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I. AZ ÖNÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS 

HELYZETKÉPE, VEZETÉSE, GAZDÁLKODÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ INTÉZMÉNY-AKKRE-

DITÁCIÓ NYOMÁN TETT INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

A XX. század végén bekövetkezett rendszerváltás globális összefüggéseinek átfogó értelmezése, nap-

jaink talán egyik legfontosabb kérdései közé tartoznak. A világ gazdasági és társadalmi evolúciójának 

megértése, a változás elfogadása, az innovatív fejlődési irányok keresése ma már a mindennapjaink 

részévé vált, elkerülhetetlen követelmény lett a korral lépést tartani akarók számára. A rendszerváltás 

óta eltelt több mint harminc év bizonyította, hogy nem lehet kitérni a világ meghatározó változásai 

elől, azokat átgondolva, azokra építve, a nemzeti érdekeket is szem előtt tartva szükséges terveznünk 

a jövőt. 

Változik a világ és benne a társadalom minden szeglete, így meggyőződésünk szerint a jövő generá-

cióinak új kihívásokkal teli, vonzó és követhető emberi példákra van szüksége. Ezen példaképek nél-

kül megtartani elért eredményeinket, ma már elkerülhetetlen, így itt az idő a nemzetközi trendekkel 

is versenyezni tudó felsőoktatás kialakítására, ahol az oktatási, kutatási tér megfelel a nemzetközi 

elvárásoknak, ahol a fiatal generációk számára az együttesen megalkotott érték olyan jövőképet ad-

hat, amire hosszú távon lehet építkezni. 

Mindezeket figyelembe véve kezdődött 2016-ban a hazai felsőoktatás fokozatváltása, aminek legfőbb 

stratégiai célja a hazai tudás, az innováció és a tehetség bázisának hosszú távú megalapozása, a vi-

lágra nyitottabb, a piaci szereplőkkel hatékonyabban együttműködő intézményrendszer kialakítása 

lett. Meggyőződésünk, hogy a minőségi tudás megszerzéséért folytatott versenyben csak azon nem-

zetek lehetnek sikeresek, amelyeknek egyetemei képesek választ adni az átalakuló világ kihívásaira, 

így a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóira és oktatóira is (építkezve a 156 év hagyomá-

nyaira) kiemelkedő feladatok várnak. 

Mindezek alapján a jelenlegi önértékelésben szeretnénk átláthatóan és transzparensen bemutatni azon 

folyamatokat, amik a múlt értékeire alapozva a jövő innovatív és versenyképes Egyetemét kívánják 

megvalósítani, hiszen küldetésünknek tekintjük olyan művészegyéniségek képzését, akik érzékenyen 

és értően képesek reflektálni világunkra, őrzik a magyar nyelv szépségét, és tovább gazdagítják a 

magyar kultúra világszerte elismert értékeit. 

1. Mutassa be, hogyan készült az önértékelés: előkészítés, az önértékelés folyamata, milyen testü-

letek véleményezték, hagyták jóvá! 

Jelen önértékelés a Szinház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: SZFE) alapdokumentumaira 

épülő, a 2014-es akkreditációs eljárás lefolytatása óta eltelt időszakot röviden bemutató dokumentum. 

Az elkészült anyagban – összhangban a MAB útmutatásaival – elsősorban a képzések, tudományos 

kutatások személyi, tárgyi feltételeinek meglétére, azok minőségi fejlesztésének érdekében tett intéz-

kedésekre vonatkozó értékelést végeztük el. Emellett tételesen kitérünk az előző intézményi akkredi-

tációs jelentésben megfogalmazott ajánlásokra, az intézkedési tervekre és azok végrehajtására. 

Az önértékelési jelentésünk mintegy két hónap szervezett és szoros minőségbiztosítási felügyelettel 

koordinált munka eredménye. A folyamat indulásának alapját a 7/2021. (V.18.) rektori utasítás te-

remtette meg, ami összefoglalóan tartalmazza az intézményi akkreditációhoz kapcsolódó szükséges 

munkafolyamatok rendszerének áttekintését. Ezen rektori utasítás részletesen meghatározza az akk-

reditációs munkacsoportban résztvevő vezetők (rektorhelyettesek, kancellár, oktatástámogatási igaz-

gató, kabinetvezetők, intézetvezetők, jogi szakértők) körét. Az akkreditációs folyamat szervezeti ve-

zetése mellett számos támogató, a tehetséggondozással ügyében érintett kolléga vett részt, emellett 

az Egyetem Hallgatói Önkormányzata, annak képviselői is meghívást kaptak. Az elkészült és végle-

gesített anyagot az Egyetem Szenátusa hagyta jóvá. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SKM_C25821051912310.pdf
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A felsőoktatási intézmények fenntartói modellváltásának lehetőségét 2019-ben teremtette meg a jog-

alkotó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával. A modellváltás négy 

fontos területen jelent változást a modellváltó intézmény számára: 

• kikerül a minisztériumi fenntartás rendszeréből 

• kikerül az államháztartási szabályozás és az állami költségvetés közvetlen finanszírozási 

rendszeréből 

• kikerül az állami vagyonkörből 

• az alkalmazottak kilépnek a közalkalmazotti szabályozás hatálya alól. 

Mindezeket figyelembe véve a kormány a 2020. évi LXXII. törvény alapján elindította a hazai felső-

oktatás modellváltásának folyamatát, melynek értelmében az átalakult intézményekben a felsőokta-

tási-, tehetséggondozási-, kutatási- és egyéb közfeladatok ellátását a létrejött alapítványok a minden-

kori kormányzattól függetlenül, magánjogi formában biztosítják. 

Az átalakult modellváltó egyetemeknek legfőbb célja lesz, hogy a társadalmi élet, az értelmiségkép-

zés motorjaiként biztosítsák a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, kulturális szolgáltatási hátte-

ret Magyarország felsőoktatási versenyképességének növeléséhez. 

A változások tengerében azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb körülmény változatlan maradt: a szín-

ház- és filmszakma kiemelt társadalmi szerepe. Az SZFE hagyományait követve, olyan hazai és nem-

zetközi szinten is ismert és elismert intézményt kell működtetnünk, ami az alapképzési szakok mellett 

számos mester- és felnőttképzési programon keresztül, egészen a doktori képzés speciális irányait is 

kiemelkedő módon felvonultatja. Az országos modellváltási folyamat következtében 2020. szeptem-

ber 1-én egyetemünkön is megtörtént a fenntartóváltás, így ettől az időponttól kezdődően, immáron 

a Színház- és Filmművészetért Alapítvány gyakorolja a fenntartói jogokat.  

Az SZFE rektori vezetése az elmúlt öt évet tekintve az alábbiak szerint alakult: M. Tóth Géza rektor 

(2014–2019), Upor László mb. rektorhelyettes (2019–2020), Novák Emil mb. általános rektorhelyet-

tes (2020-). Az SZFE akkreditációjának hatálya 2020. december 31-én járt volna le. A regnáló egye-

temi vezetés 2019. novemberében fordult a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz 

(MAB), hogy kérelmezze az SZFE felsőoktatásban kínált képzéseinek, tudományos teljesítményé-

nek, művészeti alkotótevékenységének és minőségbiztosítási rendszerének aktuális felülvizsgálatát. 

A sikeres akkreditáció érdekében az Egyetem korábbi vezetősége a hatályos SZMSZ-ben meghatá-

rozottak szerint az Intézetvezetői Tanács hatáskörébe delegálta az előkészítő folyamat szervezését, 

együttműködve az SZFE minőségbiztosításának irányításával megbízott Minőségmenedzsment Ta-

náccsal. A modellváltás elleni egyetemi tiltakozás, a Szenátus lemondása, a dolgozói felmondások és 

a COVID-19 világjárvány által okozott kedvezőtlen hatások eredményeként az akkreditáció nem va-

lósult meg. 

Annak érdekében, hogy az autonóm működés az új Szenátus felállításával újra érvényesülni tudjon, 

Novák Emil mb. általános rektorhelyettes a tények ismeretében levélben fordult a MAB-hoz, hogy a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel, a sikeres akkreditáció érdekében, az intézmény akkreditációs 

felülvizsgálatát egy évvel halasszák el. A szervesen újjáépülő egyetemi adminisztráció és az oktatást 

végző tudományos közösség Novák Emil mb. rektorhelyettes, Dr. Zalán János mb. oktatási rektorhe-

lyettes és Dr. Szarka Gábor kancellár vezetésével mindent megtett annak érdekében, hogy az új Sze-

nátus demokratikus úton, az egyetemi értékek figyelembevételével, szabályosan, jogszerűen, az in-

tézményi akkreditáció részeként elkészítendő önértékelés beadásáig felállhasson, a szükséges előter-

jesztéseket, határozatokat és döntéseket az önértékelés beadásának határidejéig, 2021. június 30-ig 

meghozza. 
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Az önértékelés elkészítéséért felelős munkacsoport mellet a szakmai anyagot három, az Egyetem 

szervezetét széleskörűen lefedő testület hagyta jóvá: Szenátus, Intézetvezetői Tanács, Minőségme-

nedzsment Tanács. 

2. Mutassa be az intézmény általános helyzetképét az intézményi jelentés készítésének időpontjá-

ban! 

A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a SZFE 

részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény 1. § (1) bekezdés rendelkezése sze-

rint a Magyar Állam nevében Magyarország Kormányának képviseletében Prof. Dr. Palkovics László 

innovációért és technológiáért felelős miniszter kérelmére a Színház- és Filmművészetért Alapítvány 

közérdekű vagyonkezelő alapítványként 2020. augusztus 18. napján a Fővárosi Törvényszék által a 

9.Pk.60.408/2020/4. számú végzésével nyilvántartásba került. 

A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatási környezet kialakítása és biztosítása érdekében az SZFE 

fenntartói jogai az államtól átkerültek a Színház- és Filmművészetért Alapítványhoz. A változtatással 

a kormány célja, hogy a jelenleginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet növelje a 

SZFE-n folyó felsőoktatás hazai és külföldi egyetemekhez viszonyított versenyképességét. Az új mű-

ködési modell segítségével a SZFE gyorsabban reagálhat a gazdasági környezetre, piaci igényekre, 

ezáltal a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben részesülhetnek, a kulturális munkaerőpiacon 

nemzetközi szinten is értékesebb diplomát szerezhetnek. 

Az új működési modell nagyobb szabadságot, rugalmasságot és gördülékenyebben működő menedzs-

mentet tesz lehetővé, de egyúttal több felelősséget is jelent. A legnagyobb kihívást a 2020-as évben 

a világjárvány által okozott távoktatás megvalósítása, valamint a fenntartóváltással kapcsolatos ál-

lami szintű döntés szakszerű és szabályszerű végrehajtása jelentette. Az Egyetem stratégiai és fej-

lesztési irányai az 1. sz. mellékletben találhatóak. A lezajlott modellváltás, az intézményi vezetővál-

tások, továbbá a folyamatban lévő intézményi átvilágítások alapján bemutatjuk egyetemünk jelenlegi 

erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és külső veszélyeit 2. sz. mellékletben található SWOT analí-

zisben. 

A modellváltást követően az SZFE tudományos és adminisztrációs kara nagy erőkkel dolgozik a ma-

gas képzési színvonal és a jobb infrastruktúra megteremtésén, valamint a gazdasági és jogi terület 

rendbetételén, azonban általánosan elmondható, hogy mindez nagy kihívás, hiszen az átadás-átvétel 

folyamata után rengeteg hiányossággal és hanyagsággal szembesültünk.  

3. Mutassa be az intézmény vezetését, döntés-előkészítő, döntéshozó testületeit, a HÖK, DÖK 

részvételét az intézmény vezetésében, kitérve a hallgatói és doktorandusz érdekképviseletek 

működéséhez és feladataihoz biztosított feltételekre, pl. finanszírozás, infrastruktúra, személyi 

támogatás stb. Adja meg a szervezeti ábra webcímét! 

A közhangulat ellenére elmondhatjuk, hogy a modellváltás következtében jelentős változás nem tör-

tént az SZFE döntéshozatali rendszerében, hiszen az csak a fenntartói jogok gyakorlásának kérdését 

érintette. Mindezek alapján az intézmény döntéshozatali rendszere jelenleg is a hatályos törvényi sza-

bályozásoknak megfelelően működik. A szervezet felépítését, kapcsolati hálóját, ellenőrzési folya-

matát az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje részletesen tartalmazza. Az SZFE orga-

nogramja itt található. A hatályos egyetemi szabályozások értelmében az SZFE általános hatáskörű 

döntési, véleményező, javaslattevő és a döntések végrehajtását ellenőrző jogkörrel rendelkező szer-

vezete a Szenátus. Az önértékelés készítésének időpontjában az SZFE vezető testületeit és döntési 

kapcsolatrendszerét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/oragnogram.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/oragnogram.pdf
https://szfe.hu/szenatus/
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Az Egyetemet – az intézmény működtetésének kivételével, amely kancellári kompetencia - az Alapító 

Okiratban foglaltak szerint, a rektor vezeti és képviseli, feladata elvégzésében munkáját az általános 

rektorhelyettes, és az oktatási rektorhelyettes támogatja. Az intézmény működtetése terén az Egyete-

met a kancellár vezeti és képviseli, feladataiban a kancellárhelyettes segíti. Az Egyetem oktatási, 

tudományos, kutatási, szolgáltató és egyéb funkcionális szervezeti egységekre, valamint testületi 

szervekre tagozódik. Az Egyetem testületi szervei a következők: Szenátus; Tanulmányi, Fegyelmi és 

Szociális Bizottság; Esélyegyenlőségi Bizottság; Etikai Bizottság; Tudományos és Művészeti Ta-

nács; Minőségmenedzsment Tanács; Intézetvezetői Tanács; Kredit és Kredit-átviteli Tanács; Doktori 

és Habilitációs Tanács; Erasmus Bizottság. 

Az egyes oktatási területek szakmaspecifikus csoportosításban, ún. intézeti formában alkotnak önálló 

szervezeti egységeket, élükön az intézetvezetőkkel. 

Az Egyetem rendszerében kellő alapossággal átgondolt és létrehozott szervezeti egységek működnek, 

amik esetében a döntési és ellenőrzési folyamatok is tervezettek és irányítottak. Az átalakult Egyete-

men jelenleg az alábbi intézetek és a doktori iskola működik a szakmai funkcionalitás jegyében: 

• Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet 

• Németh Antal Drámaelméleti Intézet 

• Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet, 

• Doktori Iskola. 

Az intézetek meghatározott művészeti szakterületeken képző oktatási szervezeti egységek, amelyek 

ellátják az oktatás, a tudományos kutatás és az oktatásszervezés egyes feladatait.  

Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) az Egyetem hallgatóinak önálló képviseleti, önkor-

mányzati szerve. Tevékenysége a hallgatókat érintő, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott va-

lamennyi kérdésre kiterjed. Nemcsak saját működéséről dönt, de gyakorolja és működteti a hallgatói 

tájékoztatási rendszert. A HÖK dönt, egyetért, javaslatot tesz, véleményez, ellenőrzést végez minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzat, illetve határozat, valamint saját alapszabálya 

a hatáskörébe utal, gyakorolva az említett szabályzatok által biztosított, hallgatói jogviszonyból szár-

mazó kollektív jogokat. Egyetértést gyakorol a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadásakor, an-

nak módosításakor, az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjére alkotott intézményi sza-

bályzatról, az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról, a hall-

gatói juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról, a hallgatók által fizetendő díjakról és téríté-

sekről szóló szabályzatról, a hallgatói egyéni és kollektív jogok szabályzatáról, a hallgatók fegyelmi 

és kártérítési szabályzatáról. Mivel az SZFE minden működő bizottságában van hallgatói képviselet, 

így a HÖK meghatározó részese az Egyetem döntéshozatali rendszerének. A HÖK meghatározó fel-

adataként részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a dolgozatok közzétételében, 

a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében, 

javaslataival közreműködik az Egyetem és a hallgatók közti belső kommunikációban. 

A doktoranduszok képviselete az egyetemi döntési és döntéselőkészítési rendszerben megoldott, hi-

szen választott delegáltjuk (SZMR szerint is) helyet kap a Szenátusban és a Minőségmenedzsment 

Tanácsban is. 

Az egyetemi vezetés fontos szerepet tulajdonít az intézményen belüli vertikális és horizontális szintű 

döntéshozatalnak, a hatékony vezetői együttműködéseknek, a vezetői döntések munkatársak felé tör-

ténő kommunikációjának. Ennek érdekében több szintű egyeztetés zajlik a különböző szervezeti szin-

teken. A legszűkebb egyetemi vezetőség - rektor, rektorhelyettesek, kancellár és az intézetvezetők - 
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heti rendszerességgel folytatnak egyeztető megbeszéléseket. A következő vezetői szinten az Intézet-

vezetői Tanács - a Hallgatói Önkormányzat képviselőjével kiegészülve - átlagosan havi rendszeres-

séggel tart megbeszéléseket, ahol a vezetői tevékenységek, intézeti feladatok és események kerülnek 

megtárgyalására. A döntéshozatali rendszert tekintve a Rektori Kabinethez tartozó központi szolgál-

tató szervezeti egységek vezetőinek körében tartott vezetői értekezlet, valamint a Kancellária szerve-

zeti egységeinek vezetői esetében heti rendszerességgel történik szakmai irányítási, stratégiai egyez-

tetés és beszámoltatás. 

Az új egyetemi vezetés szükségesnek érzi egy olyan fórumrendszer kialakítását, ami lehetőséget biz-

tosít az intézmény dolgozói számára a gyors és hatékony információcserére. Ezen interaktív dolgozói 

kommunikációs csatorna kialakulásával lehetőség nyílhat az aktuális döntések gyors célba juttatására, 

illetve azok megvitatására. Az információkezelés szempontjából a digitális környezet nyújtotta gyor-

saság és a korlátlanul átadható információmennyiség előnyeit ötvözzük majd a személyes kapcsolat-

tartásban rejlő kommunikációs hatékonysággal.  

Az Egyetem infrastrukturális helyzetében jelentős változás következett be az elmúlt egy évben. Az 

SZFE tulajdonában lévő- és a bérelt épületek vonatkozásában egyaránt jellemző volt az elavult, rend-

kívül elhanyagolt állapot. Az Egyetem évtizedeken át nem fordított kellő figyelmet a kötelező állag-

megóvási feladatok finanszírozására, így elmaradtak a belsőépítészeti-, a gépészeti- és az elektromos 

korszerűsítések, valamint a kötelező tisztasági festések is. A helyiségek sok esetben még az alapvető 

higiéniai igényeknek sem feleltek meg. A belső kialakításokon és megjelenésen a 70-es évek (immá-

ron elhasznált) arculata köszönt vissza, a bútorok jelentős része is ebből az időszakból származik. Ezt 

láttuk az oktatási helyiségekben a vizesblokkokban és az 50 éves kopott, hiányos, töredezett burko-

latokon is. A kollégiumban az elavultságon túl, koszos, lelakott, szándékosan rongált és igénytelenül 

összefirkált szobákat találtunk. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a befejezett, vagy folyamatban 

lévő infrastrukturális fejlesztéseket. 

A Budapest, Vas utca 2/c szám alatti épületben volt található a kollégium, a gazdasági irodák, vala-

mint az egyetemi színházi vizsgaelőadásoknak helyet adó Ódry Színpad. A kollégium korszerűbb, a 

hallgatói igényeket lényegesen magasabb színvonalon kielégítő épületben kapott helyet, az egyetemi 

adminisztrációt kiszolgáló irodák a modern Infoparkba költöztek, a színházi előadások pedig az im-

pozáns Uránia épületében kaptak helyet. 

A Budapest, Rákóczi út 21. szám alatti Uránia épület Egyetem által használt területe színvonalas 

felújításon esett át az elmúlt hónapokban. Sor került a falak festésére, padló- és falburkolatok, szani-

terek cseréjére, az elavult világítótestek helyett korszerű energiatakarékos lámpák kerültek felszere-

lésre. Az eddig is igénybe vett épületrész használata változatlan módon történik tovább a Sinkovits 

Imre Színházművészeti Intézet által, ellenben kiemelendő, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínház Kft. 

által működtetett épületrész (Uránia Mozi) is az Egyetem használatába került, ahol kapacitásbővítés-

ként jelenleg is zajlik a színházi játszóhely és az egyéb, speciális gyakorlóterek kialakítása. 

A Budapest, Szentkirályi utca 32/a szám alatti épületet eddig használó Mozgóképművészeti Intézet 

az Egyetem használatára adott, az elmúlt hónapokban színvonalasan felújított, volt Duna TV épüle-

tébe, a Mészáros utcába költözött. A kiköltözés után a Szentkirályi utcai épület átfogó felújítására 

került sor, festés, mázolás, padlóburkolatok-, világítótestek cseréje történt meg, továbbá jelentős 

mennyiségű asztalos szakipari munkálatot hajtottunk végre. A Sinkovits Imre Színházművészeti In-

tézet hallgatóinak az átalakított és felújított próbatermek mellé kényelmes öltözőket, zuhanyzókat 

alakítottunk ki. Az épületben kap még helyet a Doktori Iskola, amelynek irodái és termei ugyancsak 

felújításon estek át, új bútorzatot kapva - csakúgy, mint a vezetői irodák.  
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Hallgatói Önkormányzat működési költségét az intézményi hallgatói előirányzat meghatározott szá-

zaléka biztosítja. A HÖK rendelkezik saját irodával, valamint lehetőségük van egyéb, indokolt be-

szerzések kérvényezésére. A HÖK saját elvárásrendszere szerinti kialakításban közéleti ösztöndíjban 

részesíti tagjait. 

4. Mutassa be a vezetés minőség és kiválóság melletti elkötelezettségének bizonyítékait. Továbbá 

ismertesse, hogy a vezetési folyamatokban milyen konkrét eszközöket (indikátorok kezelése, 

elemzése) alkalmaz! 

Az SZFE 2000. január 1-jétől érdemelte ki az egyetemi címet. Egyetemünk az ország egyik olyan 

(egyes területeken az egyetlen) kiemelkedő intézménye, amely a színház, a film és a televízió leendő 

alkotóművészeinek egyetemi diplomát nyújt. Mivel más felsőoktatási intézmény, magániskola és stú-

dió is kínál e szakma iránt elhivatottságot érző fiataloknak tanulási lehetőséget, a Színház- és Film-

művészeti Egyetem küldetése, hogy olyan képzési feltételeket teremtsen, amelyek a legmagasabb 

szakmai színvonalon állnak. Az SZFE-n a nemzetközi életben is elismert alkotóművészek oktatnak. 

Számos sikeres életút indult innen, így a legkiválóbbak közül sokan tartják megtisztelő feladatnak az 

utánuk következő nemzedékek oktatását. A Színház- és Filmművészeti Egyetem a magyar kulturális 

élet egyik mindenkori zászlóshajója.  

A minőségszemlélet fejlesztése és a szélesebb körben való terjesztése érdekében a megújult egyetemi 

vezetés határozott lépéseket tett és tesz folyamatosan. A minőségfejlesztési, akkreditációs és ellenőr-

zési folyamatok koordinálására, azok irányítására, véleményezésére, javaslatok kidolgozására az 

Egyetemen működő Minőségmenedzsment Tanács hivatott. Ezen testület tekinthető az Egyetem in-

tézményi minőségirányítás legfontosabb szervezetének. Az új Minőségbiztosítási Szabályzatot a 

Szenátus június 28-i ülésén fogadta el.  

Az új egyetemi vezetés törekszik a minőségi oktatáshoz szorosan kapcsolódó infrastruktúra fejlesz-

tésére, ami elősegíti a versenyképes oktatás, kutatás feltételeit is. Az elmúlt 10 hónapban elvégzett és 

jelenleg is folyamatban lévő eszköz és infrastrukturális fejlesztések lehetőséget adnak a tudományos 

fokozattal rendelkezők számának növelésére, a publikációs teljesítmények bővítésére, a kutatási port-

fólió tágítására, így elősegítve a minőségi- és a tudományos kultúra fejlesztését, mélyítését.  

Az oktatók és a hallgatók körében történő minőségszemlélet tudatosítása részben a minőségügyi szer-

vezetekben való közreműködésen keresztül, részben a konkrét minőségfejlesztési, minőségmenedzs-

ment feladatok teljesítésében való szerepvállalással valósul meg. Az Egyetem a minőségbiztosítás 

területen igyekszik felvállalni intézményi hagyományait, a hallgatói és oktatói létszámokból követ-

kező sajátosságait, szervezeti kultúráját. Ennek megfelelően a minőségmenedzsment elveket figye-

lembe vevő, ugyanakkor az intézmény jellegéhez illeszkedő minőségbiztosítási rendszer kialakítását 

tervezzük, ami alkalmazkodik a felsőoktatás általános minőségmenedzsment irányaihoz, az ESG 

szempontrendszereihez.  

Annak érdekében, hogy az Egyetemmel üzleti kapcsolatba kerülő partnerek felé közvetíteni tudjuk a 

minőség iránti elkötelezettségünket, minőségtudatosságunkat a nemzetközileg is akkreditált, de az 

intézményre specializált szabvány szerinti tanúsítványok megszerzésében látjuk. Az új egyetemi ve-

zetés határozott szakmai döntése, hogy intézményi sajátosságokat is messzemenőleg figyelembe vevő 

speciális szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtessen, biztosítva ezáltal a folyamatok 

rendszerszerű működését, azok átláthatóságát, nyomon követhetőségét.  

