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1. Vezetői összefoglaló
A Zsigmond Király Egyetem magán-felsőoktatási intézmény, amely a rendszerváltozás
nyomán a felsőoktatás iránt megnövekedett igények kielégítésére jött létre. Alapítása óta folyamatosan arra törekszik, hogy színvonalas szolgáltatásaival, oktatási kínálatával, korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával a hallgatókat felvértezze mindazokkal az elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel, amelyek a kiszélesedő munkaerőpiacon való helytálláshoz
szükségesek. Ennek elismeréseként, a Magyar Országgyűlés szerint az intézmény 2016. augusztus 1-től alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább. Az új státusz egyszerre
tölt el minket büszkeséggel, és határoz meg újabb feladatokat, célokat számunkra.
A 2000-es indulása óta eltelt időben az alkalmazott tudományok státusz elnyeréséig a
ZSKE a magyar felsőoktatás jelentős számú hallgatót vonzani képes intézményévé vált. Növekvő presztízsét magasan kvalifikált oktatói állományának (a főállásúak 2/3 minősített oktató,
a 36 főállásúból 2 MTA doktora, 3 habilitált), a jó infrastruktúrának, a szerény képzési költségek mellett is színvonalas és hallgatóbarát szolgáltatásoknak, valamint az egyetemen uralkodó
jó szellemnek köszönheti, amely a tudás, a kultúra és a teljesítmény értékelésében/kultuszában
nyilvánul meg.
Az intézmény élénk figyelemmel követi a világszerte zajló jelentős változásokat a globális és az európai felsőoktatási térségben, és igyekszik alkalmazkodni a hazai felsőoktatást érő
kihívásokhoz.
A Zsigmond Király Egyetem jövőképének elemei


vonzó és piac-centrikus gazdasági, társadalomtudományi, illetve társadalmi felelősségvállalást támogató képzések



a felsőoktatáshoz való diszkrimináció-mentes hozzáférés



a jó elméleti alapozás mellett is elsősorban a gyakorlati célú, kompetencia-alapú
oktatás



az önálló tanulás és ismeretszerzés készségeinek kialakítása informatikai támogatással, összhangban a life long learning elvi célkitűzéseivel



felkészítés az önkifejezés, a kommunikációs készségek és a nyelvtudás gyakorlására.

Az intézmény a 2016/17-es tanévben induló duális képzéssel a kor kihívásainak kíván
megfelelni, ezen kívül az intézmény a profiltisztítás keretében felismerte a felnőtt és levelezős
képzésben létező hiátust, és hiánypótló levelezős BA és MA képzéseket indított, illetve a harmadik misszió keretében a Nyugdíjas Akadémia ismeretterjesztő előadásaival a life long
learning mellett kötelezte el magát. Modernizációs oktatási törekvéseink egyike az e-learning
rendszerünk kidolgozása, melynek első lépéseként a K-MOOC tagságért folyamodtunk és a
2016/17-es tanévtől sikeresen indítunk online kurzust az Információs társadalom témájában.
Intézményfejlesztésünk irányait úgy határoztuk meg, hogy alkalmazott tudományok egyetemévé válhassunk, ami augusztus 1-től valóra válik, erősítsük kutatásainkat és fejlesztéseinket,
serkentsük az innovációt és nemzetközisítsük képzéseinket.
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Küldetésünk
Intézményünk tekinthető szolgáltató, együttműködő és innovatív felsőoktatási intézménynek – hiszen a három profilt egyszerre próbáljuk megvalósítani. A széles spektrumú alapképzés, az erősebb szakokon mesterképzés létesítése kézenfekvővé teszi, hogy ezt a vegyes
karaktert fenntartsuk. Napjainkban a felsőoktatás egészének helyzete jelentősen változik, és ez
új stratégia kialakítását követeli. A ZSKE számára ez mindenekelőtt a kapacitások jobb kihasználását, a minőség javítását, a leginkább versenyképes szakokra történő koncentrálást, a hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelését, valamint a stratégiai fontosságú vállalati partnerekkel kapcsolatrendszer erősítését írja elő.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel és a Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepciójával összhangban lévő céljaink összefoglalása:


jól megkülönböztethető, kiemelt képzési területre fókuszáló intézményi profil létreho-

zása
átfogó, a duális képzésre alapozó oktatási program kidolgozása, elindítása és ezzel öszszefüggésben a kutatás, fejlesztés és innováció hiányzó elemeinek létrehozása



a minőség növelése a kutatás, különösen a nemzetközi publikációk terén



a képzés nemzetközivé tétele, angol nyelvű képzések indítása

egységes, szak-specifikus teljesítményértékelő rendszer bevezetése, az oktatói teljesítmény folyamatos monitorozása, az oktatók értékelése és motiválása


Az intézmény továbbra is fontos szerepet kíván vállalni a gazdaságtudományi, kommunikációs, nemzetközi és geopolitikai képzésekben, illetve meg szeretné tartani a felnőttoktatásban betöltött pozícióját, miközben hatékonyan átalakítja szerkezetét. A Zsigmond Király Egyetem jövőképének alapja egy független, a hallgatók és munkáltatók által elismert magánintézmény, mely a demográfiai, gazdasági és globális kihívások ellenére is fejlődési pályára kíván
állni.
A felismerés, hogy az energia- és nyersanyagforrások végesek, elvezetett minket a fenntartható fejlődés és a zöld növekedés ideájához. Intézményünk így ezen elveknek akar megfelelni egyrészt a működése során, másrészt nevelési programja fontos részévé válik a fenntartható fejlődés és zöld növekedés fontosságának hangsúlyozása. A társadalom és gazdaság egészére vetítve a kérdést elmondhatjuk, hogy az előre végiggondolt növekedés olyan megközelítést kíván, mely egyszerre biztosítja országunk és világunk számára a megfelelő gazdasági fejlődést és energiaellátást, a hatékony társadalmi párbeszédet és jólétet. Gazdasági és társadalomtudományi képzéseink arra az elvre építenek, miszerint a behálózott világunkban tapasztalt információ áramlásnak segítenie kell az egészségmegőrzést, a fogyatékosok életkörülményeinek
javítását, az oktatást és felzárkóztatást, a magyar közösség kultúrának és tudományos teljesítményének megismertetését nemzetközi szinten is.
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2. Helyzetértékelés
2. 1. A társadalmi-gazdasági környezet értékelése
2. 1. 1. Az intézmények gazdasági környezetének értékelése
Az intézmények közötti verseny várhatóan tovább erősödik az árak és szolgáltatások területein, melyhez eltérő pénzügyi-finanszírozási hátterük és stratégiai céljaik miatt további kihívások társulnak az állami és magánintézmények, vagy az egyházi intézmények egymás közötti versenyében. A tény, hogy az intézmény a központi régióban helyezkedik el, jelentős
vonzerő, hátrány azonban, hogy a városon belül periferikus helyzetben van, illetve pályázati
forrásokban rendkívül szerény módon részesedik.

2. 1. 2. Az intézmények demográfiai környezetének értékelése
Az előrejelzések szerint a kedvezőtlen demográfiai helyzet miatt a jelenlegi állami finanszírozási modell környezetében nem várható jelentős fizetőképes kereslet bővülése a felsőoktatásban. A demográfiai trendek alapján hosszú időszakra meghatározó, hogy csökkenő belföldi
lakosság mellett a felsőoktatásba jelentkezők száma is csökkenni fog, hiszen Magyarország
1981 óta demográfiai lejtmenetben van. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatásban is jelentkezik, az elsődlegesen beiskolázható korcsoport (18-22 évesek) mérete az
elkövetkező néhány évben több mint 20%-kal csökken majd. Az intézményünkkel kapcsolatban
álló másodlagos, a levelezős képzésre, illetve a life long learning képzésre beiskolázható korcsoport mérete azonban nem csökkent ilyen drasztikusan.

Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint - 2015

A KSH legutóbbi, 2015-ös előreszámítás eredményei szerint az alapváltozatban 2060ban várhatóan 7 millió 900 ezer fő lesz Magyarország népessége. A legoptimistább szcenárió 8
millió 700 ezres népességszámot jelez, a legpesszimistábban 6 millió 700 ezer fő szerepel.
Némi reménységre ad okot, hogy a jelenlegi adatok szerint mintha a népességfogyás megállt volna, és a felsőoktatás nappali rendszerébe jelentkező hallgatók száma hosszú távon stabil
képet mutat.
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Népességszám előrejelzések

Stratégiánk egyik sikeres, továbbra is kiemeltként kezelendő eleme a generációs nyitás.
Az oktatási szolgáltatásaink esetében ez azt jelenti, hogy a magas színvonalú szakmai tartalom
mellett az egyes generációk elvárásainak a leginkább megfelelő csatornákat és platformokat
biztosítjuk. A már sikeresen és nagy elismertséggel működő Nyugdíjas Akadémia után további
képzési-átképzési programokat, tanfolyamokat indítunk a Szép generáció tagjai számára.

2. 1. 3. Az intézmények oktatási környezetének értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban
A Zsigmond Király Egyetem (központi) régiójában az iskolázottság mértéke az országos
összehasonlításban kifejezetten magas.
A Zsigmond Király Főiskolán folyó politikatudomány, nemzetközi tanulmányok, andragógia, kommunikáció és médiatudományi és nemzetközi gazdálkodás levelező tagozatos mesterképzés hiánypótló, ezen kívül a nemzetközi tanulmányok és kommunikáció és médiatudományi mesterképzésen a specializációink is egyediek.
A hazai felsőoktatási helyzet értékeléséhez tartozik, hogy az oktatás és a társadalomtudományi kutatás világa – különösen a média szemüvegén keresztül – jelentős értékcsökkenést
szenvedett el. Annak (társadalmi/financiális) megbecsülése, hitelessége szintén, különösen hazai vonatkozásban, amely a szellemi tőke szabad áramlásával még inkább korlátozza a hazai
pozitív értékelési rendet, és elősegíti a külföldi képzőhelyek felértékelődését, függetlenül az ott
zajló tényleges oktatástól. Hasonlóképpen probléma, hogy az országos beiskolázási bázis miatt
nehéz a kapcsolattartás a középiskolákkal.
Európai kitekintésben elmondható, hogy Közép-Európa jól képzett munkaerővel bír, az
elmúlt évtizedekben azonban az oktatás finanszírozása veszélyezteti a Z generáció felsőoktatási
versenyképességét. A világ 150 legjobb intézménye között a ranglisták többségében nincs közép-európai intézmény. Ez a hiány egyben lehetőség is lehet Magyarország számára. Nagyobb
összefogásra van szükség a vállalatok, az IKT szektor, a felsőoktatási intézmények és a kormány között az oktatás modernizálása területén.
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2. 1. 4. A releváns felhasználói szféra bemutatása hazai és nemzetközi dimenzióban
A ZSKE felhasználói szférájában tartoznak a hallgatók, az oktatók, kutatók és dolgozók, a végzett hallgatók, a partnerek, a munkáltatók, tágabb értelemben a gazdaság szereplői és maga a
széles társadalom is. Az utóbbi két szféra a komplexitása és széles regisztere miatt nem tartozik
a releváns felhasználói szféránkba, ezért az első három dimenziót elemezzük részletesen.
2. 1. 4. 1. A hallgatók és volt hallgatók mint felhasználói szféra
A hallgatók alapvető igénye a minőségi oktatás és a gyakorlati, piacképes tudás. Intézményünk büszke arra, hogy a mindennapi diskurzusokban hallgatóbarát egyetemként említik.
A Zsigmond Király Egyetem fontos, hiánypótló szerepet tölt be. A hallgatói felhasználói
szféráját több elem alkotja. Egyrészt azon nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentik, akik
azért akarnak diplomát szerezni, hogy minél előbb kiléphessenek a munka világába, vagy már
munkát vállaltak, és tudásukat tovább szeretnék bővíteni oly formában, hogy erről államilag
elismert oklevéllel is rendelkeznek. Másrészt intézményünk jelentős szerepet vállal a másoddiplomások képzésében is, és fogadja azon hallgatókat, akik a képzést nálunk szeretnék befejezni.
Hiánypótló szerepünk abban is megmutatkozik, hogy a tudomány és kutató egyetemekkel
szemben, melyekre azon hallgatók jelentkeznek többségében, akik értelmiségi családból származnak, a mi intézményünk felhasználói szférája a jövendő elsődiplomásokból áll. A nappali
tagozatos hallgatónk szüleinek döntő többsége középfokú végzettséggel rendelkezik, így a diploma megszerzése számunkra a kormány előírásainak megfelelő társadalmi mobilitást is szolgálja.
Képzési rendszerünkben központi szerepet tölt be a gyakorlatorientált és munkaerő-piaci
megközelítés, aminek alapja a rendkívül erős, hazai és nemzetközi vállalati–közszolgálati–intézményi–civil kapcsolatrendszer. A jelenlegi alumni rendszerünk jelentős átszervezésre szorul, mivel a kapcsolattartás a volt hallgatókkal kiemelt területünk.
2. 4. 4. 2. Az oktatók, kutatók és alkalmazottak általában mint felhasználói szféra
Az intézmény törekszik az oktatói szaktudás és hitelesség erősítésére, a kutatások ösztönzésére, miközben modern épületében motiváló munkahelyi környezetet biztosít valamenynyi alkalmazottja számára.
Emellett a jövőben szükséges lesz a TÉR-en alapuló humán stratégiát kidolgozni.
Jelenleg a ZSKE-en folyik a dolgozói elégedettség mérés, melynek célja, hogy felmérje a dolgozói felhasználói szféra elégedettségét, megismerje a kollégák véleményét, mely fontos a stratégiai célok kialakításánál. A dolgozók nagyon fontos felhasználói szféra az intézmény számára, ezért az Intézményfejlesztési Tervet is megismerhetik, megvitathatják, javaslatokat tehetnek
2. 4. 4. 3. A munkáltatók mint felhasználói szféra
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A munkáltatók elvárják, hogy az intézmény az igényeiket kielégítő képzési programokat
biztosítson és meghallgassa az ő véleményüket is. Ebben a ZSKE már több határozott és sikeres
lépést tett.
A legutóbbi országos munkáltatói felmérés 2013-ban volt, ahol a friss diplomások elhelyezkedésével, beválásával kapcsolatban kerestek meg 508 munkáltatót kérdőívekkel, további
12 humánpolitikai tanácsadóval szakértői interjúkat készítettek. A legfőbb tanulságok
- A munkáltatók többsége (53%) elsősorban a jelölt jó hírű intézményben szerzett diplomáját „jutalmazza”. Miután a ZSKE nem tartozik a magyar felsőoktatás presztízsrangsorának
felső harmadában, így más szempontok különösen fontosak számunkra.
- A munkáltatók 37%-a számára az intézmény híre nem bír különös jelentőséggel, míg
további 10% szerint „kifejezetten hátránynak” tekinthető.
- Általánosságban elmondható, hogy a kiválasztásban a nyelvtudás (43,7%) a legfontosabb, ezt követi a szakmai gyakorlat (23,3%), csak ezt követi a képzőintézmény hírneve
(23,0%), végül a nem szakmai munkatapasztalat (10,0%) következik.
- Erőteljesen törekedniük kell a felsőoktatási intézményeknek, hogy a hallgatóikat felkészítsék a self management-re a munkaerő-piacon (a kommunikációs fellépéstől az önéletrajz
megírásáig; a magasabb presztízsű intézmények ebben nagyon erősek).
- A munkáltatók elsősorban a következő kompetenciák fontosságát emelték ki: elkötelezettség, kommunikációs képesség, fejlődési készség, agilitás, kooperációs készség, analitikus
gondolkodás, önismeret.

2. 1. 5. Az intézményi vonzáskörzetek bemutatása
Fiatal intézményként, ismertségben és múltbeli referenciákban versenyhátrányban vagyunk a piacon sok évtizedes tradícióval rendelkező versenytársakhoz képest, így e miatt a
versenyhátrány miatt több marketing-ráfordításra van szükség. Az intézmény fekvése nem központi (bár jól megközelíthető és az ingyenes és jó parkolási lehetőségek is segítenek), ami további hátrányt jelent a fiatal hallgatók preferenciáit figyelembe véve. Ennek ellenére fokozott
figyelmet fordítunk az intézmény regionális beágyazottságára.
Friss adatsorok kivonatos áttekintését követően elmondható, hogy az intézményünkbe jelentkezők 40%-a budapesti lakcímmel rendelkezik. Az ország többi részéről elszórtan érkeztek
jelentkezések, amely alól talán Pest megye a kivétel. A szűkös értelembe vett agglomerációból
arányaiban nem érkeztek többen. (Ez az eloszlás a korábbi évek jelentkezési ismérveivel, az
alkalmazott kampánysúlyozással és a népsűrűséggel egyaránt magyarázható.)
Az összes jelentkezők közel 30%-a 20 éves, avagy fiatalabb, a jelentkezők közel 50%-a
pedig 20-30 év közötti. Érdemes lenne a 20-30 év közöttiek céljait és motivációját külön, képzési szintenként, tagozatonként felmérni. A 40 év, avagy felettiek jelentkezési száma nagyságrendileg 10 %-ra tehető.
A születési dátumok, illetve az érettségi megszerzésének dátumainak áttekintését követően jól látható, hogy másodlagos a frissen érettségizettek jelentkezése intézményünkbe. A hallgatók többsége levelező munkarendre jelentkezik, avagy folytatja tanulmányait, illetve – nem
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reprezentatív felmérés alapján tudható –, hogy a nappali tagozatos hallgatók jelentős része is
(iskolaszövetkezeti/diák) munka mellett tanul.
A budapesti székhely egyértelmű előny, azonban a városon belüli – peremkerületi – elhelyezkedés már hátrányként említhető. Ezt jól ellensúlyozza a képzés- és kiszolgáló egységek
komplex mivolta, amely ezáltal kényelmes és jobban tervezhető időbeosztást eredményez a
hallgatóknak – tagozattól függetlenül.
Hátrányt jelent azonban a kollégium hiánya is.

2. 1. 6. Versenytársak értékelése, elemzése hazai és nemzetközi dimenzióban
Az Európai Unióban a felsőoktatási szolgáltatások piacán a nemzetközi versenyhelyzet
erősödésével számolhatunk, azaz a külföldi egyetemek, főiskolák is versenytársként jelentek
meg a potenciális hallgatói bázis számára. Az egyre élesebb versenyhelyzet a piaci koncentráció
további fokozódását eredményezheti, ami a nagy intézmények további növekedéséhez vezethet.
Ezt a hátrányt az intézmény a nemzetközi kapcsolatainak erősítésével csökkentheti.
Számos képzési területen versenytársaink és egyben potenciális partnereink az újonnan
alkalmazott tudományok egyeteme státuszt kapott Budapesti Gazdasági Egyetem, a Metropolitan Egyetem, a főiskolák közül a Kodolányi János és az Edutus Főiskola. Az intézmény profiltisztítása, egyes képzések színvonalának emelése és nemzetköziesítése után hiánypótló képzéseinkkel és specializációinkkal a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem komplementer intézményévé kell válnunk.

