatói motiváció felmérés célja, hogy információt gyűjtsünk aktív hallgatóink és miként tervezik jövőjüket. 
Ehhez kívánjuk a képzést és a jövőbeli kapcsolattartást jobbá tenni. A végzett hallgatók felmérése során a jö-
vőbeli terveken túl az elhelyezkedéssel kapcsolatos információkat, illetve intézményünk volt hallgatóink általi 
megítélését kívánjuk megismerni néhány év távlatában, illetve rendszeres adat-felvételezéssel ennek a véle-
kedésnek a trendjéből kívánunk használható következtetéseket tenni. 
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Tevékenység és felelős 
Felhasznált 
információ 

Kimenő 
információ 

Megjegyzés 

1.4.  A felmérések informatikai fel-
tételeinek felülvizsgálata, 
szükség szerint intézkedés a 
korrigálásról 

informatikai osztályvezető 

minőségirányítási ko-
ordinátor által jelzett 

elvárások 

visszajelzés az in-
formatikai feltételek-

ről 

 

22..    AA  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSEEKKNNÉÉLL  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTT  KKÉÉRRDDŐŐÍÍVVEEKK  ÖÖSSSSZZEEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA  

2.1.  A felmérés tartalmi elemeivel 
kapcsolatos külső és belső 
igények összegyűjtése 

általános rektorhelyettes, 
minőségirányítási koordi-
nátor  

jogszabályi előírás, az 
intézmény által vállalt 
kötelezettség (pl. pá-

lyázat) 

kötelező felmérési 
blokkok, belső 

igényfelmérés ösz-
szefoglaló jelentése 

A belső igényfelmérés 
elsősorban a felmérés 
eredményeinek fel-
használói szempontjai-
ra vonatkoznak (kép-
zésfejlesztés, aktív és 
végzett hallgatók) 

2.2.  A kérdőív tartalmi koncepció-
jának kidolgozása, szakértői, 
vezetői egyeztetése 

általános rektorhelyettes, 
minőségirányítási koordi-
nátor  

kötelező felmérési 
blokkok, belső igény-
felmérés összefoglaló 

jelentése 

kérdőív tartalmi 
koncepciója (felül-

vizsgálva) 

A koncepció valameny-
nyi felmérést megelő-
zően felülvizsgálatra 
kerül, melybe az intéz-
ményi szakértőket, in-
tézményvezetést be 
kell vonni. 

2.3.  A felmérés területeinek kijelö-
lés, kérdések meghatározá-
sa, a kérdőívek kiértékelésé-
nek megtervezése 

minőségirányítási koordi-
nátor  

kötelező felmérési 
blokkok, belső igény-
felmérés összefoglaló 

jelentése 

a felmérésnél alkal-
mazott kötelező és 
saját kérőív blokkok 

A kérdések meghatáro-
zásánál a DPR mód-
szertani kézikönyv 
2.2.2 A kérdőív megal-
kotásának lépései feje-
zet ajánlásai szerint kell 
eljárni. 

2.4.  Kérdőívkészítés  

minőségirányítási koordi-
nátor 

a felmérésnél alkal-
mazott kötelező és 
saját kérőív blokkok 

a felmérési felületre 
felvitt kérdőívblok-

kok 

A kérdőív lehetőség 
szerint Evasys rendsze-
ren történik. 

2.5.  Kérdőívek tesztelése 

minőségirányítási koordi-
nátor  

előkészített kérdőívek tesztfelmérés ered-
ményei, javaslatok a 
kérdőív módosításá-

ra 

A kérdőívek tesztelése 
az alappopulációból ki-
választott személyek, il-
letve belső munkatár-
sak bevonásával törté-
nik, személyes, telefo-
nos megkeresés mel-
lett. 