Ezen folyamat iránti elkötelezettségünk szerint 2 fő főállású minőségirányítási belső auditor végzett-

ség megszerzését irányoztuk elő. Ezen folyamat megvalósulásával hosszú távon biztosítható lesz az 

Egyetem minőségbiztosítási rendszerének működése, annak naprakész fejlesztése. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/07/Minosegbiztositasi-szabalyzat.pdf
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Az Egyetem küldetésnyilatkozatának főbb irányai  

Az SZFE célja a minél magasabban képzett, az EU-ban is versenyképes szakemberek kibocsátása és 

aktív hazai és nemzetközi kutatási és tudományszervezési tevékenység folytatása az európai elvárá-

sok figyelembevétele mellett, a partnerek igényeinek kielégítésére, mindezt az érték, minőség, meg-

bízhatóság, a társadalmi felelősség, igényesség, eredményesség és aktivitás szellemében végezve a 

kiválóság elérése érdekében. Az Egyetem küldetéséből adódóan fontosnak tartja, hogy magas presz-

tízsű, a szakma és versenytársak által nemzetközileg is elismert, korszerű elméleti és gyakorlati is-

mereteket nyújtó képző műhellyé váljon, mely szerep megőrzését, bővítését, a képzés színvonalának 

további fokozását alapvető kihívásnak, de egyben feladatnak is tekinti.  

Mindezek alapján a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége elkötelezett az Egyetem sajátos-

ságait is szem előtt tartó, minőségirányítási rendszer bevezetése, fenntartása és folyamatos fejlesztése 

iránt. Mindezek elérése és a feladatok teljesítése érdekében az Egyetem: 

• minőségpolitikáját rendszeresen aktualizálja és harmonizálja a felsőoktatás ágazati minőség-

politikája szerint;  

• mérhető és ellenőrizhető minőségcélokat fogalmaz meg;  

• a képzési és kutatási tevékenységére minőségirányítási rendszert épít ki, működtet és folya-

matosan fejleszt a PDCA elv alapján a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásai-

nak, a Magyar Akkreditációs Bizottság elvárásainak megfelelően;  

• nemzetközi színvonalú és magas szintű képzést, határokon is átívelő kutatást és fejlesztést 

valósít meg;  

• szolgáltatásainak középpontjába a legfőbb partnerét, a hallgatót helyezi;  

• munkatársai kiválasztásában a minőségközpontú gondolkodásmód vezérli, annak érdekében, 

hogy a felsőoktatási feladatok, az oktatás, a kutatás az elvárható legmagasabb színvonalon 

kerüljön kielégítésre;  

• teljes körű tevékenységébe bevonja a munkatársait és hallgatóit is;  

• munkatársai és hallgatói számára szakmai igényességet, színvonalas munkakultúrát közvetít, 

megbízható és megfelelő munkahelyet, munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosít, ösz-

tönzi képességeik minél teljesebb kifejlesztésére;  

• felelősséget vállal a folyamatok és szervezeti kultúra fejlesztéséért, a minőségközpontú gon-

dolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, tervezési, ellenőrzési és értékelési 

munka minden területén.  

Mindezek alapján az Egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait, hogy az egyenletesen fejlődő mi-

nőség érdekében:  

• a minőségpolitikát megismerjék és aktívan vegyék ki részüket a megvalósításban, annak fej-

lesztésében;  

• magukkal és munkájukkal szemben szakmai, oktatói, kutatói munkájukban, hallgatói kap-

csolataikban fokozott igényességet tanúsítsanak;  

• ismereteiket, tudásukat, folyamatosan bővítsék, fejlesszék hazai és nemzetközi szinten egy-

aránt;  
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• környezeti társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elő-

segítsék.  

A küldetésnyilatkozat szellemében és a minőségfejlesztési programnak megfelelően az Egyetem ve-

zetése messzemenően elkötelezett a minőségkultúra, a minőségi munka végzése iránt, mindezt felelős 

magatartásával is igazolja; aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, fej-

lesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársa felé hirdeti/közvetíti és el is várja. 

5. Foglalja össze az intézmény gazdálkodásának fontosabb jellemzőit, alapelveit és mutatószá-

mait. Mutassa be a külső és belső erőforrások változásának tendenciáit! (max. 3500 karakter). 

Az Egyetem autonómiáját az Alaptörvény, más jogszabályok, és az Alapító Okirat keretei szabályoz-

zák, amelyek garantálják az önálló és független gazdálkodás feltételeit. Ez elsősorban a gazdálkodás 

szempontjából azt jelenti, hogy az intézményre és annak vezető személyeire bízott szellemi és anyagi 

javakkal való gazdálkodás lehetősége és annak felelőssége autonóm és független. A kialakított fenn-

tartó alapítványi forma biztosítja a közhasznúsági tevékenység végzését, illetve az önálló gazdálko-

dás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett források-

kal, eszközökkel és vagyonnal. 

Egyetemünk kapacitásfelesleggel nem rendelkezik, sem tárgyi eszköz, sem humán erőforrás tekinte-

tében. Habár a már említett komoly fejlesztések megtörténtek/megtörténnek az infrastrukturális ka-

pacitásokat meghaladják az oktatáshoz kapcsolódó igények, a hallgatói létszám több és korszerűbb 

oktatási helyet kíván. Modern technikai eszközökkel felszerelt tantermeket, próbatermeket, filmmű-

termeket, vágószobákat alakítottunk ki, de továbbiakra van igény, a humán erőforrás bővítésével 

együtt. Az egyetemi vagyon használata, üzemeltetése rendeltetésszerű. 

Az új egyetemi vezetés irányításával kialakított költségvetési rendszert, számviteli politikát kívánjuk 

hosszú távon eredményesen használni. Az intézmény gazdálkodásának legfontosabb jellemzőit a 4. 

sz. mellékletben szerepeltetjük. Véleményünk szerint a modellváltás előtti időszak költségvetési po-

litikájának, szabályozási rendszerének, gazdálkodásának elemzése nem feladatunk, de egyes tények 

megemlítése elengedhetetlen.  

Az SZFE modellváltását követő gazdasági lehetőségei jócskán megnövekedtek, így a minőségi kép-

zéshez szükséges infrastrukturális és eszközfejlesztési programok elindultak. Az Egyetem költségve-

tése stabil lábakon áll, így a korábbi működés legégetőbb problémája – nevezetesen a forráshiány – 

immáron nem jellemző. 

Gazdálkodási, költségvetési problémák 

Az Egyetem 2020. augusztus 31. fordulónapi költségvetési beszámolójának vizsgálata során a füg-

getlen könyvvizsgáló a beszámoló nyitó egyenlegei vonatkozásában olyan lényeges hibákat tárt fel, 

melyek jelentősége miatt az éves költségvetési beszámoló nem ad megbízható és valós képet az in-

tézmény 2020. augusztus 31. fordulónapra vonatkozó éves költségvetésének teljesítéséről, az intéz-

mény 2020. augusztus 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, ezért ellenvéleményt fogalmazott meg. 

Az Egyetem a feltárt hibákat javítandó, az Egyetem Közhasznúsági Felügyelőbizottság javaslata sze-

rinti intézkedési tervet fogadott el, amely intézkedési tervben meghatározott feladatokat elvégezte, 

ezáltal biztosította a 2020. december 31-i éves beszámoló hitelességét. 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) vizsgálatot indított „A Központi költségvetési szer-

vek ellenőrzése – Vagyongazdálkodás – Színház- és Filmművészeti Egyetem” tárgyában, az eljárás 

eredményeként megállapította, hogy az Egyetem vagyongazdálkodása a 2018-2019. években, vala-

mint a 2020. évben a fenntartóváltás időpontjáig nem volt átlátható és elszámoltatható, nem biztosí-

totta a közfeladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon megőrzését és védelmét. Az Egyetem az ÁSZ 
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által tett megállapítások körében gondoskodott a 2020. augusztus 31-i fordulónapi költségvetési be-

számoló benyújtásáról, a 2020. december 31-i fordulónapi leltár felvételéről, így a 2020. december 

31-i éves beszámoló szabályos leltárral alátámasztott. 

Link: Múlt és jelen az ingatlanok tükrében. 

 

2020. év 

Az Egyetem a korábbi években jellemző támogatási összegének megfelelő nagyságú, a 2020. évi 

költségvetési törvény ITM egyetemi költségek fejezeti finanszírozása költségvetési sorról 1050 millió 

forint normatív támogatásra volt jogosult, melyet az ITM a modellváltás feladatainak megvalósításá-

hoz egyszeri 300 millió forint költségvetési támogatással egészített ki.  

2021. év 

A 1674/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján az ITM támogatást nyújtott a Színház-és Filmművé-

szetért Alapítvány részére, az általa folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi köve-

telményeknek történő megfelelése érdekében való fejlesztésére. Az Egyetem 2021. február 2-án tá-

mogatási szerződést kötött a Fenntartóval, mely támogatási szerződésben a Fenntartó 3 milliárd fo-

rintot biztosított az Egyetem által folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követel-

ményeknek történő megfelelése érdekében való fejlesztésére. Ebből 1,5 milliárd forintot működési és 

1,5 milliárd forintot beruházási célokra kíván az Egyetem költeni. 

A Fenntartó az Egyetem 2021. éves Üzleti tervét 1 080 260 eft-os normatív állami és 3 000 000 eft-

os fenntartói támogatással 4 134 530 eft-os bevételi, 2 705 273 eft-os működési költség mellett, 1 499 

253 eft-os beruházási kiadással elfogadta. 

Mindezen számok mutatják, hogy 2020-ról 2021-re megduplázódott a működésre fordítható források 

mértéke, és jelentős infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerülhetett-kerülhet. 

 

6. Mutassa be az ESG 2015 sztenderdjei szerint az előző intézményakkreditációs jelentés ajánlásai 

alapján tett minőségfejlesztési intézkedéseket, és azok hatásait! (Táblázatos formában elkészít-

hető, az intézményi intézkedések lehetnek felsorolásszerűek, amennyiben azok az intézményi 

jelentésben az adott sztenderdnél kifejtésre kerülnek. Ebben az esetben kérjük a hivatkozás 

megadását itt. Amennyiben a jelentés további részében nem jelenik meg az intézkedés, akkor 

itt írjon részletesebben erről.) 

Az Egyetem vezetése az akkreditációs látogatás óta teljes mértékben átalakult és mint modellváltó 

intézmény, a fenntartói jogok is megváltoztak. A jelenleg regnáló vezetés 2020. október 1-től tölti be 

pozícióját. Mindezek alapján jelentős személyi változásokra került sor, ami érintette az intézményi 

irányítást és a végrehajtói szinteket is. Ezen változások természetszerűen magában hordozták az alap-

vető változást, ami a rendszerszemléletet és a minőség iránti elkötelezettséget erősítette. Ezek hatá-

sára a minőségbiztosítás területe, az intézményi minőségi kultúra is új értelmezést nyert, de az Egye-

tem hazai és nemzetközi szinten meglévő kiválóságának fejlesztése továbbra is a legfontosabb irány 

maradt.  

 

 

 

 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/SZFE-Mult-es-jelen-az-ingatlanok-tukreben.pdf
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 Az előző MAB jelentés ajánlásaira tett lépések  

MAB észrevételek, fejlesztési ajánlások (2015)  2021  

A bizottság ellentmondást lát a látogatáskor tapasztaltak és 

az Egyetem által korábban elkészített anyagok (IFT, Önér-

tékelés) között. Javasoljuk, hogy minél előbb készüljön el az 

Egyetem új, az SZMSZ-szel is harmonizáló rövid-közép- és 

hosszú távú stratégiai terve, amelyek alapján bármikor ki-

dolgozható egy új önértékelés és intézményfejlesztési terv.    

A modellváltásból fakadóan az új egyetemi 

vezetés elkészítette az Egyetem új SZMR-jét, 

ami szorosan kapcsolódik az IFT kidolgozott 

stratégiai jövőképéhez.  

Ki kell alakítani és működtetni olyan rendszereket, amelyek 

biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő idő-

ben eljussanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egy-

ségekhez, személyekhez. Meg kell határozni a beszámolási 

szinteket, határidőket és módokat.   

A minőségbiztosítás és minőségmenedzs-

ment rendszer kialakításának folyamata je-

lenleg is zajlik, melyekben az új egyetemi ve-

zetés részéről meghatározó figyelmet kap az 

információáramlás ellenőrizhető folyamata, 

a beszámoltatás rendszere.  

Ki kell alakítani a kötelezően közzéteendő, illetve jogszabá-

lyokban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalának 

rendjét.    

Az új egyetemi vezetés az Egyetem hatályos 

szabályozási rendszerének kialakításával 

megvalósította az adatok nyilvánosságát.  

Különösen fontos (ha nem a legfontosabb), hogy mielőbb 

elkészüljön a tervezett campus, egy korszerűbb épületben, 

modernebb környezetben több helyet és megfelelő szerve-

zettséget kaphat az intézményben folyó oktatás.   

Az új egyetemi vezetés elmúlt 6 hónapja alatt 

jelentős infrastrukturális felújításokat vég-

zett, amivel számottevően javult az oktatás 

feltételrendszere. Az új campus tervezése 

kormányzati szintű napirenden van. 

A rektori ciklusokon átívelő humánpolitikai stratégiához 

szükségesek az alábbi fejlesztések:   

• az oktatói testület utánpótlásának biztosítása, az ok-

tatók korösszetételének további javítása, a doktori 

fokozattal rendelkező oktatók arányának még erő-

teljesebb növelése, a Doktori Iskola oktatói utánpót-

lást segítő szerepének fokozott erősítése,   

• a minőség- és teljesítményértékelési rendszer elvei-

nek gyakorlati megvalósítása,   

• a hallgatói és munkatársi elégedettség mérésének a 

specialitásokhoz igazítása. 

Az új egyetemi vezetés nagy hangsúlyt helyez 

a személyi állomány fejlesztésére, annak tu-

dományos és szakmai elismerésének fejlesz-

tésére. Ennek hatására javult az elmúlt évek 

átlagához képest a minősítettek aránya, il-

letve csökkent a főállású alkalmazottak át-

lagéletkora. Jelenleg zajlik az Egyetem át-

fogó teljesítményértékelési rendszerének ki-

alakítása, az elégedettségmérési rendszerek 

új alapokra való helyezése.  

Az alaposan kidolgozott és a jelentkezők tudását, képessé-

geit, hozzáállását és életkörülményeit is elemző felvételi 

rendszer, amely a szabályzatban megfogalmazott formában 

a formális „Gólya felmérést” feleslegessé teszi, helyette jó-

val hasznosabbak lehetnek a felvételin jelen lévő osztályfő-

nökök által készített rövid, strukturált feljegyzések a felvet-

tekről (esetleg a 2. körön átjutott, az „együttélésen” résztve-

vőkről).   

Az új egyetemi vezetés elkezdte a felvételi 

rendszer áttekintését, annak aktualizálását 

és kidolgozás alatt van az új, átfogó és a pi-

aci, szakmai elvárásoknak, trendeknek job-

ban megfelelő felvételi szabályozási rend ki-

alakítása.  
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Javasoljuk további idegen nyelvű (elsősorban angol) képzé-

sek indítását. Ezáltal az intézmény részben nagyobb nemzet-

közi reputációra, részben többletbevételre tehet szert, 

amelyből javítani lehetne az oktatói bérszínvonalat, és lehe-

tőség nyílna a magyar nyelven zajló képzések fejlesztésére 

is. A magyar színházi és filmes élet nemzetközi tekintélye 

vonzó célponttá teheti az intézményt a külföldi hallgatók 

számára.   

Az Egyetem új vezetése az intézmény elké-

szült modern és átfogó IFT-jében jelentős 

szakfejlesztéseket tervez, amik között számos 

idegen nyelvű képzést is helyt kap. A hagyo-

mányos alap-és mesterképzési szakok fej-

lesztése mellett a felnőttképzéshez szorosan 

kapcsolódó szakirányú továbbképzések fej-

lesztése is tervezés alatt van.  

A napi munkában keveredik (elsősorban személyében) az 

intézet vezető, a szakfelelős és az osztályfőnök fogalma, 

funkciója. Javasoljuk e feladatkörökben a felelősségi és ha-

táskörök egyértelmű rögzítését a következők szerint:   

• Az intézet vezetője felelős a képzésben résztvevők 

szakmai kompetenciájának és a tantárgyak tartalmá-

nak folyamatos, a szakma fejlődésével lépést tartó 

fejlesztéséért. Felelős azért, hogy rendelkezésre áll-

janak azok az oktatók, akik az osztályfőnökök koor-

dinációjával a minőségi képzést biztosítják.   

• A szakfelelős felel a mintatanterv teljesüléséért és a 

szak képzési célkitűzéseihez illeszkedő tantárgy tar-

talom és módszerek évfolyamtól független, az egyes 

évfolyamokon (osztályokban) szerzett tapasztalatok 

összegzéséért, és ezek alapján fejlesztések kezde-

ményezéséért.   

• Az osztályfőnök felel az adott osztályban a minta-

tantervnek megfelelő, az adott osztály sajátosságai-

hoz illeszkedő tantárgyi tartalom és ezeket tanító 

oktatói csapat kialakításáért. Gondoskodik a megfe-

lelő képességek fejlesztéséről; az adott osztályban a 

tapasztalatok összegyűjtéséről és a megfelelő kor-

rekciók, fejlesztések koordinálásáról, valamint a 

vizsgaelőadások és vizsgafilmek tapasztalatainak 

hasznosításáról.   

  

Az új egyetemi vezetés a minőségbiztosítási 

rendszer kidolgozásával kívánja pontosítani 

és ellenőrzötté tenni a döntéshozatali szinte-

ket, azok eredményeinek kommunikációját, a 

döntéshozatali szintek pontos definícióját. A 

modellváltás utáni szervezeti hierarchia 

megfelel a javasoltaknak. 

Az alkotó szellem, a múlt spirituális öröksége, a művészi szó 

és kép lélekemelő, nemesítő jellegéhez – ami sajátja az 

egyetemnek – társuljon egy olyan átgondolt, az Egyetem er-

kölcsi és anyagi hasznát szem előtt tartó intézményi rend-

szer, amely az értékek kibomlását segíti, és nem gátolja. En-

nek érdekében a támogató (kiszolgáló) területet jelentős 

mértékben kell erősíteni, transzparens működését biztosí-

tani. Nagy súlyt kell helyezni az intézmény újra pozicioná-

lását segítő lobbizásra, a nemzetközi kapcsolatok további 

erősítésére, a pályázatfigyelésre és írásra Magyarországon 

és nemzetközi területen egyaránt.   

Az Egyetem új vezetése a kialakítás alatt lévő 

teljesítményvizsgálati rendszert egy karrier 

tervezéssel kívánja összekötni, aminek alap-

jait már előkészítette. Ennek értelmében le-

hetőség adódhat a hosszú távú, kiszámít-

ható, belső erőforrásokból történő építkezés 

megvalósítására. Mindezeket figyelembe 

véve az Egyetem hosszú távú fejlesztései 

(lásd IFT) olyan új pozíciókat tűzött ki célul 

az intézmény számára, amik jelentős nemzet-

közi bővülést, elismertséget eredményezhet-

nek. Jelenleg az Egyetem hazai kormányzati 

kapcsolatrendszere, támogatottsága kiemel-

kedő, mely jelentő (az SZFE történelmében 

páratlan) mértékű erőforrás allokálását 
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eredményezi. Így komoly ütemben indultak 

meg a fejlesztések a képzések javára. 

Érdemes megfontolni az Egyetem Baráti Körének létreho-

zását angolszász mintára (már Magyarországon is sok ilyen 

civil szervezet működik), amelynek feladata az Egyetem tár-

sadalomban betöltött helyének meg-erősítése, valamint a 

forrásszerzési (fundraising) tevékenység.   

Az új egyetemi vezetés a DPR rendszer fej-

lesztésén keresztül elindította a támogatói 

kör feltérképezését, új vállalati kapcsolatok 

feltárását. Ebben a fenntartó kuratórium 

tagjai közötti kiemelkedő üzleti kapcsolatok-

kal rendelkező tagok is segítségek nyújtanak.  

  

II.  ESG 2015 MEGFELELÉSVIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE 

II.1.  ESG 1.1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI POLITIKA 

1. Mutassa be az intézmény minőségbiztosítási szervezetét, főbb szereplőit (hatáskör, felelősség)! 

Adja meg az ide vonatkozó szabályzat, szabályzatok, egyéb nem szabályzati szintű dokumen-

tumok (utasítás, körlevél stb.) webcímét.  

Az Egyetem a felsőoktatási törvény előírásainak megfelelően, az európai normákhoz igazodva és az 

egyetemi elvárásoknak eleget téve az intézményben - a dolgozók teljes körű részvétele és elkötele-

zettsége mellett - igyekszik működtetni a minőségbiztosítási rendszerét. Az Egyetemi küldetésnyi-

latkozat szellemében és a minőségfejlesztési programnak megfelelően az Egyetem új vezetése mesz-

szemenően elkötelezett a minőségkultúra, a minőségi munka végzése iránt, mindezt felelős magatar-

tásával is igazolja; aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésé-

ben, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársa felé hirdeti/közvetíti és el is várja. Az SZFE mind-

ezen elvek alapján fogalmazta meg a minőségpolitikai nyilatkozatát, amelyet a széles társadalom 

számára is elérhetővé tesz. Komplex, írásba foglalt, az intézményt teljeskörűen átölelő minőségpoli-

tikája, minőségstratégiája nem volt az Egyetemnek, ez a 2021-es év második felének nagy kihívása 

– mindehhez az alapvető feltételeket megteremtettük a szabályozási környezet megteremtésével és a 

minőségbiztosítási feladatok detektálásával é delegálásával.   

A minőségügyi rendszert az Egyetem rektori jogkörben eljáró mb. rektorhelyettese felügyeli, aki az 

Egyetemi minőségbiztosítás első számú, legfőbb vezetője. A rektorhelyettes mellett a minőségbizto-

sítási rendszer elveinek és módszereinek kialakításáért, érvényesítéséért és fejlesztéséért a Minőség-

menedzsment Tanács felelős. A Minőségmenedzsment Tanács együttműködve a Szenátussal, figye-

lembe véve az Egyetem vezetésének szempontjait és ajánlásait, méri az intézmény minőségügyi hely-

zetét és meghatározza a minőség célokat. Ezek a célok a működési szabályzatok és minőségügyi mé-

rőeszközök megalkotását, fejlesztését és működtetését jelentik. A szabályozási és mérési rendszer ele-

mei a következők:  

- Kérdőíves mérési rendszer fejlesztése a felvett hallgatók körében a jelentkezési motivá-

ciók vizsgálatára;  

- Egyetemi oktatói teljesítménymérése és annak szabályzata;  

- Oktatói munka hallgatói véleményezési rendszer, illetve a mérésnél alkalmazott kérdőív 

kidolgozása;  

- A szakmai gyakorlatok ellenőrzési és minősítési rendszerének kidolgozása;  

-  A záróvizsgák, a ZV-bizottság általi, strukturált véleményezési rendszerének kialakí-

tása;  

- Kérdőíves hallgatói elégedettségi mérési rendszer kialakítása a végzős hallgatók köré-

ben;  

https://szfe.hu/kuldetesnyilatkozat/
https://szfe.hu/kuldetesnyilatkozat/
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Minosegpolitikai-nyilatkozat-06.30.pdf
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- Kérdőíves pályakövetési mérési rendszer a végzett hallgatók körében;  

- Dolgozói elégedettségi mérési rendszer, ill. a mérésnél alkalmazott kérdőív kialakítása.  

2015-ben már a 2021-ig is hatályos szervezeti keretek között működtek a minőségmenedzsment fo-

lyamatok, változás az egyes érintett szereplők összetételében volt kizárólag. Ennek megfelelően tehát 

rögzíthető, hogy 2015-től az alábbiak vesznek részt a minőségmenedzsment folyamatokban: 

- Minőségmenedzsment Tanács 

- Intézetvezetői Tanács 

- Szenátus 

A 2009. június 1. napjától hatályos Minőségfejlesztés Szabályzatot elavult, így az Egyetem Szenátusa 

2021.06.28-án elfogadta az Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát és a Minőségpolitikai Nyilat-

kozatot.  

Az egyetemi minőségügyi rendszer szervezése, koordinálása és ellenőrzése a Minőségmenedzsment 

Tanács keretein belül működik, mely a minőségügyet felügyelő és koordináló rektorhelyettes szak-

mai felügyeletével végzi a munkáját. A Tanács az Egyetem által a Szenátus határozata alapján a mi-

nőség biztosítására elkülönült szervezet, ami a Szenátussal összhangban, azzal együttműködve fejti 

ki tevékenységét. A Minőségmenedzsment Tanács feladatait, szervezetét és működésének a rendjét 

a mindenkor hatályos Tanácsi Ügyrend tartalmazza. A Tanács a Szenátus által kialakított minőség-

politikában megfogalmazott célok elérése érdekében hosszú (ötéves) és rövid (egyéves) távú minő-

ségfejlesztési programot dolgoz ki és valósít meg. A vonatkozó minőségügyi tevékenységet a szak-

vezetők, az intézeti/tanszéki munkatársak a Tanács által meghatározott program és célkitűzések sze-

rint végzik. 

