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I. Akkreditációs minısítés
2011/7/VIII/1. SZ. MAB HATÁROZAT

A
A fıiskola akkreditációja

Gábor Dénes Fıiskola

– az intézmény akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2016. december 31-ig hatályos.
Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB
akkreditációs követelményei alapján a Gábor Dénes Fıiskolát fıiskolaként akkreditálja, mert
o Az intézmény három képzési területen1, több szakon2 alapképzési szinten (3), valamint felsıfokú szakképzésben (5) és szakirányú továbbképzésben (2) szervez oktatást, eleget téve ezzel
a képzési szintekre vonatkozó törvényi elıírásnak.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral:
A helyzetet és a körülményeket mérlegelve a MAB tudomásul veszi, hogy nem teljesül az a
törvényi elıírás, mely szerint az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja (77 fıbıl 44 fı: 57,1 %). Az oktatókból 33 megbízásos jogviszonyban
foglalkoztatott – az oktatott kisszámú (10) szak jellegéhez igazodva –, gyakorlati szakmai
tapasztalattal rendelkezik, így a személyi háttér biztosítja az elvárható minıségő oktatást.
o Az intézmény állományában a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma 41 fı.
o Az intézmény az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységhez igazodó strukturálódása
folytán magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és a fıiskola más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a fıiskola jellegéhez illeszkedı szervezeti
egységeit. Ez alapján a fıiskolán biztosított a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel, (megfelelı épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségő terekkel; elıadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel – megfelelı
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, mőszerekkel, valamint kollégiumi férıhelyekkel, megállapodások alapján sport és kulturális lehetıségekkel, diákétkezési lehetıségekkel).
o A különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 év átlagában (a
nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-es szorzóval figyelembe véve)
2101 fı.
o Az intézmény minıségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenırzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelıek.

1
2

gazdaságtudományok, informatika, mőszaki
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
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II.

Minıségértékelés

1. Általános helyzetkép
A Gábor Dénes Fıiskola (továbbiakban: fıiskola, intézmény, GDF) alapítványi intézményként kezdte meg mőködését 1992-ben, alapítója az LSI Oktatóközpont és a SZÁMALK Rendszerház Rt. Az intézmény kezdetektıl fogva azt a célt tőzte, hogy magas színvonalú, a kor és
a munkaerıpiac igényeit kielégítı képzést valósítson meg, amelyben különös hangsúlyt helyeznek a gyakorlatorientált oktatásra. Alapítását követıen a budapesti székhelyen folytatott
hagyományos formájú képzés mellett – külföldi, elsısorban angliai tapasztalatokra építve –
úttörıként alakította ki távoktatási technikára épülı hálózatát, annak módszereit az ország és a
határon túli magyarok lakta térség meghatározó városaiban. Céljuk volt az informatikai kultúra fejlesztése, a különbözı korosztályok felsıoktatási tanulmányokban való részvételének
elısegítése, és a felnıttkori sajátosságokhoz igazodó képzési rendszer elterjesztése. Meg kell
említeni, hogy a rendszert sok, többségében alaptalan bírálat érte a felsıoktatási szakma, és
esetenként a végzısöket alkalmazó munkaerıpiac szereplıi részérıl.
A távoktatási piac beszőkülését észlelve a fıiskola a budapesti székhelyő képzése erısítése
mellett döntött úgy, hogy néhány vidéki (határon túli) városban tovább mőködteti konzultációs központját. A jól kidolgozott anyagok a többségében valamely meglévı felsıoktatási vagy
felnıttképzési intézményben létrejött helyi konzultációs központban hivatottak a tudásátadást
biztosítani (a távoktatási képzésben részt vevı hallgatók esetenként el sem jutnak a fıiskola
budapesti központjába). A központokkal a kapcsolattartást szerzıdések szabályozzák, és az
intézmény minıségbiztosítási rendszere (MIRE) hatékonyan ırködik az ott folyó képzések
minıségén. A távoktatás területén bemutatott oktatási anyagaiban, a távoktatás informatikai
támogatásában, módszertanában nagy tudással, tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik.
A 2005-ben lefolytatott intézményi akkreditáció észrevételeit és javaslatait beépítették a stratégiaalkotási tevékenységükbe. Az intézmény 2009-tıl megszüntette a két campuson való
mőködést, a Mérnök utcai új telephelyre költözéssel a képzés humán és infrastrukturális feltételei (ezen belül a kutatási infrastruktúra) jelentıs mértékben javultak. Megfelelı labor- és
gyakorlati hátteret alakítottak ki, a könyvtári szolgáltatást saját erın túlmenıen a Budapesti
Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött megállapodással javították. A kollégium
magas színvonalú, az informatikai infrastruktúra rendkívül korszerő, a mőködés informatika
alapú támogatása meghaladja a magyar intézmények ismert gyakorlatának átlagát (irányítás,
szolgáltatás, tanulmányi ügyintézés, e-learning keretrendszer stb.). A tanulmányi és ügyintézı
informatikai rendszer teljes körően mőködik (ILIAS, ETR).
A fıiskola küldetése a munkaerıpiac igényeit kielégítı, magas színvonalú oktatás megvalósítása, amely egyaránt eleget tesz a magyarországi és az európai kihívásoknak egyaránt eleget
tesz. A GDF vezetése világosan megfogalmazta a kitőzött stratégiai célokat és képviseli a
döntéshozók felé, valamint a szakmai és közéleti nyilvánosság elıtt. A legfontosabb stratégiai
célok:
•
•
•

•

a magas minıségő szakmai felkészültséget biztosító, a munkaerıpiac igényeibıl levezethetı kompetenciákat adó gyakorlatorientált képzési rendszer mőködtetése;
a képzés rugalmas kereteinek biztosítása, amely esélyt ad a munka melletti tanulásra;
tudatos humánerıforrás fejlesztési program segítségével az oktatói kar minısítettségi
szintjének javítása, K+F munkákban való részvétel és az azokhoz szükséges feltételek
megteremtése;
teljes körő minıségirányítási rendszer mőködtetése a képzés és szolgáltatások területén;
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magas szintő informatikai megoldások bevezetése a hatékony és hallgató központú
mőködés érdekében;
• széleskörő társadalmi és szakmai kapcsolatrendszer kialakítása hazai és nemzetközi
szervezetekkel, intézményekkel.
A stratégia teljesülését a fenntartó Gábor Dénes Mőszaki Informatikai Fıiskola Távoktatási
Alapítvány Kuratóriuma folyamatosan ellenırzi, és biztosítja a megvalósításhoz szükséges
erıforrásokat. A minıségfejlesztés priorizált szempontjai a gyakorlatban hatékonyan érvényesülnek, a tervezı munka, a monitoring tevékenység, az ellenırzés rendszere a felsıoktatásban
ismert gyakorlatokhoz képest is kiemelkedıen jól mőködik, a folyamatok dokumentálása
mintaszerő.
•

