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I. Az intézmény általános helyzetképe, vezetése, gazdálkodása

• 2020. március: az egyetem áttért digitális oktatásra

• 2020. április: „Fenntarthatósági Projekt” elindítása

• SZMSZ és az Organogram módosítás

• Ipari-Fejlesztési Központhoz csatolták a Pályázati Irodát

• IFK tevékenysége összhangba került az „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma” projekt vállalásaival

• Rektori-Kancellári Hivatal→ Rektori-Kancellári Kabinet

• MAB látogatás: 2019. december 5-6.

• ESG 2015 standard alapján az intézmény sikeres akkreditációja a MAB által, melynek érvényességi ideje: 
2025. április 9.

• A MAB által tett javaslatok és ajánlások alapján közbenső jelentési kötelezettség: 2022. szeptember 15.



II. ESG 2015 MEGFELELÉSVIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE
II.1. ESG 1.1 Minőségbiztosítási Politika

• 2021. január: MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítás

• Minőségpolitika és az Intézményfejlesztési Terv összhangba hozatala

• Minőségirányítás ütemterv szerint felülvizsgálja a belső audit és a külső tanúsítási eljárásokat

• MIR munkacsoport létrejötte és feladata:

• aktuális feladatokról és változásokról saját szervezeti egységük tájékoztatása

• határidős feladatok betartásának ellenőrzése

• adatszolgáltatás

• A MIR rendszer nyomon követése

• az egyetemi szinten szervezett felmérésekből nyert adatokból való visszacsatolás,

• a hallgatói és dolgozói elégedettségmérési eredmények, valamint

• a teljesítményértékelések eredményei útján valósul meg.

• Az intézmény rendelkezik:

• Etikai Szabályzattal és

• Esélyegyenlőségi Tervvel 



II.2 ESG 1.2 és 1.9 A képzési programok kialakítása, jóváhagyása

• Sikeresen elindított szakok 2020/2021 I. félévben:
• felsőoktatási szakképzés keretén belül az alábbiak ( 5 szak):

• Gazdálkodási és Menedzsment, Gazdaságinformatikus, Mérnökinformatikus, Televíziós műsorkészítő, Műszaki 
(gépészeti specializáció)

• alapképzési szakok közül az alábbiak (6 szak):
• Gazdálkodási és menedzsment, Gazdaságinformatikus, Gépészmérnöki, Kommunikáció és médiatudomány, 

Mérnökinformatikus, Műszaki Menedzser, 
• Az egyetemen valamennyi mesterszak levelező tagozaton, keresztféléves képzésben is elindult 

• Gépészmérnök MSc, Tanár (mérnöktanár) MA

• Kiemelkedő beiskolázási számok a Minőségirányítási szakember/szakmérnök képzés tekintetében
• Atomerőművi üzemeltetési szakirányú továbbképzés →80 %-kal nőtt a felvételt nyert hallgatók száma 

• Az ITM javaslatai alapján külön az oktatási területhez kapcsolódó intézkedési terv és ez alapján eljárásrend
készült a COVID19-es veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések kapcsán.

• A hallgatók az OFM-en keresztül kerülnek bevonásra a képzések fejlesztésébe, ez kiegészülve a 
következőkkel:

• OMHV
• duális értékelő napokon kifejtett véleményükkel
• EHÖK-ön keresztül

• Szabályzatok és szabályzathelyek alkalmazásának nyomon követését teszik lehetővé:
• OMHV
• Záróvizsga Elnökök Véleményének felmérése
• DPR
• lemorzsolódási adatok

• A képzési folyamatok nyomon követése, ellenőrzése, dokumentálása → belső auditok  során



II.3. ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés

• Hallgatói Sikerességet Támogató (HASIT) program

• Képzők képzése program

• Rugalmas tanulási útvonalak COVID19 időszakban

• Teljes online oktatás, mind nappali, mind levelezős tagozaton (MS Teams használata)

• Számonkérések digitális formában

• Egyéni tanrendben való tanulás lehetősége

• Hátrányos helyzetű hallgatók támogatása (esélyegyenlőségi koordinátor, mentorok, stb.)

• Felzárkóztatás rendszere (felzárkóztató kurzusok, szakmentorok)

• Tehetséggondozási rendszer (Tehetséggondozó Tanács, Tudományos Diákkörök, Szakkollégiumok)

• Hallgatói értékelési eljárások:

• Intézetek, tanszékek feladata az értékelések egységességének biztosítása

• Panasz illetve jegyeltérés esetén kérvény nyújtható be a Neptun-rendszeren keresztül 



II.4 ESG  1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés 
odaítélése

• A felvételi eljárásokat a DUE Felvételi Szabályzata határozza meg

• külföldi hallgatók esetében eltérő eljárásrend érvényesül

• 5 alap és 2 mesterképzés angol nyelven történő oktatása (2020) 

• Oklevél megszerzésének feltétele középfokú vagy egyes szakoknál szakmai nyelvvizsga megléte (2019)