A Minőségmenedzsment Tanács 9 szavazati joggal rendelkező tagból áll, akiket – az Egyetem inté-

zeteinek arányos képviseletét is figyelembe véve – az érintett egységek vezetői delegálnak (intézetek, 

kancellária, DÖK, HÖK). A Tanács vezetője az elnök, akit a rektor bíz meg. Az elnök és a tagok 

megbízatása a delegáló szervezetek által történő visszahívásig érvényes. A Bizottság alakuló ülésén 

saját tagjai sorából az elnök javaslatára titkárt választ az operatív feladatok ellátására. A Tanács ha-

táskörében eljárva: 

• elősegíti az egyetemi szintű minőségbiztosítási rendszer megvalósítását, 

• figyelemmel kíséri a felsőoktatási minőségbiztosítási rendszer kiépítésének és működtetésé-

nek rendszerét; 

• folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyetemen folyó képzés, kutatás minőségét;  

• javaslatot tesz az Egyetemi minőségpolitika elveire, annak hosszú távú minőségfejlesztési 

programjára, és szükség szerint fejleszti azokat, valamint kialakítja az éves minőségügyi ter-

veket, kontrollálja azok megvalósulását; 

• ellátja az Egyetem minőségügy szervezésével, működtetésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, gondoskodik az ehhez szükséges szabályozásról; 

• fokozatosan kialakítja és fejleszti az Egyetem minőségbiztosítási elveket, mérési módszere-

ket, és így iránymutatást ad a szakvezetők, Egyetemi szervezeti egységvezetők, az Egyetemi 

menedzsment részére a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek, mérések megvalósításá-

hoz; 

• segíti az Egyetem Akkreditációs Bizottság munkáját, és koordinálja az intézetek minőségügyi 

tevékenységét. 

Az Egyetemi minőségbiztosítási folyamatokba, az egyetemi, intézeti és szakvezetés, valamint a Mi-

nőségmenedzsment Tanács irányításával, szervezésével közvetve minden oktató és nem oktató mun-

katárs bekapcsolódik. A rendszeres, illetve eseti minőségügyi mérések eredményei és tapasztalatai 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/07/Minosegbiztositasi-szabalyzat.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Minosegpolitikai-nyilatkozat-06.30.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Minosegpolitikai-nyilatkozat-06.30.pdf
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alapján a mérést végzők, illetve az érintett vezetők a vizsgált rendszer anomáliáinak elhárítása céljá-

ból intézkedéseket, lépéseket fogalmaznak meg, mely beavatkozások hatékonyságát és hatásait a kö-

vetkező mérés(ek)nél kontrolálják (a PDCA/SDCA/PDSA elveket alkalmazva).  

A minőségcélok kialakítása, teljesítésének nyomon követése a Minőségmenedzsment Tanács hatás-

körébe utalt tevékenység. A Tanács körültekintően, a korábbi évek tapasztalataira alapozva törekszik 

a reális minőségcélok megfogalmazására, ezért a szervezeti átalakulás miatt felálló új szervezeti egy-

ségek esetében való teljesülés vizsgálata a jelenlegi állapotban folyamatban van. A tapasztalatok alap-

ján a nem teljesülés oka leginkább forráshiány, vagy szervezeti átalakulásból fakadó nehézségekből 

fakadnak. Amennyiben egy cél nem teljesül az adott évben, a Tanács a következő évben újra napi-

rendre tűzni, amennyiben fennáll az indokoltsága, vagy várhatóan realizálódnak a teljesülés körül-

ményei. A működési minőségcélok szolgálnak alapul az egyetemi minőségcélok kialakításához. Az 

Egyetem minőségügyi tevékenységeinek alapját az Európai Felsőoktatási Térség által alkalmazott 

mindenkor érvényben lévő minőségértékelési előírás, a „Standards and Guidelines for Quality As-

surance in the European Higher Education Area”, azaz az ESG képezi, az abban foglalt követelmé-

nyek mentén igyekszünk működtetni az intézményi minőségbiztosítási rendszert. 

2. Röviden foglalja össze, hogy az intézmény minőségpolitikája, minőségfejlesztési stratégiája, mi-

nőségcéljai hogyan támogatják a küldetésnyilatkozatban és a stratégiai dokumentumokban le-

fektetett célokat! Adja meg a minőségpolitikát, minőségfejlesztési stratégiát, minőségcélokat 

tartalmazó dokumentum, dokumentumok webcímét.  

Hosszú történetét tekintve elmondható, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem olyan patinás 

felsőoktatási intézmény, amelynek szervezeti és szakmai működési prioritásai az intézmény több mint 

másfél évszázada alatt a művészet legmagasabb fokú oktatásának, művelésének szolgálatában kris-

tályosodtak ki. Az Egyetem az előbbi adottságok figyelembevételével igyekszik fejleszteni a minő-

ségpolitikáját.  

A minőségpolitika fejlesztése során az intézmény folyamatosan számba veszi a piaci- és szakmai 

környezeti elvárásokat, elemzi és értékeli az aktuális működési jellemzőit, és szüntelenül törekszik a 

fejlesztési lehetőségek felkutatására, felismerésére. Ezen folyamat során meghatározza az intézmény 

jövőbeli működésének kialakítására vonatkozó céljait, felméri a változtatási igényeket, és a működés 

során újra gondolt megoldások, változtatások eredményeit igyekszik nyomon követni. 

Az Egyetem új Minőségbiztosítási Szabályzata határozza meg az Egyetem minőségfejlesztési prog-

ramjának megvalósítása érdekében szükséges eszközöket – így többek között a minőségfejlesztési 

programot, minőségfejlesztési jelentés formáját, az alkalmazottak véleményének felmérését és a visz-

szacsatolást–, a személyi és tárgyi feltételeket, eljárási szabályokat, és a minőségi oktatói munka vég-

zéséhez szükséges pénzügyi feltételeket. 

Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének szabályozása felöleli az Egyetemen folyó oktatási, ku-

tatási, kutatástámogató és stratégiai tervezési munkák minőségének fenntartását, illetve a minőség 

folyamatos fejlesztésének feltételrendszerét. Az Egyetem minőségpolitikájának legfőbb elemei: a mi-

nőségfejlesztési program és annak folyamatai, a Minőségbiztosítási Szabályzat és annak végrehajtá-

sát, felügyeletét ellátó Minőségmenedzsment Tanács.  

A mindezidáig nem létező egyetemi minőségfejlesztési program kidolgozása 2021 második félévé-

nek kihívása lesz. A minőségpolitika elemei között soroljuk fel a kapcsolódó felmérési adatlapokat, 

dokumentációkat, értékelési és visszacsatolási módszereket, illetve a minőségbiztosítási folyamatok 

leírásait. A minőségfejlesztési program tartalmazza az Egyetem működésének folyamatán belül a ve-

zetési, a tervezési, az ellenőrzési, a mérési, és az értékelési feladatok végrehajtását. Az előbbieken 

túlmenően szerves eleme a minőségbiztosítási rendszernek az oktatói munka hallgatói véleményezé-

sének rendje, továbbá a hallgatók tanulmányaikat megelőző és azt követő várakozásai, értékeléseinek 
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elemzése. Az egyetemi minőségfejlesztési program végrehajtásának ellenőrzése, majd az ellenőrzés 

éves értékelése részét képezi az intézményi minőségbiztosítási politika rendszerének. 

A Minőségmenedzsment Tanács szervezeti illeszkedése, illetve a delegált tagjai alapján az Egyetem 

teljes oktatói, hallgatói és egyéb alkalmazottainak minőségbiztosítással kapcsolatos képviseletét el-

látja. A Tanács éves munkatervét elkészítve igyekszik minden olyan tényező ellenőrzését, minőség-

menedzsmenti feladatát ellátni, amik szorosan kapcsolódnak az Egyetem minőségpolitikájához és 

ezen keresztül annak küldetésnyilatkozatához. A Tanács koordinálja az Egyetem minőségfejlesztési 

programjának vizsgálatát, amit a Szenátus fogad el. A programhoz kapcsolódó véleményezési eljá-

rásban az Egyetem egyéb működési egységeinek tanácsainak, bizottságainak véleményét meghall-

gatva a Tanács kezdeményezi, alakítja a minőségfejlesztési program módosítását, átalakítását, amit a 

Tanács elnöke terjeszt elő a Szenátus jóváhagyására. Ezen program évenkénti felülvizsgálatával, a 

szükséges folyamatok ellenőrzésével, a felelős folyamatgazdák monitoringjával formálja a minőség-

politika intézményi rendszerét.  

A minőségpolitikai irányok ellenőrzéséhez kapcsolódóan több irányból is kap visszajelzést a Minő-

ségmenedzsment Tanács. Egyrészről a hallgatói kérdőívek (bejövő, végzős hallgatók), másrészről az 

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) részéről beérkező vélemények kerülnek beépí-

tésre a folyamatgazdák munkafolyamataiba, illetve szükség esetén az intézményi stratégiába. Ezen 

tényezők mellett a gyakorlati helyek gyakorlatvezetői részéről, illetve a záróvizsgák és diplomavédé-

sek után bekért külsős bizottsági tagok kérdőíves véleménye alapján is visszacsatolást kapunk az 

Egyetem minőségpolitikájának alakításához. 

Az Egyetem a Minőségpolitikai Nyilatkozatában foglaltak elérésére törekszik “a tudományos ku-

tatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével... keressük e kulturális esz-

mény korszerű színházi és mozgóképes kifejezési formáit.” 

3. Hogyan történik (folyamatok és eljárások szerint) a stratégiai és a minőségpolitikához kapcso-

lódó dokumentumok kidolgozása, jóváhagyása, felülvizsgálata az intézmény teljes szervezeti 

rendszerében (oktatási és nem oktatási szervezeti egységek is), és a belső érintettek (hallgatók, 

oktatók, nem oktató személyzet) bevonása, részvétele? 

Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének alkalmazását, annak meghatározó irányait a minőségi 

folyamatok folyamatgazdáin keresztül ellenőrzi. Ezen folyamatok ellenőrzését szükségszerűen, de 

évenként mindenképpen elvégzi a minőségbiztosítási alapelvek betartása végett. Az intézményi mi-

nőségbiztosítás rendszerének működéséről, a minőségi oktatás és kutatás megvalósításáról a legfon-

tosabb visszacsatolások az újonnan megalakult Üzemi Tanács és a Hallgatói Önkormányzatok részé-

ről érkezik, akik képviselő tagjai lesznek a Minőségmenedzsment Tanácsnak, így a minőségellenőr-

zési folyamatok lerövidülnek. Az új szabályzat alapján a működési folyamatokban való módosítás 

világos és egyértelmű úton szervezett az intézményben. Az oktatási, kutatási folyamatokat meghatá-

rozó szabályok alapján működő rendszerek módosításához (pl. tantervi módosítás) a kezdeményező 

(pl. osztályfőnökök) előkészített dokumentációjával a szakfelelősön keresztül javaslatot tesz az inté-

zetvezetőjének, aki az Intézetvezetői Tanácshoz továbbítja a javaslatot. Az Intézetvezetői Tanács a 

vita és szakmai egyetértés után az előterjesztést megküldi az illetékes rektorhelyettesnek, aki szükség 

esetén kikéri a Minőségmenedzsment Tanács szakmai véleményét. Ezen dokumentumok birtokában 

készíti el a Szenátusi előterjesztést majd a Rektori Kabinet. Természetesen a folyamat bármely érin-

tettje esetében az előterjesztés visszaküldhető az előtte lévő szintre. A Szenátusi jóváhagyást köve-

tően a határozat megjelenik az Egyetem weblapján, valamint a dolgozói részére kialakítás alatt lévő 

belső online hálózatán, illetve írásban megkapja azt az érintett intézet vezetője, a Hallgatói Önkor-

mányzat illetékes vezetője, a Minőségmenedzsment Tanács elnöke és az oktatástámogatási igazgató 

is. Az intézetvezető irányításával és az érintett szak vezetőjének közreműködésével megtörténik a 

jóváhagyott módosítás, illetve az oktatástámogatási igazgató irányításával megtörténik a szükséges 

adminisztrációs módosítás. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Minosegpolitikai-nyilatkozat-06.30.pdf
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Az Egyetem képzési struktúrájából, speciális módszereiből adódó egyediségeket tekintve jellemzően 

kétféle irány és kétféle domináns oktatási stratégia nyomán fejlesztjük az oktatás rendszerét. Az egyik 

fejlesztési irány az Egyetem egészének, a közösség érdekeinek felismeréséből indul: az Egyetem re-

gionális pozíciója igényli az erőteljes nemzetközi jelenlétet, a működő hagyományos szakok sziner-

giái újakat fejleszthetnek, a szakmai kihívások, az együttműködések ésszerű keretei mind stratégiai-

lag, mind koncepcionálisan új képzési irányokat jelölhetnek ki számunkra. A másik fejlesztési irány 

az oktatás napi rutinjából adódik. Az osztályfőnökök évtizedes szakmai tapasztalataik alapján – fel-

ismerve a szakma új igényeit –, kezdeményezhetik új szakirány, esetleg új képzési struktúra, de még 

új szak indítását is. Mindezek alapján a kétféle szakfejlesztés dinamikus visszacsatolási folyamatokat 

működtet, hiszen a kis létszámú egyetemen minden oktató tájékozott lehet az egyetem egészének 

pedagógiai céljairól és minden oktató működtetheti saját szakmai kapcsolatrendszerét, tapasztalatait 

egy új képzés beindításához. 

A minőségirányítási rendszer stratégiájában a működő szakok felülvizsgálatát minden tanév kezdete 

előtt szakfelelős elvégzi, ezt az osztályfőnöki feladatokat rögzítő munkaköri leírás részletezi. Az 

Egyetem specialitásai közé tartozik, hogy a képzéseink nagy részében a szakfelelősök rendszerint 

osztályfőnökei is a képzésnek. A tanulmányi kimeneteket az osztályfőnökök minden félévben ellen-

őrzik. Az Egyetem képzéseit néhány kivétellel nappali formában folytatjuk, így az állandó jelenlét, 

az állandó munka megszervezése a legnagyobb kihívás. Ennek következében az Egyetem infrastruk-

túrája csúcsra van járatva, a filmes képzésekben az órarend elkészítése a legnagyobb logisztikai ap-

parátus mozgatását igényli. A stúdiók, a műtermek, a vágószoba, az eszközök, a kamerák diszponá-

lása összehangolt, koncentrált szervezést igényel. Mindezeket figyelembe véve rendkívül fontosnak 

tekinthető az elmúlt 10 hónapban történt és a jövőre való tekintettel tervezett infrastrukturális fejlesz-

tések megvalósítása. 

A minőségbiztosítási rendszerben fontos feladatnak tekintjük a képzési programokat rendszeresen 

felülvizsgálatát, hiszen a Nftv. és doktori iskola működését befolyásoló szabályrendszer, a KKK ren-

delet betartása melletti piaci igények fontos mozgatói ennek a folyamatnak. A felülvizsgálat alapját 

az előzőekben már bemutatott folyamatot betartva, egyrészt az oktatói, hallgatói vélemények kiké-

rése, a hallgatók előrehaladásának figyelemmel kísérése, az adott képzési ciklus végét követő nyilvá-

nos produkciók értékéléséhez meghívott külső szakértők véleménye és a munkaerőpiaci visszacsato-

lások képezik. A minőségbiztosítási rendszer kiemelt figyelemmel kíséri az angol nyelvű képzéseket, 

ahol a szakoknak vannak „Joint” leágazásai, vagy hordoznak Erasmus-diákok által felvehető eleme-

ket. Ez is az Egyetemünk egyik meghatározó specialitása. A nemzetközi képzéseinket kiszolgáló 

szakjaink felülvizsgálatába külsős kollégák szakértelmét is használjuk, így a dokumentumfilm-ren-

dező MA rendszeresen portugál és belga tanárok véleményével alakul. A hazai képzéseinkre kon-

centráló szakok felülvizsgálatába külsős kollégát akkor invitálunk, ha kurzus tartásával részese lesz 

a képzésnek. 

Egyetemünkön a K+F+I tevékenység speciálisan értelmezhető az intézmény sajátos jellegéből követ-

kezően. Egyrészt az egyetem doktori képzése tekinthető e körbe tartozó tevékenységnek, másrészt az 

intézményben folyó ÚNKP keretek adják meg a finanszírozás lehetőségét. A Doktori Iskola keretein 

belül DLA és PhD program is folyik, így az itt folyó munka rendkívül fontos az intézmény tudomá-

nyos kutatásainak megítélése alapján. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók számának nö-

velése, az utánpótlás tudományos nevelése, illetve a doktori iskolában készült tudományos disszertá-

ciók eredményeinek oktatási programokba történő beépülése mind-mind az Egyetem stratégiai és 

minőségbiztosításának hosszú távú és stabil alapjai. Mindezek alapján a doktori iskola egyszerre fog-

lalkozik a hallgatók kutatási témáinak eredményeivel, azok hasznosításával, illetve kiemelkedő mű-

vészeti alkotások létrehozásával. Ezek összessége megjelenik az Egyetem képzéseinek minden szint-

jén. 

A minőségirányítás visszacsatolási rendszerében a legjobban működő minőségbiztosítási mozzana-

tunk a közönség. A munkáltatók a produkcióink támogatói, a hallgatóink mind a filmes, mind a szín-

házas területeken ismert kollégákhoz mennek dolgozni. Ez is az előnye a mester-tanítvány képzésnek, 



 

 

Önértékelési jelentés, 2021. 
 

18 

hiszen az Egyetem oktatói jelentős arányban alkotó művészek, sőt, pályájuk sikeres szakaszában dol-

gozó alkotók, így a tanítvány kollégává válik, a visszacsatolás, a pályakövetés mindennapos rutinná 

egyszerűsödik. A tantárgyfejlesztésben a hallgatók azonnali visszajelzését is figyelembe vesszük. A 

mester-tanítvány kapcsolat napi munkafázisokat feltételez – a hallgatók így saját képzési metodiká-

jukkal kritikusan szembesülve jelzik: elégedettek, elégedetlenek. 

Figyelembe véve a modellváltás következtében történt egyetemi felső- és középvezetői változásokat, 

a Szenátus tagságának lemondását, a személyi állomány oktatói és adminisztrációs részének jelentős 

átalakulását, itt kell megfogalmaznunk, hogy az elmúlt 5 év stratégiai és minőségstratégiai céljainak 

megvalósulását, megfelelő dokumentáltságát, vagy azok elmaradását nem célunk értékelni, meg-

ítélni. Ezen okok visszamenőleges vizsgálata, meglátásunk szerint már nem befolyásolják a működés 

jelenlegi stabilitását. Az új egyetemi vezetés előre tekint, így elsősorban a jövőbeli fejlesztések stra-

tégiai megvalósításain, a minőségi oktatás továbbfejlesztésén és a nemzetközileg ismert és elismert 

művészeti intézmény kialakításán dolgozik. 

(5. sz. melléklet: a minőségbiztosítás folyamata) 

4. Hogyan kerülnek bevonásra a fenti folyamatokba (kidolgozás, jóváhagyás, felülvizsgálat) a 

külső érintettek – különösen a szakmai gyakorló helyek, duális képzési partnerek, munkaadók, 

és minden további olyan felhasználó, aki a hallgatói kimenet szempontjából releváns? 

Az Egyetem a fent leírtak alapján igyekszik fejleszteni a minőségpolitikáját a küldetésnyilatkozatá-

ban foglalt céljaninak teljesítésének megfelelően. Ennek során az intézmény folyamatosan számba 

veszi a piaci-szakmai környezeti elvárásokat, elemzi és értékeli az aktuális működési jellemzőit, és 

szüntelenül törekszik a fejlesztési lehetőségek felkutatására, felismerésére. Ezen folyamat során meg-

határozza az intézmény jövőbeli működésének kialakítására vonatkozó céljait (jelenleg folyamatban 

van a hosszú távú stratégia megalkotása külsős piaci szereplő bevonásával), felméri a változtatási 

igényeket, és a működés során újra gondolt megoldások eredményeit igyekszik nyomon követni. 

A Minőségbiztosítási Szabályzat meghatározza az Egyetem minőségfejlesztési programjának meg-

valósítása érdekében szükséges eszközöket - így többek között a minőségfejlesztési programot. 

Az oktatók egy része, továbbá az osztályfőnökök egy jelentős része szakmai gyakorló helyen a saját 

szakmájában tevékenykedik. Az oktatók a mester-tanítvány aspektus alapján rendkívüli mértékben 

ismerik a tanítványaik szakmai képességeit, továbbá az oktatók humán tőkéje megkönnyíti a hallga-

tók részére az elhelyezkedést a szakmai gyakorló helyeken. Néhány esetben az oktató tanárok mun-

kaadók is egy-egy szakmai gyakorló helyen, mely szintén elősegíti a hallgatói kimenet alakítását, 

kedvező elhelyezkedési arányát. 

A művészeti egyetemi működés a minőségbiztosítást kiválasztási rendjében is hordozza. A képzés 

tudományterületi sajátossága lehetővé teszi, hogy nagyszámú jelentkező közül komoly és szigorú 

felvételi eljárással válasszuk ki a hallgatókat. 

Pályakövetés keretében az egyetemen végzett hallgatók oklevelének munkaerő-piaci értékéről, a kar-

rier lehetőségéről kialakult véleményének mérésére és értékelése történik. A végzett hallgatókkal tör-

ténő kapcsolattartás fő fóruma az egyetemi facebook oldala. A volt hallgatók számára biztosított, 

hogy építő javaslataikkal hozzájáruljanak az egyetemen folyó munka színvonalának emeléséhez, mi-

nőségének fejlesztéséhez. 

5. Az intézményi minőségbiztosítási rendszer milyen eszközökkel követi nyomon valamennyi sze-

replő esetében a minőségpolitika alkalmazását?  

A Minőségbiztosítási Szabályzat meghatározza az Egyetem minőségfejlesztési programjának meg-

valósítása érdekében szükséges eszközöket - így többek között a minőségfejlesztési programot, mi-

nőségfejlesztési jelentés formáját, az alkalmazottak véleményének felmérését és a visszacsatolást -, 
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a személyi és tárgyi feltételeket, eljárási szabályokat, és a minőségi oktatói munka végzéséhez szük-

séges pénzügyi feltételeket. 

Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének elméleti szabályozása felöleli az egyetemen folyó ok-

tatási, kutatási és támogató munkák minőségének fenntartását, illetve a minőség folyamatos fejlesz-

tésének feltételrendszerét. Elemei a minőségfejlesztési program, a Minőségbiztosítási Szabályzat és 

a kapcsolódó felmérési adatlapok, dokumentációk, értékelési és visszacsatolási módszerek. 

6. Amennyiben egy képzési terület sajátosságai egyedi minőségi kritériumok meghatározását in-

dokolják, mutassa be az ezeket tartalmazó dokumentumot, és térjen ki a 3. ponttól eltérő, ki-

egészítő eljárások bemutatására, max. 1000 karakterben.  

A képzési program felülvizsgálatára különös hangsúlyt helyezünk az új indítású szakok esetében. Az 

SZFE Látványtervező művész mesterképzése első évfolyama 2012-ben végzett, a második 2014 nya-

rán. Karrierkövetésük periódusa már középtávúnak mondható és ez alapján helyes volt a feltételezés, 

hogy a mozgóképes látványtervezési képzést sokkal inkább a mozgóképművészeti oktatáshoz, mint 

a képzőművészeti oktatáshoz kell kapcsolni. 

Az elemzés konklúziójaként meghatároztuk a látványtervező művész mesterszakának fejlesztési irá-

nyait, és a szakon megszerzett tudás hasznosulásának, hasznosíthatóságának mértékét. A végzett hall-

gatók tapasztalatait összegyűjtve és elemezve nyilvánvalóvá vált, hogy a számítógépes ismeretek és 

a szakmai nyelv elsajátításának lehetősége, különös tekintettel a nemzetközi produkciókban való 

részvételre, megerősítésre szorul. (Ezt célozza meg a tervezett játéktervezés MA specializáció elin-

dítása.) A mai helyzetet figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a végzett hallgatók az alkotói területü-

kön tevékenykedő kollégáikhoz képest az átlagnál sokkal jobban érvényesülnek. 

7. Milyen módon adja közre, osztja meg az intézmény a minőségpolitika teljesülését, megvalósítá-

sát segítő jó gyakorlatokat a különböző képzési területek, szervezeti egységek között? Mutassa 

be ezt példákon keresztül! (max. 5 példa) 

A korábbi, modellváltás előtti időszakból hiányos információk állnak rendelkezésünkre e tárgyban. 

- Szóban és írásban az osztályfőnökök között, továbbá különböző bizottságok ülésein, 

- Honlapon közzéteszi, 

- Facebookon az oktatói csoportokban, 

- A szabályzatban foglaltaknak megfelelően az éves jelentésben. 

- Minőségbiztosításért felelős munkavállaló által: a minőségbiztosítás feladataira az Egyetem 

egy munkatársat alkalmazott, aki a teljes kérdőívezés szervezéséért volt felelős.  

8. Adjon meg az elmúlt 5 évből 3 olyan stratégiai célt, amelyek teljesültek és 3 olyan stratégiai célt, 

amelyek nem teljesültek maradéktalanul. Írja le részletesen mindkét esetben a teljesülést, nem 

teljesülést követő eljárást és annak eredményeit! 

Teljesült stratégiai célok: 

- üzembiztonság helyreállítása, 

- energiatakarékosabb üzemeltetés, 

- gazdálkodási egyensúly helyreállítása 

Nem teljesült stratégiai célok:  

- új campus létrehozása, 

- az akkreditált képzéshez viszonyított optimális létszámú és összetételű, arányosan 
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terhelt oktatói kar szerkezetének kialakítása, 

- az oktatói és a működtetői egységek közötti kohézió fokozása 

9. Adjon meg az elmúlt 5 évből 2-2 olyan minőségfejlesztési stratégiai célt, minőségcélt, amelyek 

teljesültek, illetve nem teljesültek maradéktalanul. Írja le részletesen mindkét esetben a telje-

sülést, nem teljesülést követő eljárást és annak eredményeit!  