A fıiskola rektora magas szakmai felkészültség birtokában karakteresen, folyamatosan megújuló programmal küzd az intézmény jó hírnevének visszaszerzéséért, monitoring tevékenységgel kíséri figyelemmel a végzettek elhelyezkedését, az intézmény iránti érdeklıdés alakulását. Vezetési stílusa következetes, az oktatóktól fegyelmet és odaadást követel, és minden
eszközzel segíti a tudományos fokozatszerzést, az egyéni karrier célok elérését.
Az intézmény minden tevékenységében a minıséget tartja elsıdlegesnek: minıségközpontú
intézményvezetés jellemzi, a fıiskolai folyamatok minıségközpontúan szabályozottak, valamennyi dolgozójától a minıségi munkavégzést követeli meg. A képzés, kutatás, szolgáltatás
fejlesztésében érvényesül a folyamatközpontúság PDCA (Plan – Do – Check – Act) elve. A
vezetés a folyamatok szabályozásával tudatosan törekszik az eredmények elérésére és a hatékonyság fenntartására. Ehhez a megfelelı elıíró szabályzatok, a szervezeti keretek, a dokumentációs és infrastrukturális háttér, a probléma kezelés és annak kommunikálása szükséges,
melynek folyamatos fejlesztését tapasztaltuk, kiemelt kezelésének fontosságát azonban ehhez
képest is hangsúlyozzuk.
A fıiskola gazdag kapcsolatrendszerrel rendelkezik a gazdasági, igazgatási, informatikai alkalmazást igénylı valamennyi ágazatban, külföldi intézménnyel folytatott közös képzése
megteremti a nemzetközi kapcsolatépítés feltételeit is.
2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. Az intézmény/kar szervezete, vezetési rendszere
Az intézmény irányító testülete a Szenátus, amely stratégiai kérdésekben elıkészítı, egyeztetı
munkát végez, majd egyeztet a fenntartóval (Gábor Dénes Mőszaki Informatikai Fıiskola
Távoktatási Alapítvány, továbbiakban: GDF Alapítvány) Kuratóriumával. A Szenátus összetétele nem felel meg a Ftv-ben foglaltaknak (28. § (1) bekezdés b) pont), amely azt írja elı,
hogy a hallgatói önkormányzat a szenátusi létszám legalább egynegyedének, legfeljebb egyharmadának megfelelı számú tagot delegálhat a szenátusba. A GDF esetében a Szenátus létszáma 12 fı, ebbıl csupán egy fı képviseli a hallgatókat (a törvény szerint legalább 3, legfeljebb 4 hallgató lehetne tag). A hallgatói képviselet munkáját a vezetık pozitívnak ítélték és a
hallgatói fórum résztvevıi is elégedettséggel nyilatkoztak részvételükrıl a döntési folyamatokban. A Látogató Bizottság (a továbbiakban LB), benne kiemelt megfogalmazást adva a
HÖOK képviselıje – kifogásolta, hogy a hallgatói ügyekkel foglalkozó bizottságokban nem
biztosított a hallgatók Ftv-ben elıírt aránya. Ezt a hallgatók nem kifogásolták, tehát mőködési
zavart nem okozott, az intézmény vállalta, hogy korrekciójáról gondoskodik. A fıiskola szervezeti és mőködési szabályzata meghatározza az egyes vezetık és szervezeti egységek jogait
és kötelességeit. Az intézmény vezetése és mőködése a szabályzat szerint elıírt rend szerint
történik. Az intézményi feladatok súlyuk szerinti szervezeti hátteret kaptak, így az intézményesített folyamatok logikusan, kellı biztonsággal követhetık és támogathatók. A szervezeti
mőködés keretei a munkatársakat megfelelı és motivált munkavégzésre ösztönzik. A fıiskola
5
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három intézetében (Alap és Mőszaki Tudományi Intézet, Informatikai Intézet, Gazdaság és
Társadalomtudományi Intézet) a szervezeti rend alkalmas az oktatás és kutatás sikeres megvalósítására. Meg kell említeni, hogy a szabályzat több helyen a Fıtitkárságot, mint szervezeti
egységet említi, azonban ezt az organogram nem tartalmazza.
A stratégia elfogadásánál a Szenátus épít a belsı szervezetek és vezetık javaslatára, minden
kérdésben elınyben részesíti a konszenzusos megoldásokat. A Kuratórium a stratégia egyeztetését követıen hagyja jóvá a fıiskola költségvetését, erıforrás gazdálkodási tevékenységét.
A célok meghatározását a kuratórium elvárásainak megfelelıen rektor asszony és belsı csapata készítik elı, megvalósíthatóságukat a fenntartó kuratóriummal elızetesen egyezteti. A stratégia megalkotáshoz hallgatói, dolgozói felméréseket végeznek, melyek igen hasznosnak bizonyulnak, több eredmény is ennek köszönhetı. Módszerként brainstormingot alkalmaznak,
nagyobb idıszakot felölelı stratégiák kialakításánál külsı véleményeket is bekérnek, illetve a
vezetıi továbbképzéseken újabb módszerekkel ismerkednek meg. A stratégiai célok megalkotásába a hallgatókat – az elızetes helyzetfelmérésen kívül – csak a Szenátus elé terjesztési
körben vonják be. A hallgatói bevonás hasznos eredményekre vezet a jó döntés tekintetében,
és rugalmasabb megoldási mechanizmusokat biztosít egy korábbi fázisban, mint a célok elfogadásának körében. Célszerő lenne a kérdések széles körében egy körrel korábban bevonni a
hallgatókat a döntési folyamatba.
A fıiskola stratégiai céljai jól strukturáltak, kiegyensúlyozottak és egymásra épülık. A célok
alapján meghatározhatók a végrehajtás operatív feladatai, az intézményen belüli felelısök, az
ellenırzés lehetıségei. Az oktatási szervezeti egységeken (intézetek) kívül olyan funkcionális
szervezeteket is mőködtet (központok, adminisztrációs csoportok), amelyek feladat- és felelısségi körei a szabályzatokban jól definiáltak, így a végrehajtás feladatai egyértelmően szervezethez rendelhetık. A teljes körő informatikai és minıségbiztosítási (MIRE) rendszer szolgáltatásaival a feladatvégzés minıségfelügyelete és monitoring rendszere hatékonyan mőködik, a folyamatok jól követhetıek és ellenırizhetıek. Az intézményfejlesztés stratégiája 5–8
évre nagy biztonsággal elıremutató, így a tervezés és erıforrás biztosítás kiszámítható kritériumokon alapszik. A stratégia nyitott a gazdasági folyamatok változására, a hallgatók változó
érdeklıdésének kielégítésére (pl. „mőhelyek” létrehozása, mőködtetése). A stratégiaalkotásban a HÖK véleményének meghatározó súlya van, kifejtését a vezetés minden kérdésben
igényli azt. A hallgatói találkozó megerısítette ennek jó gyakorlatát.
Az elızı akkreditáció óta eltelt idıszakban több stratégiai döntés született. A stratégia fı célkitőzése a gazdasági stabilizáció és az oktatás, kutatás, innováció minıségi fejlesztése. A célok elérését és a hatékonyabb mőködést szolgálta az intézmény szervezeti átalakítása. Az átszervezés során –mint azt korábban már említettük - a két campusból egyet hoztak létre, bizonyos szervezeti egységek munkafolyamatait pedig újra szervezték. A fıiskola új helyszínre
költözött, amely a hallgatók és oktatók számára is kiváló oktatási, mőszeres laboratóriumi és
kutatási infrastruktúrát biztosít.
A stratégiai vezetés általánosságban tudatos, jól követhetık a külsı és belsı változások hatására történı reakciók. Több igazolást találtunk erre az intézményi önértékelésben is. A látogatás során tudatosan kerestünk olyan hatásokat, melyek az intézményi önértékelésben nem kaptak teret, de vélhetıen változásokat igényel, hogy felmérhessük a területtel kapcsolatos vezetıi megközelítést. Ez a terület a külsı konzultációs központok (jelenleg kilenc központ mőködik, ez a szám a 2011/12-es tanévtıl várhatóan kettıvel nı) esetében megjelenı változások –
pl. a létszámok csökkenésével járó gazdaságosság romlása – kezelését jelenti. Az LB egy tagja a tatabányai központ tevékenységét a helyszínen részletesen tanulmányozta, ahol érvényesülnek a fenti trendek. Az ottani tapasztalatok és a vezetıi beszámolók alapján megállapítható, hogy a létszám esetleges végzetes mértékő csökkenése esetén az intézmény elfogadható
6
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megoldást tud biztosítani a hallgatóknak a képzés más konzultációs központban való folytatására. Az oktatással kapcsolatos feltételek biztosításának a konzultációs központ a felelıse,
ugyanakkor a gazdaságosság csökkenése miatt az eszközök felújításának lehetıségét az intézmény nem mérte fel, és ezért feltételezhetı, hogy az elmarad. Például Tatabányán a számítástechnikai eszközök jelentısen lemaradtak a fıiskola budapesti eszközparkjához viszonyítva
(a gépek átlagos életkora meghaladta a tíz évet!).
Megvizsgáltuk, hogy a kitőzött stratégiai célok milyen mértékben valósulnak meg. Gyakorlati
példákon keresztül láthattuk, miként valósult meg a felvételi kampány, a sorrendcsere kampány. A stratégiai célok elfogadása után cselekvési terveket készítenek, melyekhez felelısöket
rendelnek. A folyamatok monitorozására és a sikeresség arányára nem kaptunk teljesen megnyugtató választ. Az intézmény az elızı akkreditáció óta tudatosan kezeli a stratégiai feladatait. Ennek során gyakran eredményeket ér el a folyamat tudatos tervezésével, viszont elıfordulnak esetek, amikor a visszamérés gyengesége miatt a célelérés elmaradt (ld. fenti gyakorlatban vizsgált esetet). A célok teljesülének átfogó visszamérése nem történt meg.
A bizottság különös figyelmet szentelt azon pontok monitorozására, melyek az elızı látogató
bizottság jelentésében hiányosságként merültek fel, például a 2005-2010-ig tartó idıszakra
vonatkozóan mélyebben is áttekintette a TDK tevékenység alakulását. A kimutatások szerint
2007-tıl évente kb. húsz TDK munka készül az intézményben, ezek közül 4-5 kerül tovább az
országos fórumokra, amelyeken eddig mindösszesen egy második helyezést sikerült elérni. Ez
formálisan ugyan javulásnak mondható a 2005-öt megelızı idıszakhoz képest, de eredményessége sem mennyiségben, sem minıségben nem éri el a szükséges mértéket. A vezetés a
fejlıdés érdekében további intézkedéseket tesz, pl. a laboratóriumi fejlesztéseknél szempont
hogy a laborokban TDK tevékenység folytatható legyen; a következı országos TDK-t informatikai területen a Gábor Dénes Fıiskola rendezi.
Az intézmény vezetésének nyitottsága közismert, a szakok indítási folyamataiban elınyös a
hazai felsıoktatási intézményekkel való kapcsolatépítés, a tehetséggondozásnál, pályázati
tevékenységnél hasznosíthatók a felsıoktatás hazai intézményeinek tapasztalatai. Külön ki
kell emelni rektor asszony közéleti aktivitását, melyek jól szolgálják a kapcsolatrendszer építését a gazdaság, a versenyszféra szereplıivel, ezzel is segítve a gyakorlati képzés hátterének
megteremtését; a szakdolgozati témák ajánlását, konzulensi tevékenység szervezését; a végzıs hallgatók munkaerı-piaci tájékozódását; az oktatói és hallgatói szolgáltatások megteremtését (pl. parkolás, sport, kulturális szolgáltatások elérése stb.).
A Gábor Dénes Fıiskolának több aktív kapcsolata van külföldi oktatási intézményekkel elsı
és másoddiplomás oktatási programok, illetve az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás program (Lifelong Learning Program) keretében meghirdetett együttmőködési projektekben. Az
University of Hertfordshire és az Interactive Design Institute oktatási intézményekkel a fıiskola a felnıttképzési tevékenységének keretein belül 2008 óta indítja magyar hallgatók számára on-line iparmővészeti oktatási programját három szakirányon: Graphic Design and
Illustration, Interior Design, Interactive Media Design (az eddig végzett hallgatók száma 2,
jelenleg 4 hallgató végzi a programot). A hallgatók minden elvégzett tanév után Angliában
elfogadott akkreditált bizonyítványt szereznek. Az University of Hertfordshire, School of
Computer Science intézettel 2009 szeptemberétıl folyamatosan meghirdeti az MSc in Computer Science on-line mesterkurzust, amelyen jelenleg 8 hallgató végzi tanulmányait angol
nyelven. A hallgatók minden elvégzett tanév után Angliában elfogadott akkreditált nemzetközi
bizonyítványt szereznek. Az oktatás angol nyelvő on-line kurzus, illetve osztálytermi oktatás és
konzultáció modulonként 12 órában. Az oktatók országhoz tartozásáról nincs információ.
Az elızıek mellett a fıiskola hallgatói és oktatói Erasmus programok keretében jó partnerintézményi kapcsolatot építettek ki több európai intézménnyel: pl. Technological Educational
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Institute of Crete (Görögország); Hochschule für angewandte Wissenschaften –
Fachhochschule Amberg-Weiden (Németország); Tampere University of Applied Sciences
(2009. dec. 31-ig Pirkanmaa University of Applied Sciences, Finnország).
Az Erasmus Intenzív Program lehetıségeit kihasználva az intézmény hallgatói marketing,
menedzsment és informatika szakokon multidiszciplináris és multikulturális képzésekben
vesznek részt. A hallgatók a program keretében külföldi oktatási intézményekben
(Technological Educational Institute of Crete, Fachhochschule Amberg-Weiden, Tampere
University of Applied Sciences) folytathatják tanulmányaikat. A rendelkezésre álló adatok
alapján a hallgatók azonban nagyon kis számban élnek ezekkel a lehetıségekkel: a
2009/2010. tanévben csupán 5, a 2010/2011. tanévben szintén 5 hallgató vett rész a programban. Tekintettel arra, hogy a fıiskola idegen nyelvő képzést egyelıre nem folytat, így ezen
intézményekbıl beutazó hallgató nincs. Az évente Finnországban megrendezésre kerülı program keretében a GDF és a partnerintézmények hallgatói elıadásokat tartanak, illetve részt
vesznek egy-egy mőhely munkájában, amelyet a résztvevı intézmények oktatói tartanak. Az
Erasmus programokban szerzett hallgatói kreditpontokat elfogadják a GDF megfelelı szakjain. Ezek a külföldi tanulmányok hozzájárulnak a hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzéséhez,
az európai munkaerıpiacok igényeinek megfelelı kompetenciák megszerzéséhez.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A GDF három akkreditált alapszakon (gazdálkodás és menedzsment, mérnök informatikus,
mőszaki menedzser), öt felsıfokú szakképzésben (általános rendszergazda, informatikus statisztikus és gazdasági tervezı, gazdálkodási menedzser-asszisztens, mőszaki informatikai
mérnökasszisztens, Webprogramozó) és két szakirányú továbbképzési szakon (általános informatikus, PLC szakmérnök) folytat képzést. Bár az intézmény alapító okirata tartalmazza az
VII.5. pontban, hogy a fıiskola az informatika, mőszaki, illetve gazdaságtudományi képzési
területen, engedély esetén mesterképzést is folytathat, a gyakorlatban ez egyelıre nem valósult meg. A fıiskola együttmőködik a University of Hertfordshire-ral a Master of Science in
Computer Science szak képzésében, amelyben a hallgatóik nemzetközi mesterdiplomát szerezhetnek informatika tudományterületen. Jelenleg nyolc hallgató angol nyelven folytatja tanulmányait ezen a szakon. A diploma: „MSc in Computer Science”, e-learning alapú oktatás,
melyet 1-3 év alatt lehet megszerezni a tanulás intenzitásától függıen. A honlap szerint:
„nemzetközi diploma, ami Magyarországon megszerezhetı”.
Az oktatói állomány létszámára, minıségére vonatkozó adatokat a 1. táblázat tartalmazza. Az
oktatói korfa adatai a 1. ábrán láthatók. Az oktatói nyilvántartás, a jogviszonyokra utaló adatok a HR rendszerben megtalálhatók, vezetésük korrekt és naprakész.
Az oktatói állomány minıségi fejlesztése az intézmény kiemelt stratégiai célkitőzése. A fıtitkár által felügyelt humánpolitikai tevékenység fontos eleme a meglévı személyi állomány
tudományos fokozatszerzésének menedzselése, és erkölcsi támogatása, amit az érintett kollégák igen pozitívnak értékelnek. Jelenleg 11 oktató vesz részt PhD képzésben, többségük a
gazdaságtudományok területén. A tudományos fokozatszerzés mellett fontosnak tartják a fiatalítást is, a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók 53,6 %-nak életkora 31 és 50 év közé
esik (41 fıbıl 22 fı). Bár az oktatói életkorfa jelentıs javulást mutat (az oktatók átlagéletkora
45-48 év körül van), azonban az utánpótlás biztosítása még nem megnyugtató.
Az oktatókkal szemben támasztott követelmények teljesíthetık, a publikációs tevékenység
elıírása, a hallgatói kutatómunka irányításában való részvétel ösztönzıen hat az intézményben folyó kutatómunka erısítésére. A tudományos kutatási munka feltételeinek biztosítási
formái:
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A GDF hozzájárul ahhoz, hogy teljes állású munkatársai, egyeztetett módon doktori
képzésben vegyenek részt.
• A fıiskola támogatja a munkatársak hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételét, a nemzetközi konferenciára szánt anyagot elıbb házi zsőrizésnek veti alá.
• Az intézmény informatikai infrastruktúrával támogatja a kutatási munkát.
• A GDF oktatói összlétszáma 77 fı, melybıl 44 fı közalkalmazotti jogviszonyban,
33 fı megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott személy.
Mint azt korábban már említettük, az alaptevékenység ellátásához szükséges oktatók és kutatók aránya nem éri el a kormányrendeletben elıírt minimum 60 %-ot (57,1 %). Ugyanakkor –
bár az akkreditációs feltételek vizsgálatakor ez nem vehetı figyelembe – a gyakorlatorientált
képzésekben további 33 megbízási jogviszonnyal rendelkezı oktató is rendszeresen részt vesz
– alapvetın a laboratóriumi gyakorlatok vezetésében. A teljes munkaidıben foglalkoztatott
oktatók 51,2 %-a minısített oktató (41 fıbıl 21 fı), de nem szerencsés, hogy a 10 fıiskolai
docensbıl mindössze 5-nek van PhD-ja (1. táblázat)! A 41 oktató 60,4 %-a (25 fı) egyetemi/fıiskolai tanár, illetve docens; 34, 7 %-a (14 fı) adjunktus vagy tanársegéd. Az intézmény
törekszik a minél magasabb vezetı oktatói (docens, tanár) létszám elérésére; a kezdı, tanársegédi jogviszonyban dolgozó személyek száma a 2011. évi elıléptetéseket és sikeres pályázati
eljárási lezárását követıen várhatóan egy fıre csökken. A GDF az utánpótlást egyrészt a belsı
elımeneteli rendszerrel, másrészt a képzésben résztvevı azon hallgatókkal kívánja biztosítani,
akik érdeklıdést és elkötelezettséget mutatnak a fıiskola tevékenysége iránt. Azonban az oktatói állomány frissítésének, fiatalításának biztosítása nem megnyugtató.
•