2. 2. A képzési tevékenység értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban
2. 2. 1. Az intézmények képzésben részt vevő humán erőforrásának értékelése
A ZSKE erős oktatói karral rendelkezik. Szakmai tapasztalat, oktató gyakorlat, kutatások
és tudományos fokozatok tekintetében a felsőoktatási szektor átlagát meghaladó színvonalat
képviselünk, amire a jövőben is építünk.
Jelenleg számunkra a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az oktatói korfa leginkább a
40-70 év közöttiek kohorszát erősíti, hiányzó korosztályt képezve a 20-as és 30-asok körében.
Pedagógiai elveink közül a következőket emelnénk ki: olyan tudás átadására törekszünk,
amely kellően rugalmas, többféle megközelítést alkalmaz és többféle személyes stratégiára készít fel. Támogatjuk a hallgatók kritikus elemző gondolkodásmódjának fejlesztését, a kreativitást és az érzékeny, intelligens döntési képességek kialakítását a körülöttünk lévő világ jelenével és jövőjével kapcsolatban, annak jobbítása érdekében. Oktatjuk és támogatjuk az alapvető
készségek és kompetenciák fejlesztését, hogy végzett hallgatóink jól tudják képviselni érdekeiket, és színvonalasan fejezzék ki magukat a közvélemény, választott szakmájuk és a saját megelégedésükre.
Főiskolánkon az oktatói minőségbiztosítás belső mechanizmusa három területen érvényesül:
1. a megfelelő oktatók kiválasztásánál;
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2. az állásban lévő oktatók szakmai minőségének folyamatos biztosításával;
3. az óraadó kollégák szakmai teljesítményének folyamatos ellenőrzésével.
A tudományos és egyben a hazai és nemzetközi munkaerőpiac aktuális igényeire koncentráló oktatói teljesítmény mellett egy magánfőiskolán rendkívül fontos az emberi dimenzió
is. Ennek legfontosabb eleme az, hogy az állásban lévő oktató hogyan és milyen módon képes
hallgatóival kommunikálni, mennyire képes átadni szakmai tudását diákjainak. Az oktató/képző munka ellenőrzésére főiskolánk komplex rendszert működtet.
A vezető tanárok rendszeresen látogatják az állásban lévő és az óraadó oktatók kurzusait
– természetesen előre bejelentve látogatási szándékukat – és erről a vonatkozó minőségbiztosítási szabványoknak megfelelő lapon jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv olyan szakmai
értékelési szempontokat tartalmaz, amelyek az oktatás egészét átfogják, annak technikai hátterétől a pedagógia-kommunikációs, illetve a képzési program szakmai tartalmának megfelelő
munka milyenségéig. Az értékelés nemcsak kifejtő módon, hanem tízfokú skálán is megtörténik, s teljes eredménye az oktató számára nyilvános, aki aláírásával és véleményével látja el a
jegyzőkönyvet. Mindezen túl az intézetek vezetője minden évben egyszer a megfelelő minőségbiztosítási szabályokkal összhangban lévő értékelő lapon 1-től 10-ig értékeli a kolléga szakmai és közösségi teljesítményét; ezt az értékelt tanár szintén aláírja. Az eredményekről az intézetvezetők személyesen egyeztetnek a tanárokkal.
Állásban lévő oktatóink számára a diákok részéről fontos visszajelzés az OMHV („Oktatói munka hallgatói véleményezése”), amelynek során a diákok öt kérdésre adnak választ/értékelést, amelyet kiegészíthetnek szöveges formákkal is.1
Amennyiben a hallgatók által adott értékelések átlaga rendszeresen alacsonyabb az intézeti átlagnál, úgy a kollégával a szakfelelős, majd az intézetvezető egyeztet, s megpróbálják
kiküszöbölni a problémákat. Ugyanígy az OMHV-ban rendszeresen jól teljesítő kollégákat az
intézetvezetők és/vagy a szakfelelősök felkérik arra, hogy segítsék a rosszabbul teljesítő kollégáik munkáját, akár óralátogatással, akár bevált pedagógiai megoldások átadásával.

2. 2. 2. Az intézmények képzési portfóliójának értékelése
Intézményünkben alapos, gyakorlatias és értékesíthető/piacképes szakmai tudást adunk
át az elkötelezett hallgatóknak. Ugyanakkor igyekszünk értelmiségivé nevelni őket, olyan általános társadalomtudományi és kommunikációs ismeretek biztosításával, amelyek képzésünk
integráns részei, és amelyek segítségével és birtokában a végzettek rugalmasabbak, sikeresebbek és boldogabbak lehetnek a munka világában.
A ZSKE folyamatosan fejlesztette oktatási kínálatát is, a bolognai folyamat keretében 11
alapszakot és 4 mester szakot akkreditáltunk, jelentős számú szakmai specializációval, és emellett 5 felsőoktatási szakképzés keretében is folytatunk tanítást.
Azok a szakok, amelyeket jelenleg az intézmény meg tud hírdetni:
1

Az öt kérdés a következő: 1) Milyen volt az előadások színvonala? 2) Ön szerint felkészült volt-e az oktató? 3)
Mennyire volt érthető az előadás? 4) A tankönyv illetve a jegyzet mennyire segítették a tananyag sikeres elsajátításában? 5) A tananyaghoz kapcsolódóan milyen segédanyagot kapott az oktatótól?
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andragógia alapképzési szak
andragógia mesterképzési szak
emberi erőforrások alapképzési szak
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak
gazdaságinformatika alapképzési szak

kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak
kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
pénzügy és számvitel alapképzési szak
politikatudomány alapképzési szak
politikatudomány mesterképzési szak
szociológia alapképzési szak
Jelenlegi felsőoktatási szakképzéseink:
Gazdaságinformatikus
Pénzügy és számvitel
A Zsigmond Király Egyetemen a képzési programok, szakirányok, választható tantárgyak
követése, belső értékelése és módosítása folyamatosan zajlik, mégpedig az intézményi stratégiával összhangban. Igyekszünk megfelelni a hallgatói és a munkaerő-piaci igényeknek (mindkettő monitorozása folyamatosan történik), de az állandóan változó gazdasági és társadalmi
környezet is indokolttá teszi a specializációk, a tantárgyak folytonos felülvizsgálatát, megújítását és tartalmi frissítését. Ezen fejlesztések szakmai háttere az egyes intézetekben
szakspecifikusan zajlik, de általában az intézeti értekezleteken tárgyalják, javasolják az oktatók
a változtatások elfogadását. Az intézeti értekezletek után az intézetvezetők az egyes módosításokat a Szenátus elé viszik, ahol az adott kérdésben döntés születik.
A hallgatói és oktatói visszajelzések hatására vezettük be az úgynevezett kompetencia
tárgyakat (például: Anyanyelvi kompetencia; Érvelés és beszédtechnika; Viselkedés, etikett,
protokoll ismeretek; Prezentáció), amelyek a különböző szinten lévő hallgatói kompetenciákat
igyekeznek egységesíteni. Ez egyrészt a tanulás–tanítás folyamatát könnyíti meg, másrészt a
munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő szintű hallgatókat szeretnénk képezni ebből a szempontból is. Főiskolánkon folyamatos a kapcsolattartás a hallgatókkal (részben az intézetek vezetése, részben az évfolyamfelelősök segítségével). Minden esetben próbáljuk a hallgatók igényeit úgy figyelembe venni, hogy a meghirdetett tárgyaink az elméleti tudás mellett bizonyos
készségeket is fejlesszenek. A logikus gondolkodásra nevelés, az ok–okozati összefüggések
feltárásának képessége, a szakmai tudás szóbeli és írásbeli prezentálása, a meglévő nyelvtudás
fejlesztése stb. mind kiemelt szempontjaink voltak az előző években.
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2. 2. 3. A képzési eredményesség értékelése (a DPR, a lemorzsolódás és egyéb rendelkezésre álló adatok alapján)
Mivel egyetemünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók tanulmányi előmenetelét,
az esetlegesen felmerülő problémákkal együtt megismerje és arra kellő módon reagáljon is,
ezért a félév halasztására vonatkozó kérelmet az intézmény elektronikus kérvény-küldő felületén úgy alakítottuk ki, hogy a halasztás esetében mindig kérünk egy rövid indoklást. Ezen indokok elemzéséből kiderül, hogy az indokok elsődlegesen négy nagy csoportba oszthatók. (Természetesen részletes indoklást nem kérünk, mindenki csak annyit árul el, amennyit jónak lát,
mert a személyiségi jogok semmiképp nem csorbulhatnak.) Az első és leggyakoribb válasz a
családi ok. A rövid kifejtések között a közeli hozzátartozók megváltozott egészségi állapota,
illetve munkahelyi változások állnak. A második leggyakoribb ok a külföldön tartózkodás.
Ebbe a kategóriába két nagy csoport tartozik: az egyik a külföldön folytatott tanulmányok, általában nyelvtanulás céljából, a másik pedig a külföldi munkavállalás vagy a munkáltató általi
kiküldetés. A harmadik legnagyobb csoportot a munkahellyel összefüggő halasztási indokok
képzik. Itt a más szolgálati helyre történő vezényléstől, a munkáltató által történő más jellegű
beiskolázáson át, új munkakör betöltéséig bármi előfordulhat. Korábban a nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók gyakran kényszerültek halasztásra, mivel a szak felépítéséből következően az első nyelvi szigorlat vagy nyelvvizsga az abszolutórium megszerzésének feltétele volt,
így a teljesítés elmaradása miatt nem volt más választásuk, mint a halasztás. 2010 után sajnálatos módon megnőtt az anyagi okok jelentősége. Intézményünk erre a problémára is próbál választ találni, és az ilyen jellegű gondok esetén részletfizetési megállapodás kötésével segíteni a
hallgatókat, hogy minél előbb sikeres záróvizsgát tehessenek, ezzel is támogatva minél hamarabbi és minél eredményesebb elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon, aminek manapság elengedhetetlen feltétele a diploma megléte.
2. 2. 3. 1. A ZSKE TTK „párbeszéd- modelljének” a koncepciója
Az egyetemen kialakított speciális pályakövető modellünknek az a lényege, hogy a felhasználói
szféra munkáltatói dimenziójában végzett felmérések eredményeit (mint „a munka világa fontos üzeneteit a felsőoktatás felé”) visszacsatoljuk az oktatásba: megismertetjük a tanárainkkal
és felhívjuk a figyelmüket, hogy mely kompetenciák fejlesztésére kell különös hangsúlyt fektetniük. De bemutatjuk eredményeinket a volt és aktív hallgatóinknak, valamint a munkáltatóknak is.
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2. 2. 4. képzések iránti hallgatói kereslet bemutatása (hallgatói jelentkezési és felvételi létszámok elemzése)

A Zsigmond Király Egyetem általános felvételi eljárásainak
jelentkezői létszáma
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A Zsigmond Király Egyetemre jelentkező hallgatók száma a kétezres évek második felére stabilizálódott, majd az államilag támogatott hallgatói létszám teljes megvonása, valamint az emelt szintű érettségi követelmények bevezetését követően jelentősen csökkent.

A Zsigmond Király Egyetem általános felvételi
eljárásainak levelező jelentkezői létszáma
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Ezzel párhuzamosan kimutatható, hogy a Zsigmond Király Egyetem fő profiljaként jellemezhető levelező tagozatos képzésben bár hasonlók a folyamatok, kisebb mértékű a csökkenés. Ezen a terüle-ten
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ugyanis jelentős piaci rés mutatható ki, mivel az állami intézmények sokkal kisebb mértékben vesznek
részt a levelező tagozatos képzési kínálatban.

2. 3. A K+F+I tevékenység értékelése (nem művészeti intézmények esetén)
2. 3. 1. A kutatási portfólió értékelése
A Zsigmond Király Egyetem fiatal felsőoktatási intézmény, amelynek története kutatásifejlesztési és innovációs stratégiai szempontból több fejlődési szakaszon, változáson ment át.
Létezése kezdetén elsősorban az oktatás feltételeinek megszervezésére összpontosított, de már
az első évektől kezdve számos olyan kezdeményezést is útjára bocsátott, amellyel a tudományos közéletbe való bekapcsolódást, az elismert kutatóhellyé válást célozta meg, elősegítve ezzel oktatóinak kutatási és publikációs tevékenységét, bátorítva az oktatók és a hallgatók tudományos együttműködését, a hallgatók önálló kutatásra való felkészítését.
A társadalomtudomány területén számos sikeres kutatásunk volt, a gazdaságtudomány
területén több oktatónk jelentős kutatási (és publikációs) tevékenységet folytat, portfóliónkból
azonban hiányoznak a szervezett formában irányított gazdaságtudományi kutatások, és a társadalomtudományi kutatásokban is új kutatási irányokat kell meghatároznunk.
Az egyik legnagyobb gyengeségünk, hogy a kutatások területén 2012-től nem volt
jelentős előrelépésünk.
Az alapvetően társadalomtudományi képzésekre létrejött Zsigmond Király Egyetem számára különösen vonzó és izgalmas feladat, hogy a „tudásháromszög” egyensúlyát a maga területén a maga, a hallgatói és a társadalom hasznára megpróbálja megváltoztatni. Ennek érdekében kutatásaink állandó „párbeszédet” jelentettek a munkaerő-piaccal, és az ott szerzett tapasztalatokat, ismereteket beépítve az oktatásba, újfajta tanulási módszerek megvalósításán munkálkodunk azzal a céllal, hogy a hallgatóink tudatosan készüljenek a munkaerő-piacra lépésre.

2. 3. 2. A K+F+I kapacitások értékelése
A Zsigmond Király Egyetemen folyó kutatások összehangolásáról és támogatásáról a
egyetemi szenátus irányítása alatt dolgozó kutatási igazgatót jelöltünk ki. Az intézmény a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományok területén működő kutatóintézeteivel szoros együttműködést alakított ki, és korábban az MTA Politikatudományi Intézete, az MTA Szociológiai Intézete és az MTA Világgazdasági Kutatóintézete közös kutatási projekteket valósítottak meg.
A ZSKE számos kutatóközpontot működtet, továbbá oktatói is részt vesznek más intézményekkel közösen különféle kutatásokban. A kutatóközpontok konferenciái évről-évre az
MTA által szervezett „Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozat részei.
Hasonlóképpen, 2016-tól az intézmény részt vesz a Kutatók Éjszakáján is.
2. 3. 2. 1. Társadalomtudományi Kutatóközpont
A Kutatóközponthoz fűződik a diplomás pályakövetés rendszerének (DPR) kidolgozása,
melyet országos szinten alkalmaznak. A Zsigmond Király Egyetem pályakövető „párbeszéd16

modellje” révén pontos és jól használható információkra tesz szert végzett hallgatói sorsáról,
melyeket – a képzése minőségének javítása érdekében – az oktatói és aktív hallgatói, a menedzsment, valamint a munkáltatók részére visszacsatolja. A központ vezetője dr. Kabai Imre.
• olyan kutatóbázis kialakítása a főiskolán, amely minden lehetséges eszközzel szolgálja
a BA- és az MA-képzésekhez kapcsolódó kutatási tevékenységeket – elsősorban a társadalomtudományok területén megvalósuló szakképzések, az ott tevékenykedő oktatók és hallgatók
számára;
Az érdeklődő diákok számára a tartós együttműködés lehetőséget biztosít tehetségük kibontakoztatására. Fokozatos terhelésük, a mind magasabb szintű bekapcsolódásuk a tudományos kutatómunkába ugyanakkor nem csupán szakmai, hanem emberi készségeiket is fejleszti,
kiteljesíti.
A kutatóközpont két külön kiadvány-sorozatot indított:
A „ZSKF TKK Könyvek” első darabja a végzett hallgatók vizsgálatából készült diáktanulmányokat foglalja össze (a szerkesztés munkálatait is nagyobb részt a ZSKE hallgatói végezték); második darabja a ZSKE diplomás pályakövető modelljének egyfajta összegzését adja.
A „ZSKF TKK Füzetek”-nek 15 kötete jelent meg eddig, többnyire oktatóink és hallgatóink tollából. Kiadványaink a ZSKE honlapján is elérhetőek (http://www.unizsigmond.hu//kiadvanyok/kategoria:zskf-tkk).
A kiadványok megjelentetése a jelenben szünetel.
2. 3. 2. 2. Geopolitikai Kutatóközpont
A Zsigmond Király Egyetem Geopolitikai Kutatóközpontjának szervezése már 2007-ben
megkezdődött, amikor dr. Bernek Ágnes (a kutatóközpont alapítója és vezetője) dr. Bayer József akadémikussal (a Zsigmond Király Főiskola akkori rektorával) és dr. Szatmári Péterrel (a
Zsigmond Király Egyetem jelenlegi megbízott rektorával) szakmai egyeztetéseket kezdett a
kutatóközpont alapítását megelőző szervező munkálatokról. Már ekkor a kiemelt cél az volt,
hogy a Geopolitikai Kutatóközpont (a geopolitika mint tudományterület interdiszciplináris jellegéből következően) egységes tudományos keretet adjon a Zsigmond Király Egyetemen folyó
kutatások nagyobb részének, kiemelten támogatva az intézmény oktatóinak és hallgatóinak kutatásait, s mindezek révén minél magasabb szintre emelje az intézmény oktatómunkáját. A Geopolitikai Kutatóközpont tudományos koncepciójának, szervezeti keretének és kiemelten az intézmény Geopolitika a 21. században című tudományos folyóiratának létrehozásához kapcsolódó 2008. és 2009. évi előkészítő munkák után a Geopolitikai Kutatóközpont 2010-ben kezdte
meg a tevékenységét.
A Geopolitikai Kutatóközpontnak és a tudományos folyóiratnak is kiemelt célkitűzése
hazánk jelenlegi és jövőbeli szerepkörének kutatása, státusának erősítése a most formálódó
többpólusú világpolitikai és világgazdasági rendszerben. A folyóirat címében is utal arra, hogy
napjaink és az elkövetkező évtizedek világeseményeit kívánja kutatni, keresve a világpolitika
és a világgazdaság hátterében álló folyamatok magyarázatát.
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2. 3. 2. 3. Gerontoedukációs Kutatóközpont
A Zsigmond Király Egyetem szakjain 2008-tól egy, eddig csak nyugati egyetemeken működő mentorrendszert alakítottunk ki, amelynek keretében a segítő tanárok külön is foglalkoznak az idősebb diákokkal, segítvén eredményes vizsgáikat. Ennek következtében már fél év
alatt érzékelhetők voltak a pozitív hatások: az idősebb diákok tanulmányi eredményei javultak,
s a jelentkezések során a számuk is örvendetesen gyarapodott.
Tapasztalataink alapján Gerontoedukációs Kutatóközpont néven az idősek helyzetével,
problémáival foglalkozó tudományos műhelyt hoztunk létre dr. Jászberényi József vezetésével.
A kutatóközpont adja ki 2011 óta eltérő gyakorisággal a Gerontoedukáció című negyedévente megjelenő szakmai folyóiratot. Itt az idősoktatás/idősképzés legfontosabb magyar és
nemzetközi tanulmányait közöljük, illetve ismertetjük, és minden számban jelentős helyet foglalnak el a ZSKE-es geronto-andragógiai kutatások leírásai is.
2009-től a Gerontoedukációs Kutatóközpont szervezésében működik a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája, amely rendezvénysorozat keretében minden félévben 12, ingyenes tudományos előadást hallgathatnak az 50 év feletti érdeklődők, s ezzel párhuzamosan tandíjas tanfolyamokon vehetnek részt (az utóbbi félév során 22 tanfolyam indult, mind más és más témában).
2. 3. 2. 4. Vietnámi Kulturális és Kutatóközpont
A Zsigmond Király Egyetem az elmúlt években szoros kapcsolatot épített és fejleszt vietnámi felsőoktatási intézményekkel, kulturális és tudományos műhelyekkel. Ezen törekvés továbbfejlesztésére az intézmény Szenátusa 2010. október 29-i döntésével létrehozta az intézmény Vietnámi Kulturális és Kutatóközpontját. A Központ célja elsősorban a vietnámi és magyar kulturális, művészeti, oktatási és tudományos kutatókapcsolatainak elősegítése és fejlesztése. A Központ a kapcsolatok erősítésén túl a felsőoktatás, a tudományos kutatások, valamint
a kultúra (művészetek, irodalom, vallás) területein nyújt keretet és lehetőséget.
2. 3. 2. 5. Blue Ribbon Research Center
A Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének Kék Szalag Kutatóközpontja
A Zsigmond Király Egyetem Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete 2010-ben
úgy döntött, hogy az Európai Unió legaktuálisabb és legsürgetőbb kérdéseinek kutatására egy
közép-európai fókuszú kutatóközpontot hoz létre. Az európai uniós kutatások között ugyanis
hiány mutatkozik a közvetlenül a régióra, és ezen belül is Magyarországra fókuszáló kutatási
projektekből. A kutatási program ezért a Duna által kijelölt földrajzi egység vizsgálatát helyezi
a középpontba. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az Európai Duna Régió Stratégia (EDRS)
széleskörű megvalósításának bázisán feltárja a többszintű kormányzás (ún. „multi-level
governance”, MLG) különböző formáit, egyúttal felhívja a figyelmet az EU új keletű
makroregionális stratégiáiban megfogalmazott komplex közpolitikai kihívásokra és a benne
rejlő, hazánk számára is kulcsfontosságú lehetőségekre. Kiindulópontunk szerint az EDRS előkészítése egyrészt ösztönzőleg hat a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítására,
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másrészt pedig jelentős mértékben bevonja az EU-n kívüli országokat az integrációhoz kapcsolódó együttműködésekbe. Az EDRS önmagában véve is nyilvánvaló „komplex kormányzási
kihívást” vetít elő, ami az MLG új formáinak figyelembe vételével egy közös intézményi struktúra kiépítését teszi szükségessé.