• A diploma a járványhelyzet hatására hozott kormánydöntés alapján- nyelvvizsga nélkül is kiadható (2020)

• Nappali tagozatos hallgatók számára 1 szakmai tantárgy angol nyelven történő hallgatása kötelező 

• Minden tantárgy angol nyelven is meghirdetésre került

• Az Egyetem által kidolgozott egységes pontozási rendszer alapján a szakirányú továbbképzési szakok esetén a 
felvételi eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala a DUE hatásköre 

• HASIT rendszer AVATAR programjának segítségével a hallgatók előrehaladásának folyamatos nyomon 
követése 

• 2020/21. tanév II. félévében bevezetésre került az Önkéntesség és felelősségvállalás szabadon választható 
tantárgy (EFOP 3.4.3 pályázat hatására valamint a MAB javaslata alapján)

• Mind a külföldi, mind a magyar hallgatók tanulmányai online módon zavartalanul folytatódtak a 2019/2020 
és a 2020/2021 tanévben



II.5. ESG 1.5 Oktatók

• Oktatói korfa értékeinek pozitív irányú változtatása okán intézkedési terv fogalmazódott meg, melynek 
végrehajtása folyamatos (Tudományos Tanács- Kutatás-Fejlesztési Munkacsoport előkészítése)

• Az Egyetem több Professor Emeritus kollégát foglalkoztat, mely kiváló lehetőséget nyújt a fiatalabb oktatók 
gyakorlati tudásának fejlesztésére, tapasztalatok átadására → tudományos előmenetel segítése

• 2020. decemberében módosításra került a Foglalkoztatási Követelményrendszer 

• a MAB javaslatai alapján → az egyes oktatói munkakörökre vonatkozó értékelési szempontrendszer került kialakításra

• 2020-ban tovább folytatódott a doktori fokozatot szerző kollégák ösztönzése

• Az intézetekben a főállású humánerőforrás mennyiségi és minőségi mutatói pozitívan változtak

• 2020-ban az intézmény pályázati tevékenysége sikeres volt (5 megnyert pályázat)

• 2 a műszaki, 2 az informatikai és 1 a Könyvtár és Információs Központ területéhez tartozik

• A pályázatok többsége „piaci fókuszú” → iparban megvalósuló hatékonyabb szerepvállalás



II.6. ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások

• COVID19 hatására:

• Biztonságosabb lett az intézményi elektronikus kommunikáció (nagy teljesítményű tűzfal beszerzése)→megfelelő 
feltételek adottak a diákok otthonról történő digitális oktatásához

• EHÖK veszélyhelyzeti ösztöndíjat hozott létre

• Könyvtár és Információs Központ átalakított szolgáltatásokat nyújtott a beiratkozott olvasok számára

• Esélyegyenlőségi koordinátor online fogadóórákon áll rendelkezésre

• Félévente meghirdetésre kerül a TUTOR program

• Diáktanácsadó, szakmentor, sporttanácsadás

• Az angol nyelvet intézményi keretek között tanuló hallgatók számának növekedése 55%-kal

• Diplomát szerzett hallgatók száma a 2019-es évhez képest szintén növekedett (kedvező kormányzati 
intézkedéseknek köszönhetően)

• https://www.uniduna.hu/hirek/hirek-almenu/1565-eljarasrend-a-nyelvvizsganelkuli-oklevel-atvetelehez

• Tanulmányi Hivatal a veszélyhelyzet miatt elektronikus eljárásrendet alakított ki:

• https://uniduna.hu/oktatas/tanulmanyi-hivatal

• Elérhető hallgatói ösztöndíjak (15 elérhető ösztöndíjból 11 intézményi)

• Szociális alapú (rendszeres szociális, rendkívüli szociális, Bursa Hungarica, külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 
alaptámogatás, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása)

• Teljesítmény alapú ( Tanulmányi, Nemzeti Felsőoktatási, Egyetemi Szakmai Tudományos és Közéleti, DUE ösztöndíj, 
MNB Kiválósági és DUE Tehetséggondozó ösztöndíj)

• ITS ösztöndíj (DUE Nemzetköziesedésért ösztöndíj, DUE Sport illetve DUE Kiemelt Sport ösztöndíj)

https://uniduna.hu/oktatas/tanulmanyi-hivatal


II.7. ESG 1.7 Információkezelés

• IFT stratégiai céljaival és a hozzájuk kapcsolt indikátorokkal összhangban kerültek meghatározásra a 
minőségcélok

• 2020-ban a kitűzött minőségcélok 70%-ban teljesültek

• A FIR, a felsőoktatási intézmények adminisztrációjának legfontosabb értékmérője
• Az intézmény OSAP-statisztikában nyomonkövethető adminisztrációs tevékenysége 2020-ban nulla kizáró hibát 

tartalmazott

• Kommunikációs Központ eredményes banchmarking tevékenységet végez
• www.felvi.hu statisztikái alapján összehasonlító elemzések

