7 / 2018. (06.25.) Dékáni Utasítás az IMSc program minőségbiztosítását segítő
visszacsatolások eljárásrendjéről
I. Az IMSc program minőségbiztosításáért a Kar dékánja felel.
II. A Kar az IMSc programhoz kapcsolódóan az érintett képzések minőségbiztosítási rendszerét a
következő visszacsatolási elemekkel egészíti ki:
1. Kérdőíves véleménykérés a program hallgatói, tárgyfelelősei és mentorai körében, minden
szemeszter lezárását követően. A véleménykérő leveleket a jelen utasítás melléklete tartalmazza.
2. IMSc tankörvezetők, mentorok/konzulensek fóruma, évente egyszer, a tavaszi félév első hetében.
3. Az IMSc program értékelése tanszékvezetői értekezleten, félévente egyszer.
4. Halasztást nem tűrő, oktatásszervezést érintő minőségbiztosítási ügyekben az oktatási
dékánhelyettes és az érintett tanszékvezetők azonnali hatályú intézkedések kezdeményezői.
5. Halasztás nem tűrő, mentori feladatokhoz kötődő, személyi vonatkozású minőségbiztosítási
ügyekben a dékán és az érintett tanszékvezetők azonnali hatályú intézkedések kezdeményezői.

Budapest, 2018. június 25.

Dr. Jakab László
dékán s.k.

Mellékletek: 3 db véleménykérő levél

1. sz melléklet: Az IMSc Program tárgyfelelőseinek
Kedves Kollégám!
A Kar által meghirdetett IMSc program minőségbiztosítása érdekében támogató segítségét kérem,
amikor az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz. Az Ön által szükségesnek tartott terjedelmű válaszai a
program javítását szolgálják.
1. A várakozásaihoz képest hogyan ítéli meg az IMSc program eddigi eredményeit, és a legutolsó
félévét? (Eredmények, hiányosságok, sikerek, kudarcok)
2. Ön tárgyfelelősként milyen tapasztalatokat szerzett az IMSc-s hallgatók előmenetelét és szakmai
eredményességét illetően? (Számonkérések eredményei, többletteljesítmények mérése és azok
elismerése)
3. Ön mit javasol: Mit és hogyan kellene másképpen csinálni? ((1) A program egészét illetően, (2) a
saját tárgyait illetően)
A Kar dékánjának címzett válaszát … határidővel kérem a … email címre IMSc tárgyfelelősi vélemény
tárgymegjelöléssel.
Budapest, ………………………….
Köszönettel:
Dr. Jakab László
dékán

2. sz melléklet: Az IMSc Program mentorainak
Kedves Kollégám!
A Kar által meghirdetett IMSc program minőségbiztosítása érdekében támogató segítségét kérem,
amikor az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz. Az Ön által szükségesnek tartott terjedelmű válaszai a
program javítását szolgálják.
1. A várakozásaihoz képest hogyan ítéli meg az IMSc program eddigi eredményeit, és a legutolsó
félévét? (Eredmények, hiányosságok, sikerek, kudarcok)
2. Ön mentorként/konzulensként milyen tapasztalatokat szerzett az IMSc hallgatók előmenetelét és
szakmai elkötelezettségét illetően?
3. Ön mit javasol: Mit és hogyan kellene másképpen csinálni? ((1) A program egészét illetően, (2) a
mentorok tevékenységét illetően)
A Kar dékánjának címzett válaszát … határidővel kérem a … email címére IMSc mentori vélemény
tárgymegjelöléssel.
Budapest, ………………………….
Köszönettel:
Dr. Jakab László
dékán

3. sz melléklet: Az IMSc Program hallgatóinak
Kedves Kollégám!
A Kar által meghirdetett IMSc program minőségbiztosítása érdekében támogató segítségét kérem,
amikor az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz. Az Ön által szükségesnek tartott terjedelmű válaszai a
program javítását szolgálják.
1. Várakozásaihoz képest hogyan ítéli meg az IMSc programot és annak legutolsó félévét?
(Eredmények, hiányosságok, személyes sikerek, kudarcok)
2. Az elmúlt félévben melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket, ha egytől-ötig terjedő skálán
osztályozni kellene, akkor azokra mindenképpen ötöst adna?
3. Az elmúlt félévben az Önt oktató tanárok (előadók, gyakorlatvezetők, laborvezetők) közül kik azok,
akiket ha egytől-ötig terjedő skálán osztályozni kellene, akkor Nekik mindenképpen ötöst adna?
4. Mennyire elégedett a mentori rendszerrel? Élt-e egyáltalán a mentori rendszer lehetőségeivel?
5. Ön mit javasol: Mit és hogyan kellene másképpen csinálni?
((1) A program egészét illetően, (2) az egyes tantárgyak szintjén, (3) a mentorok tevékenységét
illetően)
A Kar dékánjának címzett válaszát … határidővel kérem a … email címre IMSc hallgatói vélemény
tárgymegjelöléssel.
Budapest, ………………………….
Köszönettel:
Dr. Jakab László
dékán