2. 3. 3. A K+F+I eredményesség és a technológia transzfer értékelése
Az előző fejezetben a kutatóközpontok kapcsán részletezve.

2. 4. A harmadik misszió keretében végzett tevékenységek értékelése
2. 4. 1. A releváns felhasználói szféra szereplőivel kialakított együttműködések értékelése
Az egyetemen olyan diplomás pályakövető rendszert működtetünk, amely nem pusztán
minden végzett hallgatónkkal biztosítja a folyamatos szakmai kapcsolatot, hanem a kutatások
során a munkaadók által megfogalmazott javaslatok is beépülnek a különféle szakok képzésébe.
Az „innovációs-híd” révén egy komplex, kölcsönös együttműködés valósul meg.
A társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése a jövőben kiemelt célunk.

2. 4. 2. A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködések értékelése
Általánosan elmondható, hogy az azonos képzési palettával működő felsőoktatási intézmények, illetve az állami, egyházi vagy magántulajdonban üzemeltetett képzőhelyek között
szoros, intézményi szintű együttműködés – külső kötelezettségektől eltekintve – alapvetően
nincsen. Jelenleg a karriernapok és állásbörzék kapcsán van egyeztetés a ZSKE és más intézmények (OE, GDF, KJF) között. Szinergia inkább pályázatok során figyelhető meg, eseti jelleggel. A felsőoktatási intézmények egymásra inkább tekintenek konkurensként, mintsem tudást/erőforrást megosztó, együtt hatékonyabban működni képes potenciális partnerre.
Információáramlás leginkább informális csatornákon valósul meg, a több intézményben
is órát adó oktatóinkon keresztül.
Közös kapacitásoptimalizálásra, bármilyen tevékenység folytatására jelenleg alapvetően
nincs példa. (Kivétel a korábbi – lezárt – TÁMOP, OTKA pályázatok lebonyolítása, OTDK
rendezése, valamint az „alulról jövő szerveződések”, lásd például közös gólyatábor, gólyabál a
HÖK szervezésében illetve az PDI-GDF konferencia, közösségszervező BA szak akkreditációja. Ezek mennyisége időszakos eloszlása miatt azonban nem beszélhetünk általános együttműködésről.)

2. 4. 3. Nemzetközi szerepvállalás értékelés
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Magyarország 2008-ban elfogadott, majd 2011-ben módosított Külkapcsolati Stratégiája
szellemében, miszerint külkapcsolatainkban kiemelt stratégiai cél a globális nyitás és térségpolitikánk megerősítése, valamint a 2004–2013 időszakra készített Középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégia iránymutatása alapján a Zsigmond Király Egyetem szükségesnek tartotta oktatási
rendszerében olyan folyamatok elindítását és aktív kezelését, amelyek a képzés és a képzettek
nemzetközi versenyképességének megteremtése mellett az akadémiai szféra és a gazdaság kapcsolatának erősítését is célozzák, támogatják az azonos értékrendet valló országok közösségébe
való illeszkedésünket, a magyar értékek és érdekek megjelenítését, érdekérvényesítését a világban, a szomszédságpolitikai célokat.
Magyarország Külkapcsolati Stratégiájában meghatározott stratégiai fő irányoknak megfelelően a Zsigmond Király Egyetem arra törekedett, hogy

a végzett hallgatói magas szinten legyenek képesek Magyarország versenyképességét
munkájukkal alátámasztani, képviselni az Európai Unióban;

térségi – Duna menti, Kárpát-medence-i, balkáni – együttműködést valósítson meg a
felsőoktatás, tudományos kutatás területein; Babes-Bólyai Egyetemmel (Kolozsvár), a Selye
János Egyetemmel (Révkomárom) és a Konstantin Egyetemmel (Nyitra);


végzett hallgatói hozzájáruljanak Magyarország felelős megjelenítéséhez a világban.

A Zsigmond Király Egyetem nemzetközi kapcsolatépítési, kapcsolattartási tevékenysége
keretében a fenti célok érdekében:

kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a nemzetközi együttműködés során megszerezhető tapasztalatok saját oktatási rendjébe történő beillesztésének, harmonizálásának;

aktívan és célirányosan alkalmazta bizonyos tantárgyközi műveltségi területek oktatása
terén a más országokban alkalmazott programok adaptációját;

hangsúlyt helyezett a magyar oktatási rendszer jellegzetességeit nemzetközi összehasonlításban feltáró információkra, valamint az EU ajánlásainak mind alaposabb megismerésére,
ismertetésére.
A Zsigmond Király Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
• együttműködési munkakapcsolatot keresett és épített ki a fent sorolt országok közül
több, hasonló jellegű felsőoktatási intézménnyel (Környezetvédelmi és Politikatudományi
Egyetem – Penza, International University of Fundamental Studies (IUFS) – Szentpétervár,
Ukrán Nemzeti Pénzügyi és Nemzetközi Kereskedelmi Egyetem – Harkov, Viet Hung Ipari
Egyetem – Hanoi, Hanoi Állami Egyetem – Hanoi, Ho Chi Minh Politikai és Közigazgatási
Akadémia Újságíró és Kommunikációs Akadémiája – Hanoi, FATIH Egyetem – Istanbul, Kereskedelmi Egyetem – Isztanbul, MELIKSAH Egyetem – Kayseri, ZIRVE Egyetem –
Gaziantep, Quang Ngai Ipari-Műszaki Főiskola – Quang Ngai, Vietnámi Kereskedelmi és Ipari
Tanulmányok Intézete VITIS – Hanoi, Hong Bang Nemzetközi Egyetem – HCMC, Alfred Nobel Open Business , School-Hong Kong (Kína);
• a kialakított kapcsolatok célja a magyar felsőoktatási képességek bemutatása, oktatási
anyagok cseréje, oktatói mobilitás keretében vendégelőadók küldése és fogadása (Szlovénia,
Törökország, Vietnám, Hong Kong);
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• a kapcsolatok alakításában lehetőséget keresett és alakított ki nemzetközi kutatói együttműködésre, nemzetközi konferenciák szervezésére és lebonyolítására, a közös kutatások eredményeinek publikálására (például az intézmény Geopolitikai Kutatóközpontját és folyóiratát,
illetve a következő együttműködő partnereket említhetjük: Hanoi Állami Egyetem, FATIH
Egyetem, Kereskedelmi Egyetem, MELIKSAH Egyetem, ZIRVE Egyetem);
2. 4. 3. 1. A Zsigmond Király Egyetem nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb alapja
az Erasmus rendszer
A Zsigmond Király Egyetem közép- és hosszú távú stratégiájának kiemelt prioritása alapítása óta az intézmény nemzetközivé tétele. Ennek jegyében az intézmény Nemzetközi Irodát
hozott létre. A Nemzetközi Iroda fő feladata az intézmény külföldi kapcsolatainak építése, a
partnerekkel történő kapcsolattartás, valamint az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás
programjának” felsőoktatást támogató alprogramja, az Erasmus program végrehajtása és menedzselése.
A Zsigmond Király Egyetem a 2006/2007 tanévtől rendelkezik az Európai Bizottsághoz
benyújtott, és a Bizottság által elfogadott hét évre szóló Erasmus Extended University Charterrel. Az azóta eltelt időszak alatt mind a kiutazó hallgatók és oktatók, mind a beutazó hallgatók
és oktatók számát jelentősen növeltük. Míg a 2006/2007-es tanévben csupán két partnerintézetbe, a finn Kajaani Polytechnik-be és a spanyol Universidad de Huelva-be utazhattak a hallgatóink, addig 2012/2013-ban már harminchét különböző európai partnerintézmény közül választhatnak.
A beutazó hallgató és oktatók száma évről évre növekvő tendenciát mutat. A 2013-14-es
tanévben 51 külföldi hallgatót fogadtunk, 2011-12-es tanévben 7, míg a tavalyi, 2014-15-ös
tanévben 6 vendégtanárunk volt.
Intézményünkből a hallgatók tanulmányi, illetve szakmai gyakorlati ösztöndíjat is kaphatnak az Erasmus rendszer keretében. A kiutazó hallgatók száma is növekedett a hallgatói
összlétszámhoz képest, az abszolút számokra mérhető visszaesést az összhallgatói létszám jelentős csökkenése okozta. Oktatóink és munkatársaink nagyobb fokú mobilitását is sikerült
megvalósítanunk. Az utóbbi három évben évente 5 oktatónk külföldi egyetemen történő oktatását biztosítottuk. Ezen kívül évi 2-3 munkatársunk részt vesz a külföldi partnereink által szervezett szakmai képzéseken. Ők hazatértünk után az ott szerzett legjobb gyakorlatokat hatékonyan építik be az egyetemi munkájukba.
Számunkra azonban az is rendkívül fontos, hogy minél több külföldi hallgató és oktató
számára tegyük vonzóvá képzéseinket. Ezért az angol nyelven oktatott tárgyaink számát valamennyi intézetünkben évről-évre növeljük. Ez segítségünkre lesz az angol nyelvű képzéseink
meghirdetésénél is. Fontos, hogy jelenleg a nemzetközi közeg azok számára is elérhető, akik
nem nyernek el Erasmus tanulmányi ösztöndíjat.
Az intézmény nemzetközi stratégiájának további célkitűzése angol nyelvű közös tanulmányi programok kifejlesztése és közös diplomák, fokozatok kiadása. Ennek érdekében már
tárgyalásokat folytatunk partnerintézményeinkkel.
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2. 5. A működési, gazdálkodási tevékenység értékelése (a rendelkezésre álló
intézményi átvilágítási jelentések megállapításai alapján)
2. 5. 1. Az intézményi nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás értékelése
Az oktatók mellett a munkatársak száma 37, akik ellátják az adminisztratív feladatokat, segítik az oktatók tevékenységét valamint működtetik az intézményt.
A munkatársak esetében is minden évben sor kerül tevékenységük értékelésére, melyhez a különböző szempontok szerinti pontozásos rendszert alkalmazunk.
Az intézmény (nem oktató-kutató) munkatársainak értékelésében többnyire a munkához való
viszony, a feladatok mennyisége, a feladatok elvégzésének minősége áll a mindenkori értékelések középpontjában. Itt fontos kiemelni, hogy az intézmény munkatársai különböző területeken végzik feladataikat, bár néhány esetben (3-4 főnél) előfordulhat/ott az is, hogy a korábbi
munkakörükből, áthelyezték más területre, melyet azóta is professzionálisan végeznek.

2. 5. 2. Az intézményi költségvetési támogatások alakulásának elemzése
A Zsigmond Király Egyetem költségvetési támogatásának alakulása összhangban van a 2011ben meghozott kormányzati döntéssel, mely megvonta az alapképzésben az államilag támogatott hallgatói létszámot a magán fenntartású intézményektől.
Mindemellett az a tény, hogy nem csak az állami támogatás mértéke, hanem a bevételeken
belüli aránya is csökkent, mutatja az intézmény reagálási képességét és vonzerejét.
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2. 5. 3. Az intézményi saját bevétel szerzési képesség bemutatása
A ZSKE szervezeti felépítése és tulajdonosi háttere következtében rugalmas, gyors döntési rendszert alakított ki. Ennek segítségével a külső környezet és a hallgató igények változásainak követése is hatékony, költségtakarékos módon megvalósítható.

2. 5. 4. A pályázati abszorpciós képesség és a forrásbevonó képesség elemzése
A Zsigmond Király Egyetem vezetése elkötelezett a pályázatok által nyújtott fejlesztési
lehetőségek és források kiaknázása mellett, mégis a nagy intézményekhez képest kevesebb támogatást és pályázati forrást tudtunk elérni, így az oktatási-kutatási projektek számát tekintve
is hátrányban vagyunk.
A rendelkezésre álló oktatói és kutatói humánerőforrás és az intézményi kapcsolatrendszer által nyújtott lehetőségeket a jövőben jobban és célirányosabban kell kihasználnunk.

2. 5. 5. Az infrastruktúra-menedzsment értékelése (épített infrastruktúra, eszközállomány bemutatása)
A Zsigmond Király Egyetem fenntartói az elmúlt évek során mindent megtettek, hogy a
modern intézményhez illő stratégiai céljainak megfelelően az európai felsőoktatási térséggel
versenyképes, a kor elvárásainak megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen.
A gondosan felújított és korszerűsített épületegyüttes kiválóan alkalmas – a kor szellemének megfelelő szintű – oktatási tevékenység folytatására. A ZSKE egyik működési elvének
megfelelően minden oktatási és az azt kiszolgáló szervezeti egység egy helyen, a központi campuson található, amely gyakorlatilag egyedülálló a többi képzőhellyel szemben, amelyek – létszám függetlenül – több telephellyel bírnak. A barátságos épített és természetes közeg – folya23

matos karbantartás mellett – áll a hallgatók és partnerek rendelkezésére. Az intézmény informatikai hálózatának, amely része a hazai és nemzetközi gerinchálózatnak, valamint gépparkjának modernizációját, megújítását folyamatos feladatnak tekintjük. Az intézmény egész területén wifi-hálózat működik, ezáltal a tanítási órákon nemcsak a minden tanteremben felszerelt
video-kivetítő rendszer, hanem a világháló is közvetlenül használható, demonstrációs céllal
hozzáférhetők a fontosabb nemzetközi intézményi weblapok (közöttük nemzetközi hírű egyetemek honlapjai) és használhatók azok nem fizetős tartalmai, adatbázisai, és igénybe vehetők
multimédiás szolgáltatások.
A „hallgatóbarát” oktatási rendszer és információs központ, amely az egyetemünk stratégiájának egyik alapköve, a hallgatókkal való kapcsolattartásban, ügyintézésben is nagy jelentőséggel bír.

2. 5. 6. A vagyongazdálkodási tevékenység értékelése
A vagyongazdálkodási tevékenység alapvető funkciója a felsőfokú oktatási tevékenység magas
színvonalú folytatásához szükséges eszközök rendelkezésre állásának biztosítása. Ezt az elmúlt
években is teljesítettük.
2011-ben történt beruházások folytán lecseréltük a számítástechnikai oktatótermekben használt
számítástechnikai és oktatástechnikai eszközöket, azok helyett újakat szereztünk be, a gyakorlati oktatáshoz szükséges szoftver-licensek megvásárlása útján biztosítottuk, hogy továbbra is
rendelkezésre álljanak a magas színvonalú gyakorlati oktatás tárgyi feltételei. Az elmúlt években a 2011-ben kialakított infrastruktúra fenntartására helyeztük a hangsúlyt, ennek keretében
a meghibásodott eszközök cseréjét elvégeztük.
Intézményünk felsőfokú oktatási tevékenységét kizárólag székhelyén folytatja.
Az ingatlan műszaki állapota kielégítő, tekintettel arra, hogy folyamatosan gondot fordítottuk
az állagmegóvásra. 2015-ben elvégeztük a mellékhelyiség felújítását, a kazánok korszerűsítését
és a lapostetők szigetelésének javítását.

3. Az intézmény stratégiája (jövőkép és akciók 2016-2020 között a
„Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia alapján)
3. 1. Az intézmény jövőképe (hazai és nemzetközi dimenzióban)
Mottó: Ahol a tanulás és a munka találkozik
A ZSKE jövőbeli imázsát a következőképpen határozzuk meg:
A képzésekre jelentkezők szemében népszerű és modern, az intézményben tanulók által
hallgatóbarátnak tartott és korszerű ismereteket átadó, a munkaerőpiac által elismert és
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a gazdasági élet szereplőivel aktívan együttműködő intézmény, mely a gazdaság-, és társadalomtudományi képzésekre, illetve a társadalmi felelősség vállalásra épít.

3. 1. 1. Középtávú cél
SIKERES DUÁLIS, ILLETVE ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEK INDÍTÁSA, INNOVÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA IMMÁR AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME KERETEI KÖZÖTT

AZ INTÉZMÉNY HÁROM PILLÉRE A JÖVŐBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉS, ILLETVE A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKOK INDÍTÁSA.

1. A gazdaságtudományi képzés a következőkből áll majd: a jelenlegi képzés mellett
egy kisebb business school létrehozása, stratégiai partnerség kötése piaci szereplőkkel, új képzés indítása (turizmus gyógy-, szálloda-, és zarándokturizmus specializációkkal).
2. A társadalomtudományi képzés területén a kommunikáció szak kutatásai az olyan
új jelenségre fókuszálnak majd, mint a Big Data vagy a sharing economy. A geopolitikai képzés még hangsúlyosabbá válik majd. A politológiai képzés keretében
a választáskutatás jelenik meg markánsan.
3. Az intézmény a társadalmi felelősség vállalás jegyében szociális munkás és ápoló
képzés kíván indítani, illetve fenntartja a Nyugdíjas Akadémiát.
A cél eléréséhez a korábbi struktúrát átalakítottuk, az intézeti struktúrát a tanszéki váltotta
fel. Az oktatási portfólió aktualizálása
 A gyakorlatban is jól használható „self management” kompetencia
csomag megújítása és egységesítése valamennyi szakon. Ezek elemei többek
között az állampolgári, gazdasági, felsőoktatási, informatikai, protokoll és prezentációs ismeretek.
 A duális képzés vonzóvá és sikeresé alakítása. A piaci szereplőkkel
egyetértésben, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően átalakítjuk képzéseinket, hogy megfeleljenek a duális oktatás kihívásainak. Javaslataik alapján egyes
tantárgyakat a hallgatók kötelező jelleggel az 1. szemeszterben abszolválnak
majd, hogy sikeresen helyt álljanak a duális képzésben.
 A nemzetközi kitekintésre alapozó képzéseink hiánypótló jellegének hangsúlyozása.
 Színvonalas, nemzetközi szinten is piacképes angol nyelvű képzés kidolgozása és indítása. Kezdetben olyan 4 szakon, melyek angol képzési nyelven hiánypótlók
a magyar felsőoktatási piacon: Kommunikáció és Médiatudomány, Nemzetköz tanulmányok, Politológia és Nemzetközi gazdaságtan BA. Ezen képzésekben főállású oktatóink és óraadóink magas szakmai színvonalon és felsőfokú szakmai nyelvtudással kell,
hogy oktassanak.
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 További kutatóműhelyek szervezése, kutatások indítása, konferenciák szervezése. Pályázati pénz bevonása a rendszerbe, annak érdekében, hogy növeljük a minőséget a kutatás és különösen a nemzetközi publikációk terén. A pályázati pénzből a
rendszeres bérükön felül azon oktatónk részesülnek majd, akik a projektekben részt
vesznek. Fontos elem a hallgatók bevonása a kutatásokba.
 A pályázati abszorpciós képesség növelése
 Kollégáink számának növelése a fontosabb hazai szakmai szervezetekben, bizottságokban és folyóirat szerkesztőségekben.
 Az oktatók publikációs tevékenységének támogatása, magyar és nemzetközi
szinten.
 A teljesítményértékelő rendszer (TÉR) megújítása és betartása.
 A Közelítések folyóirat megnyitása az intézmény teljes szakmai közössége
felé. A folyóirat nemzetközi indexálásának biztosítása, a cikkek DOI számmal történő
jelölése. A Geopolitika a 21. században folyóirat folyamatos megjelenésének biztosítása.
 Kommunikációtudományi kutatások indítása
 A kutatás, fejlesztés és innovációs (K+F+I) egyensúlyának megteremtése.
 A jelenlegi, kisszámú e-learning képzések továbbfejlesztése és újak indítása,
első lépésként a K-MOOC rendszerében, ami a határon túli magyarság képzési integrációjához is hozzájárul.
 Sikeres pályakövető és alumni rendszerek működtetése.
 A karrierrel kapcsolatos jelenlegi programok továbbvitele.
 A közéleti sáv megtartása és megnyitása további hallgatók felé.
 Hatékonyabb mentori rendszer létrehozása és működtetése.
 Stratégiai tanácsadó testület felállítása.
 Az oktatási innováció támogatása, innovatív pedagógiai módszerek bevezetése.
 Más intézményekkel való együttműködés: hálózatosodás a hallgatói/kutatói/munkáltatói érdekek figyelembe vételével, pályázatokon való közös részvétel,
nemzeti szintű fellépés a felsőoktatásban való továbbtanulási morál javításáért.
 a hallgatói kiválóság díj létrehozása, a Zsigmond-díj és az Év dolgozója díj
megtartása.
 sporttal kapcsolatos programok indítása
 5 éves intézkedési terv kialakítása éves bontásban, majd annak elfogadása.
Elérendő célok meghatározása, motivációs rendszer kialakítása.
 Oktatási központ és telephely létesítése a központi régión kívül.
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3. 1. 2. Hosszú távú cél
JÓL MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐ, KIEMELT KÉPZÉSI TERÜLETRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYNYÉ VÁLNI, HATÁROZOTT, AZ INTÉZMÉNYRE JELLEMZŐ KÉPZÉSI PROFILT LÉTREHOZNI.
OLYAN KÉPZÉSI ÉS KUTATÓI PORTFÓLIÓ LÉTREHOZÁSA A CÉL, MELY EGYEDI, MINŐSÉGI,
CSAK A ZSKE-RE JELLEMZŐ, ÉS EZÉRT CSATLAKOZNAK AZ INTÉZMÉNYHEZ A HALLGATÓK,
OKTATÓK ÉS KUTATÓK. OLY MÓDON SZÜKSÉG ÁTPOZÍCIONÁLNI AZ INTÉZMÉNYT, HOGY NE
EGY LEGYEN A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSEKET HIRDETŐ KÉPZÉSI HELYEK KÖZÜL, HANEM NEMZETKÖZI BEST PRACTICE-OK ALAPJÁN ÁTVETT TUDÁST ÉS KÉPESÍTÉST KÍNÁLJON.