A fıiskolán rendszeresen minısítik az oktatókat, aminek egyik eszköze az oktatói feladatterv,
melynek teljesítését az intézet vezetıje rendszeresen megvizsgálja, a hallgatói véleményeket
figyelembe véve (ILIAS rendszerben található értékelılap alapján) értékeli az oktatók teljesítményét, publikációs tevékenységét és az oktatási, tudományos életben való részvételét.
Ezen kívül háromévente sor kerül az oktatói tevékenység minısítésére, az eredmények alapján hosszabbítják meg az oktatók munkaszerzıdését, valamint döntenek a tudományos fokozatszerzés támogatásáról.

1. ábra
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Az oktatók megfelelı óraterhelését az intézetigazgatók határozzák meg az elızetesen beérkezı információk alapján (óraterhelések, tananyag fejlesztési-, kutatási- és egyéb tevékenységek). A teljes állásban foglalkoztatott oktatóknak tanévenként 300 oktatási óra terhelést irányoznak elı. Az oktatók naprakész terhelési nyilvántartását a 2009/2010-es tanév kezdetétıl
teszt jelleggel indított elektronikus rendszerrel (Projektrendszer) tárolják és értékelik (összhangban a MIRE-vel). A megtervezett tevékenységekhez terhelési pontszámokat rendelnek,
majd a tényleges megvalósulást követıen jóváírnak. A rendszer nem csupán az oktatók terhelésével kapcsolatos információk nyilvántartására szolgál, hanem motivációs eszközként is
alkalmazásra kerül a fıiskolán.
A tantárgyfelelıs oktatók kreditterhelésének nyilvántartását intézeti szinten követik, figyelembe véve a MAB akkreditációs kritériumait. Az oktatási színvonal megtartása, illetve emelése érdekében mőködik az oktatók hallgatói értékelése az ILIAS rendszeren keresztül. A
GDF hangsúlyt fektet az oktatók továbbképzésére, fejlıdésére is, ezért egyrészt bekerülnek a
Projektrendszerbe az oktatók továbbképzésébıl eredı terhelések, másrészt a fıiskola pályázati úton lehetıséget nyújt továbbképzésben való részvételre (pl. elnyert TÁMOP-4.1.2 „Oktatói
és vezetıi továbbképzések a Gábor Dénes Fıiskolán” pályázat).

1. táblázat: Oktatói adatok a GDF-en a 2010/2011. tanév I. félévében
A tíz-tizenkét oktatóval folytatott beszélgetésbıl megállapítható, hogy a vezetés sokat tesz az
intézményi és az egyéni érdekek összehangolásáért, személyre szóló teljesítményértékelést
érvényesít.
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A laborok, mőhelyek mőködtetésének személyi háttere nem ítélhetı meg egyértelmően, mivel
ebben a szférában az oktatók adottsága, a képzés követelményei, nem pedig a mőködtetı háttér felkészültsége határozza meg a végzendı munkák profilját.
Az önértékelés nem tért ki azokra az oktatásban résztvevı személyekre, akik a konzultációs
központokban végeznek elméleti és gyakorlati képzést. Ezen személyek többségének nincs
tudományos fokozata, ami nem jelenik meg a minısítettek arányát kifejezı adatokban. Az LB
az óralátogatások során egy alap és egy szakmai óra keretében színvonalas oktatást látott. A
szakmai óra metodikai problémájaként tapasztalta, hogy a bemutatott informatikai tananyagot
a hallgatók nem követik teljes körben a gépeken. Ennek azonban vélhetıen nem a tanári megközelítés az oka, sokkal inkább a rendelkezésre álló eszközpark korlátossága, illetve a hallgatók motiváltsága. Az elméleti oktatás helyszínén a fényviszonyok a vetítést nehezítették.
Ugyanakkor mindkét alkalommal magas szintő szakmai értelmezést és kellı interaktivitást
tapasztaltunk.
Nem volt tisztázható, hogy a laboratóriumok és a „szakkollégiumszerően” mőködı „mőhelyek” milyen felügyelet és milyen program szerint mőködnek. Utóbbiak a tehetséggondozás
lehetıségeit bıvítik, de az ott folyó tevékenység nem része a szisztematikus képzési rendszernek. Megfelelı oktatásszervezéssel ez a probléma áthidalható.
A fıiskola a korábbi akkreditációs jelentésben foglaltaknak megfelelıen az új épületben a
hallgatói igényeket kielégítı laboratóriumi hálózatot épített ki, ezek közül legfontosabb a
PLC labor, valamint a többfunkciós elektronikai laboratórium. A laboratóriumokban az oktatáshoz szükséges eszközök (tápegység, multiméter, oszcilloszkóp, áramköri oktatókészlet,
stb.) a hallgatók rendelkezésére áll. A tantermek közel ötven százalékos kihasználtsággal mőködnek. A hallgatói létszámához viszonyítva az összesen 1362 m2-nyi tanterem kellıképpen
kiszolgálja a felmerülı igényeket, e téren a fıiskola teljesíti a kapacitásra vonatkozó
akkreditációs elvárásokat.
Az új székhelyen könyvtár mőködik, melyben elsısorban könyvtárközi kölcsönzésre van lehetıség, döntıen a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtárából. Tekintettel arra, hogy alapvetıen az e-learning-es oktatási formára helyezik a hangsúlyt, ezért az
intézmény célja a hallgatók e-tananyagokkal való minél szélesebb körő ellátása. Ennek ellenére gondot jelenthet a távoktatásban részt vevı hallgatók ellátása szakkönyvekkel, mivel a
konzultációs központokban külön könyvtárak nem mőködnek, azok a helyi városi könyvtárakba integrálódtak be. Ebbıl arra következtetünk, hogy releváns anyag a hallgatók által nem
érhetı el.
Az elmúlt három esztendı hallgatói létszámadatait tekintve megállapítható, hogy a magyar
felsıoktatási intézmények többségéhez hasonlóan, de annál nagyobb mértékben, a Gábor Dénes Fıiskola is küzd a hallgatói létszám folyamatos csökkenésével. Míg 2008-ban még 3533,
addig 2009-ben már csak 2720 hallgatója volt, 2010-ben ez a trend még tovább romlott, ebben
az esztendıben már csak 2333 hallgatója volt a fıiskolának. A csökkenı tendencia valamenynyi képzési formában megfigyelhetı.
év