• 2020-ban elvégzett felmérések:
• Elsőéves Hallgatók Általános Felmérése, DPR, Leendő Hallgatók Véleményének Felmérése, Oktatói Munka Hallgatói 

Véleményezése, Záróvizsga Elnökök Véleményének Felmérése 

• 2020-ban online formában kerültek megrendezésre:
• Tavaszi Tehetségnap
• Őszi intézményi TDK-verseny

• Szabályozó dokumentumok:
• Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
• Információátadási Szabályzat
• Informatikai és Informatikai Biztonsági Szabályzat

• Szerver:
• „N” meghajtó (nyilvános mappák- összes dolgozó hozzáfér)
• „P” meghajtó (az intézmény privát mappái)

http://www.felvi.hu/


II.8. ESG 1.8 Nyilvános információk

• Intézményi honlapok és felületek felülvizsgálata évente minimum kétszer szervezeti egységenként

• https://www.uniduna.hu/hirek/esemenyek/esem%C3%A9nyek%20%C3%A9venk%C3%A9nt/2021/-

• Dokumentumok és adatok létrehozásakor megjelenítésre kerülnek a létrehozási és módosítási dátumok (MAB 
javaslat) https://www.uniduna.hu/hirek/hirek-almenu

• Az Egyetem a célcsoportoknak megfelelő hangvitelű és témájú információkat közöl az intézmény honlapján

• 2020-ban a toborzási technikák kiegészültek a Natív hirdetési módszerrel, továbbá új közösségi 
médiafelületeken is jelen van a korábbiakhoz képest az intézmény

• Brandépítési folyamat indult → új szlogenekkel és kommunikációs hívószavakkal, valamint bővített grafikai 
elemekkel hívja fel a figyelmet az intézmény a leendő hallgatók számára

• COVID19 járvány hatására a szervezet hivatalos szabályozó dokumentuma megváltoztatásra került, melynek 
friss változata az alábbi helyen elérhető:

• https://uniduna.hu/rolunk/ervenyes-szabalyzatok-rolunk

https://uniduna.hu/rolunk/ervenyes-szabalyzatok-rolunk


II.9. ESG1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás

• A külső intézményi minőségbiztosítás formája az ESG 2015 alapvető prioritású sztenderdek alapján végzett 
akkreditációs eljárás

• A MAB által megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos intézkedések megvalósulását az Egyetem nyomon követi a 
területi felelősök bevonásával

• A felsővezetést a javaslatok során megfogalmazott intézkedések koordinálásában, felügyeletében a Rektori-Kancellári 
Kabinet támogatja

• Az intézmény tervei között szerepel, hogy az egyetem az ISO 9001:2008-as minőségirányítási
rendszerszabványról áttér az ISO 9001:2015-ös rendszerszabványra

• A vizsgálatok kiterjednek az oktatási és nem oktatási területekre egyaránt

• Az audit során felmerülő feladatok és intézkedések koordinációját a Minőségirányításért felelős 
koordinátor/munkatárs végzi

• Elkötelezettség az alkalmazható jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésére, a minőségirányítási
rendszer folyamatos fejlesztésére

• Évente egyszer, független auditor felkérésével végzett belső audit, valamint vezetőségi átvizsgálás→
folyamatos fejlesztés



III. Az intézmény képzési terület szakmai tudományos tevékenysége
• Folyamatban lévő kutatások 2020-ban:

• EFOP pályázatok (4 éves időintervallum)

• https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/71-nyertes-palyazatok-2016

• https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/87-nyertes-palyazatok-2017

• „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma” program 

• https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/92-nyertes-palyazatok-2019/1645-2019-121-egyetemi-oko-
egyetemi-innovacios-okoszisztema

• Tématerületi Kiválóság program 

• https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/92-nyertes-palyazatok-2019/1644-temateruleti-kivalosagi-
program-2019

• Fontos fejlesztések a PAKS II. projekt keretében indultak el 2020-ban

• Jelentős előre lépések társadalomtudományi és pedagógiai kutatások előkészítésében

• Két sikeres „piacvezérelt” pályázat 

• https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/94-nyertes-palyazatok-2020

• Az intézményben szakkollégiumi rendszer működik 

• Tavaszi Tehetségnap eredményei:

• https://www.uniduna.hu/hirek/hirek-almenu/945-tehets%C3%A9gnap-al

• Őszi TDK konferencia eredményei: 

• https://www.uniduna.hu/hirek/hirek-almenu/1632-online-tehetsegnap-2020

https://www.uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/92-nyertes-palyazatok-2019/1644-temateruleti-kivalosagi-program-2019


2020/03/V/2. számú MAB határozat szerint: 

Az intézmény akkreditációja

2025. Április 9-ig hatályos. 

A beszámolót jóváhagyta: Dr. habil András István s.k.
rektor

Jóváhagyás időpontja: 2021.06.11.