A cél eléréséhez szükséges elemek:


A képzési portfólió kiszélesítése. A sikeres képzési kínálat kialakításához figyelembe
kell venni a valós munkaerőpiaci igényeket, más intézmények kínálatát, a földrajzi
adottságokat, demográfiai mutatókat, a hallgatói érdeklődést, a felvételi követelményeket, az oktatói gárda erősségét, fejleszthetőségét, bővíthetőségét.
 Az intézmény újrapozícionálása, brandjének erősítése kommunikációs tevékenységgel is.
 Az újra pozícionálással és az alkalmazott tudományok egyeteme státuszával új
logó és arculat tervezésére is szükség van.
 Partnerség kötése, business school műkötetése.
 A középiskolások megszólítása tudományos programok és versenyek keretében.
 Az intézmény meghatározó szerepet kíván majd játszani a felnőttképzésben,
azonban hosszú távon a csökkenő érdeklődésre számító nyugdíjas képzést szükséges
átalakítani. Mindennek egy kidolgozandó élethosszig való tanulás paradigmarendszerébe kell helyezkednie.
 Kihelyezett formában közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozása
olyan vidéki helyszíneken, melyek nem rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel.
 Értékesíthető kutatási modellek kialakítása think-tank keretében.
 Innovatív pedagógiai módszerek kifejlesztése és alkalmazása (az MTA is
erre fektet komoly hangsúlyt a következő években, és 10 évre előre tervezi szakmódszertani programját).
 Angol nyelvű képzéseink folyamatos indítása meghirdetése külföldi hallgatók számára is, a külföldi felvételiztetés bevezetése, a magyar diplomáciai testületekkel együttműködésben.
 Szükség van szálláslehetőség – kollégiumi hely – biztosítására az alapvetően
külföldi hallgatók, de igény szerint magyar hallgatók számára is.
 Egy belvárosi képzési helyszín kialakítása, mely él a város kulturális és társadalmi energiájának becsatornázásával.
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3. 1. 3. A fejlesztések indoklása:
A nemzeti felsőoktatási törvény és a Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció elvárásai
kiemelik, hogy intézményünk rendszerének több tényezőhöz kell igazodnia egyszerre: a gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez, az öregedő társadalom következményeként kialakuló elvárásokhoz, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokhoz egyaránt.
Az intézményfejlesztésünket az is indokolja, hogy az elvárások szerint a jövőben a felsőoktatási intézményeknek, jól disztingválható, kiemelt képzési területére szükséges fókuszálnia.
Ezt úgy lehet elérni, ha határozott képzési profillal rendelkezünk, és az általunk képviselt területen nemzetközileg is elismert képzést tudunk nyújtani. Ezzel egy időben figyelembe kell
venni, hogy a felsőoktatás küldetéséhez az is hozzátartozik, hogy a hallgatóknak átadott ismeretek a munkaerőpiacon relevánsak, a kutatási eredmények a társadalom és a nemzetgazdaság
számára hasznosak legyenek. Ennek tükrében a ZSKE esetében ez egyrészt duális gazdaságtudományi és azonnal hasznosítható tudást adó társadalomtudományi képzéseket jelent a hozzájuk kapcsolódó kutatásokkal, másrészt létre kell hoznunk a life long learning rendszerébe illeszkedő felnőtt és kifejezetten nyugdíjas képzéseket. Ez az a terület ugyanis, mely az Európai
Unióban mind nagyobb figyelmet kap, mivel az idősek képzése és átképzése szorosan összefügg a jól-lét kérdéskörével, mely mindinkább foglalkoztatja a döntéshozókat.
A tehetséggondozó programok területén némi hiányosság mutatkozik intézményünkben.
Az alkalmazott tudományok modellhez hozzátartozik, hogy hallgatóink számára szakkollégiumokat hozzunk létre. Az intézményi profilnak megfelelően ez gazdaság- és társadalomtudományi, illetve felnőttképzési szakkollégiumokat jelent. A kollégiumok élén a tutorok állnak, így
ki kell dolgozni más intézmények best practice-ai alapján a tutori rendszert.
Oktatásunknak minden szinten a mérhetőnek kell lennie. Ez több tényező figyelembevételével biztosítható. Egyrészt a TÉR tudatos és szigorú betartásával, az oktatók motiválásával,
az oktatói munka oktatók és hallgatók által történő véleményezésével.
Intézményünket fel kell készíteni a beiskolázási létszámokhoz kapcsolódó problémára. A
negatív demográfiai mutatók (2010 és 2015 között) ilyenek. a 18 éves korosztály létszáma csaknem 20 %-kal csökkent. Intézményünk számára ez azt jelenti, hogy erősítenie kell levelezős
képzéseit, a munka világában már elhelyezkedett, azonban további tudásra és végzettségre vágyó felnőtteket kell vonzania képzéseivel és piacképes specializációval. Erősségünk, hogy már
jelenleg is hallgatóink mintegy 60%-a levelezős képzésre jár, így képesnek kell lennünk a munkaerő tovább- és átképzésére az élethosszig tartó tanulás különböző formáin keresztül.
Felismerve a helyzetet, hogy emelt szintű érettségit vagy szakmai felvételi vizsgát kell
tenniük a levelezősök képzésre járó hallgatóknak is, indítanunk kell felkészítő képzéseket, illetve angol nyelvű kompetenciát erősítő kurzusokat, melyek sikeres elvégzése után a hallgatók
már felvételizhetnek a BA képzéseinkre.

3. 1. 4. Az intézményünkre is jellemző, a Fokozatváltás a felsőoktatásban is kiemelt megoldandó problémák:
A bejövő hallgatók tudásszintje rendkívül eltérő, magas a lemorzsolódás, a képzési szerkezet felaprózódott, a felsőoktatási szakképzés és az alapképzés fejlesztése és átalakítása szük28

séges, nincs igazi verseny a hallgatók között. Ezen a téren számos lépést tettünk meg. Folyamatban van az eddigieknél is szélesebb tudást adó kompetencia tantárgycsomagunk kialakítása,
a hatékony mentori program kidolgozása, az alapképzésben átadott ismeretek gyakorlati szempontoknak történő megfeleltetése, hogy a hallgatók azonnal használható tudást kaphassanak,
illetve a szakkollégiumok feladata lesz a verseny támogatása a tudományos dimenzióban, míg
a karrieriroda feladata, hogy legmotiváltabb hallgatóinknak olyan szakmai gyakorlati helyeket
biztosítson, melyek a későbbiekben munkahellyé is válhatnak.
Mivel az intézmények közötti együttműködés nem jellemző, az intézmény első körben több
magánintézménnyel karrierrel kapcsolatos közös programokat indít, és vizsgálja egyes angol
nyelvű képzések közös indítását is. Intézményünk a harmadik misszió keretében jelentős potenciált lát, és már jelenleg is részt vállal Óbuda életében a Nyugdíjas Akadémiával.

3. 1. 5. Stratégiai célok:
A továbbiakban kiemeljünk a Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció ránk érvényes célkitűzéseit, és az általunk adott válaszokat:
 Célkitűzés: országos és intézményi szinten meg kell erősíteni az alkalmazói (vállalati, munkaadói) kapcsolatrendszert, a felsőfokú képzés tartalmi megújulása érdekében a képzési igényeket be kell csatornázni a képzésekbe, különös tekintettel a szaknyelvi
képzésre.
 Akciók: az intézmény már eddig is több duális partnerrel kötött együttműködési
szerződést, ezt a kört még bővíteni kívánjuk. Az eddigi partnerek jelezték, melyek azok
a tárgyak, amelyeket az alapozó képzésnek kell tanítanunk. Szinte egyedülállóként 4
féléves idegen nyelvi képzést biztosítunk a hallgatóinknak tanrendi keretek között, ennek része az intenzív szaknyelvi képzés is.
 Célkitűzések: a felsőoktatási képzési kimenetek közötti átjárhatóság és a kimeneti alternatívák növelése.
 Akciók: Meghirdettük a gazdaságtudományi területen a duális képzéseinket,
újabb FOKSZ képzéseket és BA szakokat tervezünk indítani.
Lehetséges új szakok, specializációk és külsősöknek is meghirdetett kurzusok
o Turizmus és vendéglátás BA, a gazdaságtudományra és turizmusra építő interdiszciplináris specializációkkal (gyógy-, szálloda-, és zarándok )
o Közösségszervező BA
o Vezetés szervezés MA (angol nyelven is)
o Szociális munkás BA
o Ápoló BA
 Célkitűzések: Az oktatói kiválóság növelése érdekében szükséges bevezetni az
oktatók teljesítményközpontú, transzparens előmeneteli rendszerét, mérni kell az oktatói
teljesítményt, egyúttal meg kell teremteni a versenyképes bérezés feltételeit.
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 Akciók: a TÉR bevezetése 360 fokos értékelést tesz lehetővé, mely kihat egyrészt az előmenetelre, mely tervezhetővé válik, másrészt meg kell teremteni a legjobban
teljesítő oktatók versenyképes bérezésének feltételeit.

3. 2. Stratégiai irányok és akciótervek meghatározása (indikátorokkal) a kívánt jövőkép elérése érdekében
Az indikátorokat részletesen a 3.3. –as pont alatt mutatjuk be.

3. 2. 1. a képzési tevékenységben
3. 2. 1. 0. A szükséges változásokról általánosságban
Az intézményben folyó valamennyi képzés esetében kiemelten fontos, hogy a legkorszerűbb
gyakorlati ismereteket adjuk át a hallgatóknak. Általánosságban több dimenzióban lehetnek
szükségesek változások.


Át kell tekinteni valamennyi képzés tanulmányi hálóját. Az akkreditációs, illetve a
képzési és kimeneti követelményeket figyelembe véve az új jelenségeket be kell emelni
a tanagyagba, az elavult ismereteket pedig ki kell hagyni. Ezt a munkát a tanszékvezetők
közösen kell, hogy elvégezzék az oktatókkal.



Valamennyi tárgy esetében át kell tekinteni a szakirodalmakat. Előfordul, hogy internetes kommunikáció, vagy más gyorsan fejlődő tárgy esetében is indokolatlanul szerepelnek 15 évnél idősebb munkák a kötelező olvasmányok között. Hasonlóképpen a
képzés nemzetközisítésének jegyében angol nyelvű szakirodalmakat is meg kell adni.



A jelenlegi rendszerre építve erős – self management típusú - kompetencia csomagokat kell kidolgozni, melyet minden hallgatónak el kell végeznie.



A KKV szemléletet tükröző gazdasági képzések mellett figyelemmel kell lenni a Magyarországon sikeres tevékenységet folytató és a nemzetgazdaságot erősítő multinacionális vállalatok képzési igényeire is.



Az időközben kínálatban meggyengült emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás
és kommunikáció és médiatudomány képzéseket meg kell erősíteni a gyakorlatban
is jól használt specializációkkal, szakirányokkal, illetve kutatások indításával a hallgatóságot is aktívvá kell tenni.



Az oktatógárda szakmai fejlesztése fontos cél, ezért ki kell dolgozni a képzők képzésének hatékony rendszerét.



Biztosítani kell az oktatói utánpótlást és a korfa frissítését. Ez azért nehéz folyamat,
mivel nem rendelkezünk saját doktori iskolával.



Az alkalmazott tudományok egyeteme státusz megnyerése után volt hallgatóink számára az alumni rendszerek keresztül egyetemi továbbképzéseket kell meghirdetnünk
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3. 2. 1. 1. Nappali tagozatos BA és MA képzéseket érintő változások:
Gyakorlatban is használható, nemzetközi szinten is versenyképes tudás átadása mellett
partnereinket keresztül biztosítanunk kell a hallgatóinknak az utat a munka világába. Ennek
egyik lépése lehet a szakmai gyakorlati helyek biztosítása, így a hallgatók a képzés ideje alatt
szerzett tudással már feloldhatják azt a paradox helyzetet, mely akkor áll fenn, amikor olyan
frissen végzett hallgatókat keresnek a vállalkozások, akiknek már van munkatapasztalata is.
3. 2. 1. 2. Levelezős BA és MA képzéseket érintő változások:
A hatékony tanulás munkavégzés mellett is már eddig is egyik erőssége volt az intézményünknek, fontos azonban olyan specializációkat felkínálnunk, melyek azonnal használható, a
hallgatói igényeket kielégítő speciális tudást adnak. Hasonlóképpen fontos e-learning kurzusok
létrehozása, melyek hatékonyan támogatják a tértől és időtől független tanulást, mely főleg a
levelező, a munka világában aktív hallgatók számára jelent fontos lehetőséget.
3. 2. 1. 3. FOKSZ
Fontos feladatunk van a felsőoktatási szakképzések területén is, bár ezen képzések száma előreláthatólag külső tényezők miatt csökkenni fog. A life long learning egyik állomásaként meg
kell szólítanunk azt a tanulói állományt is, mely a szakiskolából, szakközépiskolából jelentkező
hallgatókból áll. A szakképzésünknek egyfajta lemorzsolódást biztosító rendszerré kell válnia,
akik az alapképzést nem tudják elvégezni, azoknak lehetőséget kell kapniuk a FOKSZ-ok elvégzésére. Az átjárás azonban kétirányú kell, hogy legyen. A legtehetségesebb hallgatók
ugyanis, akik az intézményünkbe felvételt nyertek felsőoktatási szakképzésre emelt szintű érettségi sikeres abszolválása felvételizve bekerülhetnek a BA képzésekre. Ehhez segítséget nyújtunk nyelvi képzéseinkkel is.
3. 2. 1. 4. Felnőtt oktatás – life long learning
A tanárok feladata ma, hogy olyan tanulókat neveljenek ki, akik az élethosszig tartó tanulás – life long learning rendszerben maradnak, másrészt pedig az intézmények feladata, hogy
mindazokat bekapcsolják a tanulás világába, akik erre igény mutatnak.
A ZSKE levelezős képzésének sikere, a hétvégi oktatásban tapasztalattal rendelkező oktatói gárda, illetve a nyugdíjas képzésben az ismeretterjesztés szintjén jelentős sikereket elért
Nyugdíjas Akadémia olyan elemek, melyeket ki kell az intézménynek használnia. A felnőtt
oktatás – life long learning képzés keretében piacképes képzéseket és továbbképzéseket kell
indítanunk. A képzések indítását piackutatásnak, a kormányzati és munkáltatói igények felmérésnek kell megelőznie.
Stratégiánk tehát nem csak hagyományos FOKSZ vagy BA képzést jelent, hanem olyan
képzéseket, melyek kezelni képesek a munka, a tanulás, és a család egységét. Ennek egyik első
lépése a duális képzés bevezetése. Hasonlóképpen szerepet kell, hogy kapjon az e-learning is,
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és egyéb rugalmasabb, a munkaadók és munkavállalók igényeit kielégítő képzési formák kialakítása is szükséges.
3. 2. 1. 5. Blended learning és e-learning
A Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció kiemeli, hogy a hazai felsőoktatás módszertani gyakorlatának egyik – nem mindenhol, de nagyon markánsan jelenlévő – minőségkorlátozó
jellegzetessége a kontaktóra központúság, a magas oktatói óraszám előírása és az alacsony
önálló hallgatói munkavégzés.
Intézményünk válasza erre a b-learning (blended learning) rendszere, mely az önálló hallgatói munkavégzésre építő, azonban komoly motivációt igénylő e-learning képzést kis számú
kontaktórával egészíti, ezzel biztosítva az oktatói kontrollt, és a tanári jelenlétből fakadó motivációt.
A Huawei technológiai paradigmájából (cső – felhő – eszköz) kiindulva a cső, a multimédiás tartalmak továbbítására, és a valós idejű oktató-hallgató, hallgató-hallgató kommunikációra alkalmas vezetékes és mobilinternet adott. Rendszerünk az Ilias, jövőben talán a Moodle,
jelenleg az ETR, jövőben talán a Neptun, melyet az intézmény tölt meg szerkesztett tartalommal. Ez a tartalom távolról is elérhető, és Web 2.0-ás formában hozzászólási és vitafelületet
biztosít a hallgatóknak. Végezetül az eszközök, melyekre tartalmat fejlesztünk a személyi számítógépek és laptopok, hiszen felmérések mutatják, hogy a hallgatók döntő többsége birtokol
ilyen eszközt. A médiakonvergencia jelenlegi gyorsulása azonban lehetővé teszi az e-learning
tartalmak befogadását mobil eszközökön (okostelefon, tablet) is. Azon a hallgatók, akiknek
nincs ilyen a tulajdonukban az iskolában kihelyezett terminálokat használhatják.
A b-learning képzéseink valamennyi szakon középtávon el kell, hogy érjék a 10%-át a
kurzusoknak, ez jelentené a szükséges áttörést, a jelet, hogy a technológia meghonosult. Az
oktatók számára e-learning oktatási képzéseket kell indítani.
A blended learning jelenleg nem rendelkezik kiforrott tapasztalatokkal. Tény azonban,
hogy a kontakt órák nélküli képzések kevésbé hatékonyak, így egy jelenlegi elképzelés szerint
egyes kurzusok első és utolsó foglalkozása kontakt óra lenne, míg a közte lévő órákat e-learning
rendszerében tartanánk.
3. 2. 1. 6. Duális képzések
Hatékony bevezetést kínálnak a munka világába
 az emberi erőforrások BA,
 a gazdálkodás és menedzsment BA,
 a nemzetközi gazdálkodás BA, illetve a
 pénzügy és számvitel BA szakok.
A későbbiekben további partnerek bevonását kell elérnünk a gazdasági képzéseket felügyelő szakmai vezető irányításával, mivel így elérhetjük azt a kívánalmat, hogy a munkapiac
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igényeit figyelembe véve képezzünk hallgatókat, akik gyorsan elhelyezkednek a munka világában. A piaci szereplőkkel együttértésben, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően átalakítjuk képzéseinket. Javaslataik alapján egyes tantárgyakat a hallgatók kötelező jelleggel az 1.
szemeszterben abszolválnak majd, hogy sikeresen helyt álljanak a duális képzésben. Hasonlóképpen fontos feladatunk a hatékony együttműködés a gazdaság- és társadalomtudományi képzések között.
3. 2. 1. 7. Gazdaságtudományi képzés
Stratégiai opció: szinten tartás és fejlesztés
Amikor az elmúlt években a gazdaságtudományi felsőoktatás területén bevezetésre került
az új finanszírozási modell, melyben a hallgató többsége már önköltséges, intézményünk működésében jelentős változás nem történt, mivel magánintézményként többségében nem állami
ösztöndíjasok tanultak nálunk.
A jövőben mind nagyobb igény mutatkozik majd a gazdaságtudományi területen végzett,
gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkavállalók iránt. Egy alkalmazott tudományok egyeteme képes ennek az igénynek eleget enni. Fontos azonban, hogy a színvonalas képzés egy
része angol nyelven is folyjon, illetve teljes mértékben angol nyelvű képzéseket indítsunk. Jelentős lehetőség rejlik ugyanis a (különösen a nem Európai Unióból) külföldi hallgatók oktatásában. Figyelembe kell vennünk azonban azt, hogy angol nyelvű képzéseinket ekkor nemzetközivé kell tennünk, és a globális piacon használható tudást kell átadnunk.
Fontos, hogy nem a korábban jellemző nagy létszámú évfolyamokkal kell terveznünk,
hanem 15 fős, elit angol nyelvű képzésekben kell gondolkoznunk.
3. 2. 1. 7. 1. Akcióterv:
1.
o