2.6.  Korrekciós intézkedések, jó-
váhagyás 

általános rektorhelyettes 

tesztfelmérés ered-
ményei, javaslatok a 

kérdőív módosítására 

a felmérési felületre 
felvitt kérdőívblok-
kok (jóváhagyott) 

A korrekció mértékétől 
függően ismételt teszte-
lés 
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Tevékenység és felelős 
Felhasznált 
információ 

Kimenő 
információ 

Megjegyzés 

33..    AA  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSBBEENN  ÉÉRRIINNTTEETTTTEEKK  KKIIJJEELLÖÖLLÉÉSSEE  

3.1.  A felmérésbe bevonandó 
célcsoport azonosítása 

általános rektorhelyettes, 
minőségirányítási koordi-
nátor  

a szükséges szeg-
mentálási  

szempontok 

kijelölt alappopulá-
ció, a szükséges 
szegmentálási  
szempontok  

 

3.2.  Előzetes hozzájárulás beké-
rése a megkereséshez a fel-
mérésben érintettektől 

hivatalvezetők 

Nyilatkozat az adatok 
felhasználásáról  

Hozzájárulás az 
adatok felhasználá-

sáról 

Amennyiben az adatok 
felhasználása szem-
pontjából szükséges. 

3.3.  Adatszolgáltatás a bevonan-
dó célcsoportról 

oktatási főigazgató 

kijelölt alappopuláció, 
a szükséges szeg-

mentálási  
szempontok 

létszám és elérhető-
ségi adatok a fel-
mérni kívánt alap-

populációról 

 

3.4.  A felmérésbe bevont minta 
kijelölése  

minőségirányítási koordi-
nátor 

kijelölt alappopuláció, 
a szükséges szeg-

mentálási szempon-
tok, létszám és elér-
hetőségi adatok a 

felmérni kívánt alap-
populációról 

minta-tervező  
mátrix (tervezet) 

A minta meghatározá-
sánál az Education 
ajánlásai szerint kell el-
járni. 

3.5.  Jóváhagyás 

általános rektorhelyettes 

minta-tervező mátrix 
(tervezet) 

minta-tervező mátrix 
(jóváhagyott) 

 

3.6.  Az elérhetőségi adatok rögzí-
tése a megkereséshez, a 
kérdőívek hozzárendelése a 
felmért populációhoz 

minőségirányítási koordi-
nátor 

létszám és elérhető-
ségi adatok a felmérni 
kívánt alappopuláció-

ról 

Evasys rendszerbe 
felvitt elérhetőségi 

adatok 

 

44..    AA  VVÁÁLLAASSZZAADDÁÁSSII  HHAAJJLLAANNDDÓÓSSÁÁGG  BBEEFFOOLLYYÁÁSSOOLLÁÁSSAA  

A motivációs elemek meghatározásánál a DPR módszertani kézikönyv 2.2.5 A válaszadási hajlandó-
ság befolyásolása fejezet ajánlásai szerint kell eljárni. 

4.1.  Szponzorok felkutatása, bel-
ső erőforrások kijelölése a 
motivációs elemekhez 

általános rektorhelyettes, 
dékánok, PR és Marketing 
osztályvezető 

belső erőforrások, 
szponzori felajánlások 

motivációs  
lehetőségek 

 

4.2.  A válaszadási hajlandóságot 
befolyásoló motivációs ele-
mek meghatározása 

általános rektorhelyettes 

motivációs  
lehetőségek 

alkalmazandó moti-
vációs elemek, illet-
ve azok kiadásának 

szabályozása 
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Tevékenység és felelős 
Felhasznált 
információ 

Kimenő 
információ 

Megjegyzés 

4.3.  A meghatározott motiváló 
eszközök erőforrás hátteré-
nek ellenőrzése, jóváhagyás 

általános rektorhelyettes 

alkalmazandó motivá-
ciós elemek, illetve 

azok kiadásának sza-
bályozása 

alkalmazandó moti-
vációs elemek, illet-
ve azok kiadásának 

jóváhagyás 

 

4.4.  A felmérés megszólításának 
elkészítése 

minőségirányítási koordi-
nátor  

közvetítendő célok, 
motivációs elemek 

Megszólítás a fel-
mérés során 

A megszólítás jóváha-
gyója a minőségirányí-
tási osztályvezető. 