Teljesült minőségfejlesztési stratégiai cél:  

- a gyakorlati képzés körülményeinek átfogó fejlesztése, 

- oktatástechnikai, film- és szín-háztechnikai eszközök korszerűsítése, 

Nem teljesült minőségfejlesztési stratégiai cél:  

- nemzetközi művészeti egyetemek rangsorában előrelépés, 

- rugalmas munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés a hallgatói kimeneteknél. 

10. Mutassa be, hogyan támogatja a minőségpolitika az oktatási szervezeti egységek, az oktatók, a 

nem oktató alkalmazottak és a hallgatók felelősségvállalását a minőségbiztosításban (minőség-

tudatosság fejlesztése)! 

Tekintettel arra, hogy a Minőségbiztosítási Szabályzat alapján kötelező mind az oktatási szervezeti 

egységek, az oktatók, a nem oktató alkalmazottak és a hallgatók felmérése, így véleményük kiérté-

kelésével a minőségtudatosság fejlesztése is elérhető. 

A korábbi egyetemi vezetések - a fellelhető szabályozás szerint - négy témakörben kiküldött kérdő-

ívek (OMHV, alkalmazottak, gólyák, hallgatók) kielemzésével és visszacsatolással, következtetések 

levonásával támogatták a minőségpolitika fejlesztését. 

(6. sz. melléklet: kérdőívek és ahol már rendelkezésre áll adat annak kiértékelései) 

11. Mutassa be, hogyan támogatja a minőségpolitika az akadémiai integritást és szabadságot! 

Az SZFE szabályzataiban is részletesen kitér a plágium kérdésére, és elítéli azt. A módszertani és 

csoportos konzultációs órákon részletesen foglalkozunk a csalás és plágium kérdéskörével, a helyes 

hivatkozási módokkal. Az Egyetem etikai szabályzatában szerepel a tisztességes munka követelmé-

nye, amely magában foglalja a csalás elleni fellépést. A 2018-ban elfogadott etikai kódex részletesen 

kitér a szexuális zaklatás és diszkrimináció kérdésére, és az Egyetem létrehozta azokat a mechaniz-

musokat, amelyek az Egyetem minden polgára számára lehetővé teszik saját és társaik védelmét, az 

anonim bejelentés és a pszichológussal való konzultáció lehetőségét. 2021. nyarán elfogadásra került 

az új Etikai Kódex. 

Az egyetemi minőségbiztosítás része a tisztesség és a szabadság védelme. A kislétszámú képzésnek 

köszönhetően olyan szoros a témavezető és a hallgató kapcsolata, hogy eddig nem merült fel plági-

umkereső szoftver működtetésének szükségessége.  

A csalás, az intolerancia, a diszkrimináció ellen az SZFE szakmai tevékenységéből adódóan is azon-

nal és érzékenyen lép fel. Pszichológust alkalmazunk a kezelhetetlen feszültségek professzionális 

megoldására, továbbá az Egyetem jelenlegi vezetése bevált gyakorlatként folytatni fogja olyan szak-

munkatársak alkalmazását, akik az egyetemhez pszichológusi minőségében kötődnek, az emberi 

helyzeteket, a kialakult válságot jól ismerik, és saját szakmai területükön sikeresen kezelik. A minő-

ségbiztosításunk alapját a folyamatok menedzselésében, a felelősségvállalás közös megfogalmazásá-

ban látjuk. 

Az akadémiai integritás növelése érdekében megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy integritás ta-

nácsadót alkalmazzunk kihasználva annak minden előnyét. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/07/Etikai-Kodex.pdf
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12. Mit tesz (intézkedések, eljárások) az intézmény annak érdekében, hogy az oktatók, a nem ok-

tató alkalmazottak és a hallgatók felkészüljenek minden fajta intoleráns és diszkriminatív ma-

gatartással szemben? 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása, a diszkrimináció és az intoleráns viselkedések elítélése ki-

emelt szerepet foglalnak el az SZFE mindennapjaiban. Nemcsak íratlan formában elvárt magatartást 

jelent, hanem az Etikai Kódex is előírja, mely alapján etikai vizsgálatok lefolytatása is lehetségessé 

válik.  

A szoros kötelék mester és tanítvány között segítheti a helyes útra és a jó erkölcsi értékekre nevelést. 

Fentiek alapján tehát mind a munkatársak, mind a hallgatók tekintetében rendezett az elítélendő ma-

gatartás elleni fellépés módja. Emellett természetesen az érintett személyek számára a káros követ-

kezményektől való mentesítés érdekében az Egyetem lelki és pszichológiai támogatást is biztosít. 

II.2.  ESG 1.2 ÉS 1.9 A KÉPZÉSI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, FO-

LYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE 

1. Az intézményben az adott félévben elindított új szakok száma: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Szak 
őszi 

félév 

tava-

szi 

félév 

őszi 

félév 

tava-

szi 

félév 

őszi 

félév 

tava-

szi 

félév 

őszi 

félév 

tavaszi 

félév 

őszi 

félév 

tava-

szi 

félév 

FSZ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

BSc/BA 2 0 9 0 2 0 7 0 2 0 

MSc/MA 3 1 2 0 4 0 5 0 8 0 

Mo 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 

PhD/DLA 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Összesen 9 1 15 0 8 0 17 0 13 0 
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2. A MAB szempontrendszer II.2-es pontjának megfelelő szabályozás jelenléte 

Intézményi szabályozás tárgya 
Vonatkozó szabályzat, szabályzathely, egyéb dokumentum 

webcíme 

szakok létesítése, indítása, kialakí-

tása, jóváhagyása 

SZMR 3.§ (2); 43. § (1) 

HKR 11.§; 12. §, 14. §, Szakfelelősök, intézetvezetők, ok-

tatási rektorhelyettes, rektor és a Szenátus hatásköre.  

 

Jelenlegi szakok: 25 db szak. A jelenlegi szakok mellett mes-

terképzés keretében az alábbi új szakokat indítanánk: Film-

hang MA, Filmvágó MA, Forgatőkönyvíró MA, Producer 

MA                  

szakok értékelő felülvizsgálatának 

rendszeres folyamatai, szempont-

jai 

HKR 14.§; Nftv. 101. § (9) bek. 

a hallgató zökkenőmentes előreha-

ladása (kurzusfelvétel, kurzushir-

detés) 

HKR 29. §; 30. §; A hallgatók mintatantervek szerint haladnak 

a tanulmányaikban. Az egyetem a mintatantervet minden 

szakra, tagozatra és képzési formára meghatározza. A minta-

tanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál arra, 

hogy a végzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosz-

tásban lehet a képzési és kimeneti követelményben előírt kép-

zési idő alatt elvégezni.  

tantárgyak kreditértékeinek meg-

határozása 
HKR 17.§ 

 

 

3. Az intézményi stratégia legutóbbi felülvizsgálata érintette-e az intézmény nyilvántartásba vett 

szakjainak a számát? 

Érintett szakok száma: 25, a változás jellemző okai: képzési kínálat tisztítása és a piaci igényekhez 

történő igazítása. 

A legutóbbi felülvizsgálat a 2021/2022-es tanévben indításra kerülő szakok esetében került sor, mely-

nek során Szenátus hiányában az általános rektorhelyettes, oktatási rektorhelyettes, intézetvezetők, 

osztályvezető tanárok, Minőségmenedzsment Tanács (MMT), akkori oktatásszervezési osztályvezető 

és a kuratórium tagjai és elnöke bevonásával történt.  

Általánosságban elmondható, hogy az MMT javaslatának több, mint 80%-át támogatta az új vezetés, 

ami véleményünk szerint kimagasló szakmai egyetértésnek minősül. A nem támogatott szakok eluta-

sítása a nem megfelelő információ átadásra vezethető vissza pl.: PuppeTry, ahol nem hívták fel a 

figyelmet a nemzetközi szerződéses kötelezettségekre, ezen információk hiányában a képzés nem 

indult el. Ezen egyeztetések a Covid miatt (országosan kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel) szó-

ban, telefonon, e-mailen, online platformokon történtek. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
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Előfordul, hogy az Egyetem nem indít el minden évben egy-egy szakot, ezen képzések többsége nem 

kerül kivezetésre a képzési rendszeréből, csupán az adott évben nem kerül meghirdetésre. A piaci 

igény változása kapcsán lehetőség nyílik az újbóli meghirdetésre. Induló szakjaink link 

4. Hogyan (milyen módon) és milyen belső testületek (oktatási, nem oktatási szervezeti egységek), 

külső testületek, személyek (hallgatók, felhasználók) bevonásával, kezdeményezésére zajlik a 

szakok indítása, a teljes képzési kínálat felülvizsgálata, módosítása?  

Az SZFE képzési programjainak indítását rendszerint kétféle irány és kétféle domináns oktatási stra-

tégia nyomán fejlesztjük. Az egyik fejlesztési irány az egyetem egészének, a közösség érdekeinek 

felismeréséből indul: az egyetem regionális pozíciója igényli az erőteljes nemzetközi jelenlétet, a 

működő hagyományos szakok szinergiái újakat fejleszthetnek, a szakmai kihívások, az együttműkö-

dések ésszerű keretei mind stratégiailag, mind koncepcionálisan új képzési irányokat jelölnek ki szá-

munkra. 

A másik fejlesztési irány az oktatás napi rutinjából adódik. Az osztályfőnökök évtizedes szakmai 

tapasztalatai alapján - felismerve a szakma új igényeit - kezdeményezik új szakirány, esetleg új kép-

zési struktúra, de még új szak indítását is. A javaslatot az intézeti közösség megtárgyalja, továbbfej-

leszti, majd az Intézetvezetői Tanácsa összeveti az egyetem általános fejlesztési koncepcióival végül 

a szenátus hagyja jóvá vagy utasítja el a javaslatot. 

A kétféle szakfejlesztés dinamikus visszacsatolási folyamatokat működtet: a kis létszámú egyetemen 

minden oktató tájékozott az Egyetem egészének tudományos- és képzési céljairól, továbbá valam-

ennyi oktató működteti saját szakmai kapcsolatrendszerét, tapasztalatait egy új képzés beindításakor. 

A szakok indítását az oktatási rektorhelyettes előterjesztésével a Szenátus engedélyezi. Amennyiben 

létező, az intézményben már indítási engedéllyel rendelkező szak indításáról van szó, úgy az oktatási 

rektorhelyettes a korábbi szakvezetőt kéri fel a tantervi háló aktualizálására, az érvényben lévő KKK 

és egyetemi szabályoknak megfelelő átalakítására. Új szak alapításánál, vagy a korábban még az 

Egyetemen nem működő szak indítása esetén, a szak vezetésére az oktatási rektorhelyettes megfelelő 

szakkompetenciákkal rendelkező vezető oktatót kér fel. 

A működő szakok felülvizsgálatát minden félévben minden szakfelelős elvégzi, ezt az osztályfőnöki 

feladatokat rögzítő munkaköri leírás részletezi. Az SZFE képzéseinek nagy részében a szakfelelősök 

rendszerint osztályfőnökei is a képzésnek. A tanulmányi kimeneteket az osztályfőnökök minden fél-

évben ellenőrzik. 

Az előző pontokban bemutatott módon kiegészülve immáron az újonnan létrejött Szenátussal és In-

tézetvezetői Tanáccsal, továbbá - a felelős gazdálkodás érdekében – a kancellária bevonásával felül-

vizsgálatra kerül a teljes képzési portfólió. 

5. A képzési kínálat kialakításánál, és a képzési programot érintő fenti folyamatokhoz (indítás, 

felülvizsgálat, módosítás) kapcsolódó döntéseknél milyen módon veszik figyelembe az elmúlt 

évek beiskolázási, pályakövetési információit és a munkaerőpiac igényeit? 

Az Egyetem felsőfokú képzéseire hosszú évek óta a többszörös túljelentkezés jellemző, kiváltképp a 

nem évente indított szakokra. Az intézmény szakindítási gyakorlatával igazodik a munkaerőpiaci igé-

nyekhez: nem kerül elindításra valamennyi szak évente, hiszen sajnálatos módon a színházi és filmes 

szakma korlátozott mértékű munkaerő felvételt tud biztosítani országos szinten. 

A szakok fejlesztéséről, indításáról, illetve az indításuk szüneteltetéséről döntést hozó testületek 

mindegyikében van a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú hallgatói képviselet, így a szakokkal 

kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzatoknak lehetősége van minden fórumon véleményt alkotni, 

opponálni, szavazatával támogatni, vagy elvetni. A szakok kidolgozásába és fejlesztésébe a hallgatók 

a TDK munkájukon keresztül is kapcsolódni tudnak. 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Szakok.pdf
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A modellváltással az új egyetemi vezetés - sok egyéb mellett - nem kapta meg a pályakövetéssel 

kapcsolatos információkat, a bevett intézményi gyakorlatot, ezért új metodika kifejlesztésére van 

szükség. 

Hallgatóink előmeneteli és elhelyezkedési sikerét az Egyetem oktatóinak, osztályfőnökeinek képvi-

seletével és egy belőlük álló mentorhálózat kialakításával tervezzük támogatni, amely által megis-

merkedhetnek és könnyebben hozzájuthatnak a vidéki kőszínházak karrierépítési lehetőségeihez or-

szágos és határon átnyúló lefedettségben. 

A munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve különböző tartalomelőállítási céllal szervezeti egységet 

kívánunk létrehozni annak érdekében, hogy a különböző szakmákban tanuló, illetve végzett hallga-

tókat rugalmas módon tudjuk foglalkoztatni.  

A végzett hallgatókat mentorálás gyanánt, egy évig, különböző televíziós csatornákkal és egyéb mé-

diafelületekkel kereskedelmi alapon kötött koprodukciós szerződések keretein belül kívánjuk foglal-

koztatni, elősegítve ezzel pályakezdésüket. Szintén kiemelt feladat egy, az Egyetem által létreho-

zandó médiafelület, melynek a széles spektrumban előállított aktív és végzett hallgatói tartalmakból 

áll.  Ugyanezen metodika mentén erősíteni kívánjuk a könyvkiadási tevékenységet is elméleti és gya-

korlati tartalmak terjesztésével. 

6. Mutassa be, hogyan gondoskodik az intézmény arról, hogy a képzési programokhoz megfele-

lően illeszkedő gyakorlati lehetőségek álljanak rendelkezésre (ahol ez releváns)! 

Az intézmény speciális művészeti jellege miatt az Egyetemen indított képzések a kezdetektől fogva 

teljes mértékben gyakorlatorientáltak. Gyakorlati helyeink a színházi szakma esetében a hazai és le-

hetőség szerint majd a határon túli magyar nyelvű kőszínházak.  

A Mozgóképművészeti Intézet hallgatói a hazai filmkészítő vállalatoknál, televíziós és rádiós médi-

umoknál teljesítik gyakorlati óraszámaikat ezzel is segítve a későbbi munkaerőpiaci beilleszkedésü-

ket. 

7. Mutasson be példákat az elmúlt évekből a tudományos eredmények miatt tantervi és/vagy tan-

tárgyi program fejlesztésére! (max. 5-5 példa, példánként 5-10 mondatban) 

A Színházi Kreativitási Eszközök Kutatóműhely az államszocialista színházi emlékezet formáit ku-

tatja (Dr. Jákfalvi Magdolna vezetésével). Az elért tudományos eredmények a publikálási lehetőség 

megteremtése mellett, a színházművészeti intézetek képzéseiben hasznosulnak. A jelenleg is folyó 

22 db kutatás, a színészképzéstől a színházi nevelésig több tucat kurzust fejlesztését alapozza meg. 

A Filmes Kutatóműhely centrumában a dokumentumfilm-készítés esztétikai, gazdasági és etikai 

problémái állnak, ami a DOK MA és DOcNOmads képzésekben hasznosul (Dr. Stőhr Lóránt veze-

tésével). 

A jelenleg folyó kutatások között Szilágyi Bálint kutatása a színészoktatás módszertanát vizsgálja, 

Blaskó Borbála a fizikai színészek oktatásának problémáit, míg Lemhényi Réka a vágásoktatás me-

tódusait kutatja. Faur Anna filmterápiás és filmpedagógiai kutatása a művészetközvetítő szakokon 

folyó oktatáshoz kapcsolódik és ad lehetőséget az érintett szakok minőségi fejlesztéséhez. Zányi Ta-

más filmhangról folytatott kutatása a hangmester, filmrendező és vágó képzéseken hasznosul, míg 

Brandenburg Ádám filmzenei kutatása az alkalmazott zeneszerzés szakon folyó oktatás fejlesztését 

segíti. Nagy Zoltán a filmrendezés etikai kérdéseit tematizáló kutatása a filmrendező szakon haszno-

sul, míg Szöllősi Barnabás forgatókönyv-vizsgálata a filmíró szak oktatásfejlesztését segíti. Bányai 

Tamás színházi világításra irányuló kutatása a színházrendező szak oktatásához illeszkedik, Ugrin 

Julianna produceri kutatása a DOK MA és a gyártásszervező szakot, valamint a producer MA szak 

létesítését segíti elő, míg Golden Dániel által vezetett konzorciumi kutatás hasznosításának kidolgo-

zása jelenleg is folyamatban van. 
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8. Intézményi szinten van-e formális szervezet/rendszer a képzési programmal kapcsolatos fel-

használói tapasztalatok összegyűjtésére? Ha van, mi ennek a formája? 

Az intézetek végzik az oktatott szakokkal kapcsolatos tapasztalatok összegzését, ezután a javaslatokat 

az Intézetvezetői Tanács elé terjesztik, ahol a magasszintű egyetemi vezetők testületi döntést hoznak. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezése körében kerülnek megfogalmazásra a képzést és az adott 

tantárgy hasznosságát, fontosságát is vizsgáló kérdések a NEPTUN – Unipoll rendszerén belül. Ezen 

kívül a Doktori Iskola eltérő gyakorlatokat is alkalmaz a vélemények összegyűjtésére, amennyiben 

úgy érzékeli, hogy az érdeklődés hiányában nem volt túlságosan reprezentatív a válaszadók mintájá-

ban a doktori iskola képviselete, ekkor saját maga folytat le egy OMHV felmérést papír alapon. 

9. Milyen módon vonják be a hallgatókat a képzések folyamatos fejlesztésébe?  

Az egyetemi oktatás területén további képzési sajátosságunk a rendkívül ritka és értékes, „egy mester-

egy osztály”, “mester-tanítvány” kapcsolatra építő, gyakorlatorientált, intenzív szakmai műhely-

munka, ami kimagaslóan segíti a hallgatói kompetenciák fejlesztését, azok értékelési módszereit és 

az általuk a képzésekkel kapcsolatos visszacsatolásként megfogalmazott javaslatok eljuttatását a 

megfelelő fórumokhoz.  

A tanítvány visszajelzése mellett fontos a minőségbiztosítási szabályzatban meghatározott változta-

tási javaslattal ellátott - HÖK, DÖK részvételével megfogalmazott - kérdőívek kiértékelése is.  

10. Mutasson be tényekkel alátámasztott példákat a hallgatók tudásának, kompetenciájának érté-

kelési módszereinek, eszközeinek fejlesztésére, kitérve arra, hogy milyen módon tükrözi az ér-

tékelés a tantárgy(ak) kitűzött céljait! (max. 5 példa) 

Az Egyetem több, mint 150 éves története erőteljesen formálja a vizsgakövetelményeket. A hallga-

tóban a szabályzatok, a hallgatói szerződések, a mintatantervek és a félévenkénti kurzuslista is tuda-

tosítja, hogy az Egyetem mikor milyen formában méri az előrehaladásukat, miként határozza meg 

számonkérés formáját. A kritériumok megfogalmazása egységes, de feltétlenül jeleznünk kell, hogy 

a művészeti képzésben a hallgatói értékelés a hagyományos három és ötfokozatú értékelésnél egyénre 

szabottabb lehetőségeket igényel, és erre tekintettel egyetemünk értékelési rendszere egyedülálló. 

Egyik nagy erősség a tanárok és diákok közti szoros viszony és ebből eredően a vizsgamunkák alapos, 

az egyéni tehetséggondozást leghatékonyabban szolgáló személyre szóló értékelése. 

Ilyenek lehetnek elsősorban a szakokhoz szorosan kapcsolódó vizsgaformák, amik a hallgatók szak-

mai kompetenciáit igyekeznek felmérni. Színművészeti képzések esetében ilyen speciális számonké-

rési mód a vizsgaelőadás (prózai színműkész, zenés színművész, báb színművész), a színházi ren-

dezés, a vizsgafilm készítés, dramaturg és filmíró képzés esetén a kéziratok elkészítése. Külön ki-

emelendő számonkérési módszert a PITCHING rendszerben/felületen végzett vizsga (filmíró képzés 

esetében), ami a felületre feltöltött vizsgamunka csoporttársakkal közösen történő elemzését jelenti.  

11. Foglalja össze az ESG 1.2-ben és 1.9-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésé-

nek sajátosságait az intézményben! (max. 2500 karakter). Amennyiben egyes képzési terüle-

tek/tudományágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 

1000 karakter terjedelemben foglalja össze. 

Az Egyetem olyan képzési formákkal rendelkezik, mely képzési programokat úgy alakította ki, hogy 

elérjék kitűzött céljaikat, beleértve az elvárt tanulási eredményeket. A programjai révén megszerez-

hető képesítés világosan meghatározott és közölt, utalással a nemzeti képesítési keretrendszer meg-

felelő szintjére, s ennek révén az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszerére. A képzési 

programjaink a felsőoktatási szakképzéstől kezdődően az alap és mesterképzésen, az osztatlan kép-

zéseken, valamint a szakirányú továbbképzéseken át egészen a doktori iskola képzési programjait is 

beleértve az Egyetem átfogó minőségbiztosítási és átfogó stratégai céljaival összhangban alakítottuk 

ki. 
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A tanulmányi követelményeinket a hallgatóinkkal a beiratkozástól a diploma kiosztásig egyértel-

műen, hozzáférhetően és átláthatóan közöljük. Erre felhasználjuk a személyes kontaktuson kívül azo-

kat az elektronikus tanulástámogató felületeket, melyeket az Egyetemnek kötelezően (NEPTUN) 

vagy opcionálisan kell üzemeltetnie (E-learning). A tantárgyak követelményeit, azok formáit, tartal-

mát a külső szakemberek bevonásával hozzuk létre. Erre a célra a címzetes oktatói hálózatunkat, a 

szakmai gyakorlati helyeken megismert szakemberek adnak külső, a piac igényeit is jelző informáci-

ókat. A hallgatókat a konferenciák kialakításának tervezésénél formálisan is bevonjuk. A hallgatói 

TDK munkák, azok továbbfejlesztése közvetlen szakmai csatornát biztosít a hallgatók felé. A tanter-

veink elfogadásánál a hallgatók formálisan és testületileg is szerepet kapnak. A felsőoktatási törvény-

nek megfelelően a Szenátus hallgató tagjain át szavazati jogukkal élve fogadják el a képzési prog-

ramjainkat. 

A programok (szakok) kialakításánál a szakmai értékek mellett folyamatosan érvényre jut a felsőok-

tatás Európa Tanács által megfogalmazott négy cél. Közös keretet teremtenek a tanulás és tanítás 

minőségbiztosításához európai, nemzeti és intézményi szinten. Lehetővé teszik a felsőoktatásban a 

minőség megteremtését és javítását az Európai Felsőoktatási Térségben. Az Egyetemen a hallgatók 

nem csak Magyarország területéről érkeznek, hanem a külhoni részek is képviseltek. Ugyan akkor a 

hallgatói mobilitás keretében a hallgatóink eljutnak részképzések keretében más Európai Uniós or-

szágokban is (ERASMUS). Támogatják a kölcsönös bizalmat, ezáltal előmozdítják a kölcsönös elis-

merést, valamint erősítik az országon belüli és országok közötti mobilitást. Az Egyetemen folyatott 

képzésekben teljes repertoárjában összességében az aktív hallgatóink 16,6%-a külföldi, ami messze 

meghaladja a hazai felsőoktatási átlagot. Az oktatás nyelve angol két mesterszakon. Az oktatási prog-

ramjaink tartalmai az adott tudományágra vonatkozó legújabb kutatások fényében, biztosítják napra-

készséget és mérhető módon reagálnak a társadalmi igények változására. Ezt a Doktori Iskolában futó 

kutatási projektek is támogatják. 

A hallgatók munkaterhelését a mintatanterveink összehangolásával optimalizáljuk. A különböző 

mesterszakok szakmai alapozó és módszertani tárgyait, a szakma szabályait és a didaktika követel-

ményeit figyelembe véve azonos helyen és időben biztosítjuk. Az előrehaladásuk nyomon követésére 

a NEPTUN tanulmányi rendszer felületén az Oktatástámogatási Igazgatóságon belül az Egyetem 

hallgatóinak ügyeivel foglalkozó tanulmányi előadók személyesen és naprakészen követik. A hallga-

tók tanulmányainak végzése során a hallgatókat értékelő eljárások hatékonyságát az Oktatói Munka 

Hallgatói Véleményezésének (OMHV) eszközével és a hallgatói lemorzsolódás számszaki elemzés-

ével tudjuk biztosítani.  

