Rendészettudományi Kar Minőségfejlesztési Programjának értékelése
2016-2021

2016 októberében dr. Boda József n.b. vezérőrnagy (nyá.) dékán úr irányításával a Kari
Minőségügyi Bizottság (elnök: dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes, kari minőségügyi felelős:
dr. Hegedűs Judit) kidolgozta a Karra vonatkozó Minőségfejlesztési Programot. Jelen
dokumentumban röviden értékeljük a Minőségfejlesztési Programban megfogalmazott
intézkedések megvalósulását.
Intézkedés
megnevezése
Biztonsági
szervező
mesterképzési
szak
létesítése

Elért eredmény

További célok

A
biztonsági
szervező
mesterképzési
szak
tantervét a MAB FNYF/ 1259-

A
képzésre
jelentkezők
számának szinten tartása, a
képzéshez
kapcsolódó
tananyagfejlesztés.

9/2019 számú határozattal
elfogadta. A képzés elindult
2020-ben.
Magyar Rendészet folyóirat
besorolásának javítása

Hallgatói
támogatása

mobilitás

Tudományos diákköri (TDK)
aktivitás növelése

Képzésfejlesztés

A
Magyar
Rendészet
jelenleg
B
kategóriás
minősítéssel rendelkezik. A
folyóirat online megjelenése
biztosított.
A
koronavírus
okozta
veszélyhelyzet
miatt
a
hallgatói
mobilitás nem
tudott
oly
mértékben
fejlődni.
A
TDK-ra
jelentkező
hallgatók
aránya
folyamatosan nő.

A
4
éves
képzéshez
kapcsolódó
tantervek
tartalmát
folyamatosan
finomítottuk,
emellett
fontos
állomás
a
képzésfejlesztés területén a

A Magyar Rendészet
A
kategóriájú minősítésének
megszerzése, a szerzők
körének további bővítése.
A hallgatók kutatásának
támogatása a rugalmas
tanulási utak biztosításával,
valamint a tájékoztatás
erősítésével.
Az
újjászerveződő
tudományos
diákköri
rendszer megerősítése, a
bírálók
körének
kiszélesítése, a tanszéki
TDK-k támogatása.
A 3 és 4 éves képzéshez
kapcsolódó
tantervek
folyamatosan
követése,
javítása.
A
tanulási
eredményen
alapuló
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Intézkedés
megnevezése

RTK
Szent
György
Szakkollégium fejlesztése

A
képzés
kutatások

támogató

Minőségfejlesztési
kari
dokumentumok fejlesztése

Minőségfejlesztési
fejlesztése

Képzők képzése

projekt

Elért eredmény

További célok

tiszthelyettesek számára a
3 éves nappali képzés
elindítása.
A
Szent
György
Szakkollégium
tevékenységének
fejlesztéseu
A
BM-mel
együttműködésben
a
beválás-vizsgálatban a Kar
oktatói is részt vesznek. Az
elmúlt években végzettek
elhelyezkedésével
kapcsolatban készült egy
jelentés,
illetve
a
Rendészeti
Magatartástudományi
Tanszéken
több
olyan
kutatás jelent meg, amely a
rendészeti
képzés
pedagógiai
kultúrájának
jellegzetességeit tárja fel.
Az
egyetem
minőségbiztosítási
rendszere
átalakult,
megszűnt
a
kari
minőségügyi
bizottság.
Jelenleg
a
Karhoz
kapcsolódó
minőségfejlesztési
kari
dokumentációk
a
kari
önértékelés,
a
kari
minőségügyi
felelős
feladatkörét
tartalmazó
dokumentum adja ki.
A Karhoz kapcsolódóan egy
komoly
fejlesztési
koncepció
került
kidolgozásra,
mely
az
Rendészeti Képzések Jövője
nevet
viseli.
Ezzel
kapcsolatos információkat a
kari
honlapon
tesszük
hozzáférhetővé.
Minden tanév elején a
Rendészeti
Magatartástudományi

tantervfejlesztés
elveinek
további érvényesítése
A
szakkollégium
tevékenységének
további
minőségi fejlesztése
A beválás-vizsgálat további
adatainak elemzése, az
oktatók
pedagógiai
kultúrájának
fejlesztését
támogató
alkalmazott
kutatások végzése.

Együttműködve az Egyetem
minőségfejlesztéséért
felelős munkatársával a kari
jellegzetességeket
tartalmazó
dokumentáció
kidolgozása,
melyek
összhangban
állnak
a
központi szabályozókkal.

A
Rendészeti
Képzések
Jövője
projekthez
kapcsolódó
munkacsoportok
folyamatos működtetése

Minden félév elején, illetve
havonta
oktatásmódszertani
képzések
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Intézkedés
megnevezése

Az
oktatói
gazdálkodás

munkaerő-

Adminisztrációs
továbbképzése

kollégák

Hallgatók
mentálhigiénés
támogatása

Hallgatói visszajelzések

Honlap fejlesztése

Elért eredmény

További célok

Tanszék
és
meghívott
külsős előadók segítségével
oktatás-módszertani
képzéseket
tartottunk,
tartunk. Emellett minden
tanszék az Egyetem által
működtetett
Kreatív
Tanulási
Programba
delegált egy kollégák, akik
rendszeres
képzésben
részesülnek. Az RTK oktatói
közül többen megosztották
jó gyakorlataikat a Kreatív
Tanulási Program portálon.
Az oktatók döbtő többsége
teljesíti
tanóratartási
kötelezettségét.
Az
adminisztratív
munkatársak
képzése
folyamatosan,
rendszeresen megvalósul.
A Kar kezdeményezésére
épült ki az Egyetemen a
Mentálhigiénés Támogatói
Csoport,
amelynek
koordinálását
a
Kar
munkatársa
végzi.
A
Mentálhigiénés Támogatói
Csoport
nemcsak
a
hallgatók,
hanem
az
oktatók támogatását is célul
tűzte ki – többek között
pedagógiai tanácsadással.
Emellett a Rendvédelmi
Tagozat pszichológusa is
támogatja ezt a munkát.
Folyamatosan működik az
OMHV, melyről jegyzőkönyv
is készül.
Minden tanszéken kialakult
a honlappal kapcsolatos
felelősségi körök, a hírek
rovatban
folyamatosan
közöljük a Karon zajló
legfőbb
eseményeket,
melyért egy kijelölt kolléga
felel.

tartása, illetve a Kreatív
Tanulási
Programhoz
kapcsolódóan
a
Kar
munkatársai közül többen
is további szakértői munkát
látnak el.

Az
óramegtrehelséek
egyenletes
elosztása,
a
megterhelés optimalizálása
Az aktuális változásokkal
kapcsolatosan
további
képzések szervezése.
A Mentálhigiénés Támogatói
Csoport
tevékenységi
körének bővítése.

Az OMHV átdolgozásával
kapcsolatos munkálatokban
való részvétel.
Az információk folyamatos
biztosítása
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A fentiek alapján 2022-ben megfogalmazásra kerülnek az újabb minőségfejlesztési
intézkedések köre.
A beszámolót készítette:
Dr. Hegedűs Judit, tanszékvezető egyetemi docens, a kari minőségügyi felelős
A beszámolót jóváhagyta:
Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, dékán
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