nappali képzés

távoktatás

levelezı képzés

Intézményi összesen

1.évf.

össz.:

1.évf.

össz.:

1.évf.

össz.:

1.évf.

össz.:

2008

452

1484

241

2004

18

45

711

3533

2009

332

1309

182

710

0

27

545

2720

2010

404

1234

190

1089

11

16

605

2333

2. táblázat: Létszámok az elızı három esztendıben
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Az intézmény hallgatói létszáma 2010. augusztus 1. napjától 3508 fı. A hagyományos fıiskolai képzésben jelenleg még 552 (önértékelés 21-22. old!) fı van jelen, ık 2005-ben vagy korábban kezdték a tanulmányaikat, és még nem záróvizsgáztak. A vezetés az ILIAS rendszerben kialakított tárgy szintjére lebontott követéssel próbálja a további felhalmozódást megszüntetni. A korábbi lemaradókkal kapcsolatban sem az önértékelésben, sem a látogatáskor
nem találkoztunk megfogalmazott céllal.
A fıiskolán az egy – munkaviszonyban foglalkoztatott – oktatóra jutó hallgatói létszám 40 fı
körül van a számított hallgatói létszámot alapul véve, míg egy minısített oktatóra 71 hallgató
jut, mely mutatószám alapján nem megfelelıek a színvonalas képzés oktatói feltételei.
Az intézményben az oktatók munkáját 42 fı egyéb, nem oktató besorolású alkalmazott segíti.
E téren jelentıs racionalizálást hajtott végre a fıiskola: az intézetek általában nem rendelkeznek külön ügyviteli, kisegítı munkát ellátó személyzettel, hanem ezeket a feladatokat egyrészt
összevontan látják el, másrészt az oktatók is aktívan részt vesznek az adminisztratív teendık
intézésében. A nem oktató dolgozók vonatkozásában az állami felsıoktatási intézményekben
kötelezıen alkalmazandó minısítési/teljesítményértékelési rendszert nem alkalmaznak, azonban tervezik annak bevezetését. Jelenleg a nem oktató dolgozók részére a szervezeti egység
vezetıje teljesítménycélokat határozhat meg, azonban a többletteljesítmények honorálására –
az államilag finanszírozott hallgatói létszám jelentıs csökkenése miatt is –, valamint a nem
állami intézményi helyzetébıl adódóan fıleg saját bevételeire kell támaszkodjon - kevés lehetısége van (pl. cafetéria-rendszert mőködtetnek a nem vezetı állású dolgozók részére), inkább
erkölcsi elismerésben részesülnek a dolgozók.
A GDF-en folyó közös képzéseket részben a 2.1. pontban az intézményben is akkreditált külföldi kurzusok jelentik, melyek kezelése kiemelkedı mind az alapszakokhoz való illeszkedésük, mind azok szervezése szempontjából. A tájékoztatás alapján azt értelmeztük
(egyértelmősítése nem történt meg), hogy a hazai rendszerben indított szakok magyar, az angol együttmőködésben meghirdetettek angol diplomát adnak. A két oktatás kreditjei esetenként összehangoltak.
2.3. Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek értékelése
A Gábor Dénes Fıiskolán az oktatói és kutatási munkák jelentıs részét ipari megkeresésekhez
kötıdı, pályázati és az oktatáshoz kapcsolódó területeken végzik informatikai, mőszaki és
alaptudományok, valamint gazdasági és társadalomtudományok területen. Eredményeiket
konferenciákon, különbözı folyóiratokban teszik közzé. Nehezíti az intézményi publikációs
teljesítmény áttekintését, hogy hiányzik az egyes megjelenési kategóriák részletezése és súlyozása. Kiemelkedı szerepet játszik a publikálások sorában az INFORMATIKA címő folyóirat, amely1998 óta jelenik meg, 2010 óta angol nyelven, lektoráltan, általában évi két számmal.
Az intézményi fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági háttérrel
mőködı intézményben megvannak a K+F munkák szélesítésének feltételei, jobbak lettek a
pályázati források elnyerésének esélyei és eredményei. A 2007–2012-es idıszakra TÁMOP
pályázatokkal 235,2 millió Ft-ot, nemzetközi projektek keretében 76.020 EUR-ot, egyéb pályázati forrásokból 25 millió Ft-ot nyert el az intézmény. A fejlesztés eredményeit a gazdasági
környezet, a munkaerıpiac érintett szereplıi, a hallgatói elégedettség vizsgálatok is visszaigazolták.
A Gábor Dénes Fıiskola a kedvezıtlen piaci hatások ellenére kiegyensúlyozott pénzügyi
helyzetben van, nincsenek likviditási problémái, a csökkenı, illetve stagnáló hallgatói létszám
mellett sikerült azt a 2008-as év szintjének közelében tartani. A pénzek mögött általában célorientált pályázati bevételek állnak, így összevetésük értékelését ebbıl a szempontból fogal-
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mazta meg a vezetés. A bevételi oldal közhasznú célú mőködésre kapott támogatásokból, pályázatokon elnyert forrásokból, közhasznú tevékenységbıl és egyéb pénzügyi mőveletek bevételeibıl származik. A kiadási oldal anyag- és személyi jellegő ráfordításokból, értékcsökkenési leírásokból, egyéb ráfordításokból és pénzügyi mőveletek ráfordításaiból tevıdik össze.
A gazdasági események rögzítésére, tárolására és továbbítására alkalmazott Microsoft
Navision integrált vállalatirányítási rendszer kapcsolatban áll a hallgatói adatok nyilvántartására használt ETR rendszerrel.
Az elmúlt pár éves idıszakot országosan az oktatási piac szőkülése és a versenyhelyzet erısödése jellemezte, ami a GDF-en kétségkívül az erıforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságának növelését követelte meg. A szervezeti átalakítások, a személyi állományban történı változások és egyes intézményi folyamatok átszervezése mind olyan intézkedések voltak, amelyek
hozzájárultak a költségoldal csökkenéséhez, és az erıforrások hatékonyabb kihasználásához.
A minıségi fejlıdés érdekében a fıiskola törekedett arra, hogy beruházásokkal, fejlesztésekkel korszerő támogatást nyújtson a képzések folyamataihoz, mind hallgatói, mind oktatói oldalon. Pályázatok elnyerésével lehetıség nyílt külsı források bevonására is az egyes fejlesztési tervek megvalósításához. A vizsgált idıszak 2006, 2008 és 2009-es éveiben a beruházásoknak az összes bevételhez viszonyított aránya 20% körül mozgott, ami kétségkívül jelentısnek
mondható. A 2005-tıl 2010-ig tartó idıszak bevételeinek, beruházásainak illetve a pályázati
tevékenység eredményeinek összesítése a 2. ábrán látható.