Humán Erőforrás és Menedzsment Tanszék - fejlesztés

o

Gazdálkodás és Marketing Tanszék – fejlesztés

o

Pénzügy és Számvitel Tanszék – fejlesztés

o

Módszertani és Informatikai Tanszék – fejlesztés

o

új tanszék és szak: Turizmus és Vendéglátás

o

Business School létrehozása

2. A mesterszakjainkat a helyi igényekhez alakítanánk a duális partnereiktől kapott viszszajelzések, illetve saját felméréseink alapján.
3. A képzés nemzetközivé tétele. Ehhez első lépésben a tartalomfejlesztés ösztönzésére,
illetve angol nyelvű e-learning kurzusok létrehozására kell hangsúlyt fektetnünk.
4. Jelenlegi felnőttképzésünk kibővítése a gazdasági szakirányú továbbképzésekkel, különösen felnőttképzésben fokozottabb, a munkaadókkal összehangolt szerepvállalással.
Az oktatási rektor-helyettes vezetésével a képzési struktúrában kevesebb tantárgy kap
majd helyet, de tantárgyanként komplexebb ismeretanyag lesz majd jellemző, mely nagyobb
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kreditértéket is jelent majd. Ez segíti majd a hallgatók szakmai ismeretekben való elmélyülését,
és a különböző modellek, módszerek használatának begyakorlását.
3. 2. 1. 8. Társadalomtudományi képzés
Stratégiai opció: szinten tartás és fejlesztés
Az oktatási rektor-helyettes irányításával a társadalomtudományi képzéseinket úgy kell
átalakítanunk, hogy reagáljanak az elemzést és választ igénylő mindennapi kulturális, társadalmi, történelmi folyamatokra. Ez jelentős kihívást jelent számunkra, hiszen a globális, transznacionális hálózatok korát éljük. Társadalomtudományi képzéseinket tehát a hallgatókat nemzetközi ismeretekkel kell felruháznunk. Ez már sikeresen megtörtént a nemzetközi tanulmányok alapszakon, a kommunikáció- és médiatudomány szakon végre kell hajtani ezt a változást.
A társadalomtudományi képzések esetében fontos, hogy interdiszciplináris és probléma-orientált, problémamegoldó gondolkodásra és teamekben való munkára felkészített hallgatókat képezzünk. Ennek leghatékonyabb módja a tehetséggondozás, a hallgatók bevonása a kutatásokba, és a tutori rendszer, melyekkel kapcsolatos terveinket részletesen és pontokban is ismertetjük.
3. 2. 1. 8. 1. Akcióterv
Stratégiai opciók szakonként:
Kommunikáció – fejlesztés, a jelenlegi szakirányok újragondolása, új szakirányok fejlesztése,
képzés gyakorlatiassá tétele
Andragógia (majd közösség szervező) – fejlesztés, az országos élvonalba tartozó szak indítása
Szociológia – fejlesztés, az eddigi kutatásoknak egységes kereteket kell adni
Nemzetközi tanulmányok – szinten tartás és fejlesztés
Politológia – szinten tartás és fejlesztés
3. 2. 1. 9. Idegen nyelvoktatás
Az intézményünk jelentős energiát fektet a hallgatók idegen nyelvi (angol és német) képzésére. A tervek szerint valamennyi BA szakra járó hallgatónk térítésmentesen 3 félév nyelvi
képzésben részesül majd, melyet egy félévben egy intenzív nyelvi képzés zár. Megfontolás alatt
áll jelenleg egy elképzelés, mely szerint hallgatóink hálózati környezetben, blended learning
formájában, online távoktatás és kontaktórák kombinációjában tanulnának nyelvet.
A ZSKE felkészül a jövőre is. A felsőoktatási törvény szerint ugyanis 2020-tól csak olyan
jelentkező nyerhet felvételt felsőoktatási intézménybe, aki középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Így a 2020-21-es tanévtől a nyelvoktatás keretében szaknyelvi ismereteket tanítunk majd,
ezzel is felkészítve a hallgatóinkat a munka világának globalizáció által támasztott kihívásaira.
3. 2. 1. 10. Integrált informatika oktatás
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Ahhoz, hogy sikeresek legyenek a munka világában, valamennyi hallgatónknak a gyakorlatban is magabiztosan használható idegen nyelvtudás mellett stabil, gyakorlati és rendszerezett informatikai oktatásra van szüksége. Éppen ezért, az oktatási rektor-helyettes vezetésével
az informatika oktatás integrálása zajlik. Ennek keretében nem csupán különálló informatikai
tantárgyakat is abszolválnak a hallgatók, melyek keretében a gyakorlatban is használható minőségi, up-to-date tudáshoz jutnak, de több tantárgy keretében is tanítanak neki informatikai
ismereteket. Ezzel az informatika mint segédtudomány elvét követjük.
Fontos megérteni, hogy az információs írástudás nem bizonyos eszközök kezelésének
képességét jelenti, hanem az információ elérésének és felhasználásának képességét. Az információs társadalom polgára a jövőben nem élhet meg nélküle, ezért oktatásunknak is ezt a szemléletet kell követnie.
3. 2. 1. 11. Minőségbiztosítás
Intézményünk már a kezdetekből fogva hangsúly fektet a minőségbiztosításra. Bevezetésével, tanúsíttatásával, valamint a szervezeti minőségkultúra fejlesztése által fokozni kívánjuk
az egyetemen dolgozó dolgozó oktatók, munkatársak és hallgatók kötődését tevékenységükhöz
és intézményünkhöz.
3. 2. 1. 12. Az intézmény nemzetköziesítése
Intézményünk nemzetköziesítése több platformon történik:
 Angol nyelvű képzések meghirdetésével
 Külföldi intézményekkel közösen létrehozott kutatócsoportokkal
 A hallgatói mobilitás növelésével az Erasmus rendszeren keresztül
 Közös, tömbösített Erasmus képzések indítása forgó rendszerben a partnerekkel
 E-learning Erasmus képzések indítása angol nyelven, a partnerintézményeknél
elvégzett tárgyak szabadválasztottként való elismerése
 Bilaterális szerződések megkötésével
A nemzetközi piac további bővülésre, nyitásra ad alkalmat. Egyetemünk számos partnerintézménnyel áll kapcsolatban, az EU-n belül és kívül egyaránt. Komoly és ígéretes érdeklődés
mutatkozott egyes intézmények részéről hallgatók küldésére, vagy közös oktatási programok,
illetve egyes képzési részterületekre történő szakosodás kialakítására is.
Hosszú távon kialakítandó egy a nemzetközi kapcsolatokért felelős professzionális iroda.
3. 2. 1. 12. 1. Nemzetközi mobilitás – Erasmus
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A támogató folyamatoknak köszönhetően nő a nemzetközi mobilitási programokban
résztvevők száma, célunk azonban, hogy már rövidtávon az ERASMUS partnereinkkel bilaterális egyezményeket kössünk.
3. 2. 1. 12. 2. Angol nyelvű képzések
Angol nyelvű képzéseket hirdettünk meg az intézményben.
Kezdetben 4 alap és mester szakon:


Kommunikáció és médiatudomány



Nemzetközi tanulmányok



Politológia



Nemzetközi gazdálkodás.

Ezen képzésekben főállású oktatóink és óraadóink magas szakmai színvonalon és felsőfokú szakmai nyelvtudással oktatnak majd, oktatóinkat ezért egy próbaóra, vagy angol nyelven
zajló, az oktató a tárggyal kapcsolatos elképzelésire fókuszáló beszélgetésre kérjük fel. Képzéseinkben csak magas szakmai színvonalon oktató és angol nyelvű oktatói tapasztalattal rendelkező kollégák tanítanak majd.
Képzésünk célja, hogy oktatásunkat nemzetközivé tegye. Az angol nyelvű képzésre jelentkező magyar anyanyelvű (magyarországi és külhoni) hallgatók így nem csupán tárgyi ismereteket szereznek, de betekintést nyernek a globális felsőoktatás rendszerébe.
A képzések sikeréhez a szakfelelősök meghatározzák a könyvtári állományba beszerzendő idegen nyelvű szakirodalmakat.
 Azonban nem csupán teljesen angol nyelvű képzéseket hirdetünk meg, hanem valamennyi, magyar nyelvű képzésre járó hallgató előtt a 2017/2018-as tanévtől megnyitunk két
angol nyelvű kompetencia tárgyat, mely a munka világában elengedhetetlen tudással vértezi
majd fel. Ennek részei az informatikai ismeretek, az önéletrajzírás, a szövegértés, illetve a
prezentációs ismeretek.
3. 2. 1. 12. 3. Együttműködés a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézményekkel
A külhoni magyar nyelvű felsőoktatás struktúrája még mindig hiányos: teljes tudományterületek hiányoznak, többek között a gazdasági és társadalomtudományi, melyek a ZSKE képzési profiljába tartoznak. Hosszú távon egyedül a tanárképzés biztosított kisebb-nagyobb mértékben magyar nyelven.
A ZSKE szerepet vállalhatna az egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakításában,
hiszen a határon túli oktatás valamennyi szegmense – régiónként eltérő sajátosságai ellenére
is – ezer szállal kötődik a magyarországi oktatási rendszerhez. Olyan egységes rendszerről be-

36

szélünk, mely különösen a határok nélküli EU-ban lehetőséget teremt egy magyar oktatási hálózat létrehozására. A szülőföldi magyar felsőoktatási képzési kínálatot szélesíthetjük oly módon, hogy más magyarországi intézményekkel együtt, azok portfólióját kiegészítve a külhoni
magyar egyetemi oktatás helyszínein a ZSKE gazdasági és társadalomtudományi képzéseket
kínál fel.
Ennek keretén belül törekszünk az együttműködésre első körben az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karával, illetve a komáromi
Selye János egyetemmel mind hagyományos, mind e-learning képzések területén.
Fontos eleme lehetne a Kárpát-medencei oktatási rendszernek a lehetőség, hogy a ZSKE
a mester szakos képzéseiben további állami finanszírozott helyeket kaphasson külhoni magyar
oktatására.
3. 2. 1. 13. Oktatási innováció és innovatív pedagógiai módszerek
Oktatási innovációnkat a következők tükrében kívánjuk végrehajtani: ahogy a tanulásitanítási környezetről folytatott vitákba, úgy a felsőoktatásról szóló diskurzusba is bekerült a
felhasználók által létrehozott tartalom, a non-formális oktatási formák problematikája. Ezzel
egy időben a recepció lényeges kérdéseivé vált a megváltozott tanár-tanuló viszony, a hiteles
források kérdése, illetve a tudás megszerzésének átalakult módja. A világháló mindennapi
életbe való beépülésének következményeként radikálisan megváltozott az információszerzés,
olvasás, valamint a tanulás mechanizmusa is. Ennek következményeként a felhasználók részéről ma igény mutatkozik az ismeretek gyors megszerzésére. Az okok közé sorolhatjuk az olvasási szokások átalakulását, az igényt és kényszert, hogy a tudáshoz minél gyorsabban férjenek
hozzá, és a pragmatikus szempontot, miszerint az olvasókból lett felhasználók nagy része már
nem nyomtatott, hanem online szakirodalmat használ, és nem könyvtárban, hanem a világhálón
keres.
Az információs kor természetének köszönhetően a felsőoktatásban tanulók mind tágabb
horizonton kívánnak ismereteket szerezni, az információszerzés gyors és kényelmes elérése érdekében alapkönyvtárként már az internetet használják. A hallgatók egy része inkább ösztönösen, a mindennapi felhasználói gyakorlat sémái szerint közelít az online források felé, vagy a
nyomtatott szöveg stratégiáit követve még nem képes biztonsággal eligazodni a világhálón
megjelenő információ között. Ebben a vállalkozásban intézményesített módon, rendszeresített
ismeretekkel kell segíteni őket.
Az egyetemnek, egyszerre mint jelenségnek és intézménynek a digitális kultúra kontextusában kell újraértelmeznie magát. Mindezek ismeretében a gazdaságtudományi képzésen már
több tárgyat lehet e-learning (Moodle rendszer) keretében abszolválni, és a társadalomtudományi, illetve a humán képzéseken is kijelöltük a távoktatásban tanítható tárgyakat.
3. 2. 1. 13. 1. K-MOOC
Az elektronikus formában előállított oktatási tartalmak bővítése országos koordinációban
elképzelésnek megfelelően intézményünk csatlakozott a K-MOOC rendszeréhez, és a
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2016/2017-es tanévtől 4 szemeszteren keresztül a kárpát-medencei magyar hallgatók számára
felkínálja az e-learning rendszerében az Információs társadalom című kurzust.
3. 2. 1. 14. Könyvtári fejlesztések
A könyvtár kiemelt feladata továbbra is a jövőben:


az aktuális tudományos kihívásoknak való megfelelés



a kutatók, oktatók személyes teljesítményének mérése, rendhagyó esetekben
azok feltöltése az MTMT-be



eredményeik nyilvánosságának növelése



a kutatási eredmények disszeminációja



az angol nyelvű oktatás támogatása új, nyomtatott és elektronikus könyvek beszerzésével az adott szak vezetőjével, illetve az intézmény vezetőivel történő
egyeztetés után

3. 2. 2. a K+F+I tevékenységben
3. 2. 2. 0. Stratégiai célok összefoglalása


társadalmi és gazdálkodástudományi tudományterületen nemzetközi elismertség



a kutatási célú források növelése



pályázati pénzek bevonása a kutatásba



piacon is értékesíthető alkalmazott kutatási modellek fejlesztése



kapcsolatfelvétel spin-off és inkubátor és szakmai gyakorlati helyet biztosító cégekkel, közös kutatások indítása és ily módon bevételi források biztosítása



az oktatók publikációs tevékenységének erősítése a TÉR rendszerén keresztül



az impakt faktoros publikációs tevékenység anyagi támogatása



az akadémiai kutatóhelyekkel való korábbi kapcsolatok megerősítése és továbbfejlesztése



a hallgatók bevonása a kutatásokba a tehetséggondozási rendszerünkön keresztül



valamennyi főállású oktatónk és kutatunk a ZSKE neve alatt indítson kutatásokat

3. 2. 2. 1. Kutatócsoportok, publikációk és konferenciák
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A ZSKE azt tekinti küldetésének, hogy:
1) a felmerülő társadalmi, gazdasági, illetve az élet különböző területein átívelő összetett
kihívásokra, továbbá a társadalmat foglalkoztató problémákra a gyakorlatban hasznosítható,
tudományosan megalapozott, komplex válaszokat adjon, aminek eredményeként folyamatosan
növeli társadalmi szerepvállalását, hozzájárulását, továbbá a jövőbeni kihívásokra való felkészülés sikerességét;
2) a K+F+I tevékenységével vonzáskörzetében, valamint a határokon átívelő térségekben
a területfejlesztést és a gazdasági fellendülést támogassa, továbbá a régió földrajzi, természeti
és gazdasági adottságaira építve – a tudományos kutatás megalapozottságával – az ezen a területen működő vállalkozások versenyképességének növeléséhez, továbbá az általa elértek életminőségének javulásához járuljon hozzá.
3. 2. 2. 1. Fejlesztendő és új kutatócsoportok
Az intézményben a jövőben kutatócsoportokban tervezzük a kutatásokat bonyolítani.
Ahhoz, hogy kutatócsoportjaink sikeresek legyenek, fontos a más magyar, illetve az európai tudásközpontokhoz, kutatóegyetemi szövetségekhez, a nemzetközi programokhoz való
csatlakozás. Ennek első lépése az Erasmus partnerekkel megkötött bilaterális egyezmények
sora, melyek fontos része a kutatásokban való közös részvétel is a hallgatók bevonásával.
Valamennyi kutatócsoport esetében definiálni kell a kutatási területet, meghatározni a célokat és elérhetővé tenni a kutatók életrajzát, illetve az MTMT linkjét.
3. 2. 2. 2. Fejlesztendő kutatócsoportok
3. 2. 2. 2. 1. Társadalomtudományi Kutatócsoport
A Társadalomtudományi Kutatócsoport legfontosabb célkitűzése, hogy négy felsőoktatási intézmény: a Zsigmond Király Egyetem (ZSKE; Budapest, Magyarország), a Univerzita
Konštantína Filozofa (UKF; Nyitra, Szlovákia), a Selye János Egyetem (SJE, Révkomárom,
Szlovákia) és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE, Nagyvárad, Románia) közös EU pályázat
keretein belül nemzetközi együttműködésben továbbfejleszti a „Párbeszéd a kompetenciák
nyelvén” („DPR”) és a munkáltatói „Percepciós Diszkrepancia Térkép” („PDT”) modelleket,
párhuzamosan kutatásokat készítenek a munkáltatóknál, készségfejlesztő tréningeket végeznek
partner coaching cégekkel (Magyarországon a „Legjobb vagyok” („LV”) Tehetségmentoráló
Közhasznú Nonprofit Kft. a partner), az eredményeket visszacsatolják a felsőoktatásba.
Reményeink szerint a modellek egyfajta „szakmai keretet” biztosítanak közös tevékenységünkhöz. A pályázati projekt alapvető célja, hogy a felsőoktatási intézmények közösen kialakítsák azokat a kompetencia-fejlesztési módszereiket, intézményeiket, amelyek egyrészt erősítik a végzett hallgatók elhelyezkedési potenciálját, másrészt segítik a duális képzés konkrét
gyakorlati megvalósítását.
3. 2. 2. 2. 2. Geopolitikai Kutatócsoport
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Az eddigi sikeres kutatások alapján új irányok meghatározása a 2016-2020-as időszakban.
3. 2. 2. 2. 3. Gerontoedukációs kutatócsoport
Alapvető cél a központ tudományos tevékenységének támogatása, tudományos publikációs és kutatási tevékenységének erősítése. Jelenleg óriási a kereslet azon témákra, melyeket a
központ a saját Nyugdíjas Akadémia keretében folytatott tevékenysége kapcsán könnyen tud
vizsgálni, hiszen rendkívül széles horizonton éri el az idősebb célcsoportot. Ezen csoportnak a
munkához, tanuláshoz való kapcsolata fontos vizsgálati terület, és szorosan összefügg az OECD
jól-léttel és boldogsággal kapcsolatos kutatásaival.
Az idősképzést koordináló központ továbbra is tervezi a Gerontoedukáció szakfolyóirat
féléves kiadását, a beérkezett anyagok függvényében. Minden félévben szervezni kíván, a sokoldalú és immár 27 helyszínen, több mint 3600 szenior diákkal zajló idősképzés mellett a
ZSKE-en egy-egy szakmai kerekasztalt és/vagy konferenciát, a gerontoedukáció tárgykörében.
Az Intézményfejlesztési Tervben leírt menetrendnek megfelelően az időskori tanulással kapcsolatos kutatásokat a Központ minden évben egy nagy összefoglaló konferencián kívánja bemutatni, amelyre magyar és külföldi előadókat hoz el, de elsősorban a saját, geronto-andragógia
szakirányos hallgatóink kutatásaira épít. A Központ továbbra is aktív szakmai kapcsolatot kíván
működtetni a magyar társszervezetekkel, pl. a pécsi Harmadik kor egyetemével, illetve a nyíregyházi szépkorúak akadémiájával, s velük közös kutatásokban is gondolkodnak.