A hallgatók elvárásait és igényeit az képzéssel és az egyetemi élettel kapcsolatban formálisan és in-

formálisan is figyelembe vesszük. Az Egyetemi HÖK működését az oktatási rektorhelyettes felügyeli 

és támogatja. A Szenátus tagjai között a NFv.-nek megfelelőnél nagyobb létszámban vannak szava-

zati joggal a hallgatók. A hallgatói elégedettséget az Oktató Munka Hallgatói Véleményezésével mér-

jük, elemezzük és adunk visszajelzést az intézetek vezetői számára. A beiskolázási eredmények az 

alapszakon végzett hallgatóink visszatérése a mester szakokra, a végzett mester szakos hallgatók ér-

deklődési intenzitása doktori iskolánk iránt megerősíti annak a szakmai és pedagógiai munkának az 

eredményét és hatékonyságát, amit a képzési programjainkkal szemben elvárhatunk a tanulási kör-

nyezet és a támogató szolgáltatások, valamint ezek megfelelése a program céljait tekintve. Az oktatási 

programjainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk, a hallgatók és más érintettek – belső ok-

tatók és külső szakemberek – bevonásával. Az összegyűjtött információkat elemezzük, majd a prog-

ramot módosítjuk, hogy naprakész legyen. A módosított képzési programjainkat minden évben a Sze-

nátus jóváhagyja. A módosított programleírásokat nyilvánosságra hozzuk az Egyetem honlapján és a 

NEPTUN felületen tantárgyi követelmény szinten is megismerhetővé tesszük azokat. 
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II.3.  ESG 1.3 HALLGATÓKÖZPONTÚ TANULÁS, TANÍTÁS ÉS ÉRTÉKELÉS  

1.      Az ESG 1.3 pontjának megfelelő szabályozás jelenléte: 

Intézményi szabályozás tárgya 
Vonatkozó szabályzat, szabályzathely, 

egyéb dokumentum webcíme 

kompetencia mérés (amennyiben ez rendszerszerűen, 

szabályzatban rögzített módon működik) 
HKR 36. §; 37. §  

ismeretátadás módozatai, módszerei SZMR 4.§; (1); HKR 32.§; 37. § (1) 

hallgatói jogorvoslat, hallgatói panaszkezelés rendje 

 

Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat, elfo-

gadta az 51/2018. (IX.03.) sz. Szenátusi 

határozat  

egyéb, a sztenderd és irányelvek megvalósítása szem-

pontjából az intézmény működésében fontosnak tar-

tott terület (a sorok száma szabadon bővíthető) 

 

2. Mutassa be, hogy az intézmény milyen módszereket, eljárásokat, gyakorlatokat alkalmaz a 

sztenderd teljesülése érdekében! 

Természetesen az elmúlt időszak eredményeit/eredménytelenségeit is figyelembe véve az Egyetem 

új vezetése számos minőségbiztosítási mérföldkő beépítését, új módszerek beemelését tervezi, me-

lyek együttes használata jelentősen javítani fogja az oktatási rendszerünk működését, szükség esetén 

a jogorvoslati panaszkezelés rendszerét. 

A hallgatói követelményeket, és teljesítésükre vonatkozó szabályokat folyamatosan felülvizsgáljuk, 

igyekszünk a hallgatókkal együtt megtalálni azokat a formákat, amelyek biztosítják a nyilvános, több 

oktatós vizsgaszituációt, és tartalmazzák ugyanakkor a pótlás, az ismétlés objektív lehetőségének ke-

reteit is. 

Az elmúlt időszak történései bebizonyították, hogy az Egyetemünk hallgatói „kiemelkedő” jogorvos-

lati és speciális panaszkezelési képességekkel, érdekérvényesítési attitűdökkel, a törvény által bizto-

sított lehetőségek teljeskörű ismereteivel is rendelkeznek. Ezen képességek további fejlesztésében 

partner szeretne lenni az Egyetem új vezetése. 

3. Jelölje meg azokat a minőségbiztosítási folyamatokat, ahol a fenti szabályok, szabályzathelyek 

alkalmazását nyomon követik, értékelik. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat nyilvános és ismert a hallgatók előtt. A vizsgakövetelmények 

ellenőrzésére kettős ellenőrzést használunk (a hallgatói jelzéseken túl): az osztályfőnöki rendszer 

minden, az osztályhoz tartozó vizsgát kontrollál. Ez a produkciót bemutató vizsgáknál legtöbbször 

személyes jelenlétet feltételez, tehát a vizsgán jelen van az első kontrollt jelentő osztályfőnök is. A 

második kontroll a Tanulmányi Osztály adminisztratív kontrollja. Az Oktatástámogatási Igazgatóság 

a vizsgák Neptun-kiírásán, a feljelentkezéseken, a vizsgakörülmények egyeztetésén túl személyes 

jelenléttel is ellenőrzi a vizsgákat. Ez a kettős ellenőrzés biztosítja a hallgatói jogok érvényesülését. 

http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/Hallgat%C3%B3i-Jogorvoslati-Szab%C3%A1lyzat-2018.pdf
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A hallgatói panaszkezelés módja a Nftv-ben szabályozott rend szerint alakul. A vizsgák számához 

viszonyítva elenyésző a panasz, és ezt a szigorúan működő kettős, az osztályfőnök és a Tanulmányi 

Osztály által nyújtott kontroll működésének tulajdonítjuk, hiszen a vélt vagy valós sérelmek szinte 

minden egyes esetben - a mester-tanítvány kapcsolatból kifolyólag - osztályon belül megnyugtatóan 

rendezésre kerülnek. 

4. Amennyiben az intézményi gyakorlattól elérő, egyedi, sajátos, az adott képzési területre jel-

lemző módszereket alkalmaznak a sztenderd teljesülése érdekében, röviden foglalja össze az 

alkalmazott módszer lényegét. (max. 1000 karakter) 

A hallgatóközpontú tanulás már a három-öt lépcsős felvételi eljárás során, a hallgató beiratkozása 

előtt megkezdődik. Példák az egyedi értékekre a többi felsőoktatási intézményhez képest: „mester-

tanítvány” viszony, gyakorlatorientált képzések, elismert színházi- és filmes szakmákból érkező ok-

tatói gárda, nagyközönség és több személyből álló vizsgabizottság előtt lefolytatott vizsgaelőadás, 

vizsgafilm bemutatás, vizsgafilm készítés. 

5. Jelölje meg, milyen rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé hátrányos, felzárkózta-

tandó, fogyatékkal élő, tehetséges, sportoló, külföldi hallgatóik számára. 

Célkitűzés, hogy az intézmény komplett infrastruktúrája megfeleljen a kor akadálymentesítési elvá-

rásainak is, egy inkluzív, fenntartható és együttműködő társadalmi környezet kialakítása. 

 Hátrányos felzárkóz-

tatandó 

Normál menetben 

haladó 

Tehetséggondozás speciális 

elemei 

Bejövő készsé-

gek mérése 

után egyéni 

tanterv aján-

lata 

A felzárkóztatandó 

hallgatók részére, kér-

elem alapján külön 

konzultációs lehetősé-

get biztosítunk 

Normál ütemben hala-

dók részére a minta-

tanterv szerinti teljesí-

tést javasoljuk. Egyéni 

élethelyzetek akceptá-

lása után egyéni tanul-

mányi vagy vizsgaren-

det kérelem alapján 

engedélyezünk 

 

 

 

 

 

A bejövő hallgatók készségei-

nek felmérése, egyéni affinitá-

sának észlelése után a tehet-

séggondozás lehetőségei a 

TDK munkába bekapcsolás, a 

kutatási tevékenységbe való 

becsatornázás pl. az intézeti 

demonstrátori feladat felkíná-

lása. 

Munkarend 

szerinti rugal-

masság 

A felzárkóztatandó 

hallgatóknak is nyitva 

áll a munkarend váltá-

sának rugalmas lehető-

sége. A nappalos mun-

karend mellett is kap 

lehetőséget a felzár-

kóztató konzultációk 

rendjét a normál min-

tatanterv szerint hala-

dókéval szinkroni-

zálni. 

Átjárhatóságot biztosí-

tunk a nappalos és le-

velező munkarend kö-

zött. Egyéni élethely-

zetek segítésére mind-

két irányba nyitottak a 

lehetőségek. 

  

Külföldön 

élők 

A külföldön (külhon-

ban) élők szakmai fel-

A külföldön élő hall-

gató közül a külhoni 

A külföldön élők tehetséggon-

dozását a TDK mozgalomba 



 

 

Önértékelési jelentés, 2021. 
 

29 

zárkóztatására a kép-

zés külhoni helyszínén 

biztosítunk konzultá-

ciós oktatót és lehető-

séget.  

hallgatókat a video-

konferencia eszközé-

vel kapcsoljuk be a 

képzés normál üte-

mébe. 

való bekapcsolásával biztosít-

juk. Az ott elért eredmények 

szakmailag összevethetők a 

belföldi hallgatói teljesítmé-

nyekkel. 

Fogyatékkal 

élők 

A fogyatékkal élők fel-

zárkóztatására tanári 

mentorprogramot fo-

gunk kidolgozni. Je-

lenleg egyetemi fele-

lőse (Esélyegyenlőségi 

Bizottság) van a fo-

gyatékkal élőknek, aki 

fogyatékosság jellegé-

től és súlyosságától 

függően tud tanácsot 

adni az ilyen problé-

mával élő hallgatók-

nak. 

A fogyatékkal élők fel-

zárkóztatására tanári 

mentorprogramot fo-

gunk kidolgozni. Je-

lenleg egyetemi fele-

lőse (Esélyegyenlőségi 

Bizottság) van a fo-

gyatékkal élőknek, aki 

fogyatékosság jellegé-

től és súlyosságától 

függően tud tanácsot 

adni az ilyen problé-

mával élő hallgatók-

nak. 

A fogyatékkal élők felzárkóz-

tatására tanári mentorprogra-

mot fogunk kidolgozni. Jelen-

leg egyetemi felelőse (Esély-

egyenlőségi Bizottság) van a 

fogyatékkal élőknek, aki fo-

gyatékosság jellegétől és sú-

lyosságától függően tud taná-

csot adni az ilyen problémával 

élő hallgatóknak. 

Sportolók Az Egyetem sportolói-

nak tanulmányi telje-

sítménye nem ad fel-

adatot a felzárkózta-

tandó kategóriába. 

A normál tantervi háló 

szerin tervezett 

ütembe haladó sporto-

lóknak időkedvez-

ményt biztosít az 

Egyetem a sportolás 

idejére. Ez felmentést 

ad a kötelezően látoga-

tandó foglakozások 

némelyike alól. A fel-

mentések gyakorisága 

és térbeli kiterjedése 

mindig az oktató tanár 

szakmai kompetenciá-

ján múlik. 

 

 

A tehetséggondozás a sportoló 

körében megegyezik a normál 

hallgatóknál alkalmazott esz-

közökkel (TDK, kutatásba be-

vonás, intézeti demonstrátori 

elfoglaltság) 

Külföldiek A külföldi hallgatók 

részére nyelvi és szak-

mai felzárkóztatási le-

hetőséget biztosít az 

Egyetem. A szociális 

akklimatizáció és kul-

túrsokk csökkentésére 

a képzés megkezdése 

előtt mentortanár se-

gítségével tréning ad 

felkészülést. 

A külföldi hallgatók 

részére nyelvi és szak-

mai felzárkóztatási le-

hetőséget biztosít az 

Egyetem. A szociális 

akklimatizáció és kul-

túrsokk csökkentésére 

a képzés megkezdése 

előtt mentortanár se-

gítségével tréning ad 

jó felkészülést. 

A külföldiek is bekapcsolód-

nak a TDK mozgalomban. 
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6. Mutassa be az intézmény formális fellebbezési gyakorlatát! Hány hallgatói fellebbezés érkezett 

az elmúlt 5 évben (évenként)? Milyen területeket érintettek ezek? Ezek közül emeljen ki olyan 

példákat (max. 5), amelyek a fellebbezési eljárás megváltoztatását, vagy egyéb, a hallgató ta-

nulmányi kötelezettségeit érintő szabályok megváltoztatását eredményezték!  

A hallgatói panaszkezelés módja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 57-58.§-ban 

szabályozott rend szerint alakul, így ennek megfelelően a hallgató panasza esetén fordulhat a hallga-

tói érdekvédelmi szervezethez (HÖK), amit az Egyetem megfelelő szervezeti egységei kötelesek el-

bírálni. A vizsgák számához viszonyítva elenyésző a panasz, és ezt a szigorúan működő kettős, az 

osztályfőnökök és a Tanulmányi Osztály kontrollműködésének tulajdonítjuk, hiszen a vélt vagy valós 

sérelmek szinte minden egyes esetben - a mester-tanítvány kapcsolatból kifolyólag - osztályon belül 

megnyugtatóan rendezésre kerülnek. 

Olyan példákról, amelyek a fellebbezési eljárás megváltoztatását, vagy egyéb, a hallgató tanulmányi 

kötelezettségeit érintő szabályok megváltoztatását eredményezték nincs tudomásunk - természetesen 

ez nem azt jelenti, hogy nem létezhettek esetek, azonban az átadás-átvétel során nem kerültek elő 

olyan dokumentumok, melyek alapján a kérdést objektíven meg lehetne válaszolni. 

7. Milyen egyéb panaszkezelési eljárásokat alkalmaz az intézmény? 

Az OPR-t (Online Problémakezelő Rendszert), melyet a Hallgatói Önkormányzat által létrehozott 

problémakezelő felületet, amely saját e-mail címmel is rendelkezik (szfehok.problema@gmail.com). 

A rendszer nagy előnye az anonimitás, valamint az, hogy a Hallgatói Önkormányzat valamennyi, a 

hallgatókat érintő problémáról tudomást szerez az online kérdéssor kitöltésével. 

8. Mutassa be, hogy az intézmény milyen eljárások keretében vizsgálja felül a hallgatói értékelési 

eljárásokat, és ennek eredményeként a jellemző változásokat az utóbbi öt évben a különböző 

képzési szinteken és szakterületeken! (max. 1500 karakter, amennyiben eltérő, abban az eset-

ben szakterületenként) 

Minden olyan tárgynál, ahol vizsgakövetelménnyel végződik a kurzus, az oktató kompetenciáján mú-

lik, hogy szóbeli vagy írásbeli formában győződik meg a hallgató felkészültségéről. Adott kurzusok-

nál a hallgatók egységesen szóban vagy írásban vizsgáznak. Az Egyetemen jellemző, hogy az alap-

szakos hallgatóink, zömében írásbeli vizsgaformában a mesterszakos hallgatók szóbeli és írásbeli 

formában adnak számot tudásukról. Hallgatói kérésre ismétlő vagy javító vizsgánál az oktató enge-

délyezheti a másik vizsgatípus alkalmazását. Vitás esetekben a szakvezetőhöz, az osztályvezetőhöz, 

vagy az intézetvezetőhöz, oktatási rektorhelyetteshez lehet a hallgatónak fordulni. Ezekben az ese-

tekben, a hallgatónak kedvező döntések születtek az elmúlt években. Azoknál a tantárgyaknál, ame-

lyek a mintatanterv szerint kollokviummal végződnek javító és ismétlő vizsga esetén is a hallgató 

jogosult másik vizsgáztatót kérni. A hallgató az oktató közvetlen vezetőjéhez, vagy annak érintettsége 

esetén az oktatási rektorhelyetteshez fordulhat ezzel a kéréssel. Az oktató munkahelyi vezetője vagy 

intézetvezetője saját hatáskörébe dönt arról, hogy a javító vagy ismételt szóbeli vizsgához egy vagy 

két új oktatót jelöl ki. 

Az írásbeli számonkérések esetén a szorgalmi időszakban készült dolgozatokat a kijavításuk után egy 

héten belül megtekinthetik a hallgatók. Az évfolyam szintű dolgozatok megtekintését az előadások 

órarendi idejében biztosítjuk. Ebben az esetben csak azokat a dolgozatokat mutatjuk meg, amelyekre 

konkrét kérés érkezik. A szorgalmi időszak alatt a kurzusok általában gyakorlati jellegű írásbeli szá-

monkérések eredményeit minden esetben minden hallgatónak kérés nélkül is lehetővé tesszük. A 

vizsgaidőszakban írt vizsga dolgozatok megtekintésére a következő vizsgaidőpontban adunk lehető-

séget a betekintés ilyenkor azoknak lehetséges, akik azt kérik. Ezekkel a lehetőségekkel párhuzamo-

san tervezés alatt van az évközi írásbeli számonkérések eredmények e-learning felületen való bemu-

tatásának bevezetése. Ezekben az esetekben a személyiségi jogok figyelembevétele mellett az ered-

ményeket csak a NEPTUN kód megadásával és a nevek kitakarásával tesszük majd közzé. 

https://docs.google.com/forms/d/1V-1n0pv8LvFniZYrN-xEURWZ4K6PxvMFdv4YKWfEKIM/viewform?edit_requested=true
mailto:szfehok.problema@gmail.com
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9. Mutassa be, hogyan elemzik a hallgatói értékelés eredményeit (átlagok, szórás) és ezen indiká-

torok trendjeit! Milyen gyakori az elemzések elvégzése és ennek kiterjedtsége az intézményen 

belül (félévenként/tanévenként/kurzusonként)? Mutasson be legalább 10, a képzési programot 

érintő intézkedést ezen elemzési eredmények alapján az elmúlt évekből (adatok, trendek, intéz-

kedés)! 

Az Egyetem szakjai esetében a hallgatói értékelés elemzése az intézetvezetők és a szakvezetők ha-

tásköre, amely kiterjed többek közt a záróvizsga eredményeinek és tapasztalatainak kiértékelésére, a 

szükséges változtatások indítványozására, az OMHV eredményei alapján fejlesztési javaslatok meg-

fogalmazására. Az analízis alapját, adatbázisát a NEPTUN tanulmányi rendszer adja. A különböző 

jellemző paraméterek (átlag, szórás, korreláció) számítása ebből az adatbázisból történik. A tényle-

gesen elért hallgatói eredmények elemzése mellett a kurzusjegyek átlaga, a sikertelen vizsgák, illetve 

a lemorzsolódó hallgatók aránya a legfontosabb vizsgált mutatók. Ezzel párhuzamosan a hallgatók 

által a tantárgyak tematikájáról, a tanórák minőségéről és oktatókról alkotott véleményét értékelik, 

melyet az indikátor-adatok értékelésénél figyelembe vesznek. A tárgyfelelősök egyénileg is nyomon 

követik az indikátorok trendjeit saját felhasználási célra, a félévközi számonkérések eredményeiről 

is készítenek statisztikát. A tantárgyak féléves zárásakor a gyakorlati jegyre végződő tárgyak érdem-

jegyeinek elemzését a szorgalmi időszakot követő első hét után végzi a tantárgyfelelős oktatója. A 

vizsgával végződő tárgyak esetében a vizsgaidőszak lezártával kerülnek elemzésre a hallgatói ered-

mények. A számszerű elemzésen túl a tárgyak túlnyomó többségénél az átlagos eredmények megál-

lapítása után további szakmai intézkedés általában nem szükséges. A kirívóan alacsony vagy kirívóan 

magas átlagos eredménnyel záruló tárgyak esetében, ennek következményeiről az osztályvezető, a 

szakvezető és az intézetvezető együttes mérlegelés alapján dönt. 

1. Korrepetálások rendszerének felülvizsgálata, kiterjesztése, felzárkóztató, szabadon választ-

ható tantárgyak bevezetése, oktatókkal való konzultációk lehetőségének és számának bőví-

tése, szintfelmérők rendszerének bevezetése. 

2. Hallgatói demonstrátori rendszer bevezetése a legjobban tanuló hallgatók körében, bevonva 

őket az adott intézet munkájába, ezzel is ösztönözve a továbbtanulásukat, PhD képzésre való 

jelentkezésüket. 

3. Folyamatos tanulás elősegítése érdekében, évközi számonkérés intenzifikálása, hogy a közép-

fokú oktatási intézményekből kikerült, folyamatos számonkéréshez szokott hallgatók lemor-

zsolódását csökkentsük. 

4. Elektronikus tananyagok kidolgozása a fejlett telekommunikációs eszközök nyújtotta lehető-

ségek kihasználása végett. 

5. A Magyarországon működő különböző méretű és tulajdonosi struktúrájú színházak, művé-

szeti vállalatok vezetőinek bevonása az oktatás folyamatába, ezzel is segítve hallgatóink azon 

tudásának- és kompetenciáinak bővítését, melyre a munkaerő piacra kikerülve szükségük 

lesz. 

6. A záróvizsgákon felmerülő hiányos ismeretek alaposabb számonkérésére, több tantárgyból is 

minimum követelmények kerültek bevezetésre, amelyek már az aláírásnak is a feltételei, to-

vábbá a záróvizsga bizottságok tagjainak összeállításánál a külső- és belső szakemberek meg-

hívása előtt figyelembe vesszük az adott szak eredmény indikátorait. 

7. Az Egyetem képzésein a szak szintű lemorzsolódás csökkentése céljából, az alapozó tárgyak 

mellett lehetőség van a szakma rejtelmeibe bevezető, szabadon választható tantárgy felvéte-

lére, hogy ne veszítsék el az első éves hallgatók a szakmai iránti motivációjukat. 

8. Az Egyetemen az oktatók továbbképzése céljából, tréning jellegű képzést indítunk, amely 

során munkatársaink a felsőoktatásban tanuló, Y- ill. Z-generációba tartozó fiatalok oktatásá-

ban hatékonyan alkalmazható módszertani készletről, valamint a diákok képzésének speciális 

társadalmi, pszichológiai és pedagógiai aspektusáról kapnak képet. 
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9. Tanulásmódszertan kurzus bevezetése az Egyetemen: A 2021/22-es tanév őszi félévétől hall-

gatói lemorzsolódás csökkentését célzó Tanulásmódszertan foglalkozást indítottunk szabadon 

választható tantárgyként. 

10. Az Egyetem külföldi hallgatói körében a 2021/22-es tanév őszi félévétől bevezetjük a záró-

vizsga utáni visszacsatolás lehetőségét, miszerint szakmai egyeztetést, véleményezési lehető-

séget biztosítunk a végzett hallgatók számára a képzési rendszer működéséről, amiket beépí-

tünk a minőségbiztosítási rendszerünkbe. 

10. Foglalja össze az ESG 1.3-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/tudomány-

ágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 1000 karakter 

terjedelemben foglalja össze. 

Az Egyetem maximálisan figyelembe veszi a hallgatók és szükségleteik sokféleségét, a lehető legru-

galmasabb tanulási útvonalakat próbáljuk lehetővé tenni számukra a művészetképzés általánosan el-

mondható sokfélesége mellett. Tesszük ezt a hallgatói egyéni értékek középpontba kerülésével, az 

átjárhatóságok, választható tantárgyak, specializációk, rugalmas gyakorlati képzések megteremtésé-

nek lehetőségével.  

Az Egyetem különféle tanítási módokat vesz figyelembe és alkalmaz, rugalmasan használ többféle 

pedagógiai módszert: kontakt és online órák, elektronikus tananyagok, tanulássegítő és felzárkóztató 

programok.  Az Egyetem az autonóm tanulói öntudat megvalósítására bátorít, miközben gondoskodik 

a megfelelő oktatói irányításról és támogatásról. Az Egyetem szabályzatai – a hallgatói követelmény-

rendszer idevonatkozó fejezetei, valamint a minőségbiztosítás idevonatkozó folyamatai – megfelelő 

módon rendelkeznek a hallgatók panaszainak kezelésére.  

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk biztosítani valamennyi 

hallgatónk számára - a fogyatékkal élők számára is – a tanulás lehetőségét, így pl.: a filmes képzések 

esetében, az elméleti tantárgyakat audiovizuális támogatással oktatjuk.   

Az Egyetem irányelvei megfelelnek az ESG 1.3.-ban megfogalmazottaknak. Az értékelők (oktatók, 

bizottságok, osztályfőnökök, stb...) ismerik és rendszeresen felülvizsgálják, és ha szükséges módo-

sítják azon szabályozókat, amelyek az értékelésekről rendelkeznek. Az értékelés kritériumai és mód-

szerei, valamint az osztályozás kritériumai nyilvánosak, a hallgatói követelményrendszerben bárki 

számára elérhetőek az egyetemi honlapon. Az Egyetem oktatói és vizsgáztatói négy alapelvet követ-

nek: magas szakmai színvonal; törvényesség; emberség, empátia; továbbá az egyéni teljesítőképesség 

és határok túllépésére ösztönzés a fejlődés érdekében. Ahol az lehetséges, az értékelést egynél több 

vizsgáztató végzi. Létezik formális fellebbezési lehetőség a hallgató számára, az Egyetem valameny-

nyi hallgatóját megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga. 
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II.4.  ESG 1.4 A HALLGATÓK FELVÉTELE, ELŐREHALADÁSA, TANULMÁNYAIK ELIS-

MERÉSE ÉS A KÉPESÍTÉS ODAÍTÉLÉSE 

1.     Az ESG 1.4 pontjának megfelelő szabályozás jelenléte: 

Intézményi szabályozás tárgya 
Vonatkozó szabályzat, szabályzathely, egyéb 

dokumentum webcíme 

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint az 

intézményi szabályozási körbe utalt felvételi el-

járás valamennyi képzési szinten 

HKR 

a hallgatók előrehaladása, előrehaladásuk köve-

tése 

HKR 36.§; 37.§;   

SZMR 4. § (1);    

a tanulmányi adminisztráció SZMR 28. §; 29. §; 

a kreditek megállapítása és elismerése, bele-

értve az informális tanulás során szerzett isme-

retek elismerését 

HKR 13. §; 16. § (3); 23. § (8) 

előtanulmányi követelmények megállapítása HKR 28. §, továbbá az egyes képzések tantervei  

kötelező tantárgyak felvétele, kötelezően vá-

lasztható tantárgyak felvétele, szabadon vá-

lasztható tantárgyak felvétele, esetleges korlá-

tozások 

HKR 30. § 

a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítése HKR 

a végbizonyítvány (abszolutórium) megszer-

zése (valamennyi képzési szint) 

HKR 

záróvizsga (lebonyolítás rendje, a bizottság 

összetétele, stb.) 