2. ábra: Bevételek, beruházások és pályázatok 2005-tıl 2010-ig
3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (v.ö. ESG 1. rész)
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására (szervezet, dokumentumok)
A GDF vezetése a stratégia meghatározásánál és megvalósításánál a minıségmenedzsment
eszközeit alkalmazza, tudatosan kiépített modulokat és eljárásokat alkalmaz a célok hatékony
és hatásos megvalósítására. Folyamatos jogszabályfigyelést végeznek, meghatározott szereplık felelısek a szabályzatok módosításért. A fıiskola korábban az ISO 9000-es szabvány logikáját követı minıségirányítási eljárásrendet épített ki, és ezeknek több elemét azóta is mőködteti. Ezek célja a folyamatok magas szintő szabályozása, a versenyképesség fokozása, a
hallgatók, a társadalmi környezet, a külsı és belsı partnerek elégedettségének növelése. A
stratégiai célok lebontása célértékek formájában számszerően került meghatározásra, amibıl
következik, hogy a feladatok pontosan meghatározottak, biztonságosan kezeltek.
A minıségügy szervezeti keretei biztosítottak. A kérdéskörben intézetenként minıségügyi
felelısöket, a különbözı sajátos minıségügyi tennivalók megvalósításáért illetékes vezetıket
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jelöltek ki. A vezetés elkötelezettsége a minıségbiztosítási folyamatok tükrében általánosságban megfelelı. A fıiskola menedzsmentje az ISO alapú minıségirányítási rendszerrıl túllépve a TQM felé, különös jelentıséget tulajdonít az önértékelésnek, mint a belsı fejlıdés eszközének.
A minıségüggyel kapcsolatos szakmai munkát magas szinten képzett, országos szaktekintélyek irányítják, megfelelı felhatalmazással és kellı kapcsolati rendszerrel, mely az intézmény
meghatározó személyeit bevonhatja a rendszer szerinti mőködésbe. A sikeresség elıfeltétele a
minıségügy területén, hogy a szervezet munkatársai megfelelı erıforrásokkal rendelkeznek a
hatékony munkavégzéshez (EVASYS adatgyőjtı és értékelı rendszer, a controlling rendszer
(NAVISION).
Az intézményi minıségügy erıssége, hogy több stratégiai területen (oktatásfejlesztés, oktatók
és hallgatók teljesítménye) természetes szabályozási eszközzé vált az informatikai felületeken
történı tényrögzítés, nyomon követés és értékelés. Több, jól végiggondolt szabályozás az
informatikai eszközök mőködési módjából következik, ebben jelentkezik a minıségszabályozás. Ez a megoldás egyes területeken, például az ILIAS-ban vezetett kurzus és tananyag nyilvántartás, ami egy-egy kurzus dinamikus követését, értékelését, fejlesztését teszi lehetıvé, és
egy bemutatóban láthatóvá is vált, kiemelkedı szinten biztosítja a PDCA logika teljesülését.
A rendszer a szervezeti önértékelés módszertanára épül, egyes esetekben folyamat centrikus
szabályozások egészítik ki az önértékeléseket. Ugyanakkor a rendszer vitatható eleme, hogy a
szabályozott folyamatok rendszere nincs átgondolva a teljesség és a vezetıi stratégia szempontjából, nem a folyamatok alapozzák meg a rendszert, amire az önértékelés építkezik, illetve az önértékeléssel vagy más úton felszínre kerülı problémák megoldása esetleges. Kidolgozott szabályozást láttunk a külsı oktatóhelyek oktatóinak színvonal-értékelésére, de nincs
értékelés, mely a külsı oktatóhelyeken végzett oktatás egészét, így a többi feltétel meglétét
értékelné (pl. a jelzett oktatási infrastruktúra színvonala, kora). Tapasztalhattunk visszacsatolásokat, de az eltérések esetén szükséges beavatkozások szabályozott rendje (pl. eljárása) nem
volt fellelhetı (pl. hiába kerestünk minıségügyi beavatkozásokat a sikertelen gazdasági informatikus szak beadványával kapcsolatos visszacsatolásra).
Az intézmény által választott minıségügyi megközelítéshez (partnerközpontú intézményi
mőködés, minıségközpontú intézményvezetés, teljes körő TQM minıségirányítás egyes elemeinek megvalósulása) nagy számban végeznek felméréseket. A felmérések szabályozott módon kerülnek az érintettekhez, a beavatkozásokat azonban a felmérések körében metodikailag
szabályozni szükséges, illetve a beavatkozások hatását vissza kell mérni. A felmérések azonban a szükséges célok szerinti fejlesztések megfogalmazását biztosítják, azok az intézményi
kultúra elemivé váltak. A törvény által elvárt minıségügyi kritériumok teljesülnek mind a
minıségfejlesztési program közzététele, mind az oktatók hallgatói értékelése megtörténik.
Jellemzı, hogy a hallgatók a mintatantervben meghatározott idıtartamhoz képest hosszabban
szereznek diplomát. A kapott tájékoztatás szerint a lemorzsolódási adatokat és a tantárgyankénti kimutatásokat összesítették. A beavatkozások ennek alapján tantárgyfejlesztési vonatkozásban meg is jelennek. A kurzusok lezárása során a kritikus tárgyak tanárát, oktatási anyagait, konzultációs rendjét kell fejleszteni.
A diplomás pályakövetést jelenleg fejlesztik. A végzettekkel való kapcsolattartásból származó
információk hiányos volta összefügghet az intézményfejlesztés egyes problémáival. A végzettekkel kapcsolatos munkaerı-piaci kritikák gyorsabban váltak volna kezelhetıvé, ha a felmérés szervezése korábban kezdıdött volna. Ma már tudatos, de még nem teljes körő adatgyőjtést végeznek a munkaerıpiaccal. A képzéssel kapcsolatos információkat visszacsatolják az
oktatói kör felé. Ennek alapján fejlesztik a képzési rendszert, a tematikát, a tananyagokat.
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Az LB megállapította, hogy a fıiskola minıségbiztosítási rendszere a törvényi elvárások és az
intézményi célok elérésének támogatása szempontjából megfelelıen mőködik, a mőködés
folyamat centrikus, több területen is biztosítéka az intézmény elért eredményeinek. Az ISO
9001-es rendszer alapelve, hogy az intézményi célok azonosítását folyamat centrikus szabályozással támogatja, mely szabályozás a célok teljesítése alapján értékel.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
Az oktatási programok kialakításánál a nemzetközi gyakorlatban látható (brit) jó gyakorlat és
a hazai Bologna-folyamat elemei játszottak fı szerepet. A fıiskola a többszintő képzési rendszerben jelenleg három akkreditált alapszakon folytat képzést, de alapvetı célkitőzése a képzési portfoliójának a bıvítése. Az alapképzési szakok közül az emberi erıforrás alapszak,
valamint a gazdaságinformatikus alapszak akkreditálásra való elıkészítése folyamatban van.
Itt szükséges megemlíteni, hogy az elmúlt években a MAB az utóbbi szak indítására benyújtott – a felülvizsgálati eljárásokat is beleszámítva – közel tíz kérelmét nem támogatta. Terveik
között szerepel a számviteli szakügyintézı és a pénzügyi szakügyintézı felsıfokú szakképzések elindítása, továbbá a hallgatói létszám növelését a már folyó szakok minıségének erısítésével és a kínálat megszilárdításával is el kívánják érni. A képzési színvonal emelése érdekében a tananyagokat – elsısorban az ILIAS rendszerben – folyamatosan fejlesztik, karbantartják. A tananyagok kidolgozása alapos, magas szinten dokumentált, jellemzıen a távoktatás
értékeit hasznosítja. A tananyagok folyamatos fejlesztése házon belül, gyakran az oktatók
közös munkájával történik, mely alkalmas technika a gyorsan változó elvárások kielégítésére.
Meg kell említeni, hogy nem megnyugtató, hogy a folyamatos változásokról az intézmény
kihelyezett vizsgaközpontjaiban a helyi képzést folytató oktatók csak a tananyagokból és a
számon kért anyagok alapján értesülnek.
A fıiskola népszerősítését szolgálják az ún. Tehetségpontok, amelyek nem csak a hallgatóik
számára, hanem az érdeklıdı középiskolások elıtt is nyitva állnak. Rendszeresen látogatják a
középiskolákat az intézmény népszerősítése céljából. Szoros kapcsolatot tartanak fenn az ipari-vállalati környezettel is, akiket a tematikák aktualizálásába is rendszeresen bevonnak, biztosítva ezáltal azt, hogy a hallgatóknak versenyképes képzést nyújtsanak.
A hallgatói elégedettség mérése részben közvetlenül az ILIAS rendszer szolgáltatásain keresztül biztosított. A legösszetettebb a tantárgyak értékelési rendszere, amelyhez tantárgyspecifikus kérdıíveket alkalmaznak. A mintavétel mintegy 10%-os, mely a statisztikai sokaságot megbízhatóan reprezentálja. Az ILIAS kérdıív formájában évfolyamonként, tantárgyanként tantárgyi értékelılapon győjti a hallgatói véleményeket a tananyagokról, annak feldolgozhatóságáról, a tananyag és a vizsgakövetelmények összhangjáról, az elıadással, a konzultációkkal és a gyakorlatokkal való elégedettségükrıl, a tantárgyi útmutató hasznosíthatóságáról, a mentorálásról és a tutorálásról. A számítógépes adatfeldolgozás során a válaszokat
azonnal feldolgozzák és összesítik táblázatok, statisztikai mutatók és diagramok formájában.
A kapott információk hatásos beavatkozások forrásaként szolgálhatnak, melyre több gyakorlati esetet láttunk. Az LB megállapította, hogy a győjtött adatok segítségével az egyes tantárgyak rendszeres felülvizsgálata és minıségfejlesztése megtörténik Ezek az elkötelezett oktatói
munka ösztönös folyamatszervezése mentén elért eredmények. Az adatokat az oktatók teljesítményét tervezı, nyomon követı és értékelı folyamatban is használják, segítve az oktatók
háromévenkénti értékelését. A tantárgyértékelı kérdıív az oktatók értékelésére vonatkozó
kérdéseket is tartalmaz. Az oktatók hallgatói minısítése az oktatók értékelésében megjelenik.
E dokumentumon az intézetvezetık értékelik a külsı és belsı oktatók tevékenységét. A következı szempontokat vizsgálják: maradéktalanul teljesítik-e órakötelezettségüket; tudományos és szakmai tevékenységük megfelelı-e; milyen mértékben és minıségben vesznek részt
a tananyagfejlesztésben stb.
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Az oktatás eredményességének értékeléséhez nagyban hozzájárulnak a képzés különbözı
szintjein alkalmazott felmérések és azok statisztikai kiértékelése. A képzésértékelés elsı fázisa
az elsı éves hallgatók kezdı statisztikája, amelyre azért van szükség, hogy a késıbbi minta
egyértelmően meghatározható legyen, és képet lehessen alkotni a mindenkori elsıévesek szociológiai összetételérıl. A bemenı statisztika kérdései elsısorban a hallgatók számítástechnikai-informatikai elıképzettségére, hardver környezetére, gyakorlási lehetıségeire, idegen
nyelv tudására és a fıiskoláról szerzett információk forrására vonatkoznak. 2009 ıszétıl
kezdve matematikából és fizikából országosan kitőzött felmérı dolgozatot iratnak a mérnök
informatikus és a mőszaki menedzser szakokon, az eredmények bekerülnek a központi nyilvántartásba. Az eredmények sajnos gyengék. Rendkívül fontos a fıiskola vezetése számára a
végzıs hallgatókkal készített befejezı statisztika eredményeinek értékelése, hiszen a teljes
képzési folyamatot ismerı, átélı végzett hallgató véleménye tükrözi a képzés elınyeit, pozitív
elemeit, valamint felszínre hozza mindazokat a problémákat, amelyek nehézséget jelentettek a
szakma elsajátításában. Kiderül, hogy az intézmény teljesítette-e a vele szemben támasztott
elvárásokat, melyek azok a pontok, ahol változások, beavatkozások szükségesek. Ez a statisztika egyben a DPR 0. lekérdezését is jelenti.
Az ILIAS keretrendszer nyomkövetési funkciójával folyamatosan naplózza, és kiértékelhetıvé teszi az egyes felhasználóknak az ILIAS-ban végzett tevékenységét és a tananyagobjektumokhoz való hozzáféréseit. A hallgatók aktivitása az ILIAS nyomkövetési listákkal csoportonként (oktatási forma, szak, évfolyam) értékelhetı és figyelemmel kísérhetı. Az ILIAS nyilvántartja a hallgatók tanulmányi elımenetelét, azaz kimutathatóvá teszi a tananyagok feldolgozásának állapotát. Mindezek az eszközök biztosítják a tutori, mentori munkában a hallgatók tanulmányi elımenetelének rendszeres értékelését, és ennek eredményeként, szükség szerint intézkedések (pl. tutori vagy mentori szignalizáció e-mail-ben) kezdeményezését. A távoktatásos hallgatók
ILIAS aktivitása és a kreditkövetelmények teljesítése, szemeszterenként és mentorált ILIAS csoportonként a következı szempontok alapján kerül értékelésre:
• Aktuális szemeszter vizsgaeredményei a kredit követelmények százalékában.
• Hallgatók lemorzsolódása (a tanév elején beiratkozott hallgatói létszám százalékában).
• Hallgatók ILIAS aktivitása (ILIAS nyomkövetés alapján).
Az LB mintavételezése alapján az órákat kevesen látogatják. Bár az összes tananyag elérhetı
az ILIAS rendszerben, de egy nappali tagozaton folyó minıségi oktatásnak törekednie kell
arra, hogy az órákat minél többen látogassák (egy gyakorlaton négyen, míg egy elıadáson
tízen voltak jelen.
Az oktatási folyamatok eredményességét összességében a munkaerıpiac szereplıivel történı
kapcsolattartás útján csatolja vissza az intézmény. Rendszeresen kommunikálnak a munkáltatókkal és más szervezetekkel. A diplomás pályakövetı rendszer (DPR) mőködtetésébıl még
használható beavatkozások nem születtek, de a közeli jövıben már várhatók.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott tanulmányi és vizsgakövetelményeket, a hallgatói teljesítmények értékelésének rendszerét a fıiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: TVSZ) tartalmazza, melyet évenként felülvizsgálnak. Az intézmény honlapján a „Nyilvános adatok” menüpont alatt a „Szabályozó dokumentumok” között a TVSZ 1998-2010 közötti idıszak valamennyi változata megtalálható, ugyanakkor az ILIAS rendszerben is könynyen hozzáférhetı. A TVSZ alapos részletességgel tartalmazza a tantárgyak meghirdetésére, a
tanulmányi követelmények teljesítésére, tantárgyfelvételre, vizsgáztatásra, és a tanulmányok
folytatására vonatkozó szabályokat. A szabályokat az ILIAS egységes rendszer is tartalmazza,
azok minden hallgató által megismerhetık. A fıiskola valamennyi hallgató részére ajánlott
tantervet (mintatantervet) bocsát rendelkezésre, amely segíti a hallgatókat a tantárgyak olyan
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ütemezéső felvételében, hogy a kívánt végzettség a képzéshez tartozó félévek alatt megszerezhetı legyen. A hallgatók tudomást szerezhetnek ezen keresztül többek között a tantárgy
felvételének elızetes követelményeirıl, a számonkérés módjáról, az értékelési szempontokról,
a tárgyhoz tartozó kreditrıl, a vizsgakövetelményekrıl, az írott tananyagokról. A választható
tantárgyakat a hallgatók részére a választást megelızı egy hónappal hirdetik meg, ekkor szerezhetnek tudomást a számonkérés formájáról, az elıtanulmányi rendrıl, a vezetı tanárról, a
csoport minimális és maximális létszámáról.
A jelenleg hatályos szabályzat rendelkezik a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervezetekrıl, így a Tanulmányi Bizottságról is. A Bizottság összetétele nem felel meg a felsıoktatási
törvényben foglaltaknak, mivel a bizottságban az általános rektor helyettes, a két oktató, a
Tanulmányi Hivatal vezetıje, a Tehetségpont vezetıje, valamint a Hallgatói Önkormányzat
által határozott idıre delegált egy fı hallgatói képviselı vesz részt. A TVSZ részletesen szabályozza, hogy a Tanulmányi Bizottság döntési kompetenciájába tartozó határozat ellen a
hallgató felülbírálati kérelmet nyújthat be a Fellebbviteli Bizottsághoz. A hallgatói ügyek hibátlan intézését könnyíti az egykapus ügyfélrendszer: a hallgató valamennyi panaszával az
Információs Központhoz fordulhat. Amennyiben nem a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe
tartozó panasz érkezik be (pl. óraelmaradás miatt), a Központ továbbítja ügyintézésre az illetékes személyhez, szervezethez, aki köteles megtenni a szükséges intézkedéseket (pl. gondoskodik az órapótlásról).
A tantárgyi útmutató tartalmazza a számonkérés módját, tartalmát és a határidıt. A jelenlegi
szabályzat elıírja megfelelı számú számonkérési alkalom kiírását. A számonkérésre való felkészülést segíti, hogy az ILIAS rendszerben a tananyagok mellett a számonkéréshez feladatok
és mintapéldák találhatók. A számonkérés egységessége a vidéki központokban folyó képzések
esetén jelenleg nincs biztosítva. A számonkérés eredményeit figyelembe veszik a tananyagfejlesztésnél.
A hallgatók vizsgára való felkészülését szükség esetén a vizsga-elıkészítı konzultáció segíti.
A számonkérések egyöntetőségét és tárgyszerőségét általában írásos tudásfelméréssel biztosítják. Néhány tárgy esetében az oktató a szóbeli szereplésre is lehetıséget ad.
Sikertelen vizsga esetén egy vizsgaidıszakon belül két alkalommal van lehetıség vizsgaismétlésre. Az oktatók kötelesek megfelelı számú számonkérési alkalmat biztosítani a hallgatóknak és lehetıséget kell adniuk arra is, hogy a hallgatók a rendelkezésükre álló valamennyi
vizsgalehetıséget kihasználhassák. A vizsgán való meg nem jelenés következményei is szigorúan szabályozottak
Országosan szinte egyedülálló a GDF záróvizsgáztatási rendszere, ugyanis az abszolutóriummal rendelkezı hallgatók a tanév bármely hónapjában bejelentkezhetnek záróvizsgára (minden hónapban 3 munkanap záróvizsganap, egy nap 16 hallgató jelentkezhet be vizsgára). A
Záróvizsga Bizottság általában háromtagú, az elnök többnyire külsıs (az intézménnyel munkajogviszonyban nem álló) személy, másik két tagja a Fıiskola oktatói közül kerül ki. [Ftv.
60. § (4) bekezdésbıl: „A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követı vizsgaidıszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszőnése után, határidı
nélkül, bármelyik vizsgaidıszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetı.”]
Az oklevél megszerzésének feltétele a sikeres záróvizsga és a szakképzési követelményei szerinti nyelvvizsga bemutatása. A 2008-as állapot szerint az összes szakra és munkaformára vonatkozó átlag 50 % volt, ami azt jelenti, hogy az adott évben záróvizsgát tett hallgatóknak fele
nem rendelkezett a szükséges nyelvvizsgával a záróvizsga idején. A 2010-es adatok alapján ez
az arány már csak 44 %. Ennek a javulásnak egyik oka valószínőleg az, hogy a fıiskola és a
LEXINFO Nyelvvizsga Központ közötti megállapodás értelmében a hallgatók kedvezményes
árú vizsga-elıkészítı nyelvtanfolyamon vehetnek részt. A másik ok az lehet, hogy a kötelezı
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nyelvvizsga 1998-as bevezetése óta általánosan ismertté vált, hogy nyelvvizsga nélkül nincs
oklevél, ami ösztönzi a nyelvtanulást, különösen a középiskolások körében.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A minısített oktatók aránya (ld. 1. táblázat) megfelel az Ftv. elıírásainak és a MAB szempontrendszerének. A folyó képzések jellege miatt elınyt jelent az a tény, hogy az oktatók jelentıs részének több éves szakmai gyakorlata van. A fıiskola oktatói feladattervben rögzíti az
oktatói feladatokat, melyek teljesítését az informatikai rendszeren keresztül ellenırzik. Az
oktatói feladatterv elemei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elıadások, gyakorlatok, tantárgyak, óraszámok, hallgatói létszám, a zh-k, vizsgák
száma.
Az ILIAS e-learning rendszerében végzett tutori (illetve mentori) tevékenység.
Felkészülési teendık (új tantárgy, új szoftver stb.).
Vizsgáztatási feladat (elıreláthatólag).
Tárgyfelelısi adminisztrációs tevékenységek.
Szakfelelısi (sávfelelısi) tevékenységek.
Tananyagfejlesztés, oktatói segédanyag készítés.
Tudományos tevékenység (kutatási feladatok, szakmai publikáció, elıadás konferencián, TDK vezetés).
Szakmai közéleti tevékenység (konferencián, szakmai rendezvényen, tudományos testületben való részvétel.
Közremőködés pályázatok készítésében, megvalósításában.