3. 2. 2. 3. Új kutatócsoportok
3. 2. 2. 3. 1. Alkalmazott infokommunikációs (interdiszciplináris) kutatócsoport
A kutatócsoport vezetője: dr. habil Szűts Zoltán
A Kommunikáció és Művelődéstudományi Tanszék, a Módszertani és Informatikai Tanszék, illetve a Nemzetközi Tanulmányok tanszék oktatóinak együttműködésében egy infokommunikációs, internetjogi és információ biztonsági kérdéseket vizsgáló kutatócsoport jönne létre,
melynek középpontjában az adat áll. Kulcsszavak: adatbiztonság, adatbirtoklás, adat hitelesség, Big Data, sharing economy.
Kutatásunk egyik kiindulópontja a következő:
Az internet az eddigi legdemokratikusabb megszólalási felületet biztosítja, és különösen
a Web 2.0 szabadon írható környezete, a közösségi média. A Web 2.0 és a szélessáv elterjedésében számos szakember a demokratizálódás, a kommunikáció és tudás demokratizálásának
soha nem látott esélyeit látja. Az esély tehát ott van, és internet nyitott természetéből fakadó
előnyöket tapasztalhatjuk.
Az internet természetéről szóló beszédben gyakran szerepel az állítás, miszerint az online
környezet a mindennapi felhasználók – idealizált megfogalmazásban a globális civil társadalom
új kifejezési platformja lehet. Az internet megváltoztatta az információgyűjtés, -feldolgozás, tárolás és -továbbítás módját. Úgy lett tervezve, hogy az adatokat digitalizált formában továb40

bítsa, függetlenül a tartalom jellegétől. A közösségi médiában kommunikációs formái paradigmaváltó hatással bírnak, ugyanis gyökeresen megváltoztatták magának a kommunikációnak,
ezen belül pedig a társadalmi kommunikációnak is a szerkezetét.
A kutatócsoport keretében arra vállalkoznánk, hogy hipotézisek felállításával elméleti és
gyakorlati szinten is vizsgáljuk, hogy az online média környezetében a mindennapi felhasználók egyrészt valóban egy újabb, az eddigieknél kiterjedtebb, demokratikusabb megszólalási lehetőséghez, vitafelülethez jutott-e, másrészt a véleményvezérek, mozgalmak, politikai pártok
milyen hatékony kommunikációs stratégiával lépnek fel, milyen információ biztonsági és jogi
kihívásokkal állunk szemben. Eredményeinket lektorált folyóiratokban és tematikus tanulmánykötetekben publikálnánk.
3. 2. 2. 3. 2. Gazdálkodástudományi Kutatócsoport
Jelenleg hiányoznak az intézményi szintű gazdaságtudományi kutatások, a 2016/2017-es
tanévtől fel kell állítani egy kutatócsoportot. A jelenben már elkezdődtek az egyeztetések a
kollégákkal a kutatási irányokról. Eddig felmerült témák a már futó egyéni kutatások alapján:


Emberi erőforrás kutatások a régióban



Világgazdasági kérdésekre adott válaszok a régióban

3. 2. 2. 3. 3. Kelet-Ázsiai kutatócsoport
A Vietnámi kutatócsoport mellett megjelenne a koreai kutatócsoport is. Az így létrejött
kutatócsoport neve Kelet-Ázsiai Kutatócsoport lenne, benne a vietnámi és koreai témákkal foglalkozó és rendezvényeket szervező kutatócsoportokkal. A kutatócsoport feladata lenne többek
között a kultúraközvetítés is. A koreai kutatócsoport a koreai kultúrával, tudásátadással és innovációval kapcsolatos témákban szervezne előadásokat. Vietnám mellett Korea több szempontból is figyelmet igényel. Információs társadalmának fejlettsége és e-közigazgatása mintaként szolgálhat. A kutatócsoportnak partnerséget kellene kialakítania a budapesti Koreai Kulturális Központtal.
A koreai kutatócsoport a gazdasági képzések számára is értékes kitekintés jelentene, hiszen a Koreai Köztársaságban 1962 és 1994 között a gazdaság átlagban évi 10%-kal növekedett, az ország pedig jelenleg az innováció és kulturális export területén is piacvezető. A Koreával foglalkozó kutatások fontosságát az adja, hogy a korszak legszignifikánsabb teljesítményét
produkáló szakaszát „Csoda a Han folyón” elnevezéssel illetik, amikor a gazdasági fejlődés
éves szintje elérte a 20%-ot is, 1950-es évek végétől 1989-ig az ország GNP mutatója pedig 68szorosára nőtt. A koreai kutatócsoport létrehozásához az intézmény oktatói állományának kapcsolatrendszere és tapasztalata járulhat hozzá.
3. 2. 2. 3. 4. Kommunikáció és médiatudományi kutatócsoport
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A kommunikációtudományi kutatócsoport több, az intézmény oktatóinak kutatási profiljához
illeszkedve a politikai kommunikáció, a társadalmi kommunikáció, az online kommunikáció és
a média gender témájában folytatna kutatásokat, de munkájába bevonná a hallgatókat, kiadványai kapcsán pedig külsős kutatókat, oktatókat is.
Címszavak internetes kommunikáció, online nyilvánosság, online közösségek, társadalmi kommunikáció, politikai kommunikáció, média gender.
3. 2. 2. 4. Tudománynépszerűsítés
A tudománynépszerűsítési stratégiánk elemei a következők:


Panelbeszélgetések szervezése, ismeretterjesztők előadások tartása továbbra a
közéleti sávban, ahol a munka világával, kultúrával, társadalmi kérdésekkel kapcsolatos témák jelennek meg. Ezen programok megnyitása a városrész lakói felé.



A Kutatók Éjszakáján 2016-tól részt vesz az intézmény



A Tudomány Ünnepén továbbra is részt vesz az intézmény



Tervezett stratégiai együttműködésre törekszünk majd diákújságíró szövetségekkel, jelenleg már kapcsolatban állunk a DUE-vel

3. 2. 2. 5. Hallgatók bevonása a kutatásokba és tudományos életbe
3. 2. 2. 5. 1. A kutatás és szellemi termének értékének megismertetése:
Meg kell ismertetnünk a hallgatókat a szellemi tulajdon értékével, és felhívni a figyelmet
a munkájuk értékére és a plágium veszélyére, mely háttérbe szorítja az eredetiséget és innovációt. Valamennyi kutatás kezdetén egy fontos problémát kell a hallgatókkal megvitatni: az internet mindennapi környezetünkbe való beépülésével az alkotások természetéről szóló vita
alapproblémájává vált a szerzői jog, és az a kérdés, hogy milyen értéket képvisel az a szellemi
produktum, amely megfoghatatlan. Mind gyakrabban merül fel az állítás, miszerint az interneten napjainkban egyszerre figyelhető meg a tudományos tartalom, illetve a szellemi tulajdon
alul- és túlszabályozottsága.
Ennek jegyében intézményünkben a szakdolgozatok, szemináriumi dolgozatok és más
írásos munkák magas színvonalú elkészítéséhez rendelkezésünkre áll a Turnitin online, webes
felületen elérhető plágiumellenőrző rendszer. Ide az oktató kollégák vagy a jogosultsággal rendelkező demonstrátorok, hallgatók tölthetik fel az elkészített vagy készülőben lévő szövegeket.
A rendszer egyszerre keres a saját adatbázisában és a nyilvános webes felületeken. Így a dolgozatok írása közben és értékelése során megfelelő segítséget ad a tartalmi egyezések kiszűrésére. Ezen eredményeket mind a tanárok, mind a hallgatók használják és a konzultációk (főleg
szakdolgozatoknál) esetén megfelelő alapot nyújt a párbeszédhez, a hibák kiküszöböléséhez.
Mivel intézményünk már a 2008/09-es tanévtől használja ezt az amerikai, weben elérhető keresőrendszert, így a Turnitin adatbázisában jelentős számú szakdolgozatunk is megtalálható. Ez
a belső keresés függvényében nagyon jelentős támogatást jelent.
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A rendszer működtetését tanszékeken belül felelősök végzik, akik a munka mennyiségének függvényében órakedvezményben részesülnek.
3. 2. 2. 5. 2. Hallgatók bevonása a kutatásba: tutori rendszer és tehetséggondozás
Egyik fontos célkitűzésünk a TDK rendszer fellendítése a korábbi eredmények tükrében.
Az intézményünk e téren bizonyos szempontból hátrányban van, ugyanis a levelezős képzésre
járó, a munka világában is helytállni kényszerülő hallgatók kevésbé motiválhatók a TDK szereplésre.
Tehetséggondozás szempontjából az egyik legmeghatározóbb esemény a Zsigmond Király Egyetem számára 2010–2011-ben a XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi Szekciójának szervezése és lebonyolítása volt a jelenlegi rektor helyettes, dr. Schottner Krisztina
által. A háromnapos rendvény (2011. április 14–16.) szakmai és szervezési szempontból is sikeres volt, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A rendezvényen közel 500 fő vett részt (hallgatók, oktatók, látogatók). Kiváló lehetőség volt ez a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatók,
kutatók és a tehetséges hallgatók találkozására is. A Társadalomtudományi Szekcióban 14 versenyzőnk indult, heten kaptak helyezést vagy különdíjat. Az Andragógia Szekcióban pedig két
hallgatót indítottunk, egyikük harmadik helyezést ért el.


Mindezek alapján tehát alapkövetelmény kell hogy legyen, hogy valamennyi tanszéken 1 hallgató induljon el az intézményi TDK-n.



A nyugati intézmények sikeresen működtetik a Dean’s List nevű intézményt,
mely nem csupán az év végén átadott dicséreteket jelenti, de a tanév közben is
tájékoztatja az oktatókat az intézmény legtehetségesebb hallgatóiról. Felkerülni
erre a listára motivációs tényező a hallgatók számára, ezért a ZSKE is hasonló
modellt vezet be Rektori kiválóságok néven.



Hasonlóképpen, a hallgatók közti egészséges verseny ösztönzésére minden évben
oktatói javaslatra, a tanszékvezető véleményezésével be kell vezetni az év szakdolgozata intézményét. Ez a munka később – a bírálatokkal együtt – elérhető lesz
majd a ZSKE honlapján.

3. 2. 2. 6. Publikációs tevékenység támogatása
A kutatási és fejlesztési tevékenységünk egyik eleme az eredmények disszeminációja,
mely visszacsatolás oktatóink felé is, hogy munkájuk, az oktatás során szerzett tapasztalatuk és
kutatási tevékenységük értékes, publikálásra érdemes. Természetesen, azon munkák megjelenését támogatjuk saját felületeinken, melyeket szerkesztőink és bírálóink kellően színvonalasnak tartanak.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció alapján ki kell dolgoznunk a legértékesebb,
nemzetközi szinten is publikálásra érdemes tanulmányok, kutatási jelentések megjelentetését
biztosító (anyagi) támogatási rendszert. Ennek a tevékenységnek a támogatására létre kell hozni
egy publikációs alapot, mely az éves költségvetés része, és melyből évi 6-8 külföldi publikáció
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megjelentetési díjának költségét az intézmény biztosítja előre meghatározott összegig. A támogatást meg lehet pályázni, odaítéléséről a tudományos és stratégiai rektor-helyettes javaslatára
a rektor dönt.
Publikációs tevékenységünk erősítésének jegyében elengedhetetlen három folyóiratunk


GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN (A Geopolitika a 21. században hiánypótló, színvonalas folyóirat, melynek eddigi 4 száma nagyon pozitív visszajelzést kapott. A
jövőben bevezetett teljesítmény értékelő rendszernek való megfelelés publikációs
területen a nemzetközi tanulmányok szak oktatóinak teljes mértékben biztosított.)



KÖZELÍTÉSEK A Közelítések szélesebb horizonton vizsgálja a társadalomtudomány aktuális jelenségeit, éppen ezért nyitott a szociológusok, kommunikáció- és
médiakutatók, politológusok, andragógusok előtt is. Az évi két számból ez egyik
tematikus lenne.



GERONTOEDUKÁCIÓ. A Gerontoedukáció hiánypótló kiadvány, jelenlegi formájában átmenetet képez az ismeretterjesztő és tudományos profil között. Az intézményen folyó magas szintű képzés a felnőtt, és különösen az idősoktatás területén
megköveteli ezt a változást, a témák tudományos megközelítését a jelenlegi szerkesztőgárda vezetésével.

Fontos a lapok anyagi támogatása, mely a minden esetben a professzionális tördelői munkát jelenti, illetve a Geopolitika a 21. században és a társadalomtudományi folyóirat nyomtatásban történő megjelentetése évi 2 kötetben, 100 példányban, mivel az a tapasztalat, hogy a
kutatók egy része továbbra is könyvtárban, nyomtatott példányokat olvas. Természetesen a folyóiratok tartalma szabadon elérhető lenne a világhálón is. Azon lapoknál, melyek nem rendelkeznek ISSN számmal, ezt a hiányt pótolni kell, mivel a publikációk és idézettség ennek hiányában nem rögzíthető az MTMT-ben.
A szakmai színvonal fenntartásához biztosítani a folyóiratok lektorálását peer-review
rendszerben, ami a főszerkesztők feladata, akinek széleskörű bírálói rendszert kell, hogy kiépítsenek erre a célra.
Mindhárom folyóirat főszerkesztőjét intézményünk adja, illetve a szerkesztőket is, a szerkesztőbizottságot azonban a szakmai kiemelt tekintélyei közül választanánk ki. A főszerkesztő
és szerkesztők munkájukért nem részesülnének díjazásban, a betöltött pozíció azonban a szakmai előmenetelükhöz nélkülözhetetlen.
Szükséges egy online, lektorált, DOI számmal ellátott tanulmányokat megjelentető gazdaságtudományi szakfolyóirat indítása is, miután megtörtént az oktatók kutatási profilja és a
hiánypótló területi profil egyeztetése. Számos lehetőség kínálkozik, egyik éppen az új jelenségek feltérképezésében, vagy az interdiszciplináris vizsgálódásokban, ha a jövőben beindítjuk a
turisztikai képzéseinket, mindig az újat, az alkalmazható eredményeket keresve.
3. 2. 2. 7. Éves konferenciák
Az alkalmazott tudományok egyeteme státusz megköveteli, hogy az általunk oktatott és
kutatott témákban rendszeres eszmecserét folytassunk egyrészt az intézményen belül panelbe-
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szélgetések és műhelykonferenciák keretében, másrészt erősítenünk kell konferencia tevékenységünket. Ehhez kiváló infrastrukturális adottságokkal bírunk. Úgy épületünk alkalmas párhuzamos szekciós konferenciák megrendezésére nemzetközi színvonalú épített és technológiai
környezetben.
Erre a következő témakörök kínálkoznak:


Geopolitika és nemzetközi tanulmányok



Kommunikáció és média



Andragógia



Szociológia



Politológia



Gazdaságtan

Indikátorok:
Valamennyi fenti témakörben évente 1 műhelykonferencia a tanszékek szervezésében
Valamennyi fenti témakörben kétévente 1 konferencia országos
Egy témakörből évi 1 nemzetközi konferencia angol nyelven a külföldi partnerekkel
együttműködésben
Tehát a konferenciák bontás a következő
Évente:


6 műhelykonferencia



3 országos konferencia



1 nemzetközi konferencia

A konferenciák szervezését a tudományos és stratégiai rektor-helyettes felügyeli, a konferenciák témakörét a rektor-helyettessel egyeztetve a rektor jóváhagyásával a tanszékvezető
határozza meg, figyelembe véve a főállású oktatók vizsgálati fókuszát. Fontos elvárás a hallgatók bevonás a konferenciákba a tutori rendszer keretén belül.
Lehetőség szerint a műhelykonferenciák esetében az oktató hallgató arány 50-50% legyen, az országos konferenciák esetében 80-20%, a nemzetközi konferenciák esetében 90-10%.
Intézményünk ezzel is hozzájárul majd a tehetséggondozáshoz, és felkészülést biztosít a hallgatóknak a TDK-ra is.
A saját konferenciákon kívül szükséges az üzleti élet résztvevőinek számára felkínálni a
helyszínünket konferencia rendezésre. Így az intézmény egyrészt saját bevételhez jutna, másrészt további kapcsolatokat tud építeni a nem oktatási szektorral. Az intézményünk képzési
profiljának megfelelően a gazdasági élet szereplői a célközönségünk ezen a területen.
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Amennyiben az utóbbi megvalósul, az intézménynek legalább 1 fő, 5 év szakmai tapasztalattal bíró rendezvényszervező alkalmazásának feltételeit is végig kel gondolnia.
3. 2. 2. 8. Pályázati iroda
Szükséges egy pályázati iroda létrehozása.
Az iroda alapvető célja lesz az intézmény pályázati forrásszerző képességének növelése,
információszolgáltatás és tanácsadás mind a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről,
mind a pályázással összefüggő szabályokról a rektor és a rektor-helyettesek, illetve az oktatók
és kutatók felé.
A kutatásba pályázatok útján tudnánk a leghatékonyabban bevonni külső forrásokat, így
szükséges lenne egy pályázatfigyelő rendszert kialakítani, melyet az iroda kezel.
Ebben az esetben elvárás lehet az alapvetően a gazdasági területen folyó képzésekhez
kapcsolódó innovációs folyamatok felfuttatása, a spin-off és start-up vállalkozások előkészítése, az innovatív ötletek finanszírozásának elősegítése, inkubátorházak megkeresése.
3. 2. 2. 9. Innovációs források bevonása
Az intézmények szüksége van innovációs források bevonására, melyek stabilan és hosszú
távon képesen biztosítani a kutatásokat és fejlesztéseket. Az utóbbiak leginkább a gazdaságtudomány terén mutatkozhatnak, azonban a társadalomtudományi kutatásoknak és gyakorlati
problémákra kell választ keresniük.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció kiemelt célja a felsőoktatási intézményrendszer K+F+I tevékenységének, struktúrájának és finanszírozásának az ország technológia-politikájának és a kiválósági elvárásoknak megfelelő tervezése és ennek következetes végrehajtása.
Ezen célnak a végrehajtásában intézményünk teljes mértékben együttműködik, és vállalati partnereket keres, melyek a gazdaságtudományi képzéssel összefüggésben működnek velünk
együtt. A sikeres együttműködés rész a stratégiai partnerségi egyezmények megkötése a KKV
szektor képviselőivel, lehetőség szerint olyan helyszíneken is, ahol közösségi felsőoktatási képzési központ indítását tervezzük.
3. 2. 2. 10. Teljesítményértékelő rendszer (TÉR) bevezetése
A korábbi követhetetlen, gyakran tisztázatlan követelményeket tartalmazó teljesítményértékelés helyett, az oktatói és dolgozói kiválóság növelése és az oktató és nem oktató kollégák
motiválása érdekében intézményünk az ország többi intézményével párhuzamban bevezeti az
oktatók teljesítményközpontú, transzparens előmeneteli rendszerét, és másoktól eltérően új
elemként a nem oktató kollégák életpálya modelljét. Ez a teljesítményértékelő rendszer (továbbiakban TÉR) két elemből áll. Egyrészt egy előre lefektetett, átgondolt és átlátható szempontok
alapján méri az oktatói (kutatói) és nem oktatói teljesítményt, másrészt motivációs elemeket
tartalmaz.
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A motiválás jelenthet órakedvezményt, illetve a Fokozatváltás a felsőoktatásban javaslata
szerint versenyképes bérezést is, melynek feltételrendszerét minden dolgozó ismeri majd. A
rendszer tartalmaz egy minimálisan teljesítendő követelményrendszert, mely az adott oktatói
státuszban (tanársegéd, adjunktus, főiskolai és egyetemi docens, főiskolai és egyetemi tanár)
lévő oktatók számára előírja a státuszban maradás és előrelépés feltételeit.
Amennyiben kialakul egy országos rendszer, melyen a rektori konferencia jelenleg is dolgozik, intézményünk ahhoz csatlakozik majd, de végrehajthat további finomhangolásokat is.
Amennyiben ilyen egységes rendszer nem jön létre, akkor az egyetem maga meghatározza,
hogy egyes mért elemek milyen súllyal nyomnak a latban, és melyek a nem felelt meg, megfelelt, és kiválóan megfelelt értékelés kritériumai. Fontos, hogy ez a rendszer figyelembe vegye
az egyes tudományterületek közti eltéréseket is. A végső értékelés során az legjobban teljesítő
oktatóknak többletjuttatás biztosítása indokolt.
A TÉR csak akkor lehet hatékony, ha elkészül egy stratégia, mely a motiválásra, támogatásra, szankcionálásra is kitér. Ezen kompetenciák a rektor, a főigazgató, az elnök hatáskörébe
tartoznak.
3. 2. 2. 10. 1. Elvárások és elemek a TÉR keretein belül


Minőségbiztosítás: ki mennyire felel meg az intézmény elvárásainak



Motiválás: differenciált bérezés



Az előmenetel világos rendszere



Külső transzparencia (Magyar Akkreditációs Bizottság, befektetők, felsőoktatási
rangsorok…)

Szempontok:
Hallgatói értékelés (új), Óraterhelés, Hallgatókkal folytatott szakdolgozati és TDK
konzultációk, Mentori és tutori munka, Publikációs tevékenység (MTMT-ben rögzítve), Független hivatkozások száma és h-index, Konferencia részvétel, Kutatóműhelyben való részvétel, Intézmény-menedzsment tevékenység, Tananyag fejlesztés
és e-learning kurzus fejlesztés, Nemzetközi kapcsolatok és mobilitás, Közéleti tevékenység és ismeretterjesztő munka, Pályázati részvétel és adminisztrációs feladatok
ellátása

A TÉR bevezetése után 1 szemeszter türelmi időt biztosítunk, ekkor az oktatók hivatalos
értesítést kapnak a teljesítményükről. A 2. szemeszter után a követelményeket nem teljesítők
figyelmeztetést kapnak. A 3. szemeszter után lép életbe a motiválás szankcionálás rendszere.
Az elvárt szinttől elmaradó eredmények esetében az ösztönző (fejlesztési program, konferencia részvétel támogatása), a munkaterhelés-kiegyenlítő (tanszéken belüli feladatmegosztás
újragondolása) és a szankcionáló (számonkérés, végső esetben a munkatárstól való megválás)
eszközével mikor, milyen esetben él a munkáltató és a munkahelyi vezető.
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A Fokozatváltás a felsőoktatásban előírja, hogy az elvárt szintet meghaladó teljesítmény
esetében végig kell gondolni, milyen anyagi és erkölcsi díjazásban részesülhetnek a legkiemelkedőbb kollégák. Lemaradás vagy kimagasló teljesítmény esetén figyelembe kell venni a tudományterületek közti különbségeket is.

