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1.$

AltaUinos rendelkez6rsek

(1) A Nemzeti KozszolgSlati Egyetern Rend6s

(KMB) mrikodik.

(2) A BizottsSg neve 6s sz6khelYe:

o A bizcttts6g neve; Kari Mindsdgiigti Bizotts'dg (

o Cime: Budapest, 1121 Fark'asvolgyi rit 12'

KMB feladlatait, jogkdr6t, besz:imol6si

Mrik<jd6si SzabSlyzatSnak, valamint Mj

hatirozzilkmeg.

(4) A KMB 6lltal6nos feladata a Kar min6s6gbi

(5) A KMB tev6kenys6gi kcire kiterjed az oktatSsi 6s

folyamatok min6segbiztositSsi, minosdgfejleszt6si k6rd6seirr:'

Kar5n Kari Min6s6gugYi Bizottshg

it 6s mtik<id6s6nek rendj6t az egYetem

vonatkoz6 eloir6saiSzabillvzatdnak

minos6gfej leszt6s6nek feliigyelete.

tev6kenys6g 6s ahozz| kaPcsol6d6

min6sdgbiztosit6si, min6s6gfejleszt6si

ben vlgzi e folyamatok ellendrz6s6t.

(3) A

Szervezeti 6s

kovetelm6nyek 6rv6nyestil6se 6rdek6ben segiti, valamint indokolt

2.S

A Kari Min6rs6giigYi Bizottsdrg

(1) AKMB <jsszetdtele:

- elniik a.Kar oktat6si d6k6nhetyettese;

- elniikhelyettes: a Kar min6s6igugyi megbizollja;

- titlc{r: a Kar min6slgugyi refi:rense;

- 5 tag : et Kari Tan6cs 6ltal ntegv|lasztott 4 fo +

k6pviselcrje.

Kari Hallgat6i Onkorm5 nyzat delegillt

(2) AKMB v6lasztott tagait a Kar l\dinos6gbiztosit6r;i j6nek javaslata alapjin a Kari Tan6cs

h6rom 6webizza meg. A Bizotts6g munk6jdban tan6cskozdsi j

vezetoi,valamint az egyittmiktido bizotts5go.k 6s f6rumok kflrvi

I r6szt vehetnek az EgYetem 6s a Kar



3.S

A Kari Min6s6giigyi Bizottsdg ferlrldatai

o Azegyetemi minos6giigyi munka szerves r:6szek6nt az NKIE mirpos6gpolitik5janak 6s minos6gbiztositSsi

ir5nyelveinek kari megh atSrozflsa.

o A Kar minos6gfejlesztdsi programj6nak kialakit6sa, fejleszt6se (s v6grehajt6s5nak ellenorz6se'

o A min6s6gszeml6let kari kialakit6sa 6s elterjeszt6se'

o A Kari min6s6gbiztosit5si rendszer (MBR) meghatarozSsa, miil[od6s6nek beinditSsa, fejleszt6se, illetve

folyamato s mtikodtetdse.

o Folyamatos 6s szerves egyiittmtiko des az Iigyetemi Minosi;giigl[ Bizotts6ggal'

o A kari minos6giigyi megbizott a d6k6n d,s a kari min6s6giig'yivezero szak6rtoje 6s szakmai segitoje,

tov6bb6 - tanScskoz6si joggal - a Kari Tan6cs 6lland6 meg;hivotftja.

4.S

A Kari Min6s6giigyi Bizottsrirg rmifkiid6se

(1) A KMB dves feladattervet k6szit, amely tartahnaz',ziV atbrgylv fobb kari minos6gbidositSsi,

min6s6gfej leszt6si feladatait.

(2) A Bizotts6g iil6seit a Kar hivatalos helyis6geiben tarltja'

(3) A Bizotts6g sziiksdg szerint, dr: egy szemeszter id6trprtama alatt legaldbb egy alkalommal tart

iil6st.

(4) A Bizottsdg elncike halasrthazutlan dcint6st igdnylo i[gyben rendkivtili iil6st is osszehivhat.

(5) Az elnok koteles osszehivni a BizottsSg til6s6t a rlpk6n 6s a tagok egyharmad6nak ir6sbeli'

indoko lt inditv 6ny 6r a.

(6) A meghi.v6kat 6s az ir6sos el6terjesztdseket l;gal6 b 5 nappal az iil6s idopontja elott meg

kell kiildeni a tagoknak 6s a meghivottaknah. Siirgos esetben a l'pizottshgi iil6s telefbnon vagy e-mail-lal

rovidebb hat6rid6vel is 6r;szehivhat6.

(j) Hathrozatklptelens6g eset6n az elncik a Bizotts6g ismetelt iil6s6t 5 napon beliili idopontra

kcjteles osszehivni. Ilyen esetekben a Bizotts56; iil6se a megjelentek;,gzfimiltol fliggetleniil hatfitozatkfpes.

(S) A Bizottsr6g iil6seirol eml6kezteto, sziiks6g szerint j pgyzokonyv k6szii^.



(9) A bizotts6g adminisztr5ci6s murnk6j6t a titkar

(10) A KMB az elfogadott munkaterv6nek megfelel6en

(11) A KMB til6seinek napirendj6t a munkaterv szerint

(12) A KMB elndke M egyes naprirendi pontok

szak6rt6ket is meghivhat'

(13) A KMB hatirozatkepess6g6hez: a tagok t<ibb mint

ahatirozatattnyiltszavaz6ssal,egyszenisz6tcibbs6ggelhozza,

d<int.

(14) A hatitozatok tattalmazz6k a feladatok

szem6lyeket 6s a v6grehajt6s hatriridej6t.

s.$

Z616 rendelkez6sek

A Kari Min6sdgiigyi Bizotts5g tigyrendje a Kari Taruics

k6vet6 napt6l l6p hat6lyba. Ezzel egyidejiileg hatflIySt veszti

j 6vrihagyott kor6bbi iigYrend'

Budapest, 2016. .\-.1.!..

ti16st.

eln6k hagyja j6v6.

- tanScskozSsi joggal - kiils6

%-[rrraka jelenldte sztiks6ges. A KMB

szavazat eset6n az eln6k szavazata

felel6s szervezeti egYs6geket,

a Kari Tan5cs ddnt6s6nek naPjfit

Kari Tanics 2012. fipilis 25-i ii16s6n

KMB elniik