Az oktatói feladatok mértékét az intézet igazgatója írja elı és értékeli a teljesítményeket. Az
oktatói teljesítményt regisztráló projektlap az alapja a háromévenkénti oktatói minısítésnek.
Az értékelı lap kötelezı mellékletei az óralátogatási jegyzıkönyvek és a hallgatói véleményeket összesítı lapok. A hallgatói véleményeket összegzı elektronikus táblázatokat az
ILIAS e-learning keretrendszer automatikusan elıállítja.
A GDF oktatói értékelése példaértékő a magyar felsıoktatásban, gyakorlatát érdemes volna
bemutatni felsıoktatási szakmai fórumokon. Külön említést érdemel a külsı oktatók munkájának értékelési eljárása. Az értékelés különösen fontos a vidéki konzultációs központokban
folyó képzés minıségbiztosítása szempontjából. A tatabányai konzultációs központban tett
látogatás során megállapítottuk, hogy az oktatók felkészültsége nem marad el a budapesti
központban tapasztaltaktól.
A külsı oktatók munkájának ellenırzése és értékelése a belsı oktatókéhoz hasonló szempontok alapján történik, azonban ık nem készítenek feladattervet. Értékelésük a megbízási szerzıdés hatályától függı gyakorisággal történik. Munkájukat az adott tantárgy tárgyfelelısének
szakmai irányításával végzik, az intézetigazgató vagy a konzultációs központ vezetıje felügyeletével. A külsı tanár vagy oktató munkájának színvonalát az intézetigazgató az óralátogatások (ez viszonylag ritka esemény) jegyzıkönyve, a zárthelyi és vizsgadolgozatok mintavételes ellenırzése, valamint az oktató hallgatói véleményezése alapján értékeli. Amennyiben
a külsı oktató tevékenysége nem éri el az elıírt szintet, az intézetigazgató dönt a külsı oktató
további foglalkoztatásáról, vagy annak megszüntetésérıl.
Az oktatók és az adminisztratív és ügyviteli munkát ellátó személyek részére 26 db, összesen
514 m2-nyi iroda áll rendelkezésre. Valamennyi oktató saját íróasztallal és saját számítógéppel rendelkezik. Az arra érdemes oktatóknak, dolgozóknak, illetve azoknak, akiknek a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül szükséges, pályázat keretében elnyert 14 laptopot bocsátottak rendelkezésükre. Mindenki számára biztosított a fıiskola hálózatának VPN-s elérhetısége
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is, ezáltal lehetıség van az otthoni munkavégzésre is. A külsıs oktatók elhelyezése kissé szőkös, részükre egy tanári szobát tartanak fenn három számítógéppel.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A GDF nemrég költözött a jelenlegi helyére, ahol a 21. századi oktatáshoz minden rendelkezésre áll, amit egy épület nyújthat. Az intézmény e tekintetben a magyar felsıoktatási intézmények között kiemelkedı helyet foglal el. 19 különbözı nagyságú tanteremmel, laboratóriummal rendelkezik (3 db nagyelıadó: Gábor Dénes terem: 217 m2; Kalmár László terem 82
m2; Neumann János terem 98 m2; ezeken kívül további 16 db 36–77 m2-es tantermekkel, informatikai laborral, mérési laborral) rendelkezik. A tantermek, laboratóriumok korszerőek,
modernek, a gyakorlati oktatáshoz szükséges mértékben felszereltek: valamennyi terem projektorral, modern árnyékolástechnikával, hangosítással ellátott, légkondicionált, amelyekben a
szélessávú internetes hozzáférés is biztosított.
Ugyanakkor hiányosságokat tapasztaltunk a meglátogatott külsı konzultációs központ (Tatabánya) tárgyi erıforrásainak folyamatos biztosításában. A termek és épületinfrastruktúra
megoldottnak mondható, de az oktatásban használt eszközök szinten tartása és fejlesztése
kérdésében a belsı kommunikáció nem rendszeres, az informatikai géppark elavult. A tatabányai géppark kb. tíz éves, aminek következtében a hallgatók egy része a bemutatott tananyagot a kivetítın követte aktív gépkezelés nélkül.
A hallgatók tananyaggal való ellátottsága példaértékő, különös tekintettel arra, hogy nem csak
a költségtérítéses hallgatóknak, hanem az államilag támogatott hallgatók részére is ingyenesen biztosítja a tankönyveket. Ezen túl az ILIAS rendszerben valamennyi, idıközönként felülvizsgálatra kerülı e-tananyag a hallgatók rendelkezésére áll.
A hallgatókkal való beszélgetésen kiderült, hogy tisztában vannak a jogaikkal, reális képet
alkotnak az elhelyezkedési lehetıségeikrıl, és egyetértettek abban, hogy az intézmény negatív
megítélésén elsısorban ık tudnak változtatni. Egy részük jelezte, hogy a szakirányok választékán kellene bıvíteni, amire leginkább a hálózati technológiák irányában van igény.
Az intézmény saját sportlétesítményekkel nem rendelkezik, szerzıdéses formában oldják meg
a sportolási igényeket. Ugyanakkor számos sportolási lehetıség adott az intézmény keretein
belül is, mint taitsu, boksz (klub), labdarúgás (csapat), squash, asztalitenisz stb. Emellett rendszeres események szervezésével is támogatják a sportolást: pl. sportnap, versenyek, túrák.
Sportösztöndíj rendszere mőködik, de kevés hallgató pályázik rá. A lehetıségek és a valós
sportolási gyakorlat ellentmondását célszerő megvizsgálni, esetleg beépíteni a tanulmányi
rendbe a kötelezı testnevelés órát.
A GDF saját kollégiummal nem rendelkezik, szerzıdéses partnerekkel biztosítja a vidéki és a
szociálisan rászoruló hallgatók számára ezt a szolgáltatást. A kollégium a fıiskola szomszédságában van, hasonlóan jó infrastrukturális felszereltséggel, mint maga az intézmény. A kétágyas szobákban 20-25 ezer forintos a havi kollégiumi díj. Az étkeztetés lehetıségei kiválóak,
az épületben étterem üzemel hallgatóbarát árakkal, az órarendben pedig ebédszünet kialakításával segítik a hallgatók déli étkezését.
A szociális támogatás rendszere mőködik, de az elbírálási szempontrendszer módosításra szorul. Tanulmányi ösztöndíjban legutóbb 74-en részesültek, ami a hasonló adatok tükrében alacsony a nappali tagozatosok létszámához képest
A hallgatói tanácsadás sikeresen bevált formája a mentorprogram: minden hallgató mellett
áll egy mentor, a távoktatási képzésben részt vevık mellett tutor, aki segíti a hallgatót minden, a tanulmányaival kapcsolatos tevékenységében. A mentorok/tutorok az ILIAS rendszeren keresztül folyamatosan kapcsolatot tartanak a hallgatókkal, 24 órás válaszidın belül minden feltett tanulmányi kérdésre válaszolnak a hallgatóknak, így megkönnyítve az otthontanu19
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lást. A szolgáltatás szombaton is elérhetı, így a távoktatásban, illetve levelezı képzésben
résztvevı hallgatók sincsenek hátrányban A tutorok minden esetben a fıiskola oktatói.
A hallgatók ügyeinek intézését az Információs Központ nagymértékben segíti, amely az egykapus ügyfélszolgálat elvén mőködik. Az Információs Központhoz forduló hallgató számíthat
arra, hogy valamennyi, akár tanulmányi elımenetelével, akár egyéb panaszos ügyével kapcsolatos problémára gyors, szakszerő választ kap.
A GDF-en 2007 óta használnak elektronikus indexet, a hallgatók tanulmányai nemcsak az
ETR-ben hanem az indexben is követik. A karrier központ láthatóan elvégzi a rábízott feladatokat; foglalkoznak állásközvetítéssel - bár kevésbé proaktívan, inkább a céges megkereséseket közvetítik - a hallgatók felé. Karrier napokat is rendeznek az intézményben, ahol többek
között grafológus segíti a hallgatókat a könnyebb elhelyezkedésben. Szakmai gyakorlatok
koordinálása is jól mőködik, ott jártunkkor 377 helyet sikerült kiszervezniük.
A hallgatói szolgáltatások között felsorolható még a hallgatói társalgó, büfé, olvasó terem,
HÖK iroda. Sikeres és egyedi kezdeményezés, hogy a szeptemberi kezdést megelızıen a fıiskola ingyenes kéthetes nyelvi tanfolyamot tart a felvételt nyert hallgatók számára, mely a
hallgatókkal történı elbeszélgetés alapján is nagy népszerőségnek örvend. Emellett kompetencia tréninget is tartanak a hallgatók számára. Olyan színes rendezvényeket szervez az intézmény, mint a gólyatábor, a tanévnyitó, a gólyatábor „afterparty”, a Halloween party, „Simonyi tudományos emlékülés”, a könyvvásár, a tudomány napja, a gólyabál, a diplomaosztók, a karácsonyi- és a mikulás buli, minıség hét, a karrier pizza, a vizsgatemetı, a fıiskolai
napok, a sportnap stb.
3.6. Belsı információs rendszer
A belsı kommunikáció meghatározó módon hálózati eszközökkel történik mind a folyamatok
adataira, mind a döntési kérdésekben, mind az intézményi kultúra, a stratégiai és minıségi
célok közvetítésének, a teljesülésük mérésének és visszacsatolásának területén. Eezzel meghatározó eleme az alkotó légkör fenntartásának, jelentıs teret biztosít a hallgatói és a dolgozói
közélet számára, szerepet vállal az eredményesség növelésében mind a hallgatók, mind a
munkatársak körében. A rendszer középpontja az integrált informatikai rendszer (Intranet,
ETR, ILIAS, honlap, Outlook). Az elektronikus információk mentén lehetıvé válik a hallgatókkal való kommunikáció és a belsı folyamatok menedzselése. Az intézményrıl kijelenthetı, hogy a belsı kommunikáció szervezettsége a hazai felsıoktatást tekintve magas szintő.
Ennek elınyeivel gyakran együtt járhat, hogy a változások átmeneti zavarokat okoznak. A
látogatás során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a fıiskola ezen a téren is jó gyakorlatokat tud felmutatni.
Az oktatással kapcsolatos információkat az ILIAS rendszerben elemzik, az eredmények is itt
érhetık el. Akár tantárgyanként, akár az idı mentén lehetıség van életszerő és döntést támogató információk megjelenítésére. A kapott értékeléseket felhasználják a fejlesztések tervezésében. Az oktatási folyamatokon kívüli intézményi események kommunikációs felülete is a
honlap.
A hallgatókat érintı szabályzatok dokumentumai könnyen hozzáférhetık. A Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat, ezen belül az értékelési és vizsgáztatási követelmények nyilvánossága biztosított. A diákmőhelyek eredményeirıl évenként készül ösztönzı, a hálózaton elérhetı nyilvános bemutató, vagy kiállítás.
A tanulmányi rendszer (ETR), az ILIAS rendszer, illetve a további felületek esetenként párhuzamos funkciókkal rendelkeznek (pl. hallgató értesítése). Ezek elsıdlegességével kapcsolatos szabályozás gyakran nincs rögzítve, ami esetenként hibát okozhat. Azonban a gyakorlati
értékelés során ennek jelentısége a vártnál kisebb volt.
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A szabályozott közvetlen csoportos kommunikáció, a stratégiai és az operatív tevékenység
irányítása és koordinációja a vezetıi, a tanév indításához kapcsolódó dolgozói értekezleteken,
valamint a testületi és egyéb szakmai üléseken zajlik. A belsı rendezvények, ünnepségek
gazdag tárháza is kommunikációs csatorna. A hivatalos információk formanyomtatványokon,
adatgyőjtések és értesítések keretében jutnak el egyedileg a dolgozókhoz.
A fıiskola kiadványai közül kiemelkedik a változó gyakorisággal (évente 4–6 szám) megjelenı InfoPass címő elektronikus hírújság, mely általános, illetve tematikus hírekrıl is beszámol.
Belsı kommunikációs és szabályozási eszközként értékelhetı a munkahelyi elégedettség mérése, melyre évente kerül sor. Az eredményeket a munkatársak számára is visszacsatolják. A
véleményeket, javaslatokat az intézmény vezetése értékeli, és a fejlesztési tervekben érvényesíti. Összességében a belsı kommunikáció kiemelten kezelt, eredményekkel rendelkezı szabályozási terület, mellyel a fejlıdés biztosítottnak látszik.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A szakmai és tudományos tevékenységre, az erıforrások megteremtésére és felhasználására, a
kapacitásra, a gazdálkodásra, a mobilitásra, a törvényesség érvényesítésére vonatkozó adatszolgáltatást a honlapon hozzák nyilvánosságra. A fıiskola sajátos tulajdoni helyzete miatt a
honlapján a közhasznú jellegbıl következı tájékoztatási kötelezettségnek is eleget tesz.
A közzétett információk célcsoportjai – az intézményen belüli szereplıkön túl – a hazai, a
nemzetközi szakmai, munkáltatói, önkormányzati és civil szervezetek, valamint a potenciális
hallgatók és a végzett hallgatók. A tájékoztatás alapvetıen a honlapon, az ILIAS-ban, a
nyomtatott és online media csatornáin, direkt marketing levélben, szakmai és alumni rendezvényeken történik. A remélt jövıbeli hallgatókat korcsoportjukra jellemzı érdeklıdésüket
kihasználva keresik meg (pl. közösségi oldalak, honlap, EDUCATIO és más pályaválasztási/karrier események, országos és intézményi nyomtatott és online felvételi tájékoztatók, nyílt
napok, plakátok, filmek stb.). A tájékoztatás fontos és hatékony eszközeként az oktatók a középiskolákban „Kis tudós” elıadás sorozatot tartanak. Emellett meg kell említeni a Tehetségpont Tudományos Diákmőhelyt, melynek munkájában jelentıs számban középiskolások is
részt vesznek. A tájékoztatáson kívül lehetıséget biztosítanak a kommunikációra is, melyet az
egykapus kommunikációs elérés tesz hatékonyabbá.

3. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Az elemzés érzékelteti, hogy az intézmény nemcsak tisztában van helyzetével, hanem egyes
negatív elemeit tudatosan kezeli is. Kiemelt vezetıi ismeret ezek között, hogy az intézményben végzettek kritikus munkaerıpiaci megítélésének egyes vonatkozásait a képzés hiánypótló
jellege okozza. Az informatikai szakember piacon mutatkozó igény és a távoktatás jó alkalmazhatósága az informatikai ismeretek esetében sajátos hallgatói hozzáállást okoz. Könnyen
beiratkoznak, de a kontakt kapcsolatok alacsony részaránya, a tanulás magasabb szabadságfoka miatt nagy a lemorzsolódás. A hallgatók megtartása minıségromlással járt, melyet a munkaerıpiac ennek megfelelıen értékel. A viszonylag alacsony tudásszinttel (is) bekerülı hallgatói kör, valamint a munka mellett folytatott képzés magas aránya jogossá teszi, hogy stratégiai cél legyen: „a fıiskola stabil, minıségi, megbízható, korszerő képzést nyújtson, a munkaerıpiac által igényelt kompetenciákkal vértezze fel a hallgatót”.
A GDF célul tőzte ki, hogy legyen „a fıiskola a hazai felsıfokú távoktatásban a „Number
one”-ja. Jogosan tartja erısségének az olyan megkülönböztetı szolgáltatásokat, amelyek
elınyt jelentenek a hallgatóknak (tananyagellátás, e-learning, az idegen nyelvi képzés erıs
támogatása, mentorálás, diploma megszerzése utáni kedvezményes tudásmegújítás, tehetséggondozás, fogyatékkal élık számára tanulmányi lehetıségek).
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A jövıkép kulcsszóként hangsúlyozza a munkaerı-piaci keresletnek megfelelı képzési szerkezetet, az erıs ipari- és gazdasági kapcsolatokat, a K+F+I tevékenységek fejlesztését, aktív
bekapcsolódást a nemzetközi felsıoktatási „vérkeringésbe”, néhány meghatározó hazai és
nemzetközi felsıoktatási intézménnyel stratégiai partnerség kialakítását. Céljai között szerepel a munkamorált és az innovatív munkahelyi légkört erısítı értékorientált szervezeti kultúra
létrehozása, az erısödı alumni tevékenység, az önfenntartás és a folyamatos fejlesztés. A látogatás tapasztalatai alapján a felsorolás elemei a valóságos problémák kezelését és ezzel a
siker esélyét szolgálják.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások az intézmény számára
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

