A Rendészeti Felsőoktatás Jövője
Minőségfejlesztési Program 2021-2023 közötti időszakra

Az Egyetem Rektora a Rendészettudományi Karnak jövőbeni működését illetően egy olyan
intézkedéscsomag előkészítését kezdeményezte, amely fokozott figyelmet fordít a
rendészeti felsőoktatás jövőjére. Ennek érdekében a Karon munkacsoportok jöttek létre,
amelyeknek az a feladatuk, hogy kidolgozzák a minőségi felsőoktatást támogató kari
fejlesztési koncepciót, megfogalmazzák azon intézkedéseket, amelyek összhangban állnak
az Egyetem 2020-2025 közötti időszakra szóló Intézményfejlesztési Tervével, valamint az
Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015)
által megfogalmazottakkal.
Az intézkedéseket, feladatokat 3 éves időtartamra tervezzük, az egyes intézkedések
végrehajtásáért a munkacsoportok felelősek, melyek saját ütemterv alapján
működnek. A munkacsoportok működésére jellemző, hogy folyamatosan egyeztetnek
egymással, tevékenységüket meghatározott időközönként áttekintik, visszacsatolnak az
elvégzett feladatokra, szükség esetén módosítanak a tervezett intézkedéseken.
Az egyes feladatcsoportok:
1. Kiemelt kari kutatások. Tudományos kutatások, amelyek a meglévő szervezeti
kapacitásokra építve növelik a kar láthatóságát a hazai és nemzetközi tudományos
térben.
2. RTK brandépítés. A kar láthatóságának növelése a szakmai és a civil társadalmi
környezetben újszerű eszközök, módszerek alkalmazásával.
3. Beválásvizsgálat, hallgatói utánpótlás, hallgatói tehetséggondozás. A
képzési szolgáltatás minőségi vizsgálata, a hallgatói utánpótlást biztosító
stratégiák, megoldások kidolgozása, a hallgatói tehetséggondozás elvi és gyakorlati
kereteinek megalkotása.
4. Oktatói kiválóság ösztönzése, oktatói/munkavállalói attitűdváltás. Az
oktatói utánpótlás biztosítása, a minősített oktatók, professzorok, MTA doktorok
létszámarányának növelése. Az élményszerű, gyakorlatorientált, kreatív
módszereket alkalmazó rendészeti képzési háttér kialakítása.
5. Képzések aktualizálása, nemzetköziesítés. A képzés súlypontjainak
figyelemmel kísérése, az átképzés helyzetének utángondozása, tananyagok
aktualizálása, fejlesztése, külföldi minták implementálásának megfontolása, a
tudatos nemzetközi kapcsolatépítés/ápolás.
Korábban megtörtént az érintettek felkérése és megalakultak az egyes
feladatcsoportokat gondozó munkacsoportok. Elkészültek az intézkedési és
fejlesztési tervek, amelyek megvalósítása folyamatban van, erről a folyamatról ad képet
az alábbi táblázat:
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Tervezett
intézkedés

Konkrét tevékenységek

Professzionális
kutatópálya
támogatása

•

Újabb
kutatóműhelyek
létrehozása
Kriminálpszichológiai
Kutatóműhely
további erősítése

•

Az oktatók, kutatók
tudományos
publikálásának
elősegítése

•

Nemzetközi
tudományos
láthatóság növelése

•

Önálló
közösségimédia
profil
létrehozása,
gondozása
Hallgatói
kiválóságok
szerveződése

•

•

RTK brandépítés

Kiemelt kari kutatások

Munkacsoport

•

•

•

•

Karitatív
szerveződés

•

RTK
rendészeti
foglalkozásokról
promóciós
videók
készítése

•

Doktoranduszok
támogatására
mentori rendszer kialakítása
Habilitációra
alkalmas
oktatók
megtalálása és ösztönzése
Belbiztonsági
Kutatóműhely
létrehozása
Olyan hazai és nemzetközi kutatások
koordinálása,
melynek
eredményeképpen az NKE RTK la
hazai kriminálpszichológia kutatások
legfőbb bázisává válik.
A kari honlapon olyan felület
működtetése, amely közvetlenül
támogatja az oktatók minőségi
publikációinak
létrehozását
a
rendészettudomány területén.
Különböző
tudományos
platformokhoz való kapcsolódás
Q-s
tanulmányok
készítésének
támogatása
Önálló kari Facebook oldal

Olyan közösség kialakítása, amely a
közélet és a rendészeti pálya iránt
érdeklődő,
az
ország
bármely
egyetemén
tanuló
hallgatókat
tömöríti.
Kerekasztalbeszélgetések,
rendészeti vezetők életpályájának-,
vagy egy-egy bűnügyet-, felderítés
menetét-,
érdekes
mozzanatait
bemutató előadások szervezése.
Az
RTK
hallgatóinak
karitatív
eseményeken történő részvételének
hatékonyabbá tétele.
A
tanórák,
valamint
speciális
rendészeti
foglalkozások
előre
rögzített és vágott formában történő
publikálása.
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Az RTK hallgatóinak
népszerűsítése