HKR 

oklevél kibocsátása HKR 

 

 

http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
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2.  Melyek azok a folyamatok, amelyek keretében az intézmény minőségbiztosítási rendszere a 

fenti szabályzatok, szabályzathelyek alkalmazásából eredő felhasználói (hallgató, oktató, admi-

nisztrátor, ügyintéző) tapasztalatokat összegyűjti és értékeli? 

A legfontosabb folyamat a minőségbiztosítási eljárás keretében a Neptun/Unipoll rendszerének se-

gítségével történő kérdőíves megkérdezés és kiértékelés, a hallgatók előrehaladása, tanulmányaik el-

ismerése és a képesítés odaítélése.  

A hallgatókat érintő szabályzatok (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat) felül-

vizsgálata folyamatban van. A jelenleg is tartó folyamat során a megelőző időszak jogszabályi válto-

zásaiból következő módosításokon és a modellváltáson kívül a gyakorlati tapasztalatok alapján szük-

ségesnek ítélt módosító javaslatok is egyeztetésre kerülnek, hogy közösen jóváhagyott – a HÖK 

egyetértésével ellátott – javaslat kerüljön a Szenátus elé, így a változások a következő tanévre – ahol 

releváns természetesen felmenő rendszerben – hatályba tudjanak lépni. Fontos kiemelni, hogy a ha-

tályos SZMR szerint valamennyi döntéshozó és döntést előkészítő testületben van és működik is a 

dolgozói és a hallgatói képviselet. 

Hallgatói kérdés/kérés esetén a fenti szabályzatok tartalmáról, elérhetőségéről az Oktatástámogatási 

Igazgatóság külön is tájékoztatja a hallgatókat. Az Igazgatóság a hallgatókkal és a HÖK-kel való 

kapcsolattartás során a visszaérkezett javaslatokat eljuttatja az MMT-n keresztül az Egyetem többi, a 

minőségbiztosításban részt vevő szervezeti egysége részére. 

3.  Nevezzen meg 3 olyan esetet, amikor a tanulmányi adminisztráció felhasználói visszajelzését 

követően a fenti szabályzók valamelyikének módosítására került sor.  

A fenti szabályzatok alkalmazásából eredő felhasználói (hallgatói, oktatói, adminisztrátori, ügyinté-

zői) tapasztalatok összegyűjtése és értékelése - a modellváltás következményeként - jelenleg is zaj-

lik.  E visszacsatolási metódust a jövőben is alkalmazni kívánjuk, ezáltal folyamatos aktualizálásra 

késztetve a szabályozói környezetet. 

4.     Mutassa be, hogy a felvételi eljárás során az intézmény alkalmaz-e képzés specifikus külön kö-

vetelményeket! Melyek ezek vizsgálatának (egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, gya-

korlati alkalmassági vizsga) fontosabb jellemzői? 

Általánosságban elmondható, hogy az egyetemünkön a hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmá-

nyaik elismerése és a képesítés odaítélése tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint működik. 

Egyetemünk a felvételi alkalmasságot, a tehetséget elsősorban kreatív gyakorlatok sorozatával méri 

ezáltal alkalmazva speciális felvételi módszereket. A leendő diákok pályafutása a három-ötfordulós, 

hetekig tartó elméleti és gyakorlati írásbeli és szóbeli felvételi vizsgákon való részvétellel kezdődik. 

Ekkor tudásuk, tájékozottságuk és egyéb felkészültségük révén számot adhatnak készségeikről és 

képességeikről, és a sikeres produkció révén az Egyetem hallgatójává válnak. Csak a felvételi eljárás 

első fordulója tartalmaz a tudást objektíven mérő teszteket. A további fordulókban az osztályt indító 

tanárok vezetésével elsősorban a készségek és attitűdök kvalitatív felmérése zajlik. Az adatokat e 

téren teljes mértékben az osztályvezető tanárok, valamint az Oktatástámogatási Igazgatóság munka-

társai szolgáltatják.  

Pl.: a felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széles körű olvasottságot, irodalmi, színházi, 

filmes, zenei és képzőművészeti tájékozottságot igényel. A jelentkező az olvasott művek és látott 

előadások elemzésével, valamint drámai szövegek színpadi megjelenítésének elképzelésével bizo-

nyíthatja rátermettségét. A végső elbírálás alapja a színpadi jelenetek gyakorlati megrendezése.  
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Bemutatkozó videó elkészítése esetekben kötelező, de sem egészségügyi alkalmassági, pályaalkal-

massági, gyakorlati alkalmassági vizsga megléte nem elvárt a felvételi eljárás során. Az érdeklődő 

jelentkezők a honlapon további tájékoztatást kaphatnak: hogyan készülj a felvételire? - címmel. 

5.   Mutassa be, hogyan biztosítják az intézmény saját hatáskörébe tartozó felvételi eljárások ob-

jektivitását, pártatlanságát! 

Az intézmény saját hatáskörébe tartozó felvételi eljárások objektivitását, pártatlanságát az esély-

egyenlőség biztosítására vonatkozó rendelkezések betartatásával, a hátrányos megkülönböztetés ti-

lalmával, illetve a jogorvoslat lehetőségekkel biztosítjuk a felvételizők számára.  Több fordulós fel-

vételi rendszer kialakítása, minél több szakértő bevonásával, a minél objektívebb felvételi eredmény 

kialakítása érdekében történik: írásbeli, ezt követően szóbeli a felvételi bizottság előtt. Saját, anoni-

mitást biztosító számkóddal kerülnek rögzítésre a jelentkezők eredményei a jelentkezők regisztráci-

ójától kezdődően az eljárás lezárásáig.  

6.    Az intézmény milyen eljárások és eszközök segítségével, milyen időközönként gyűjt információt 

a hallgatók előrehaladásáról? Hogyan támogatja az intézmény a hallgatók megfelelő ütemben 

történő – mintatanterv szerinti – előrehaladását? (Itt mindenképpen térjen ki a hallgatói mo-

bilitási programok során alkalmazott eszközökre.) 

Az oktatás támogatásához kapcsolódó adminisztráció igyekszik teljeskörűen segíteni a hallgatók elő-

rehaladását. Ennek megfelelően az őszi és a tavaszi szemeszterek elején a mintatanterveknek megfe-

lelően kurzusokat az Oktatástámogatási Igazgatóság előadója hirdeti meg szakonként a NEPTUN 

rendszerben. A kurzusmeghirdetés, majd a tárgy-felvételi időszak lezárását követően az Igazgatóság 

munkatársai egyesével ellenőrzik a hallgatókat, hogy a mintatan-tervükben előírt valamennyi köte-

lező és szabadon választható kurzust (előadást és gyakorlatot) felvették-e. Amennyiben nem, akkor 

az Igazgatóság felhívja arra a hallgató(k) figyelmét. A vizsgákra való jelentkezésben való fenn-aka-

dások esetén a hallgatók folyamatos segítséget kapnak a tanulmányi előadóktól. Az utolsó évfolya-

mukat kezdő hallgatóknál az őszi szemeszterben a tanulmányi előadók abszolutórium ellenőrzését is 

elvégzik. Ennek segítségével, az esetleges hiányok esetében időben figyelmeztetni tudjuk azokat a 

hallgatókat, akiknek különben nem lenne meg az oklevél kiadásához szükséges, a mintatantervben 

előírt kreditszámuk. A hallgatók 10%-kal léphetik túl a mintatantervükben előírt, kötelezően meg-

szerzendő kreditszámot, ezért az oktatásszervezési előadók szemeszterenként figyelik a hallgatók tel-

jesítéseit ebből a szempontból is. 

7. Hogyan és milyen mértékben biztosított a hallgatók számára, hogy tantárgyaikat idegen nyel-

ven vegyék fel? 

Az alábbi képzésekben biztosított már jelenleg is a hallgatók számára, hogy tantárgyaikat idegen 

nyelven vegyék fel. Idegennyelvi Oktatási Központ létrehozását tervezzük a nyelvi készségek fej-

lesztése érdekében, ami a hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése mellett az oktatók ilyen irányú 

fejlődését is segíteni fogja. (DocNomads, EDUcenter, Mobile Journalism, Viewfinder, Erasmus, 

UNI-V-ARTS…).  

7. számú. melléklet: idegen nyelvet tanulók félévenkénti részletes kimutatása 

8.     Milyen eljárás keretében vizsgálja az intézmény, hogy minden félévben a mintatanterv szerinti 

tantárgyak meghirdetésre kerültek-e? 

Az Egyetem intézetei a szorgalmi időszak kezdetéig írásbeli tájékoztatást adnak a hozzájuk tartozó 

szakok tanrendjéről, amely tartalmazza az egyes tárgyak alapvető követelményeit és a tárgyak felvé-

telének feltételeit is. Az adott félévre előírt tárgyakat a hallgatói követelményrendszer szerint a hall-

gató a szorgalmi időszak második hetének végéig köteles felvenni. Ezeknek a tárgyaknak a megne-

vezését tartalmazza az adott szak mintantanterve. A hallgatónak nagyon indokolt esetben arra is le-

hetősége van, hogy szakmai főtárgyat a következő szemeszterre halasszon. A hallgatónak a kötelező 

https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire/#1540464722615-8f2d77eb-b9a5
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tárgyak mellett a mintantervben rögzített számban szabadon választható tárgyakat is el kell végeznie. 

Ezek a tárgyak a kötelező tárgyakkal együtt vannak meghirdetve a NEPTUN rendszerben, a hallgatók 

számára egyértelműen. A szabadon választható tárgyak mellett a hallgatóknak speciális kollégiumok 

elvégzésére is lehetőségük van. 

A hallgatónak tanulmányai során legfeljebb két alkalommal lehetősége van arra is, hogy a korábban 

felvett, de elvégezni mégsem kívánt tanegységeket (a kötelezően elvégzendők kivételével) a szor-

galmi időszak harmadik hetének utolsó napjáig töröltesse órarendjéből. Amennyiben a felvett tárgya-

kat személyi vagy tárgyi okok miatt nem tartják meg, a tanulmányi előadók azt automatikusan törlik 

a hallgatók órarendjéből. 

9.    Van-e lehetőség a szabadon választható tantárgyak helyett önkéntes tevékenységet végezni?  

A szabadon választható tantárgyak helyetti önkéntes tevékenység végzése jelenleg nem választható 

a hallgatók számára, de a kiemelkedően feszes képzési rendszer miatt eddig erre nem is lett volna 

igény. Azonban az Nftv. 49. § (2) alapján a biztosítani kellene ezt a lehetőséget a hallgatók számára, 

de a TVSZ nem rendelkezik róla. „A hallgató részére biztosítani kell, hogy a tanulmányai során az 

oklevél megszerzéséhez előírt összes kreditmennyiség legalább öt százalékáig szabadon választható 

tárgyakat vehessen fel, vagy e tárgyak helyett önkéntes tevékenységben vehessen részt.” A jövőre 

nézve meg kell teremteni az összhangot a törvényi előírással és az önkéntes tevékenység végzését 

lehetővé kell tenni. 

10.    Milyen eljárások keretében, kiknek a bevonásával kerülnek meghatározásra a pontos értéke-

lési, osztályozási kritériumok? Hogyan, hol és mikor hozzák ezeket nyilvánosságra? 

Az Egyetem több, mint 150 éves története erőteljesen formálja a vizsgakövetelményeket. A hallga-

tóban a szabályzatok, a hallgatói szerződések, a mintatanterv és a félévenkénti kurzuslista is tudato-

sítja: mikor milyen formában méri az Egyetem előrehaladásukat, határozza meg számonkérés formá-

ját. A kritériumok megfogalmazása egységes, de feltétlenül jeleznünk kell: a művészeti képzésben a 

hallgatói értékelés a hagyományos három és ötfokozatú értékelésnél egyénre szabottabb lehetősége-

ket igényel, és erre tekintettel egyetemünk értékelési rendszere egyedülálló. Egyik nagy erősség a 

tanárok és diákok közti szoros viszony és ebből eredően a vizsgamunkák alapos, az egyéni tehetség-

gondozást leghatékonyabban szolgáló személyre szóló értékelése. 

Többféle pedagógiai módszerrel biztosítjuk a hallgatók motiváltságát a klasszikus képzési formák 

mellett az egyéni feladatmegoldást a kiscsoportos szakmai prezentációk a kutatási területekhez kö-

tődő tudományos megismerés módszerét és egyes speciális esetekben távoktatás lehetőségét is kínálni 

tudjuk a hallgatók számára. Az Egyetem vezető testületei rendszeres időközönként értékelik és pon-

tosítják képzési módokat és a pedagógiai módszereket. Az elmúlt időszakban széles körben alkalma-

zott szakmai módszertani és pedagógiai eljárásokkal kialakítottuk a tanulók és oktatók kapcsolatában 

kölcsönös tiszteletet. Ennek indikátoraként a Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság értékeli a 

hallgató panaszok mennyiségét, jellegét, és kezelésének módját. Az Egyetem vezetése és oktatói a 

tanulmányi értékelés jelentőségét, a hallgatók előrehaladását a majdani karrierjük szempontjából is 

nyomon követjük. Az OMHV segítségével értékeljük az oktatóknál létező teszt és vizsgamódszere-

ket, továbbá tervezzük, hogy belső képzésekkel támogassuk oktatóink ezen képességeinek fejleszté-

sét. 

11.    Az informális és nem formális tanulás korábbi eredményeinek elismerésére a felvételi eljárás, 

illetve a tanulmányok során van-e kidolgozott eljárása az intézménynek? Ha igen, milyen ta-

pasztalatai vannak ezzel kapcsolatban? 

A kreditek megállapítása és elismerése, beleértve az informális tanulás során szerzett ismeretek te-

kintetében a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a más egyetemen elvégzett tárgyaikat elismer-

tessék. Az elismertetéshez le kell adniuk a teljesítést igazoló indexkivonatot, valamint az elfogadtatni 

kívánt tárgy tematikáját, hogy igazolható legyen a 75%-os tematikai egyezés. A tárgy elfogadásáról 
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a Kredit és Kreditátviteli Tanács dönt. A tárgy elfogadása esetében a Oktatástámogatási Igazgatóság 

munkatársai rögzíti az elismert tárgyat a Neptunban a hallgató speciális indexsorában, megadott kre-

ditértékkel és érdemjeggyel. A speciális indexsorban adott félévhez rögzített tárgy megjelenik a hall-

gató tanulmányi átlagában is. 

12.    Az intézmény milyen eljárások keretében vizsgálja a kreditelismerés 75%-os tartalmi egyező-

ségének megállapítására alkalmazott módszereket, és azok Lisszaboni elismerési egyezmény-

nek való megfelelését? 

Az elismertetéshez le kell adniuk a hallgatóknak a teljesítést igazoló indexkivonatot, valamint az 

elfogadtatni kívánt tárgy tematikáját, hogy igazolható legyen a 75%-os tematikai egyezés. Ebből ere-

dően a tartalmi egyezőséget a tematikai egyezőség alapján vizsgáljuk. 

TVSZ 40.§ alapján: valamely tantárgy vagy félévi követelmények teljesítése alól kérelemre és az 

intézetvezető javaslatára a hallgató felmentést kaphat, ha a kérelmező hallgató a követelményeket 

már korábban teljesítette (pl. más felsőoktatási intézményben, párhuzamos képzésben, illetve máso-

dik alapképzésben, továbbá korábbi tanulmányai során stb.).  

A kérelmet – a megfelelő igazolásokkal együtt – az Oktatástámogatási Igazgatóságon kell beadni, 

arról az intézetvezető javaslatának figyelembevételével a Kredit és Kreditátviteli Tanács dönt. A be-

nyújtás időpontja a szorgalmi időszak második hetének vége. 

13.   Van-e olyan képzési terület, ahol a kreditelismerés (módszer, eljárás) egységesítése érdekében 

más intézménnyel együttműködik? Amennyiben van, mutassa be röviden. Amennyiben nincs, 

jelölje meg azokat az intézkedéseket, melyeket a gyakorlat bevezetése érdekében tett.  

Az Egyetemünkre való átjelentkezés - a speciális képzési rendszeréből fakadóan - rendkívül ritka. 

Átjelentkezés helyett általánosabb a vendéghallgatói jogviszony létesítése. Az intézményi kreditelis-

merési szabályzást - az Nftv. vonatkozó rendelkezései alapján - a Kredit és Kreditátviteli Tanács 

hajtja végre. Általánosan megfogalmazható azonban, hogy az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hall-

gató más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszonyban folytas-

son résztanulmányokat, ha ezt számára a fogadó intézmény is lehetővé teszi. 

Magyarországi felsőoktatási intézménnyel jelenleg nincsen egységesítés, kevés a művészeti intéz-

mény, amellyel ez megvalósítható, rendkívül szerteágazó a művészeti ág. Mindazonáltal meg kell 

vizsgálni ennek a jövőbeni lehetőségét. 

14.    Milyen módon és rendszerességgel vizsgálja az intézmény, hogy az abszolvált hallgatók kompe-

tenciája a végzés során eléri-e a KKK-ban rögzítetteket? Összehasonlítja-e ezt a belépéskori 

kompetencia mérésekkel? Milyen módon használja ezek eredményeit? 

Az Egyetem rendszeresen felülvizsgálja a képzési programokat. A felülvizsgálat alapját egyrészt az 

oktatói, hallgatói vélemények kikérése, a hallgatók előrehaladásának figyelemmel kísérése, az adott 

képzési ciklus végét követő nyilvános produkciók értékéléséhez meghívott külső szakértők vélemé-

nye és a munkaerőpiaci visszacsatolások képezik. A minőségbiztosítási rendszer kiemelt figyelemmel 

kíséri az angol nyelvű képzéseket, ahol a szakoknak „Joint leágazásai” vannak, vagy hordoznak Eras-

mus-diákok által felvehető elemeket. A nemzetközi képzéseinket kiszolgáló szakjaink felülvizsgála-

tába külsős kollégák szakértelmét is használjuk, így a dokumentumfilm-rendező MA rendszeresen 

portugál és belga tanárok véleményével alakul. A hazai képzéseinkre koncentráló szakok felülvizs-

gálatába külsős kollégát akkor invitálunk, ha kurzus tartásával részese lesz a képzésnek. 

A visszacsatolás a legjobban működő minőségbiztosítási mozzanatunk. A munkáltatók a produkció-

ink támogatói, a hallgatóink mind a filmes, mind a színházi területeken ismert kollégákhoz mennek 

dolgozni. Ez is az előnye a mester-tanítvány képzésnek, hiszen az SZFE oktatói jelentős arányban 

alkotó művészek, sőt, pályájuk sikeres szakaszában dolgozó alkotók, így a tanítvány kollégává válik, 

a visszacsatolás, a pályakövetés mindennapos rutinná egyszerűsödik. Erre kiváló értelmező példa 
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Máté Gábor első színészosztálya, amely minden évben AlkalMÁTÉ Trupp néven összejön, hogy 

egyikükről készítsenek előadást. (https://hu-hu.facebook.com/trupp.alkalmate). A visszacsatolás 

tehát nemcsak rendszeres, de nyilvános is. A képzéseink hasonló példákkal élnek, a látványtervező 

mesterszakos hallgatók pl. együtt dolgoznak osztályfőnökükkel a legnagyobb amerikai produkciók-

ban. 

Az osztályvezetői rendszerben résztvevő tanárok a képzés elején egy teljes kompetencia térképet ké-

szítenek, amik már a képzés elindulása előtt tartalmazzák a várható fejlődés irányait, mérföldköveit, 

illetve azok kifutásának időpontjait. 

(8. sz. melléklet: osztálytagok bemutatása)  

15.    Mutassa be, hogyan biztosítják, hogy az oktatók, a tanulmányi adminisztrációban részt vevő 

személyek ismerjék és következetesen érvényesítsék a tanulmányi előrehaladásra, a tanulmá-

nyok értékelésére, elismerésére vonatkozó szabályzókat, ideértve az egységes tanulmányi rend-

szer helyes használatát! Hogyan vizsgálja az intézmény ennek teljesülését?  

Az Egyetem által használt egységes tanulmányi rendszer (NEPTUN) belépésköteles oldalán helye-

zünk el részletesen kidolgozott tantárgyleírásokat és eljárásrendeket. Továbbá tervezzük Neptun ok-

tatási modul kötelező elvégzését az oktatók része külsős Neptun szakértők által, ami segíti az egysé-

ges tanulmányi rendszer használatának elsajátítását. A rendszer használatával kapcsolatba az Okta-

tástámogatási Igazgatóság munkatársai rendszeresen segítséget nyújtanak az oktatók számára. Ezen 

kívül folyamatos support és helpdesk szolgáltatást is nyújtunk külsős szolgáltató bevonásával. A 

rendszer helyes használatát segítené az egységes adattöltési szabályok beállítása, ami kizárja a ren-

deltetésszerűtől eltérő használat lehetőségét az adott adatkörök tekintetében. 

16.    Milyen eljárás keretében vizsgálja az intézmény a hallgató felvételére, előrehaladására, tanul-

mányok elismerésére, képesítés odaítélésére vonatkozó szabályokban rögzített kedvezmények, 

kivételek alkalmazását (gyakoriság, eljárási rend betartása stb.)? 

A tanulmányokban való előrehaladás rendjét a mintatantervek és az előhaladási naplók szabályozzák. 

Betartásukat a Neptun rendszer beállításai is biztosítani tudják. Pl.: nem tud a hallgató olyan tantár-

gyat felvenni, amelynek előhallgatási kötelezettségét még nem teljesítette. Esélyegyenlőségi kedvez-

ményeket az Esélyegyenlőségi Bizottság (EEB) adhat. Az EEB határozatát az Oktatástámogatási 

Igazgatóság hajtja végre (pl. nyelvvizsga alóli felmentés az oklevélhez), ill. az érintett intézetek (pl. 

vizsgákkal kapcsolatos kedvezmények). 

Továbbá kedvezményes tanulmányi rend kérhető a TVSZ 31. §-a alapján a különleges helyzetben 

lévő hallgató számára – a tanulmányi átlagtól függetlenül – az indokok által meghatározott időtar-

tamra (pl. GYES vagy külföldi ösztöndíj), a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó hallgatónak, 

amennyiben az egyetemi követelmények elsajátítására önállóan képes (a gyakorlati tárgyak kivételé-

vel). A kedvezményes tanrend leghamarabb két lezárt félév, illetve minimum 60 megszerzett kredit 

esetén engedélyezhető. A kedvezményes tanrendben a hallgató eltérhet az Egyetem által ajánlott tan-

tárgyfelvételi rendtől. A kedvezményes tanulmányi rendet a Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bi-

zottság engedélyezi az intézetvezető, az osztályvezető és a tárgyat oktató tanár egyetértésével. 

17.   Röviden mutassa be a nemzetközi közös képzésekben (ha van ilyen az intézményben), a felvé-

telben, előrehaladásban, tanulmányok elismerésében, képesítés odaítélésében érvényesülő kü-

lönös szabályokat! 

Az Erasmus Mundus által finanszírozott, 3 európai Egyetem szervezésében, de az SZFE vezetésével 

megvalósuló dokumentumfilm-rendező művész MA (európai nevén a DocNOMads) képzés tartal-

maz ilyen különös szabályozást, akár csak ha a nem egységes európai osztályzat- és értékelési rend-

https://hu-hu.facebook.com/trupp.alkalmate
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szerre gondolunk. A DocNOMads a sikeresen működő dokumentumfilm-rendező joint mesterkép-

zése, mely képzésről a tagintézmények egymással nemzetközi szerződést kötöttek, ami tartalmazza a 

különös szabályokat. https://szfe.hu/hirek/docnomads-program/ 

 

18.    Foglalja össze az ESG 1.4-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/képzési 

ágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 1000 karakter 

terjedelemben foglalja össze. 

Alapelvünk, hogy a hallgatók egy kiszámítható, pontosan és következetesen alkalmazott szabályzati 

környezetben tudnak biztonságosan végig haladni tanulmányaikon. Ennek érdekében, a hallgatókra 

vonatkozó egyetemi szabályzatok pontjait az intézményi szabályzatokban rögzítjük (Hallgatói Köve-

telményrendszer). Szabályzataink kialakításakor kettős célunk volt, az Nftv. által előírt, egyéni tan-

rend szerinti rugalmas előrehaladás feltételeinek biztosítása és a teljesíthetetlen hallgatói vállalások 

pontos szabályozásokkal, beépített korlátozókkal történő megelőzése (pl. félévenként maximálisan 

felvehető kreditek száma, szakmai gyakorlati félévben felvehető tanegységek száma). A hallgatói 

előmenetel egyik legfontosabb támogatási eleme, hogy rendszeresen felhívjuk hallgatóink figyelmét 

a szabályzatok előírásaira, betartására. Az intézményi honlapunkon valamennyi szabályzat elérhető 

https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-2/. 

(9. sz. melléklet: Hallgatók aránya finanszírozási forma szerint) 

 

II.5.  ESG 1.5 OKTATÓK  

1. Az ESG 1.5. pontjának megfelelő szabályozás jelenléte: 

Intézményi szabályozás tárgya 
Vonatkozó szabályzat, szabályzathely, egyéb do-

kumentum webcíme 

oktatók kiválasztása, intézményi alkalma-

zás követelményei (nem törvényben rögzí-

tett, egyedi) 

FKR 7. §; 8. §; III. fejezet 

oktatói előmenetel speciális (intézményi) 

feltételei 
FKR III. Fejezet     

2. Az intézmény oktatói összetétele hogyan biztosítja a stratégiai dokumentumokban, minőségpo-

litikai dokumentumokban megfogalmazott célokat?  

