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Bevezetés 

A minőségértékelés során a Selye János Egyetem (a továbbiakban „egyetem“ vagy „SJE”) a 

következő jogszabályok és előírások szerint jár el: a felsőoktatási minőségbiztosításról, 

valamint a közbeszerzésről szóló 343/2015 számú törvény módosításáról és kiegészítéséről és 

egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 269/2018 számú többször módosított 

törvény (a továbbiakban „felsőoktatási minőségbiztosítási törvény“), a felsőoktatási 

intézményekről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 131/2002 számú 

többször módosított törvény (a továbbiakban „felsőoktatási törvény“), a Szlovák Felsőoktatási 

Akkreditációs Ügynökség (a továbbiakban „Akkreditációs Ügynökség“) által kiadott, 

Tanulmányi programra vonatkozó standardok, a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs 

Ügynökség által kiadott, Habilitációs eljárásra és a professzorok kinevezésével kapcsolatos 

eljárásra vonatkozó standardok, a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség által 

kiadott, Belső minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó standardok, a Szlovák Felsőoktatási 

Akkreditációs Ügynökség által kiadott, Standardok kiértékelésére vonatkozó módszertani 

útmutatás (a továbbiakban „Módszertani útmutatás”), valamint a SJE Belső Minőségbiztosítási 

Rendszere és a SJE Minőségbiztosítási Tanácsának Alapszabályzata című belső előírások.  

1. cikk 

A Selye János Egytem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara belső 

minőségbiztosítási rendszerének folyamatai  

1. A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán (a továbbiakban csak 

„SJE GIK“) a belső minőségbiztosítási rendszer folyamatai a hatályos 5/2021-es sz. a Selye 

János Egyetem belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló rektori irányelv (a 

továbbiakban csak „Irányelv“) zajlanak.  

2. A SJE GIK belső minőségbiztosításának folyamatai (tehát az új tanulmányi programok és 

habilitációs és inaugurációs eljárások elfogadásának folyamatai az SJE-n, a tanulmányi 

programok harmonizációjának, módosításának és megszüntetésének folyamatai az SJE-n, 

a minőség értékelésének folyamatai és a belső minőségbiztosítási rendszer elfogadásának 

folyamatai az SJE-n) az Irányelv alapján zajlanak és az Irányelv 1-3. sz mellékleteit képező 

folyamatábrákon kerülnek bemutatásra. 

 

2. cikk 

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara Minőségbiztosítási 

Tanácsa 

1. Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara Minőségbiztosítási Tanácsa 

(a továbbiakban SJE GIK MT) a SJE GIK minőségbiztosítási területének szerve.   

2. A SJE GIK MT-t a SJE GIK dékánja (a továbbiakban dékán) hozza létre a SJE 

Minőségbiztosítási Tanácsa alapszabályának 12. cikke és a Felsőoktatás belső 

minőségbiztosítási rendszerét az SJE-n szabályozó belső előírás 4. cikke alapján, mint a dékán 

tanácsadó szerve.  

3. Az SJE GIK MT hatáskörét az SJE GIK MT alapszabálya szabályozza.  



 

Záró rendelkezés 

1. Jelen utasítás hatályba lépésével érvényét veszti a SJTE GTK dékánjának 1/2014-es sz. 

utasítása) (Az oktatás minőségbiztosításának folyamatai a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán). 

2. Ez az utasítás 2022.08. 30-án lép hatályba. 

 

…………………………………. 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

SJE GIK dékán 

 

 

 

 