•

Az
RTK
hallgatói
részére közösségi tér
kialakítása,
életkörülményeik
javítása

•

Beválásvizsgálat
BM-mel
együttműködve

a

Hallgatói
érdemek,
kommunikálása
a
médiában
Közösségi
terek
vetítőterem,
club
kialakítása

•

•

•

Hallgatói utánpótlás

•

Beválásvizsgálat,
hallgatói utánpótlás,
hallgatói tehetség-gondozás

•
•
•
•

•
•
•

Hallgatói
tehetséggondozás

•

•

•
•

eredmények
közösségi
(például
zone
tér)

5-10-15
éve
végzett
volt
hallgatók
beválásvizsgálatával
kapcsolatos egységes koncepció
kialakítása és előkészítése a BMmel együttműködésben
Adatgyűjtés (képzési adatok,
előmeneteli
adatok,
lemorzsolódás stb.)
Adatok
elemzése
és
annak
alapján
intézkedési
terv
megfogalmazása
Tisztjelölti/hallgatói roadshow-ok
megszervezése
Nyílt napokon való részvétel
Education
kiállításon
való
részvétel
Oktatói toborzó munka (oktatói
roadshow) szervezése
Célzott toborzó napok tartása a
rendészeti
pályaorientációs
képzést tartó középiskoláknak
Bázisiskola rendszer kialakítása
Rendészeti
nyári
tábor
szervezése
Osztálykirándulásoknak program
szolgáltatás biztosítása
térítésmentesen
Szakkollégiumi rendszer további
erősítése
(Szent
György
Szakkollégium,
Katasztrófavédelmi
Szakkollégium)
Ludovika
Collegiummal
való
kapcsolat
fejlesztése,
RTK-s
hallgatók bevonása
Kari Tudományos Diákköri Munka
folyamatos fejlesztése
Kapcsolódás a BM által koordinált
tehetségmenedzsment
programhoz
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Oktatói kiválóság ösztönzése, oktatói/munkavállalói attitűdváltás
– megvalósításának helyzete

Oktatói
utánpótlás
biztosítása

•

Gyakorlati
szakemberek
bevonása

•
•

Oktatói életpálya

•

•
Oktatói és hallgatói
utánpótlás biztosítása

•
•
•

•

Képzések aktualizálása,
nemzetköziesítése –
megvalósításának helyzete

•

Fejlesztési
területek
azonosítása

Képzési létszámok

•
•

•

Stratégiai
megállapodás
előkészítése
a
rendvédelmi
szervekkel
Szakoktatói munkakör erősítése
Motivátorok erősítése (pl. kari
elismerés
formájában,
címek
adományozása)
Vonzó és egységes elvek mentén
felépülő
oktatói
életpálya
kialakítása
Oktatók
szakmai
gyakorlati
rendszerének kidolgozása
MRTT
hallgatói
tagozatának
erősítése, támogatása
Hallgatói
utánkövetés,
kapcsolattartás
Kari,
tanszéki
tanulmánykötetekbe,
folyóiratokba
hallgatói
írások
beemelése
Tudományos
pályázatok
nyerteseinek/helyezettjeinek
utánkövetése
Tudományos
pályázatok
nyerteseinek/helyezettjeinek
utánkövetése
Nyelvi képzések biztosítása
kiemelt prioritásként kezelendő
fejlesztési
területek
megfogalmazása
a
nemzetköziesítés és a képzések
vonatkozásában
A
rendőrségi
beiskolázási
létszámok
felülvizsgálata
a
nappali, levelező BA és MA
szakok, illetve a rendvédelmi
szervező
szakirányú
továbbképzési
szak
vonatkozásában.
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Szakirányú
továbbképzési szakok
fejlesztése

•

•

•

Alapképzési tantervek
felülvizsgálata

Mobilitási
ablak
beépítésének
lehetőségei az RTK-n
az újonnan létesített
szakok tekintetében

•
•

•

A munkacsoportok által készített intézkedési
Minőségfejlesztési Programok összeállította:

Rendészeti szakoktató szakirányú
továbbképzési
szak
koncepciójának kidolgozása
Bántalmazással
érintett
gyermekek
hatósági
meghallgatásában közreműködő
szaktanácsadó
szakirányú
továbbképzési
szak
koncepciójának kidolgozása
Rendvédelmi szervező szakirányú
továbbképzési
szak
képzési
programjának felülvizsgálata
Önálló pénzügyőri alapképzési
szak létesítése lehetőségének
felmérése
Mobilitási
ablak
hazai
gyakorlatának
feltérképezése
más felsőoktatási intézmények
esetében

tervek

alapján

Dr. Hegedűs Judit, tanszékvezető egyetemi docens, a kari minőségügyi felelős
A Kari Minőségfejlesztési Programot jóváhagyta:
Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, dékán
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a

Kari