3. 2. 3. A harmadik misszió keretében végzett tevékenységben
A ZSKE harmadik missziója a társadalom-, gazdaság- és bölcsészettudományi kutatási
tevékenységre alapozott képzések révén szerzett új technológiai ismeretek és tudás birtoklásában jelenik meg. Ezen ismereteket pedig a gazdasági szereplők (vállalkozások), illetve az állami
intézmények és civilek felé átadja vagy értékesíti.
A társadalmi felelősség vállalás keretében a ZSKE az önkormányzattal, az aktív és alumni
hallgatókkal közösen szakmai beszélgetéseket, intézménylátogatásokat, szakesteket, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő eseményeket szervez.


A harmadik misszió keretében lehetőség kínálkozik hosszú távon egy kisebb, az aktuálpolitikától távol maradó, azonban a társadalom és gazdaság kérdéseire válaszokat kereső think-tank létrehozására, mely a nemzetközi tanulmányok, gazdaságtan, kommunikáció, politológia és szociológia területén aktív oktatókból-kutatókból állna. Az agytröszt magját a főállású oktatók alkotnák, célunk azonban az óraadó oktatókat is bekapcsolni a munkába.
A harmadik misszió keretében kiemelten fontos számunkra a hallgatók, oktatók,
illetve a környéken lakók sportolási lehetőségeinek támogatása a környező oktatási
intézményekkel és az önkormányzattal egyetemben.



Hallgatókból oktatókból álló labdarugó és kosárlabda csapat indítása egyetemi és városi
bajnokságban

Az intézmény jelenleg is komoly hangsúlyt fektet az akadálymentesítésre. Külön figyelmet szentel az órarend készítésnél a mozgáskorlátozott hallgatóknak, az ő óráikat a földszintre
helyezi el. A jövőben épp a fejlesztendő e-learning portfóliónk kapcsán lehetőség nyílik további
mozgáskorlátozott hallgatók bevonására, akár országos szinten is.
3. 2. 3. 1. Intézményfejlesztés a karrier, a mentori rendszer, a stratégiai partnerség és a
tanácsadói testület területén
3. 2. 3. 1. 1. Mentori rendszer
A jövőben a karrier centrum szolgáltatási és a mentorálási rendszer szorosan összefügg
majd.
A hallgatói szolgáltatások egy speciális, egyénre vagy csoportra szabott megoldása a
mentorállás, amelyre több területen is szervezünk megoldásokat. Fontos, hogy valamennyi hallgatónk mentori rendszerben vesz részt, ahol rendszere programokat szerveznek számukra, ahol
a mentorok betekintést adnak nekik a munka világába ezzel is motiválva hallgatóinkat és célt
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adva nekik. Jellemző, hogy a nappali tagozatos hallgatók kevés ismerettel rendelkeznek ezen a
téren, nincsenek kapcsolataik. A karrier centrum így induláskor is értékes kapcsolati tőkével
ruházza fel frissen végzett hallgatóinkat. A mentor egyfajta osztályfőnöki szerepet tölt be, és
aktív kapcsolatban van a hallgatókkal. Ennek érdekében érdemes elgondolkozni olyan mentori
pozíciókról, melyben egy oktató ideje felében tanít, másik felében mentorál. Ezen kívül további
hangsúlyt fektetünk a mentorállás során a következő területekre:


50+ hallgatók támogatása,



hátrányos helyzetű hallgatók támogatása,

3. 2. 3. 1. 2. Alumni rendszer
Olyan, jól működő alumni rendszert kell létrehozni, mely vonzóvá teszi volt hallgatóink számára, hogy megjelenjenek rendezvényeinket, meséljenek az intézményben szerzett tudásról és élményeikről. Ha elég vonzó rendszert sikerül kialakítani, akkor volt hallgatóink támogatására is számíthatunk a vállalati partnerségben.
3. 2. 3. 1. 3. Karrier rendszer
Hallgatói karrier
Az iroda feladatai, melyeket aktívvá kell tenni:


hallgatói karrier életút tervezése folyamatos visszacsatolással



a legmotiváltabb hallgatóinknak olyan szakmai gyakorlati helyek biztosítása, melyek a
későbbiekben munkahellyé is válhatnak



diákmunkák, szakmai gyakorlati lehetőségek, állásajánlatok összegyűjtése meghirdetése, hallgatói toborzás online és hallgatói csatornákon keresztül, hallgatói motiváció
fejlesztése



pályázatok és ösztöndíjak felkutatása és közreadása



kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (tájékoztatás) és visszacsatolás a munkaerő-piaci szereplőkkel és részére



kitelepülés, részvétel és nyitás, kapcsolatépítés, kommunikáció állásbörzéken



oktatók részére tájékoztatóanyagok összeállítása a fentiekről



belsős hallgatói munkák szervezése

Oktatói, kutatói karrier
Az iroda feladatai:


tanácsadás a szakmai előrehaladás kapcsán



az alkalmazottak sportolási lehetőségeinek bővítése



kulturális programok szervezés
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3. 2. 4. Tanácsadó testület
Az intézménynek szüksége van egy stratégiai tanácsadó testületre melynek elnöke a rektor emeritusa, tagjai az intézmény elnöke, vezérigazgatója, illetve a gazdasági szereplők. A
rendszer lényege a felsőoktatásnál rendelkezésre álló szellemi kapacitás becsatornázása az intelligens szakosodás stratégia, illetve a helyi gazdasági stratégiák kialakításába és végrehajtásába.
A létrehozandó stratégiai tanácsadó testület a fenntartó által delegált gazdasági-társadalmi megbízottakból áll, 8 tagot számlál. A testület állandó tagjai az intézmény rektora, elnöke
és vezérigazgatója. A testület feladata az intézmény stratégiájának megvitatása, fejlesztési javaslatok tétele, a gazdasági életben felismert best practice-ok becsatornázása az intézmény életébe. Ezek mellett a Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepció előírja, hogy a magasabb vezetői megbízásokkal rendelkezők bérezésének átalakításával érdekeltté kell tenni a rektori és a
kancellári vezetést az előre definiált és mért mutatókon alapuló intézményi sikerességben, a
mutatók teljesítésétől téve függővé a juttatások kiegészítését.

3. 2. 5. Partneri rendszer kialakítása
A duális képzés, a szakmai gyakorlat, a mentori rendszer szükségesé teszi egy szerteágazó
partneri rendszer létrehozását, annak aktív működtetését, komoly hangsúlyt fektetve a megfelelő kommunikációra a partnerekkel. Ennek következtében tisztábban láthatjuk és gyorsabban
ismerhetjük fel a valós piaci igényeket, ami segítséget nyújt a futó képzésnek fenntartásában
és új képzések irányításában. Olyan partneri rendszer felállítására van szükség, melynek keretén belül mind az intézményünk értékes gyakorlati képzési helyekhez és információkhoz jut,
míg a partnerek magasan képzett hallgatókat kapnak.
A ZSKE jelenleg nem rendelkezik olyan munkáltatói kapcsolatokkal, amely keretében
célzott képzéseket nyújtana adott munkáltató munkavállalói számára sem a meglévő kínálatból,
sem pedig ad hoc jellegű képzésekkel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy mindkét forma működtetésére rendelkezik megfelelő apparátussal.
A munkaerőpiac szereplőivel eseti szakmai együttműködésekre van leginkább példa, ennek csatornái az alábbiak: (pályázati kötelezettségeink ellátásához szükséges) kutatások végzése során kapcsolatfelvétel, karrier tárgykörű együttműködések (cég keres hallgatót nyitott
pozíció betöltésére)
Kiaknázatlan területek: a több munkahellyel rendelkező oktatók által elérhető lehetőségek, az aktív és végzett hallgatók révén elérhető munkáltatók, a nagyobb munkaerőigénnyel
rendelkező cégek közvetlen megkeresése, aktív kapcsolattartás, állami munkaüggyel foglalkozó egységekkel kapcsolatépítés, együttműködés, alvállalkozókkal többrétű együttműködés,
hallgatói-munkáltatói kapcsolatok.
Ezen funkciók betöltésére egy jól szervezett karrier tárgykörű szervezeti egységre van
szükség, megfelelő marketingszemlélet mellett.
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3. 2. 6. A szakmai gyakorlat rendszere
A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakmai gyakorlat rendszerére. Valamennyi tanszéknek állandó szakmai partnerekkel kell rendelkeznie, melyeknél ellenőrzi a képzés minőségét, és mely helyekről visszajelzést kap a saját oktatási tevékenységével kapcsolatban.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgatók egy listát kapnak a szakmai gyakorlati helyekről, és a jelentkezőket a gyakorlati helyek interjúztatják. Valamennyi oktató feladata a szakmai gyakorlati helyek felkutatása, az azokkal való kapcsolattartás, illetve a minőség biztosítása a tanszékvezetők feladata.
Jelenleg 6 különálló adatbázisban tartjuk nyílván a vállalati partnereinket. Ezen rendszereket
egységesíteni és frissíteni kell, és intézményesített választ adni arra a kérdésre, hogyan ismerjük el a tanulás mellett dolgozók szakmai gyakorlatát.

3. 2. 7. Az intézmény átpozícionálása
Az alkalmazott tudományok egyeteme státusz megszerzése után szükség lesz az intézmény átpozícionálására, amiben a témában tapasztalattal rendelkező vállalkozás segítségét
kell kérnünk.
3. 2. 7. 1. PR és Marketing Centrum (Marketing központ)
Rendkívül fontos feladat jut az intézmény átpozícionálásában a marketing központnak.
Továbbra is a centrum feladata marad az éves marketing stratégia kialakítása és a kitűzött értékesítési célok támogatása. Tevékenységei közé tartozik majd az intézmény külső és belső
kommunikációjának elősegítése, a beiskolázási kampányok tervezése, kivitelezése és követése, az iskola honlapjának szerkesztése és frissítése és az intézmény közösségi média aktivitásának erősítése. E részleghez tartoznak a rendezvények, illetve a PR tevékenység is.
Erősíteni kell további a belső információ áramlást a marketing központ felé és felől is,
az oktatóink és hallgatónk sikereiről a központnak is tudnia kell, a médiaszerepléseket a központ felé kell továbbítani, mely egyrészt disszeminálja, másrészt archiválja azokat.

3. 2. 8. Közösségi felsőoktatási képzési központok és vidéki telephelyek létrehozása
Hosszú távú tervünk része közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozása is az
ország kevésbé fejlett régióiban. Döntésünket alátámasztja, hogy intézményünk korábban is
sikeres szerepet töltött be a társadalmi mobilitás elősegítésében azzal, hogy többségében olyan
fiatal, illetve már a munka világában elhelyezkedett hallgatók képzését vállaltuk, akik első generációs értelmiségivé váltak ezzel, és mintaként szolgáltak a családjuk társadalmi felzárkózásában.
A közösségi felsőoktatási képzési központok indításához más felsőoktatási intézményekben, illetve az önkormányzatokban kell partnereket keresnünk.
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3. 3. Éves működési tervek
3. 3. 1. Éves tervek indikátorokkal
Cél

Mutató

Mutató definíciója

Mértékegység

2016

2017

2018

2019

2020

Oktatás - Képzési hatékonyság növelése és a lemorzsolódás csökkentése

Lemorzsolódó hallgatók
aránya

A lemorzsolódás csökkenése

%

1

2

3

4

5

Oktatás - Képzés minősége, eredményessége, gazdasági, társadalmi hasznosulása, munkába állás

A végzett hallgatók elhelyezkedési aránya

A végzés után egy éven belül elhelyezkedett hallgatók százalékos növekedése a 2015-ös évet alapul véve

%

1

3

4

6

8

Oktatás – angol nyelvű képzés

Kötelező angol nyelvű
kurzusok aránya

Valamennyi hallgató számára kötelező angol nyelvű kurzusok kreditszámának aránya

%

2

4

6

8

10

Oktatás – e-learning

Az e-learning kurzusok
aránya

A BA kurzusokban az e-learning kreditszámának aránya

%

-

2

4

6

8

Kapcsolatrendszer erősítése – A képzésünk
nemzetköziesítése

Külföldi részképzésben
résztvevő magyar hallgatók száma az előző évhez
képest

A tárgyévben külföldi részképzést
(ERASMUS) megkezdő hallgatók
számának százalékos növekedés a
2015-ös évet alapul véve

%

2

5

8

11

15

A képzésünk nemzetköziesítése

Az angol nyelvű képzéseken tanuló hallgatók
száma

A tárgyévben az angol nyelvű BA és
MA képzéseken tanuló összes hallgató száma.

fő

30

40

50

60

70

Minőségirányítás - humánstratégia – az oktatás, kutatás minőségének fejlesztése

Minősített oktatók aránya
az összes oktatóhoz képest

PhD fokozattal rendelkező oktatók
aránya

%

68

70

72

74

75

Minőségirányítás – humánstratégia – egyetemi tanárok számának növelése

Az egyetemi tanárok aránya az összes oktatóhoz
képest

A professzorok aránya az oktatók között

%

-

-

12

-

15

K+F+I - Tudományos eredményesség növelése

Tudományos publikációk
száma az előző évhez képest.

Intézményi szinten a publikációk számának növekedése a 2015-ös évet alapul véve

%

5

10

15

20

25
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3. 3. 2. Éves tervek részletes bontásban
Cél

Akció

Terület

2016

2017

Képzés fejlesztés

Új szak indítása

Turizmus és vendéglátás BA

√

Képzés fejlesztés

Új szak indítása

Közösségszervező BA

√

Képzés fejlesztés

Új szak indítása

Szociális munkás

√

Képzés fejlesztés

Új szak indítása

Ápoló

Képzés fejlesztés

Felnőttképzés

Továbbképzések a munkapiac igényeit figyelembe véve

Képzés fejlesztés

Duális képzés

Közös képzés indítása a piaci szereplőkkel

√

Képzés fejlesztés

E-learning képzések indítása

Humán és társadalomtudományi képzés

√

Képzés fejlesztés

E-learning képzések indítása

Gazdaságtudományi képzés

Képzés fejlesztés

Tehetséggondozás

Tutori programok indítása

Képzés fejlesztés, minőség fejlesztés

Mentori program

Mentori program indítása a lemorzsolódás csökkentésére és a munkába állás támogatására

Képzés fejlesztés

Új gazdasági képzési modell

Külföldi egyetemekkel közös képzés
indítása

Képzés fejlesztés

Új kompetencia csomag

Self management tantárgyak bevezetése valamennyi hallgató számára

Képzés fejlesztés

A kor pedagógia kihívásaira adott válaszok

Innovatív pedagógiai módszerek kifejlesztése és alkalmazása

Képzés fejlesztés

A digitális kor kihívásaira adott válaszok

Integrált informatika oktatás

K+F+I

A kutatási tevékenység fejlesztése

Kutatói munka anyagi elismerésének
támogatása

√

K+F+I

TÉR bevezetése

A jutalmazás és szankcionálás rendszerének kidolgozása és működtetése

K+F+I

Tudásközpont létrehozása

K+F+I
K+F+I

√

2018

2019

2020

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

A meglévő kutatócsoportok missziójának, terveinek tisztázása, új kutatócsoportok indítása

√

√

√

√

√

Pályázati központ létrehozása, pályázat figyelés

Pályázatokon való indulás, pályázati
források bevonzása

√

√

√

√

√

Kutatói utánpótlás biztosítása, hallgatói
kiválóság erősítése

Hallgatók bevonása a kutatásokra,
TDK részvétel támogatása

√

√

√

√

√
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K+F+I

Publikációs tevékenység támogatása

A Közelítések támogatása, lektorálása
és megjelentetése

√

K+F+I

Publikációs tevékenység támogatása

A Geopolitika a 21. században támogatása, lektorálása és megjelentetése

√

K+F+I

Publikációs tevékenység támogatása

A Gerontoedukáció átpozícionálása,
támogatása, lektorálása és megjelentetése

√

K+F+I

Konferencia előadások támogatása

Oktatók konferencia részvételének
monitorozása, a kiválóság támogatása

√

√

√

√

√

K+F+I

Konferenciák szervezése

Műhely, országos és nemzetközi konferenciák szervezése a tervek szerint

√

√

√

√

√

K+F+I

Reprezentációnk és érdekérvényesítő képességünk erősítése

Kollégáink számának növelése a fontosabb hazai szakmai szervezetekben,
bizottságokban és folyóirat szerkesztőségekben.

√

√

√

√

K+F+I

Tudományos eredményeink bemutatása

Az oktatók saját publikációs adatainak
naprakész és hitelese vezetése az
MTMT-ben

√

√

√

√

Harmadik misszió

Think – tank létrehozása

Erre a célra 3 státusz biztosítása

Harmadik misszió

Partnerek keresése

Állandó szakmai partnerek rendszer
kialakítása valamennyi tanszék esetében

√

√

√

Harmadik misszió

Sport tevékenység támogatása

Sportolási lehetőségek biztosítása a
hallgatóknak és oktatóknak

Harmadik misszió

Közösségi felsőoktatási képzési központok vagy vidéki telephelyek létrehozása

Kihelyezett formában közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozása olyan vidéki helyszíneken, melyek nem rendelkeznek felsőoktatási
intézménnyel.