Az egyetemi képzések elsődlegesen az Egyetem több, mint 150 éves hagyományait viszik tovább. Az 

intézmény valódi értékét az az egyéni, eredeti oktatási közeg adja, amely más magyarországi egyete-

men nem található meg és éppen emiatt válik sajátossá az intézmény megítélése a sztenderd egyete-

mekre szabott jogszabályi kategóriák alkalmazása esetén. Művészeti egyetem lévén a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen az oktatók jogszabály szerinti minősítettsége mellett fontos a valódi mi-

nősítettség, a mestertanárok egyéniségének, művészi értékrendjének kisugárzása, szakmai körökben 

való elismertsége - mindezt nehéz statisztikába foglalni. E területen a fokozatok helyett a művészeti 

díjak mérvadóbbak.  

Az egyetemen kiemelkedően sok Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész, valamint más nívós el-

ismerésben részesült művész oktat. Annak érdekében, hogy az intézmény továbbra is megőrizhesse 

https://szfe.hu/hirek/docnomads-program/
https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-2/
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/2_SZMR_FKR_20200928_1015.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/2_SZMR_FKR_20200928_1015.pdf
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unikum jellegéből fakadó igen jelentős értékét, szükséges az oktatói minősítés során is elvonatkoz-

tatni az általános kategóriák szerinti megítélés módszerétől. A link a kinevezett oktatóink díjait 

tartalmazza. 

A legutóbbi, 2014-es akkreditációs eljárásunk idején a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóink 

száma 42 fő volt, megbízási szerződéssel 111 fő dolgozott, míg 2021-ben a teljes és részmunkaidőben 

foglalkoztatott oktatók száma 92 fő, megbízási szerződéssel 23 fő oktató dolgozik. Megállapítható 

tehát, hogy a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma több, mint a duplájára növe-

kedett bővítve az oktatói kapacitást az egyetemen. Az oktatói összetételt fokozatok szerinti és a ki-

nevezett oktatók tudományos fokozatok szerinti besorolását az alábbi táblázatokban összegezzük, 

összevetve a két akkreditációs eljárás időpontját. 

Fokozatok szerinti oktatói összetétel 

 

 

Az oktatói fokozatok tekintetében elmondható, hogy kiemelkedően megugrott az egyetemi adjunk-

tusok száma, valamint az egyes művészeti területeken alkalmazott ún. művésztanárok foglalkozta-

tása. 

Tudományos fokozatok az oktatók között 

 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Oktatoi-nevsor-GDPR-1.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/Oktatoi-nevsor-GDPR-1.pdf
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A tudományos fokozatok tekintetében elmondható, hogy az SZFE Doktori Iskolájában a PhD képzé-

sen résztvevők száma kiemelkedően megnövekedett, valamint olyan végzettek is sikeresen abszol-

váltak, akik a DLA fokozat mellett, a PhD fokozatot is megszerezték. 

3. Megtörténik-e az oktatói összetétel (pl.: szervezeti egység, szak, életkor, oktató/hallgatói arány 

mutatóinak) elemzése? Mutasson be max. 5 konkrét, ezen elemzésen, elemzéseken alapuló in-

tézkedést az elmúlt időszakból. (max. 2500 karakter) 

Habár zajlik a fiatalítás, az oktatók között még mindig jelentős az idősebb korosztályok képviseleté-

nek aránya. A jelenlévő 50-65 éves korosztály mellett növeljük a fiatalabb oktatók arányát. Jelenleg 

a 25-30 éves korosztály elvétve van képviseltetve az oktatói karban, ezen a Doktori Iskola növendé-

keinek bevonásával tudunk javítani. Az igazán hatékony és eredményes művészeti oktatás viszont 

csak akkor lehetséges, ha az intézmény oktatói - akik egyben a magyar és a nemzetközi kulturális élet 

meghatározó egyéniségei - nyitottak és fogékonyak a változó világ kihívásaira, ezért az egyetemen 

kiemelt szerepet kap a tanári kar fiatalítása. 

Egyetemünkön jelenleg az aktív hallgatók száma 348 fő, passziváltatott 75 fő, várhatóan 2021. szept-

emberétől az aktív hallgatók száma eléri az 558 főt, így az oktatók-hallgatók aránya 6,2 fő hallgató / 

1 fő oktató, ami még differenciáltabb és személyre szólóbb mester-tanítvány és tehetséggondozáson 

alapuló képzést tesz lehetővé. 

(10. sz. melléklet: oktatók életkora táblázat)  

4. Milyen eljárásban születnek meg az oktatói teljesítményértékelés értékelési szempontjai? Mely 

értékelési szempontok alapján, milyen intézkedések születnek? Milyen az alkalmazott módszer-

tan oktatási szervezeti egységekre vonatkozó kiterjedtsége, illetve vannak-e eltérő gyakorlatok? 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az oktatás és a művészi munka nehezen választható el egy-

mástól, az utóbbi pedig nem értékelhető objektíven minden igyekezetünk ellenére sem. Sajátos hely-

zetet vet fel az az igény, miszerint egyik művésznek kellene értékelnie a másik művész munkáját, 

miközben a saját művészeti területükön esetleg együtt dolgoztak, dolgoznak, vagy fognak dolgozni. 

Ezért az SZFE-n (a felsőoktatásban szokásos sztenderd módon) a gyakorlatban eddig nem működött 

az oktatók munkájának írásos értékelése, ellenben folyamatosan zajlott egyfajta szakmai/pedagógiai 

párbeszéd, különösen hangsúlyosan az egy osztályt tanító, illetve egy intézethez tartozó oktatók kö-

zött. Az osztályvezető tanár rendszeresen értékeli az osztályát tanító oktatókat, és ez az értékelés 

egyfajta automatikus következményt von maga után: eszerint az osztályt tanító tanárt az osztályve-

zető jobban vagy épp ellenkezőleg, kevésbé fogja bevonni az osztály munkájába. A tanárok leterhelt-

ségét pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az intézetvezetők és az Egyetem vezetése egyaránt. 

Amennyiben egy kialakult helyzet állandóvá válik (valaki tartósan nem kap elég órát), az ügy a rektor 

és az intézetvezetők elé kerül, akik megteszik a megfelelő lépéseket - azaz gyakorlatilag a gyengébb 

teljesítmény nyújtó oktatók kiesnek a rendszerből. 

Természetesen az oktatók értékelésénél a művészi munka mellett még egyéb szempontok is szerepet 

játszanak, mint például az órák teljesítése, a rendelkezésre állás, a problémákra való reagálás képes-

sége, a rugalmasság, az oktatásszervezésben és az Egyetem életében való részvétel, az együttműkö-

dési hajlandóság az oktatáson kívüli programok lebonyolításában. 

5.  Milyen eljárások keretében gyűjti az intézmény a hallgatói véleményeket, visszajelzéseket az 

oktatói munkáról? Melyek az oktatás hallgatói véleményezési rendszer működésének fontosabb 

tapasztalatai, az eredmények hasznosításának formái? 

Tekintve, hogy az oktatók jelentik a hallgatók számára a legfontosabb tanulási forrást az értékelés 

másik résztvevője a hallgatók közössége. A hallgatók formálisan és informálisan is nyilváníthatnak 

véleményt. Az Egyetem az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését, a Neptun Unipoll rendszerét 

használja. A 2015 óta beszerzésre került szoftvernek köszönhetően lehetővé vált a Minőségbiztosítási 
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Szabályzatban írt eljárás, miszerint a kérdőívek értékelését követően a rektor megteszi a megfelelő 

lépéseket, miután egyeztet az adott intézetvezetőkkel. A mester-tanítvány viszonynak köszönhetően 

az osztályvezetőnek közvetlen információja is van a hallgatóktól az oktatói munkavégzésre vonatko-

zóan. Hátránya, hogy a hallgatók nem tartják relevánsnak a rendszer használatát, nehéz őket ösztö-

nözni a kérdőívek kitöltésére, ezért nem nevezhető a felmérés reprezentatívnak jelenleg. Vélhetően 

az oktatói munkavégzés megítélése sokkal személyesebb a hallgatók részéről, mint bármely más 

egyetemen.  

6.    Milyen eljárások keretében gyűjtik az oktatói véleményeket az intézmény által biztosított okta-

tói, kutatói környezetről? Milyen konkrét intézkedések születtek ilyen felmérést követően? 

Az intézményben folyó munka minőségét a szisztematikusság, a fokozatosság, a következetesség és 

a motiváció jellemzi. Az Egyetem valamennyi munkatársa, de különösen a középvezetői szinten dol-

gozó oktatók és hivatali alkalmazottak számára nyilvánvalóvá kell tenni a tervszerű működés és a 

kiszámítható feltételek, a megfelelő munkakörülmények közötti összefüggéseket. A vezetői kommu-

nikációban nyíltan meg kell határozni az elérendő célokat és a sikeres megvalósítás feltételeit. Az 

oktatói közösség javaslatait szem előtt tartva számos intézkedést eszközöltünk: infrastrukturális fej-

lesztések, egyetemi portál fejlesztése, eszközpark fejlesztés, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművé-

szeti Intézet új képzőhelyének kialakítása a volt Duna TV székházban. 

7.    Rendelkezik-e az intézmény olyan szervezettel vagy intézményesített eljárással, amely az okta-

tók pedagógiai tudatosságát, ESG 1.3 pont szerinti felkészültségét erősíti? Ha igen, mutassa be 

e tevékenységeket és eredményeiket röviden! 

Pedagógiamódszertani kérdésekkel a Németh Antal Drámaelméleti Intézet, a Doktori Iskola, to-

vábbá 2021. év során egy külsős szakértői gárda foglakozott. A Németh Antal Drámaelméleti Inté-

zet vezetője a külsős szakértőkkel megkezdte az újonnan belépő tanárok részére a tantárgyi adatla-

pok elkészítési folyamatának és az adatlap minták elvárható kitöltésük szempontjainak bemutatását. 

8. Az intézmény minőségbiztosítási rendszere hogyan és milyen rendszerességgel követi nyomon 

a 4-6. pontok szerinti folyamatokat, milyen módon értékeli azokat, az értékelés eredményeit 

hogyan hasznosítja? 

Az oktatási-képzési, az oktatástámogatási tevékenységek, a folyamatok minőségének, továbbá a hall-

gatóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának méréséről és értékeléséről a modellváltást követően 

egy teljesen új minőségbiztosítási rendszer fog gondoskodni. Ezen szabályzat módosítása körében 

elfogadásra került az oktatók minősítésének szempontjait tartalmazó, évenkénti monitoring tevékeny-

ség alapjául szolgáló adattábla, teljesítményvizsgálati rendszer. A felmérések eredményei az MMT, 

Intézetvezetői Tanács, Rektori Kabinet, Oktatási Rektorhelyettes, Rektor, Doktori Iskola, Szenátus 

részére is becsatornázásra kerülnek - ez után javaslat születik a rendszer esetleges szükséges változá-

sairól. 

9.  Foglalja össze az ESG 1.5-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/tudomány-

ágak, székhelyen kívüli képzések sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét terü-

letenként max. 1000 karakter terjedelemben foglalja össze. 

Az oktatói minősítés szempontjából egyetemünk értékrendje jelentősen eltér a felsőoktatás hagyo-

mányos oktatói minőséget értékelő sztenderdjeitől, az Egyetem oktatói - a hallgatói véleményezési 

rendszeren túl - a minőségbiztosítási gyakorlat szerint évenkénti rendszerességgel - az intézetvezetők 

és a magasabb vezetők részéről is értékelésre kerülnek. 

Az oktatói minőség mérésének a hatékonyságát nyilván redukálja, hogy a teljesítményen alapuló dif-

ferenciált javadalmazás még nincs bevezetve az Egyetemen. A kiemelkedő teljesítmények jutalma-
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zásának elmaradása, az e területen működő minőségfejlesztésre irányuló törekvések jelenlegi objek-

tív akadálya, hogy a Kjt. bértáblát követő Mt. szerinti javadalmazáson felüli juttatásokra az intéz-

ménynek még nincs kidolgozott javadalmazási rendszere. Várakozással tekintünk az Egyetem Mt. 

miatt új elemként megjelenő, a teljesítményen alapuló új bérezési, jutalmazási ösztönző rendszer fel-

tételeinek megteremtésére. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen a Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzített elvek és szem-

pontok szerint, biztosított az intézmény működésének megfelelő szakmai színvonala, az oktatók szak-

mai, pedagógiai felkészültsége és készsége az általuk birtokolt tudás átadására, fejlesztésére. Ezen 

szabályzat az Egyetem valamennyi oktató és nem oktató munkavállalójára vonatkozóan olyan krité-

riumrendszert állít fel, amely a praktikus megközelítés és az elméleti szempontok harmonikus ará-

nyának a jelenléte folytán biztosítja az oktatói teljesítményekre vonatkozóan az objektív visszacsato-

lási rendszer adekvát működését, továbbá azt, hogy a magas színvonalon végzett oktatói tevékenység 

prioritást élvezzen. A modellváltást követően ezen szabályzat módosítása körében tervezzük elfo-

gadni az oktatók minősítésének szempontjait tartalmazó évenkénti minősítését. 

II.6.  ESG 1.6 TANULÁSTÁMOGATÁS ÉS HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK  

1. Az ESG 1.6. pontjának megfelelő szabályozás jelenléte: 

Intézményi szabályozás tárgya 
Vonatkozó szabályzat, szabályzathely, egyéb dokumentum 

webcíme 

nyelvtudás megszerzése HKR 17 §. 

ösztöndíjak (feltételek, pályázat, 

bírálat rendje, nyomtatványok) 
TJSZ 1-4 §. 

e fejezetben említett szolgáltatá-

sok igénybevételének feltételei, 

eljárások 

TJSZ 

térítés ellenében biztosított eljárá-

sok, szolgáltatások 

TJSZ 19. §, 5. számú melléklet 

 

kollégium, szakkollégium (felvé-

tel feltételei, eljárásrend, házi-

rend) 

Kollégiumi szabályzat 

hallgatói rendezvények SZMR – 6. számú melléklet 

2. Az intézmény finanszírozási forrásai hogyan biztosítják a tanulási és tanítási tevékenységek 

megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges feltételeket, kitérve a speciális eszközigényű szakok 

szükségleteire?  

A modellváltást követően az intézmény finanszírozási forrásai jelentősen növekedtek. Így az évek 

óta jelentősen alulfinanszírozott intézmény immáron megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik alapfel-

adatai ellátásához. A megnövekedett források lehetőséget teremtettek a filmes és színházi speciális 

eszközigények kielégítésre is. Például a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet szakjainak 

http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/01/hallgatoi_kovetelmeny_2020.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/HKR-t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si-%C3%A9s-juttat%C3%A1si-szab%C3%A1lyzat-2017-06-23-pdf.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/HKR-t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si-%C3%A9s-juttat%C3%A1si-szab%C3%A1lyzat-2017-06-23-pdf.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/HKR-t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si-%C3%A9s-juttat%C3%A1si-szab%C3%A1lyzat-2017-06-23-pdf.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/08/Kollegiumi-Szabalyzat.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMR-2021-05-18-to%CC%81l-hata%CC%81lyos.pdf
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esetében, hiszen az itt oktatott tantárgyak mindegyike speciális eszközigénnyel rendelkezik: Doku-

mentumfilm-rendező művész (MA), Filmoperatőr művész (MA), Kameraman BA, Látványtervező - 

Mozgókép látványtervező MA, Látványtervező - Játék látványtervező MA, Mozgókép - Vágó szak-

irány, Mozgókép-Hangmester szakirány, Mozgókép-filmvágó, Viewfinder filmoperatőr művész. 

Továbbá lehetőség nyílt új kollégium kialakítására is, mely során színvonalasabb helyszínre költöz-

hetnek az Egyetem hallgatói. A korábbi Vas utcai szállásnál modernebb 4 szintes épület Budapesten 

a XI. kerületben a Nagyszeben utca 24/B. szám alatt található. 18 szobában 60 ágy, plusz 7 vendégágy 

áll a lakók rendelkezésére. A külföldi oktatók számára 3 VIP szobát rendeztünk be. 

https://szfe.hu/kollegium/ 

Különböző informatikai fejlesztések zajlottak le (pl: minőségi kamerák, hangkeverő pultok, a vágó-

terem speciális berendezései és az ezekhez szorosan kapcsolódó nagy teljesítményű számítástechni-

kai kapacitást nyújtó számítógépek, szoftverek), továbbá filmes- és színházi technikai eszközök be-

szerzése és a könyvtár fejlesztése történt és történik meg. 

3. Az intézmény működtet-e olyan szolgáltatásokat, rendszereket, amelyek segítik az első évfo-

lyamra belépő hallgatók beilleszkedését (pl. tutor, mentor stb.)? Mutassa be ezeket röviden!  

Az első éves hallgatók számára egyetemünk egyedi oktatási struktúráját tekintve az alábbiakra tá-

maszkodva teremtjük meg a mentorálás lehetőségét: osztályvezetői rendszer, hallgatói érdekképvise-

let (HÖK), Oktatástámogatási Igazgatóság. Klasszikus értelemben vett mentorálásról az osztályveze-

tői rendszer keretében beszélhetünk. Intézményünk nem kifejezetten csak az első évfolyamba belépő 

hallgatók beilleszkedését igyekszik így támogatni, hanem az egyéni tanulás megteremtésével a hall-

gató teljes egyetemi tanulmánya alatt úgymond mentorálja a hallgatót.  

4. Milyen jellegű mentorálás, támogató szolgáltatások, tanácsadások érhetők el a nem első évfo-

lyamos hallgatók számára a sokszínűségre figyelemmel? 

Hallgatóink továbbhaladási és elhelyezkedési sikerét mentorhálózat kialakításával tervezzük támo-

gatni, amely által megismerkedhetnek és könnyebben hozzájuthatnak a vidéki kőszínházak karrier-

építési lehetőségeihez országos és határon átnyúló lefedettségben. Saját ügynökséget tervezünk lét-

rehozni a hallgatók digitális portfóliójával, valamint az újonnan létrehozandó Nemzetközi Intézettel 

kiemelt fókuszt kap a nemzetközi versenyképesség erősítése. Terveink között szerepel a vizsgaanya-

gok online rögzítése, streamelése, hozzáférhetővé tétele a szakma és a nagyközönség számára, vala-

mint a végzősök személyre szabott digitális portfólió készítési lehetősége az eredményesebb munka-

erőpiaci elhelyezkedés érdekében. A mentorálási rendszer érvényes a Doktori Iskolára is, ahol a dok-

tori dolgozat elkészítésének folyamatához elengedhetetlenül szükséges szakfilológiai ismeretek, a 

kutatómunka módszertani ismereteinek elsajátítására is bevezettük a mentor-tanári rendszert, s az 

ehhez szorosan kapcsolódó csoportos konzultációs képzési formát. 

5. Milyen módon ismerteti meg az intézmény a 3. és 4. pontban részletezett támogató rendszerek-

kel a hallgatókat, hogyan vizsgálja e rendszerek eredményességét? 

Az Egyetem honlapján, körlevelekkel, felhívásokkal, HÖK által, osztályfőnökök segítségével ismer-

tetjük meg a hallgatókkal a lehetőségeket. A rendszer eredményességét a hallgatók kimeneti eredmé-

nyei, továbbá fesztiválokon, hazai és nemzetközi versenyben elért eredményei támasztják alá. 

6. Melyek a közösségfejlesztést, konstruktív életvezetést, aktív, felelős, állampolgárrá nevelést, 

hallgatói mobilitást segítő hallgatói háttértámogatások? (max. 2500 karakter) 

Közösségfejlesztésként tekintünk arra, hogy az Egyetem rendszeresen szervez fellépéseket és vetíté-

seket hallgatóinak, tanárainak. A vizsgákon túl tematikus események, évfordulók, dalestek, worksho-

pok, fesztiválok kínálnak művészi megmutatkozó lehetőséget. Az egyetemi oktatás területén további 

képzési sajátosságunk a rendkívül ritka és értékes „egy mester-egy osztály” elvére építő, gyakorlat-

https://szfe.hu/kollegium/
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orientált, intenzív szakmai műhelymunka. Ez a biztosítéka annak, hogy a nálunk tanuló diákok mind-

egyikére különleges tanári figyelem jut, és átélhetik a mesterrel ápolt intenzív személyes kapcsolat 

szakmailag és emberileg minden tekintetben pótolhatatlan kreatív és biztonságot adó légkörét. A ha-

zánkban egyedülállónak mondható, mester-tanítvány kapcsolatra épülő osztálystruktúra olyan alapo-

kat teremt a színház- és filmművészeti ismeretek elsajátításához, amely az intézménybe felvételt nyert 

hallgatók egyéniség-tudatának ápolása, kreativitásuk fejlesztése mellett kiválóan alkalmas a közös-

ségtudat erősítésére és a csapatmunkára ösztönzésre is. A mesterre hatalmas felelősség hárul a hall-

gató aktív, felelős, állampolgárrá nevelésében. 

7. Átlagosan egy félévben hány hallgató tanul nyelvet intézményi keretek között? (Képzési 

szint/tagozat szerinti megoszlásban, nyelvi szakok tantárgyai nélkül!) Az elmúlt 5 évben hány 

hallgató nem tudta átvenni diplomáját nyelvvizsga hiányában? (az elmúlt 5 év adatai évenként) 

Az adatok ismeretében mit tett az intézmény?  

A nyelvismeret bővítéséhez intézményi rendszeren belül igyekszünk lehetőséget biztosítani hallga-

tóink számára a nyelvtanulásra, illetve az idegen nyelven oktatott szakjaink esetében is lehetőséget 

biztosítunk más szakok hallgatóinak az idegen nyelven tartott órák felvételére.  

 

Idegen nyelven tanuló hallgatók száma 

Tanulmányi félév Hallgatók száma (fő) 

2016/2017 1. félév 10 

2016/2017 2. félév 24 

2017/2018 1. félév 24 

2017/2018 2. félév 12 

2018/2019 1. félév 8 

2018/2019 2. félév 7 

2019/2020 1. félév 26 

2019/2020 1. félév 15 

 

           

 

8. Tanulmányi adminisztráció működésének fontosabb jellemzői (hozzáférhetőség, várakozási 

idő, e-ügykezelés). (max. 2500 karakter) 

Az Egyetemen a hasonlóan más felsőoktatási intézményekhez komplex tanulmányi adminisztrációs 

rendszert működtetünk. A specialitásunk a szolgáltatások kapcsolatrendszerének komplexitásában 

van. A tanulmányi adminisztrációt koordináló, ellenőrző és szervező egység az Oktatástámogatási 

Igazgatóság, ami a központi adminisztráció végzése mellett az intézetek adminisztrációs munkáját 

is segíti. Az Oktatástámogatási Igazgatóság támogatja az oktatókat, valamint az oktatók munkáját 

segítő személyi állományt azzal, hogy az oktatói tevékenység végzése és az egyetem általános min-

dennapi működése során felmerülő adminisztratív teendőket teljeskörűen szervezi és annak admi-

nisztrációjában is segítséget nyújt. 

Az Egyetem tanulmányi adminisztrációjának fontos részét képezik az Oktatástámogatási Igazgató-

ság keretein belül működő Oktatászszervezési Osztály és a Tanulmányi Osztály. A Tanulmányi 

Osztály tanulmányi előadói végzik az Egyetem intézeteihez közvetlenül kapcsolódó tanulmányi 

Nyelvvizsga hiányában ki nem adott 

diplomák száma 

Tanulmányi év Hallgatók száma (fő) 

2016 16 

2017 13 

2018 23 

2019 31 

2020 31 

 

A diplomák megszerzésének ideje: 2020. 
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munkák szervezését. Az intézmény méreténél és a képzés jellegénél fogva ez a struktúra a minden-

napokban az oktatásszervezet átlátható működésének kereteit biztosítja. Ezzel a vezetői döntési és 

információs szakaszok jelentősen lerövidülnek, hiszen az intézményi oktatásszervezési kérdések 

azonnal visszacsatolódnak a felhasználók irányába és irányából. Mindezeket összefoglalva az Egye-

tem működéséhez kapcsolódó napi tanulmányi adminisztrációs ügyeket a Oktatástámogatási Igaz-

gatóság munkatársai, illetve az osztályvezető tanárok intézik.  

A feladatmegosztás rendszerére az a jellemző, hogy az egyes osztályok ügyeivel az Oktatástámoga-

tási Igazgatóság egy-egy tanulmányi előadója foglalkozik. Az osztályvezetők is közvetlenül az Ok-

tatástámogatási Igazgatóság munkatársait keresik meg oktatással kapcsolatos ügyekben. Ezen rend-

kívül széles feladatkörrel rendelkező szervezeti egység segíti az oktatók szabályozott munkavég-

zése kereteinek biztosítását, valamint a diákok rendezett tanulmányi előmenetelének biztosítását. 

A hallgatók tanulmányi adatainak, továbbá az oktatók kurzusadatainak nyilvántartása elektroniku-

san, a NEPTUN rendszerben történik. Az adatok felvitele és karbantartása az oktatók mellett a ta-

nulmányi előadók és oktatásszervezők feladata. Az új egyetemi vezetés olyan adminisztrációs rend-

szer kiépítésén dolgozik, amiben az oktatók és az adminisztrációban dolgozó kollégák egységesen, 

közösen tudják teljesíteni az oktatáshoz kapcsolódó törvényi kötelezettségeket, az oktatástámoga-

tási rendszerek használatát, a szükséges adatbázisok kezelését. Ez közös érdeke az intézmény min-

den dolgozójának, hiszen a működési rendszerek harmonizációja nélkül az optimális és zavartalan 

működés megkérdőjeleződhet, ami természetesen nem célja az egyetem új vezetésének. 

 

9. Az adminisztratív munkában részt vevő nem oktató munkavállalók továbbképzését az intéz-

mény hogyan, milyen rendszerességgel biztosítja? Van-e követelményrendszer e munkakörök 

betöltéséhez? Milyen eszközöket alkalmaz az intézmény a követelményeknek való meg nem fe-

lelés esetén?  

