
Tantárgyi és tantervi optimalizációs program (TOP)  

az Eszterházy Károly Egyetemen (2016-2018) 

2016 júliusában létrejött négy campusú egyetemen jellemző a párhuzamosan folyó képzés, 

különösen a pedagógusképzésben, a gazdaságtudományok, illetve az informatika területén. Az 

EKE vezetése folytatta az EKF-n megkezdett munkát, átvizsgálta a tantervi struktúrát, felmérte 

a tárgyfelelősök kreditterhelését.  

Az egyetemmé válást követően legfontosabb cél a párhuzamosságok felszámolása, a szétszórt 

elhelyezkedés ellenére is racionális működés kialakítása volt, melyet Egyetemünk fenntartói 

felügyelet mellett, de teljes mértékben önerőből valósított meg. Határozott igény mutatkozott 

arra, hogy a NEPTUN rendszer adatbázisát naprakésszé kell tenni, lehetőséget adva ezáltal a 

megalapozott vezetői döntések meghozatalára.  

A campusokon - a térség igényei alapján - párhuzamosan működtetett képzéseink tanterveit 

harmonizáltuk. A képzési programunk tanterveit a karok gondozzák. A szakfelelősök irányítá-

sával az intézetek és tanszékek a hallgatók és a társadalom igényei alapján - a legújabb kutatási 

eredményeket is figyelembe véve - folyamatosan nyomon követik a tanterveket, a tematikákat 

és a jogszabályi keretek között szükség esetén módosítják azokat. 

A TOP működtetését indokolják továbbá, hogy 2016-ban új KKK-k jelentek meg, a képzési 

struktúra is átalakult. A tanárképzésben további változás, hogy megszűnt az osztott képzés, 

2017 szeptemberétől rövid ciklusú tanárképzésben lehet újabb tanári képzettséget szerezni. 

Intézményfejlesztési Tervünknek megfelelően folyamatosan növekszik a regisztrált képzéseink 

száma. A térség igényeit kiszolgálva campusainkon újabb képzéseket hirdetünk meg. 

Az önköltségszámításra alapozva célunk a költséghatékony oktatás és átlátható 

oktatásszervezés.  

1. Tantárgyi Optimalizációs Program (TOP1) 

Folyamatai: 

 Az egyetem tárgyainak összegyűjtése a mintatantervek alapján (kód, név, kredit, 

tantárgyfelelős, szervezeti egység, tanterv, melyben előfordul, meghirdetés féléve) 

 Adatbázis készítése 

 A kari tanulmányi és kredit bizottságok – eseti karközi egyeztető bizottságok feladata: 

o párhuzamosságok kiszűrése; 

o az azonos tartalmú tárgyak összevonása; 

o meghirdetések féléveinek optimalizálása; 

o kifutó képzések tárgyainak archiválása a Neptunban; 

o ekvivalenciák meghatározása. 

 A szakfelelősök feladata: 

o választható tanegységek számának csökkentése, a KKK-hoz igazítása; 

o akkreditált, de nem indított, nem fönntartható képzések, szakirányok, 

specializációk archiválása; 

o tantervek felülvizsgálata és aktualizálása. 

Új tanegységek létrehozása csakis rektorhelyettesi engedéllyel történhet! 



 

 

 

2. Tantervi Optimalizációs Program (TOP2) 

Folyamatai: 

 a képzési portfólió fejlesztése, a képzési program kialakítása; 

 tantárgyi portfólió áttekintése; 

 tantárgyfelelősök személyének áttekintése, aktualizálása, rögzítése a Neptunban; 

 a tárgyfelelősök kreditterhelésének vizsgálata, optimalizálása a MAB elvárásainak 

megfelelően; 

 gazdasági számítások végzése, stratégiai lépések megfogalmazása;  

 humánerőforrás fejlesztési stratégia megfogalmazása. 

Az egyetemi menedzsment célja olyan humánerőforrás-fejlesztési stratégia kidolgozása, 

melyben az akkreditációs szempontok, a tudományos utánpótlás-nevelés és a pénzügyi 

lehetőségek egységes figyelembevételével egy fenntartható, optimalizált felsőoktatási képzési 

struktúra jöjjön létre az Eszterházy Károly Egyetemen. 

 