55..    AA  FFEELLMMÉÉRRÉÉSS  LLEEFFOOLLYYTTAATTÁÁSSAA  

5.1.  A felmérés elindításának, 
időtartamának kijelölése  

általános rektorhelyettes 

Minőségfejlesztési 
program 

kijelölt felmérési 
időszak, ellenőrzési 

pontok 

Az időpontok rögzítik a 
válaszadási arány el-
lenőrzésére és az fi-
gyelmeztető bevonásra 
vonatkozó időpontokat. 

5.2.  A felmérés elindítása, az 
adatok gyűjtése 

minőségirányítási koordi-
nátor 

kijelölt felmérési idő-
szak, ellenőrzési pon-

tok 

adatok az Evasys 
rendszerben 

Személyes megkere-
séssel történő adat-fel-
vételezés, adatrögzítés 
esetén a Kérdezőbizto-
si kézikönyvet kell al-
kalmazni. 

5.3.  A válaszadási arány figye-
lemmel kísérése, ismétlő fel-
hívás alkalmazása 

minőségirányítási koordi-
nátor 

gyorsjelentés az 
Evasys rendszerből 

ismételt felhívás  

66..    AAZZ  AADDAATTOOKK  EELLŐŐZZEETTEESS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE,,  AADDAATTFFEELLDDOOLLGGOOZZÁÁSS  

6.1.  Adattisztítás az adatbázisban 

minőségirányítási koordi-
nátor 

adatbázis a felmérés 
valamennyi rögzített 

válaszával 

adatbázis az adat-
tisztítást követően 

 

6.2.  Reprezentativitás vizsgálata 

minőségirányítási koordi-
nátor 

adatbázis az adattisz-
títást követően 

„minta-tervező mát-
rix” 

 

6.3.  Az adatok előkészítése adat-
szolgáltatásra 

minőségirányítási koordi-
nátor  

az intézményre vo-
natkozó kötelezettsé-
gek (adatszolgáltatás) 

adatszolgáltatásra 
előkészített adatok 

A nem egyértelmű elvá-
rásokat a kapcsolattar-
tóval egyeztetni kell. 

6.4.  Súlyozás a felmérés adatbá-
zisán 

minőségirányítási koordi-
nátor  

adatbázis az adattisz-
títást követően 

súlyozással korrigált 
adatbázis 
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Tevékenység és felelős 
Felhasznált 
információ 

Kimenő 
információ 

Megjegyzés 

6.5.  Az adatok feldolgozásának a 
gyors információadás érde-
kében 

minőségirányítási koordi-
nátor 

adatbázis az adattisz-
títást követően vagy 
súlyozással korrigált 

adatbázis 

Evasys jelentés Szükség szerint kari és 
intézményi bontásban. 

6.6.  Kutatási jelentés készítése 
külső fél2 számára 

minőségirányítási koordi-
nátor  

az intézményre vo-
natkozó kötelezettsé-
gek (jelentéskészítés) 

Kutatási jelentés 
külső fél részére 

Amennyiben a külső fél 
a jelentés formáját 
meghatározza, azt kell 
alkalmazni a jelentés-
készítésnél. 

6.7.  Az adatok kiértékelése adat-
bázis kezelő szoftver segít-
ségével, kutatások közötti 
összefüggés értékelés, kuta-
tási jelentés készítése 

minőségirányítási koordi-
nátor  

adatbázis az adattisz-
títást követően vagy 
súlyozással korrigált 

adatbázis 

Kutatási jelentés Szükség szerint kari és 
intézményi bontásban. 

6.8.  Intézkedés a meghirdetett 
motivációs elemek „beváltá-
sára” vonatkozóan 

kancellár, marketingvezető 

alkalmazandó motivá-
ciós elemek, illetve 

azok kiadásának sza-
bályozása 

döntés a motivációs 
elemek „felhaszná-

lásáról” 

 

77..    AAZZ  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK  KKÜÜLLSSŐŐ  ÉÉSS  BBEELLSSŐŐ  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁLLÁÁSSAA  

A kommunikáció meghatározásánál a DPR módszertani kézikönyv 4.3.1 DPR kommunikációs folya-
mat fejezet ajánlásai szerint kell eljárni. 