El kell érni, hogy teljesüljenek a kormányrendeletben a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók arányára elıírt számszerő minimum-kritériumok.
Több intézményi bizottság, köztük a szenátus összetétele sem felel meg a felsıoktatási
törvényben foglaltaknak, mivel a Hallgatói Önkormányzat nem kellı arányban vesz
részt bennük. Emellett a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és a Térítési és Juttatási
Szabályzatból is hiányzik a hallgatók egyetértési a joga. Felül kell vizsgálni az intézményben minden olyan bizottság összetételét, mely hallgatói ügyekben jár el és összetételét a törvényben meghatározott arányokhoz igazítani.
A szabályzat több helyen a Fıtitkárságot, mint szervezeti egységet említi, ezért javasoljuk, hogy kerüljön beépítésre az organogramba.
A stratégiai gondolkodásnak ki kell terjednie a változások teljes körére. A stratégiai
célok meghatározásánál a számszerősített célok kiegészítése indokolt – pl. TDK munkák.
Az intézmény foglalkozzon a gyenge elıképzettséggel felvett hallgatók tudásának korrekciójával.
Az intézmény elemezze a diplomaszerzés alacsony hatásfokának okait és hozzon ennek javítására megfelelı intézkedéseket.
A sikertelen szakakkreditációs kezdeményezések minıségbiztosítási kezeléséhez korrekciós és megelızı tevékenységek megtervezése és projektszerő megvalósítása szükséges.
A felmérések körében a beavatkozásokat metodikailag szabályozni szükséges, illetve a
beavatkozások hatását vissza kell mérni.
A munkaerı-piaci igények tananyagba történı beépítésének és a kutatási-oktatási mőhelyek elismertségének növelése érdekében fejleszteni kell a kialakított minıségügyi
módszertant. Az oktatási anyag és az oktatási célok napra készsége, valamint a végzettek piacorientált tudásának szükségessége miatt a munkaerıpiac képviselıivel a jelenleginél jelentısebb értékelési csatornát szükséges kiépíteni, és azt a minıségügyi rendszer keretei között visszacsatolni. Hatékonyan mőködtetni kell a DPR-t.
A tananyagváltozásokkal kapcsolatos kommunikáció a célok tekintetében hiányos és
fejlesztendı.
Az intézményi publikációs teljesítmény áttekintéséhez és értékeléséhez az egyes megjelenési kategóriák részletezése és súlyozása szükséges.
Javasoljuk, hogy a szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezı oktatói követelményrendszert egészítsék ki az oktatók folyamatos alkalmazásának részletszabályaival, mivel ez az oktatói munka számon kérhetıségének is biztosítéka lehet.
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•
•
•

•
•

•

Az oktatói utánpótlás megnyugtató biztosításához további intézkedésekre van szükség.
A konzultációs központok kiterjedt szerepe miatt az intézmény egy éven belül készítse
el a konzultációs központokban folyó képzések önértékelését.
A külsı konzultációs központokban használt oktatási eszközök szinten tartása és fejlesztése kérdésében hiányzik a rendszeres kommunikáció, amit belsı szabályozással
pótolni kell.
A vidéki központokban folyó képzések esetén is biztosítani kell az egységes számonkérést.
A szociális támogatás rendszere mőködik, az elbírálási szempontrendszer jó, de javasolt felvenni a kapcsolatot más egyetemekkel, fıiskolákkal a best practice-ok elsajátítása érdekében. Tanulmányi ösztöndíjban legutóbb 74-en részesültek, ami alacsony a
nappali tagozatosok létszámához képest. Javasoljuk, hogy ennek okait a fıiskola vezetése értékelje és a HÖK-kel közösen hozzon intézkedéseket, minden bizonnyal módosítani kell a szabályzatot.
Célszerő megvizsgálni az önértékelésben vázolt lehetıségek és a valós sportolási gyakorlat közötti ellentmondását, esetleg beépíteni a tanulmányi rendbe a kötelezı testnevelés órát.
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Függelék
A Gábor Dénes Fıiskolán folyó képzések
a 2010/2011-es tanévben
(Az intézmény által megadott adatok alapján)
Gábor Dénes Fıiskola

képzési terület: gazdaságtudományok, informatika, mőszaki
alapképzések (BSc)
gazdálkodási és menedzsment (N,T)
mérnök informatikus (N, T)
mőszaki menedzser (N, T,L)
kifutó képzések
fıiskolai alapképzés
informatikus közgazdász (N,T)
mőszaki informatikai (N,T)
mőszaki menedzser (T)

szakirányú továbbképzés
általános informatikus(L)
PLC szakmérnök (L)
felsıfokú szakképzés
általános rendszergazda (N,T)
informatikai statisztikus és gazdasági tervezı (N)
gazdálkodási menedzser asszisztens (N)
mőszaki informatikai mérnökasszisztens (N)
Web-programozó (N,T)

2. A Látogató Bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Mang Béla, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Tagok: Dr. Ács Szilvia, fıtitkár, Budapesti Gazdasági Fıiskola
Dr. Koczor Zoltán, fıiskolai tanár, minıségügyi szakértı, az Óbudai Egyetem
dékánja,
Domján Zsolt, hallgató (HÖOK delegált) BME
A MAB titkárságának munkatársaként: Hernáth Terézia referens

3. A látogatás idıpontja: 2011. április 7-8.
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