√

√

√

Nemzetközi kapcsolatok

Együttműködés erősítése

ERASMUS partnerekből bilaterális
partneri kapcsolatok kialakítása

√

√

√

√

√

Minőségfejlesztés

Pályakövetés

DPR hatékony működtetése

√

√

√

√

√

Minőségfejlesztés

Hallgatói kiválóság támogatása

Rektori kiválóságok lista

√

√

√

√

Minőségfejlesztés

Hallgatói kiválóság támogatása

Év szakdolgozata díj bevezetése

√

√

√

√

Infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése

Infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése

Az informatikai szolgáltatások üzemeltetése, fejlesztése

√

√

√

√

√

√
√

√

√
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Infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése

A konferencia termek kiadása, programok
szervezése

Bevétel termelés a szabad infrastrukturális kapacitás hasznosításából

√

√

√

√

√

Kommunikáció és marketing

A hallgatói célcsoportok megszólítása

Hatékony kommunikációs kampányok
szervezése

√

√

√

√

√

Kommunikáció és marketing

Az intézmény brandjének újra pozícionálása

Hatékony kommunikációs kampányok
szervezése

√

√

√

√

√

Kommunikáció és marketing

Az online kommunikáció erősítése

Az oktatók és hallgatók eredményeinek kommunikálása, párbeszéd a közösséggel

√

√

√

√

√

Kommunikáció és marketing

Rendezvények

Közéleti sáv fenntartása, karrierrel
kapcsolatos előadások szervezése, Tudomány ünnepe, Kutatók éjszakája

√

√

√

√

√

Humán erőforrás fejlesztése

Minősítettség növelése

Minősített oktatók számának növelése, kutatói státusok létesítése

√

√

√

√

√

Humán erőforrás fejlesztése

Oktatói utánpótlás

Teljesítményalapú bérdifferenciálás
megteremtése

Infrastruktúra fejlesztése

Szálláslehetőség biztosítása külföldi és hazai hallgatók részére

Alapvetően a külföldi hallgatók számára egy saját fenntartású kisebb kollégium létrehozása, bérlése

√
√
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3. 4. A stratégiai irányok és akciótervek várható pénzügyi-gazdasági hatásai
(becsült költségek és azok forrásai)
Az egyes akciótervekhez szükséges intézkedések és azok pénzügyi hatásai a következők:
1. Képzési rendszer átalakítása
1.1.az angol nyelvű képzések indítása érdekében az oktatók számára angol nyelvi és módszertani
továbbképzések tartása
költség
50 fő oktatása, 180 órás képzésben, 200 ezer Ft/fő/képzés

bevétel

10 000 eFt

1.2.az angol nyelvű képzések indítása érdekében az adminisztrátorok számára angol nyelvi továbbképzések tartása
költség
15 fő oktatása, 120 órás képzésben, 100 ezer Ft/fő/képzés

bevétel

1 500 eFt

1.3.az e-learning, b-learning képzések indítása érdekében az oktatók számára módszertani továbbképzés tartása
költség
50 fő oktatása, 120 órás képzésben, 200 ezer Ft/fő/képzés

bevétel

10 000 eFt

1.4.e-learning, b-learning képzések indítása érdekében a tananyagok kidolgozása
költség
60 tananyag, 250 ezer Ft/képzés

bevétel

15 000 eFt

1.5.új gazdasági képzések kialakítása és elindítása
költség
4 szak tantervének és tananyagának kidolgozása

4 000 eFt

4 szak szakindítási eljárása

1 280 eFt

4 szak infrastrukturális beruházása

bevétel

0 eFt

többlet dologi költségek

3 000 eFt/év

4 szakhoz szükséges oktatói többlet

25 000 eFt/év

(4 fő, havi átlag 400 ezer forint)
4 szakon összesen 50 fő/évfolyam, átlag 250 ezer
Ft/fő/félév önköltség 3 év után

75 000 eFt/év

1.6.új szociális és egészségügyi képzések kialakítása és elindítása
költség
3 szak tantervének és tananyagának kidolgozása
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3 000 eFt

bevétel

3 szak szakindítási eljárása

1 000 eFt

3 szak infrastrukturális beruházás

15 000 eFt

3 szakhoz szükséges oktatói többlet

61 000 eFt/év

(10 fő, havi átlag 400 ezer forint)
oktatásszervezés és adminisztráció

6 600 eFt/év

(2 fő, átlag 200 eFt/hó)
többlet-dologi költségek

20 000 eFt/év

3 szakon összesen 100 fő/évfolyam, átlag 250 ezer
Ft/fő/félév önköltség 3 év után

150
000 eFt/év

1.7.angol nyelvű képzések kialakítása és elindítása
költség
4 szakhoz szükséges oktatói óradíjtöbblet

bevétel

4 500 eFt/év

(600 óra/év, 7500 Ft/óra)
4 szakon összesen 50 fő/évfolyam, átlag 250 ezer
Ft/fő/félév önköltség 3 év után

75 000 eFt/év

2. Tudományos élet fejlesztése
2.1.publikációs tevékenység ösztönzése
költség
szerkesztőbizottság (3 fő, 250 eFt/év)

1 000 eFt/év

szerkesztő (100 eFt / hó)

1 500 eFt/év

dologi költség

bevétel

500 eFt/év

2.2.konferencia-részvétel támogatása
költség
pénzügyi alap fenntartása és biztosítása

bevétel

500 eFt/év

konferencia helyszín fejlesztése

6 000 eFt

2.3.fokozatszerzés támogatás
költség
az órakedvezmények miatti helyettesítés többletköltsége

bevétel

500 eFt/év

2.4.pályázati iroda működtetése
költség
alkalmazotti költség (bruttó 300 eFt/fő/hó), dologi költség
pályázati forrásokhoz való jobb hozzáférés miatt adminisztratív bevétel
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bevétel

6 000 eFt/év
1 000 eft/év

3. Oktatási eredményesség fejlesztése
3.1.mentorrendszer fejlesztése
költség
mentorok tevékenységének elismerése bérkiegészítéssel

bevétel

4 500 eFt/év

6 fő, 50 eFt/fő/hó
mentorok továbbképzése

200 eFt

tréning 1 csoport, 2 nap, 200 eFt / képzés
3.2.apparátus továbbképzése fejlesztése
költség
30 fő, 2 csoportban tréning jellegű képzés, csoportonként 5
nap

bevétel

1 000 eFt

100 eFt/csop/nap
3.3.sportcsapat létrehozása, működtetése
költség
edző, szervező költsége (300 eFt/fő/hó)

4 500 eFt/év

dologi kiadások (pályabérlés, útiköltség, eszközök biztosítása)

4 000 eFt/év

bevétel

3.4.hallgatói szálláslehetőségek fejlesztése
költség
bérelhető lakások vásárlása és felszerelése

bevétel

250 000 eFt

25 000 eFt / lakás, 10 lakás
bérleti díj

12 000 eFt/év

100 eFt/hó/lakás, 10 lakás
3.5.intézményi vezeték nélküli hálózati lefedettség minőségi javítása
költség
új jeladók, routerek

bevétel

700 eFt

3.6.tréning-termek kialakítása, fejlesztése
költség
bútorok cseréje (termenként 500 eFt)

3 000 eFt

6 terem
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bevétel

FÜGGELÉK
Javasolt Fejlesztési Beavatkozások 2015-2020

1. Új telephely, KFKK létrehozási terve
Kíván-e az intézmény új telephelyet, közösségi felsőoktatási képzési központot (KFKK) vagy
más intézmény telephelyén, székhelyen kívüli képzést indítani Magyarország területén?
Igen
Ha igen:
Hol: A helyszín-lehetőségeket jelenleg vizsgáljuk.
Mely szervezetekkel együttműködésben:
A helyi önkormányzatok megkeresése alapján, velük együttműködéssel.
Milyen szakokon, képzésekben:
A megkeresések elsődlegesen gazdaságinformatikus, gazdálkodás és menedzsment képzésekre szólnak.
Stratégiai illeszkedés: Stratégia 9.3. pont
IFT illeszkedés: az IFT 3.2.8 pont

2. Kárpát-medencei együttműködés, székhelyen kívüli képzés
létrehozási terve
Mely határon túli, Kárpát-medencei intézményekkel bővíti a meglévő képzési kapcsolatait?
Ország

Intézmény

Képzés nyelve

Képzés neve, szintje

Szlovákia

Selye János Egyetem

magyar

Románia

Babes-Bolyai Tudományegyetem

magyar

kommunikáció és médiatudomány BA
gazdálkodási és menedzsment BA
szociológia BA
nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás MA
politikatudomány
BA/MA
kommunikáció és médiatudomány BA/MA

Mely határon túli, Kárpát-medencei intézményekkel tervez új képzési kapcsolatokat?
Ország

Intézmény

Képzés nyelve

Képzés neve, szintje

Szerbia

Újvidéki Egyetem

magyar

Szerbia

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

magyar

kommunikáció és médiatudomány BA
gazdálkodási és menedzsment BA
kommunikáció és médiatudomány BA
gazdaságinformatikus
BSc

59

3. Duális képzés, kooperatív képzés, felsőoktatási szakképzés
Mely szakokon, képzéseken tervez kooperatív, illetve azon belül duális képzést?
Képzés helye (telephely)

Szak / képzés neve

A gyakorlatot biztosító
vállalati, közületi partnerek, szervezetek

A gyakorlatot helye
(település)

IFT illeszkedés

Konkrét igény beazonosítása

Budapest

gazdaságinformatikus

jelenlegi partnerek

Budapest

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

pénzügy és számvitel

jelenlegi partnerek

Budapest

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

pénzügy és számvitel

Benedict & Helfer Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tizsalúc

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

gazdaságinformatikus

Benedict & Helfer Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tiszalúc

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

gazdálkodási és menedzsment

jelenlegi partnerek

Budapest

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

gazdálkodási és menedzsment

Benedict & Helfer Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tiszalúc

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

emberi erőforrások

jelenlegi partnerek

Budapest

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.
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Budapest

emberi erőforrások

Benedict & Helfer Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tiszalúc

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

nemzetközi gazdálkodás

jelenlegi partnerek

Budapest

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

nemzetközi gazdálkodás

Benedict & Helfer Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tiszalúc

A 3.2.1.6 végrehajtása.

Valamennyi képzés esetén a
gyakorlati partner munkaadók
jelentkeztek igényükkel.

Budapest

szociális munka

Olajág Otthonok
Menhely Alapítvány

Budapest

A 3.1.5 és a 3.2.1.6 végrehajtása.

az érintett gyakorlati partner
munkáltatók jelentkeztek az
igénnyel

Milyen felsőoktatási szakképzések fejlesztését, bővítésé, indítását tervezi 2020-ig?
Képzés helye (telephely)

Szak / képzés neve

IFT illeszkedés

Konkrét igény beazonosítása

Már adott intézménynél folytatott felsőoktatási szakképzéshez kapcsolódó fejlesztés
Budapest

gazdaságinformatikus

3.2.1.3 végrehajtása

munkaadói jelentkezés

Budapest

pénzügy és számvitel

3.2.1.3 végrehajtása

munkaadói jelentkezés

Már létező, de az adott intézmény által még nem indított felsőoktatási szakképzés indításához szükséges fejlesztés
Budapest

turizmus-vendéglátás

3.1.5 végrehajtása

a turizmus és vendéglátás alapképzési szak előkészítése érdekében a munkaerőpiacon jelen levő igények
esetén
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Amennyiben új szak, mely
más felsőoktatási intézménnyel együtt dolgozza
ki

Olyan (új) felsőoktatási szakképzés, amely sem OKJ-ban, sem a felsőoktatási képesítési jegyzékben nem szerepel, de javasolható felsőoktatási szakképzés
létesítése
Budapest

politikai asszisztens

3.1.5 végrehajtása

A politikai élet szereplőinek igénye

Budapest

szociális munka

3.1.5 végrehajtása

a szociáis szférában keletkezett igény a nem alapfokozattal, de megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránt, akik később
továbbképezhetők alapfokozatra

Olyan (új) felsőoktatási szakképzés, amely OKJ-ban ugyan szerepel, de a felsőoktatási képesítési jegyzékben nem szerepel, viszont javasolható felsőoktatási
szakképzés szak létesítése
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Kapcsolódó EFOP program és abból megvalósítani kívánt fejlesztések bemutatása:
Konkrét fejlesztési tevékenység

m Ft
-tól - ig

20-40 vállalati szakember képzés
intézményi oktatók fejlesztése

10-20 MFt
5-10 MFt

Összesen

max 500 m Ft

A tervezett fejlesztések mennyiben járulnak hozzá az alábbi indikátorokhoz?
Duális formában indított képzésben adott évben végzettséget szerző hallgatók száma
2023-ban az intézményben reáliasan hányan végeznek duális képzésben?
_10__fő
Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma
2020-ban az intézményben reáliasan hányan kezdenek duális képzést?
_15__fő
A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma
A fejlesztéssel érintett összes gyakorló hely száma a program egészéra vetítve
_5-__db
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4. Felsőoktatásba való bejutást illetve a felsőoktatásban bennmaradást támogató, lemorzsolódást
csökkentő programok
4.1 Milyen, a felsőoktatásba való bekerülést támogató programokat tervez indítani?
(A felsőoktatásba bejutást támogató intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztése, pályaorientáció, szakma népszerűsítés, tapasztalatszerző programok,
felkészítők, 0. évfolyamok indítása, nyílt napok. stb.)

Tevékenység

Célcsoport

Célcsoport létszám
egésze (fő)
ebből MTMI képzés /
szak által érintett (fő)

előkészítő évfolyamok indítása blended learning
módszertannal

érettségi előtt állók, illetve korábban érettségizettek

Összesen:
30-40 fő/ tanév
MTMI célú:
10-20 fő/tanév

Területi hatókör (járás, térség) Forrásigény
egy tanévre lebontva!
-tól - ig
országos, illetve KFKK kistérségi

2-4 m Ft / tanév

4.2 Milyen, a felsőoktatásban való bennmaradást támogató, lemorzsolódás csökkentő programokat tervez indítani?
Tevékenység

Célcsoport

Célcsoport létszám
egésze (fő)
ebből MTMI képzés /
szak által érintett (fő)

mentorprogram

konvergencia régióból
származó hallgatók

kompetenciaképzés

konvergencia régióból
származó hallgatók

Összesen:
10 fő / tanév
MTMI célú
5 fő / tanév
Összesen:
10 fő / tanév
MTMI célú
5 fő / tanév
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Területi hatókör (járás, térség) Forrásigény
egy tanévre lebontva!
konvergencia régiók egésze

3-4 m Ft / tanév

konvergencia régiók egésze

1-2 m Ft / tanév

A fent bemutatott tervezett fejlesztések mennyiben járulnak hozzá az alábbi indikátorokhoz?
Az EFOP által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereznek
2023-ban mérve az intézményben a bevonást szolgáló illetve lemorzsolódást csökkentő programokban részt vettek közül reáliasan hányan végeznek ténylegesen, azaz mennyire sikeresek,
hatékonyak a programok?
_80__%
2023-ban mérve az intézményben a bevonást szolgáló illetve lemorzsolódást csökkentő programokban az MTMI szakosok közül részt vettek közül reáliasan hányan végeznek ténylegesen,
azaz mennyire sikeresek, hatékonyak a programok?
___%
Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma
A fent jelzett programokban 2016-2020 között ÖSSZESEN bevont leendő hallgatók illetve hallgatók száma
_20__fő
A fent jelzett programokban 2016-2020 között ÖSSZESEN bevont leendő MTMI szakos hallgatók
illetve MTMI szakos hallgatók száma
___fő
A hátrányos helyzetűek aránya belépő hallgatók között
Van-e kidolgozott intézményi módszertan a hátrányos helyzetűek arányának mérésére a belépők
hallgatók esetében?
igen / nem
Ha igen:
2014. évi arány

_______%

2020-ban várható arány:

_______%

A hátrányos helyzetűek aránya a felsőfokú végzettségűek között
Van-e kidolgozott intézményi módszertan a hátrányos helyzetűek arányának mérésére a végzős
hallgatók esetében?
igen / nem
Ha igen:
2014. évi arány

_______%

2023-ban várható arány:

_______%
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5. Képzést és intézményi működést hatékonyabbá tevő komplex intézményi fejlesztések
KMR intézmény KMR képzési helyekhez kapcsolódó fejlesztési igények
Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások (90%-ban
konvergenica régióbeli hallgató)

120 000 000 Ft

Stratégiai IFT illesz- Tevékenység
illeszkedés kedés /
intézményi
cél

30 000 000 Ft

Célcsoport(ok)

Célcsoport
létszám fő

Forrásigény
összesen

Számszerűsített célok a tevékenységhez vagy tevékenységcsoporthoz tartozóan

Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások
A felsőoktatásba való
érettségi előtt ál- 30-40 fő
2-4 MFt / év
bekerülést támogató
lók, illetve koprogramok
rábban érettségizettek
A felsőoktatásban való
konvergencia
10 fő
4-6 MFt/év
bennmaradást támogató, régióból szárlemorzsolódás csökkentő mazó hallgatók
programok
Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása
2.1.4

3.2.1.5.

2.2.3

3.2.1.12.2

2.2.4

3.2.1.13

2.2.4

3.2.

E-learning,
B-learning fejlesztés
idegennyelvi felkészítés
módszertani felkészítés
(z-generáció)
tantervi átalakítás

oktatók és hallgatók
oktatók, dolgozók
oktatók

40-100

12 MFt

40-60

100 MFt

40-60

500 eFt

kiképzett oktatók: 40 fő
elkészül tananyag: 5-10
kiképzett alkalmazottak: 40 fő
kialakított szakok: 5
kiképzett oktatók száma: 40

oktatók

40-100

1 MFt

átalakított tantervek: 15 fő
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Nemzetköziesítés
3.4.

3.2.1.12 pont végrehajtása

Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása
4.6
3. 2. 1. 12. 3. pont
végrehajtása
Felsőoktatási sportélet fejlesztése
4.5
3.2.3 pont

külföldi egyetemekkel közös kutatócsoportok létrehozása

kutatók

40 fő

20 MFt

kutatócsoport: 1 fő

határon túli képzőhelyekkel történő együttműködés

határon túli oktatók, hallgatók

4-5 oktató
4-5 hallgató

5 MFt / év

létrejövő együttműködések: 2

hallgatói-oktatói csapatok
létrehozása

oktatók
hallgatók

40 / 1200 fő

10 MFt / év

működő csapatok: 2

Humánerőforrás biztosítása és teljesítményelvű átalakítása
a hallgatói, oktatói és kutatói kiválóság támogatása a tudományos, képzési és a felsőoktatás harmadik missziójához tartozó humán utánpótlás terén
3.5

3.2.2.6 pont

3.5

3.2.2.7

3.5
3.5

3.2.2.10
3.2.2.5

Publikációs tevékenység
támogatása
Konferencia-részvétel támogatása
TÉR bevezetés
Hallgatói kutatási tevékenység támogatása

oktatók

40

3 MFt/év

oktatók

40

0,5 MFt / év

oktatók
hallgatók

40
1000

2 MFt/év
2 MFt/év
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megjelent publikációk:
40 / év
konferencia-részvétel:
40 / év
bevezetett rendszer: 1
támogatott hallgatók: 20

6. Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása
A következő táblában bemutatott tervezett fejlesztések mennyiben járulnak hozzá az alábbi indikátorokhoz?

Doktori fokozatszerzések száma
Amennyiben releváns: 2023-ban mérve reálisan hány fokozatszerzés lesz az intézmény konvergencia régiókban található doktori iskoláiban?
__0_fő
Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma
(Minden, kutató-oktató utánpótlást támogató programban tehetséggondozási programban elismerés
vagy ösztöndíj jellegű személyi támogatást kapó vagy szolgáltatásban hallgató, oktató, tudományos
munkatárs, innovációs munkatárs beszámítandó. Nem számítandó be az a személyi megvalósító, aki
konkrét projektfeladatot végez bér jellegű juttatásért.)
_3__fő
Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma
(Eddigi programokban – pl. TÁMOP kutatói teamekben – nem részt vevő, újonnan bevont résztvevők száma, a fenti körnek megfelelően)
_3__fő
A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen
___fő
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A projektben közreműködő azon fiatal kutatók száma összesen, akik esetében a projekt időszaka
alatt doktori fokozatszerzés, kinevezés, habilitáció vagy egyéb tudományos vagy oktatási besorolási rendszer szerint formális „szintlépés” vagy nemzetközi díj elnyerése történik.
___fő
A projekt keretében / annak eredményeként létrejött publikációk (tudományos közlemények)
száma
___db
A projekt keretében / annak eredményeként létrejött idegen nyelvű publikációk száma
___db
Támogatott hazai és nemzetközi konferencia-előadások
Támogatás révén tudományos konferencia részvételre támogatást kapó hallgatók részvétel alapján
_5__db
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Stratégiai illeszkedés

IFT illeszkedés /
intézményi cél

Tevékenység /
tevékenységcsoport

Célcsoport(ok)

Célcsoport létszám fő

Forrásigény
összesen

Számszerűsített célok a tevékenységhez vagy tevékenységcsoporthoz tartozóan

3.5

3.2.2.6 pont

oktatók

40

3 MFt/év

3.5

3.2.2.7

Publikációs tevékenység támogatása
Konferencia-részvétel támogatása

oktatók

40

0,5 MFt / év

megjelent publikációk:
40 / év
konferencia-részvétel:
40 / év

ÖSSZESEN
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