7.1.  Adatszolgáltatás, jelentés 
küldése külső fél részére 

minőségirányítási koordi-
nátor  

az intézményre vo-
natkozó kötelezettsé-
gek (adatszolgálta-

tás), adatszolgáltatás-
ra előkészített adatok, 
Kutatási jelentés kül-

ső fél részére   

Adatszolgáltatás, 
Kutatási jelentés 

 

7.2.  A meghirdetett motivációs 
elemekkel kapcsolatos visz-
szajelzés a válaszadók felé, 
a szabályozásban rögzített 
felületeken 

minőségirányítási koordi-
nátor 

döntés a motivációs 
elemek „felhasználá-

sáról” 

tájékoztatás a moti-
vációs elemek ki-

adásáról 

 

                                            

2 Azon külső feleket értjük ez alatt, akik felé jogszabály vagy az intézmény által vállalt kötelezettség (pl. pályá-
zat) miatt jelenik meg az adat- vagy jelentésszolgáltatási feladatunk. 
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Kimenő 
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7.3.  Visszajelzés a felmérésben 
részt vett populáció részére 

általános rektorhelyettes, 
koordinátor  

Kutatási jelentés MIR honlap /  
Elektronikus Hírlevél 

 

7.4.  Visszajelzés az intézményi 
vezetésnek 

általános rektorhelyettes 

Kutatási jelentés Szenátusi beszámo-
ló 

 

7.5.  Adatszolgáltatás a felméré-
sek eredményeit felhasználó 
közvetlen érintettek felé 

általános rektorhelyettes, 
koordinátor  

Kutatási jelentés MIR honlap,  
Elektronikus Hírlevél 

 

7.6.  Kommunikáció az informáci-
ókat alkalmazó egyéb szer-
vezetek felé 

általános rektorhelyettes, 
koordinátor  

Kutatási jelentés MIR honlap  

88..    BBEEAAVVAATTKKOOZZÁÁSSOOKK  TTEERRVVEEZZÉÉSSEE  AA  FFEELLMMÉÉRRÉÉSS  EERREEDDMMÉÉNNYYEEII  AALLAAPPJJÁÁNN  

8.1.  Beavatkozások meghatáro-
zása kari szinten 

dékán, oktatási 
dékánhelyettes, szak és 
specializáció felelősök 

Kutatási jelentés, ME-
04, ME-05, ME-06 

beavatkozási tervek A tanterv felülvizsgála-
ta, új tantervek, tan-
anyagok kidolgozása 

8.2.  Beavatkozások meghatáro-
zása intézményi szinten 

oktatási főigazgató, alumni 
felelős, általános 
rektorhelyettes 

Kutatási jelentés, ME-
04, ME-05, ME-06 

beavatkozási tervek képzési rendszer felül-
vizsgálata, oktatási 
szolgáltatások felül-
vizsgálata, intézményi 
szabályozás értékelése 

8.3.  Visszamérés a korábbi évek 
felméréséhez képest, a be-
avatkozások hatékonyságá-
nak értékelése 

általános rektorhelyettes, 
koordinátor  

Kutatási jelentés, ko-
rábbi évek felmérési 

eredményei 

beavatkozási tervek, 
célok meghatározá-

sa, módosítása 

Csak abban az esetben 
szükséges tevékeny-
ség, amennyiben a ko-
rábbi években történtek 
kutatások vizsgált a te-
rületen. 

8.4.  Beszámolás, az utasítás fe-
lülvizsgálata 

általános rektorhelyettes, 
koordinátor  

Kutatási jelentés, ko-
rábbi évek felmérési 

eredményei 

Beszámoló, javaslat 
az utasítás módosí-

tására 

A beszámoló a Minő-
ségfejlesztési program 
éves értékelése része-
ként történik. 

 