Az Oktatástámogatási Igazgatóság tölti be a híd szerepét a kancellári és az akadémiai vezetés, il-

letve az adminisztráció és az oktatók között, hiszen itt generálódnak a működéshez kapcsolódó 

szervezési, oktatási és képzési kérdések. Ez adja az Egyetemünk legfontosabb erősségét, példaérté-

kűségét, hiszen az Oktatástámogatási Igazgatóság működéséhez letisztult kompetenciákkal és fele-

lősséggel rendelkező, a munkaköröket egyértelműsítő rendszerrel rendelkezik. A modellváltás óta 

eltelt időszakban a folyamatos átalakulási rendszer kialakításán dolgozunk, amiben természetesen a 

belső erőforrás megbecsülése, képzettségeik fejlesztése is szerepet kap. Ennek megfelelően kidol-

gozás alatt van egy belső oktatási rendszer, ami a legmeghatározóbb adminisztrációs kompetenciák 

(word, excel, NEPTUN, e-learning, UNIPOL, POSSEIDON, SAP) kialakítását fogja megvalósítani.  

10. Milyen ösztöndíjak érhetők el a hallgatók számára? Milyen módon tájékoztatja az intézmény 

a hallgatókat az ösztöndíjak feltételeiről, elbírálásuk rendjéről? Hogyan alakítják ki a saját 

alapítású ösztöndíjak feltételrendszerét?  

A tanulmányok biztonságos és sikeres végigvitelét az ösztöndíj rendszer is támogatja, melynek kere-

tén belül az államilag elérhető ösztöndíjakhoz hallgatóink is hozzáférnek, 2020-ban az alábbi táblá-

zat szerint: 

Alaptámogatás 10 fő 

Tanulmányi ösztöndíj 287 fő 

Rendszeres szociális ösztöndíj 44 fő 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 17 fő 
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Doktorandusz ösztöndíj 27 fő 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 25 fő 

Köztársasági ösztöndíj 3 fő 

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíj: 19 fő 

Ezen kívül hallgatóinknak különböző művészeti pályázatokban való részvételre volt lehetőségük, 

mint például a „Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért” pályázata, 

ahol a támogatható célok között szerepelt tanulmányút; részvétel kutatási projektekben, rendezvé-

nyeken (pl. fesztiválok, szemlék, konferenciák, workshopok), tréning, konferencia, konzultáció meg-

valósítása, reguláris oktatáson kívül - a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak részvételé-

vel - új színházi előadás, film, színházpedagógiai foglalkozás létrehozása.  

Hasonlóképpen adott volt a lehetőség a Törőcsik Mari Ösztöndíjra, amely pályázat célja a színmű-

vész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösz-

tönzése. 

Nemzetközi pályázatok közül a Fullbright Ösztöndíj Programhoz csatlakozott az intézményünk, 

amely program továbbtanulási és kutatási lehetőséget kínál bármely tudományterületen vagy művé-

szeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók 

az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Doktori fokozatot szerzett hallgatóink pedig 

a Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjra jelentkezhetnek, ennek időtartama 3-5 hónap.  

Tervezett ösztöndíjak: kiemelt szakmai és művészeti ösztöndíj, kiemelt szociális, esélyegyenlőségi 

SZFE ösztöndíj. 

11. A szociális ösztöndíjak nem jogszabályban rögzített bírálati szempontjainak felülvizsgálata ho-

gyan történik? 

Az Egyetemünkön jelenleg működő szociális ösztöndíjak esetében nincs olyan bírálati szempont, 

amit ne jogszabály határozna meg. A szociális ösztöndíjak egyéb, nem jogszabályban rögzített bírá-

lati szempontjainak kérdésében a HÖK, az MMT, az Intézetvezetői Tanács tehet javaslatot. 

12. Mutassa be a könyvtári szolgáltatásokat (valamennyi képzési helyen), kitérve a képzési kínálat 

sajátosságaira (max. 2000 karakter)! Mutassa be a kötelező irodalom könyvtári elérhetőségét 

(digitális, papíralapú, példányszám, kölcsönzés adatai stb., max. 2000 karakter)! Milyen eljárás 

keretében vizsgálja az intézmény a könyvtári szolgáltatások és a könyvtári állomány ESG 1.6-

nak, 1.3-nak és a képzési programnak való megfelelését?  

Az SZFE kiemelt fejlesztési célja az intelligens könyvtár létrehozása és működtetése (smart library) 

a jelenlegi könyvtári fejlesztést követően. A smart library feladata az egyetemi képzés és kutatás 

portfólióját leképező, az egyetemi műhelyekben keletkezett, a könyvtár által célzottan beszerzett tu-

dástartalmak disszeminációja a nemzetközi tudományos-művészeti közéletbe és a hazai kulturális-

művészeti élet teljes spektrumába.  

Megkezdődött a Vas utcai Könyvtár megújítása, melynek eredményeként az utca szintről közvetle-

nül, a lakosság számára is elérhető, nyilvános egyetemi művészeti szakkönyvtár kialakítására kerül 

sor. A könyvtár és olvasói tér a mai kor igényeihez igazodó, XXI. századi körülményeket teremt majd 

a látogatók számára (https://szfe.hu/konyvtarunkrol-2/; http://szfe.hu/kapcsolat-2/; 

https://www.facebook.com/szfekonyvtar/) 

(11. sz. melléklet: Könyvtári adatok) 

https://szfe.hu/konyvtarunkrol-2/
http://szfe.hu/kapcsolat-2/
https://www.facebook.com/szfekonyvtar/
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13. Mutassa be a tankönyv- és jegyzetellátás rendszerét! Mutassa be az intézmény e-learning és 

távoktatási rendszerét (ha releváns)! 

Távoktatás 

Művészeti egyetemünkön szinte elképzelhetetlen volt eddig az esti vagy a távoktatás, ám az egész-

ségügyi vészhelyzet mindent felülírt. Eddig a levelező képzés is mindössze két szakunkon, a dráma-

instruktor szak színjáték szakirányán és a színházi nevelés szakirányú továbbképzésen működött.  

A távoktatás igen szigorú feltételek és követelmények mellett működött annak érdekében, hogy do-

kumentálni lehessen a személyes jelenlét hiányának ellenére az oktatás megtörténtét és a hallgatói 

előrehaladás tényét. Hogy eredményes időszakot zártunk a távoktatásban, bizonyítja, hogy a hallga-

tók a félévek végén sikeres vizsgákat tettek le. 

Online képzési protokoll az SZFE honlapján elérhető.  

Az e- és a print tananyagok fejlesztése folyamatos. A digitálisan elérhető tananyagok előállítását cé-

loztuk meg e-tankönyvek (magyar irodalom, külföldi irodalom, magyar nyelvtan, médiaismeret, drá-

mapedagógia) és elektronikus kurzusok formájában. A tananyagfejlesztés, a tananyag alapjául szol-

gáló tudás fejlesztését jelenti. A tananyagnak az egyes szakok képesítési követelményeiben megha-

tározott célokat kell szolgálnia, de a tudást az Egyetem állítja elő. A középtávú tananyagfejlesztés 

célja az SZFE 15 jelenlegi képzésén oktatott 272 tanegység, valamint a közeljövőben indítani kívánt 

alapképzések (BA, MA) és szakirányú továbbképzések, valamint a felnőttképzések szakjain oktatott 

tanegységek kötelező tananyagának kidolgozása. A tananyag kidolgozásának formája az adott tan-

egység igényeinek megfelelően lehet írásos (egyetemi jegyzet formában, ISBN számmal ellátott print 

és online felületen elérhető) és multimédiás (15 perces gyakorlati ismereteket és módszertani felada-

tokat bemutató videóanyag). A tananyag témaköreit, ismeretköreit a fenntartó és az intézmények kö-

zösen határozzák meg az egyes karrierpályák igényei alapján. A mintatantervekben is meghatározott 

tantárgyak témaköreihez, ismeretköreihez tartozó tudást (tudásanyagot) a tudomány és művészet 

eredményei (saját vagy más műhelyek eredményei) alapján az Egyetem állítja elő és hitelesíti.  

14. Mutassa be a sportolási lehetőségeket, a szabadidő eltöltés támogatásának formáit, lehetőségeit! 

(max. 2500 karakter) Hogyan biztosított az intézmény telephelyén és a székhelyen kívüli kép-

zésekben mindez?  

Az Egyetem jelenlegi rendszerében nincs külön intézményileg biztosított sportolási lehetőség, azon-

ban számos képzés mindennapi része a testmozgás, különböző mozgáskultúra-fejlesztő tantárgy men-

tén. 2021 tavaszán belépési nyilatkozatot nyújtottunk be a Magyar Egyetemi/Főiskolai Sportszövet-

séghez, hiszen az új egyetemi vezetés deklarált célja a hallgatói és munkavállalói lehetőségek bőví-

tése a sport területén is. 

Sportolási lehetőségek fejlesztése: Okos Egyetem (Smart university) fókuszú intézményi szemlélet 

kialakítását tűztük ki célúl, melynek keretén belül az alábbi innovatív beruházásokat kívánjuk eszkö-

zölni: sportszolgáltatások bővítése, mind az eSport, mind a hagyományos tömeg és versenysport te-

rén, továbbá egyéni sporttevékenységek szervezése. Az új Campus megépítésével válik lehetségessé 

a kibővített sportolási szolgáltatások bevezetése, továbbá terveink között szerepel együttműködés ki-

alakítása a helyi sport klubbokkal a hallgatók sportolási lehetőségeinek és a sportolási kedv növelés-

ének érdekében.  

Szabadidő eltöltése: az Egyetem rendszeresen szervez fellépéseket és vetítéseket hallgatóinak. A 

vizsgákon túl tematikus események, évfordulók, dalestek, workshopok, fesztiválok kínálnak művészi 

megmutatkozó lehetőséget.   

 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/02/2_kancellari_utasitas.pdf
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15. Mutassa be a kollégiumi szolgáltatások rendszerét! (max. 2500 karakter) Milyen eljárásokban 

vizsgálja az intézmény a szolgáltatások színvonalát, és a vizsgálat eredményeit hogyan haszno-

sítja?  

Az intézmény kollégiuma eddig a Vas u. 2/c épületében kapott helyet idejétmúlt, leromlott körülmé-

nyekkel. A modellváltást követően a 2021-es évben új kollégiumot alakítottunk ki a XI. kerület, 

Nagyszeben utca 24/B. szám alatt. A Vas utcai épületben lévő kollégiumot, annak állapota okán, nem 

használjuk, helyette a már említett 18 szobás ingatlan kialakítása történt meg. A fejlesztésnek kö-

szönhetően mintegy 60 ágy, plusz 7 vendégágy áll a lakók rendelkezésére. A külföldi oktatók számára 

3 VIP szobát rendeztünk be. A szolgáltatások színvonala a jelenlegi kornak megfelelő, szemben az 

eddigi leromlott állapotokkal. Az új campus létesítésekor tovább fog bővülni a kollégiumi férőhelyek 

száma és javulni fog az ellátás színvonala is. Link: a kollégiumi szabályzata 

16. Mutassa be az informatikai, irodatechnikai infrastruktúra jellemzőit az intézmény képzési kí-

nálatára figyelemmel! (max. 2500 karakter) 

Az Egyetem sokszínű oktatási infrastruktúrájával a hatékony tudás átadását kívánjuk szolgálni, mely 

környezetet 2021-től folyamatosan átalakítjuk és fejlesztjük a rendelkezésünkre álló többletforrás fel-

használásával. A gyakorlati oktatást jelenleg is mobil terekkel, színpadi hangosítással, világítással, 

kép és hangrögzítéssel, próbatermekkel, színművészeti innovációs térrel, tánc és tornatermekkel, 

hangképző termekkel, valamint díszlet- és jelmez raktárakkal támogatjuk, ezek többségét felújítottuk, 

de további fejlesztést és korszerűsítést igényelnek. Az egyetemen nagy túlzsúfoltság volt tapasztal-

ható, kevés volt a színvonalas oktatásra alkalmas terem és irodahelyiség is, ez ügyben, ahogy a fen-

tiekben is szerepel, komoly eredményeket értünk el. Megkezdődött az új egyetemi portál tervezése a 

jelenleg hiányzó intranet kialakítása mellett. Az egyetemi adminisztráció one drive felhőalapú fájl-

megosztó rendszert használ. 

Oktatástechnikai rendszerünkről elmondható, hogy Microsoft felhő alapú homogén rendszer, amin a 

jelenlegi állapotban 150-180 pc-t/laptopot működtetünk. Az elmúlt év fejlesztései alapján a jelenleg 

használt számítógépeink átlagéletkora 0,5-3 év között van, ami kiemelkedően jónak tekinthető a hazai 

viszonyok tekintetében. Az oktatástámogatási rendszerünket a különböző telephelyeken homogén 

hálózatokként üzemeltetjük, ami jelentősen javítja az oktatás színvonalát. 

Az Egyetem infrastruktúrája eredetileg nem oktatási célra készült ingatlanokból áll, amelyek később 

sem lettek megfelelően átalakítva erre a funkcióra. Egyes esetekben mind állaguk, mind szerkezeti 

sajátosságaik gátolják a professzionális munkavégzést. Az Egyetem eszközparkja elavultnak volt 

mondható az utóbbi években, így nem volt teljesen megfelelő arra, hogy a nemzetközi és hazai kép-

zésben eleget tegyen a színvonalas oktatás kritériumainak. Azonban kiemelendő, hogy komoly vál-

tozás következett be a modellváltás óta, hiszen új ingatlanokkal, szakmai munkát támogató helyisé-

gekkel és számottevő eszközbeszerzéssel bővült az oktatási szolgáltató háttér, melynek további fej-

lesztése zajlik jelen időben is.  

17. Mutassa be az intézmény adottságaihoz, képzési profiljához, III. missziójához illeszkedő egyéb 

hallgatói szolgáltatásokat (Pl.: étkeztetés, karrier- és alumni-menedzsment, rendezvényszerve-

zés, nemzetközi mobilitás támogatása, egészségügyi szolgáltatások, öntevékenység támogatása 

stb.)! 

Az intézmény adottságaiból adódóan, a hosszú távú törekvéseink közé tartozik, a külföldi, hazánkban 

színház- és filmművészeti tevékenységet végző vállalatok részére magas színvonalon képzett szak-

embergárda biztosítása, amely által a helyi munkaerő kihasználtság növekedhet. 

Kiemelt figyelmet fordítunk Egyetemünk III. missziójához tartozó szolgáltatások fejlesztésére, bőví-

tésére. Az elmúlt éveket is figyelembe véve ezen intézményi misszió szolgáltatásai erősen hiányosak 

voltak. Étkezési lehetőséget, sportolási lehetőséget nem is tudtunk biztosítani hallgatóink, dolgozóink 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/08/Kollegiumi-Szabalyzat.pdf
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számára, az alumni rendszerünk nem működött, karrier irodát nem működtettünk, egészségügyi szol-

gáltatásunk nincs. Mindezek alapján az elmúlt években folytatott visszafogott társadalmi szerepvál-

lalás bővítését, rendszerének átalakítását szeretnénk megvalósítani. Tervezzük az együttműködési le-

hetőségek felkutatását mind az állami, mind a magánszféra különböző intézményeivel, kiemelt fi-

gyelmet fordítva társadalmi problémák kezelésére. 

Az egyetem jelenlegi vezetése az „okos egyetem” fókuszú intézményi szemlélet kialakítását tűzte ki 

célul, melynek keretén belül az alábbi innovatív beruházásokat kívánjuk eszközölni: 

- Napelemes töltőpad, szolárfa, elektromos kerékpárok és e-rollerek, okos terminálok, okos 

park kiépítése vetítéssel, okos terasszal 

- Nemzetközi egyetemi applikáció kifejlesztése mesterséges intelligencia és BigData segítség-

ével (pl: Campus térkép aktuális programokkal) 

- eMenza szolgáltatás biztosítása: regisztráció az intézményi polgárok számára, saját felhasz-

nálói profil létrehozása, mely keretében étel intolerancia, egyedi, speciális igények, kedvenc 

ételek, diétás étrendek megadása és egészségtudatos étkezési szemlélet támogatása válik el-

érhetővé interaktív étlap formájában 

- sportszolgáltatások bővítése, mind az e-sport, mind a hagyományos tömeg és versenysport 

terén, kimelt fókuszban a céges TAO támogatások bevonásával 

Továbbá tervezzük az aktív egyetemi szemlélet keretében az alábbi szolgáltatások bővítését és kiala-

kítását: 

- senso-médiás elemek kialakítása 

- diákmunka lehetőégek biztosítása in-house szolgáltatás keretében (pl: hostessmunka, ca-

tering, menza, büfé, könyvtár, takarítás, rendezvények előkészítése, stb) 

- sporttevékenységek szervezése 

- konferenciák, külföldi rendezvények szervezése saját in-house catering szolgáltatással 

- egyetemi in-house non és for-profit cégek alapítása 

- foglalási rendszer kialakítása (próbaterem, sportpálya, színpad, eseményekre on-line jegyvá-

sárlás) 

- egyetemi ajándékbolt és webshop létrehozása (ajándéktárgyak, nyomtatványok, szakdolgozat 

kötészet)  

- AR szolgáltatások (kiterjesztett valóság használata license vásárlás alapján) 

- hibabejelentő applikáció (üzemeltetés, IT) 

- egyetemi dolgozói és hallgatói (eHÖK) hírszolgáltatások 

- egységes egyetetemi brand és arculat kialaktása (design, logó, reklám, marketing anyagok, 

webes elérések, tartalomszolgáltatás) 

18. Mutassa be a fogyatékkal élőket támogató szolgáltatások működését az intézményben! (max. 

2500 karakter) 

Elkötelezett célkitűzésünk, hogy a lehetőségeinkhez képest az intézmény komplett infrastruktúrája 

megfeleljen a kor akadálymentesítési elvárásainak. A cél, egy inkluzív, fenntartható és együttműködő 

társadalmi környezet kialakítása. Az SZFE képzéseivel, az oktatással és a kutatással kapcsolatos inf-

rastruktúra fejlesztése alapvetően befolyásolja a hallgatók motivációját az egyetemi szolgáltatások és 

a tanulást támogató újgenerációs megoldások bevezetésének segítségével. A középtávú fejlesztési 

folyamatban fontos, hogy elsődleges szerepet kapjon az intelligens tanulási környezet feltételeinek 

megteremtése, a modern informatikai eszközökkel és hálózatokkal való ellátottság növelése alkal-

mazkodva a fogyatékkal élők igényeihez. 
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19. Mutasson be néhány példát arra, hogy az oktatási, kutatási infrastruktúra hogyan támogatja 

az intézmény stratégiai céljainak megvalósítását! 

Az intézmény stratégiai céljai eddig egy elavult oktatási, kutatási infrastruktúra keretei között kerül-

tek megtervezésre. Azonban a modellváltás után a finanszírozási nehézségek leküzdésére, az egye-

temnek lehetősége nyílik hosszú távú, (20 év) új intézményi stratégiai célokat kitűzni. Ennek elen-

gedhetetlen eleme, az oktatási és kutatási infrastruktúra világszínvonalúvá emelése. Az egyetemnek 

ki kell használnia azt, hogy a magyar mozgóképgyártás kiemelten támogatott ágazat, hiszen a piac 

méretéből adódóan a magas költségek kitermelése állami források nélkül nem biztosított. Ezért az 

egyetemnek részt kell vállalnia a legújabb technológiával rendelkező filmes stábok hazai szakember 

képzésében. 

A Nemzeti Filmintézet (NFI) – mint a piac csúcsszerve - minden évben több mint 10 milliárd Ft-tal 

támogatja a magyar szakemberek mozis, televíziós és online forgalmazásra szánt alkotásainak forga-

tókönyv-fejlesztését, gyártását, forgalmazását és értékesítését. Az NFI hármas funkciót tölt be a ma-

gyarországi piacon: a hazai alkotások finanszírozása mellett, szakmai támogatást nyújt az alkotók 

számára és folyamatosan fejleszti a rendelkezésre álló infrastruktúrát és kapacitásokat. Az NFI e há-

rom funkcióján keresztül mozdítja előre a magyarországi mozgóképes piacot. A magyarországi moz-

góképes piac pozíciójának erősítése érdekében szükség van a továbbképzési rendszer fejlesztésére, 

ezért ezen terület támogatása az NFI stratégiai céljai között is szerepel. A versenyképesség fenntar-

tásáért workshopok, továbbképzések és soft skill tréningek szükségesek.  

A magyarországi mozgóképes piacnak két szegmense van:  

1. Az önálló mozgóképgyártás (pl. televíziós gyártás, önálló szerzői filmek készítése)  

2. A külföldi produkciók bérgyártása. 

A fő stratégiai célok megvalósítása során a szakmai kiválóságra való törekvés, az intézmény szerep-

ének megerősítése kulturális, illetve nemzeti és nemzetközi viszonylatban, valamint a jövőorientált 

oktatási módszertan és technikai felszereltség alkalmazása válik elsődlegessé. 

Ahogy azt fentebb jeleztük, az SZFE új vezetése működésének egy éve alatt jócskán megnövelte az 

egyetemi infrastruktúra és eszközállomány színvonalát. E tény kizárólag az egyetem hosszútávú cél-

jaihoz igazodik, hiszen a színházi és filmes szakma felsőoktatási elit képzési helyszíne egyértelműen 

versenyképtelen a megfelelő és modern eszközök nélkül. 

20. Foglalja össze az ESG 1.6-ban megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/tudomány-

ágak, képzési ágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 

1000 karakter terjedelemben foglalja össze. 

Az Egyetem modellváltását követően immáron rendelkezik azokkal a finanszírozási forrásokkal, 

amelyek biztosítják a megfelelő feltételeket az oktatási és tanulási tevékenységekhez, arra törekszik, 

hogy a térítésmentes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások könnyen hozzáférhetőek le-

gyenek a hallgatók részére, valamint hogy a szolgáltatások köre egyre jobban bővüljön. Az elérhető 

és működő tanulástámogatási és hallgatói szolgáltatások rendszere nagyban hozzájárul Egyetemünk 

kiemelkedő eredményeihez. Hallgatóink sikerét biztosítják az intézményi háttértámogatások és azok 

kiemelkedő színvonala. A tanulás és tanítás támogatása részben humán jellegű, pl. Hallgatói Önkor-

mányzat mentor programja, külföldi hallgatók problémáival foglalkozó hallgatók és oktatók, fogya-

tékosügyi koordinátorok, adminisztratív személyek stb. Mivel a hallgatóság rendkívül sokszínű és 

ezzel együtt igényeik is rendkívül eltérőek, fontos szempont számunkra, hogy ezekre kellő időben és 

megfelelő módon tudjunk reagálni, és biztosítani hozzá a szükséges és megfelelő – olykor átlagon 

felüli – színvonalú háttértámogatásokat (könyvtár, informatika, tanácsadás, sport, nyelvtanulás, kol-

légium stb.). 
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Általánosságban a Hallgatói Önkormányzat számos erőfeszítést tesz a közösségépítés érdekében az 

általuk szervezett szakmai- és kikapcsolódást szolgáló programokkal. Egyetemünk egyik legfőbb 

célja, hogy a társadalmi problémákra érzékeny, felelősen gondolkodó polgárokat neveljünk. Terveink 

szerint 2021/22-es tanévtől létrehozunk egy Karrier Irodát, ahol a hallgatói támogatásokat nyújtó 

rendszerek teljes tárháza lesz elérhető. A Karrier Iroda életpálya-tervezéssel, karrier-tanácsadással és 

a munka világába való belépés segítésével járul majd hozzá a hallgatóink jövőjének építéséhez.  

 

II.7.  ESG 1.7 INFORMÁCIÓKEZELÉS  

1. Milyen adatokat használnak fel szisztematikusan az intézmény globális és szervezeti egység 

szintű döntéseinek megalapozásához?  

Az Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatók és oktatók, valamint a munkaerőpiac, a 

gazdaság és a társadalom igényeit, elvárásait. Az SZFE mindent megtesz azért, hogy a tevékenysé-

geiben érdekelt felek feltétlen megbízható és korrekt partnernek tekintsék. Ezen célunkhoz számos 

indikátort használunk, amelyeket több, meghatározó forrásból nyerünk. Ezeket az intézményi műkö-

déshez, a tantárgyak szakmai tartalmának módosításához, tantervek folyamatos felülvizsgálatához, 

fejlesztéséhez, képzési programok meghirdetéséhez, a gyakorlati és elméleti oktatás arányának meg-

határozásához, új szakok kialakításához és beindításának döntéseihez, a képzési struktúra átalakítá-

sához kapcsolódó változás tervezéséhez használjuk. 

Felhasznált adatok: az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok, EU-s stratégiák, politikák, to-

vábbá a kormányzati stratégiák, országos és budapesti népességi statisztikák, érettségi- és felvételi 

eredmények, intézményfejlesztési terv, közép- és hosszú távú stratégia, az egyetem éves felvételi 

statisztikái, túljelentkezési arányszámok, tanulmányi előmeneteli átlagok, évfolyamok, szakok és tan-

tárgyak szerint, hallgatók létszámadatai, lemorzsolódási adatok, hallgatói elégedettség-mérési, minő-

ségbiztosítási kérdőívek eredményei, stb… 

2.    Az intézmény a minőségcéljainak értékeléséhez milyen indikátorokat alkalmaz? Az elemzések, 

értékelések alapján milyen fejlesztéseket indított az intézmény?  

Az Egyetem megkezdte a minőségirányítási rendszerének megújítási folyamatát, miután a 2020–

2025 közötti időszak stratégiai dokumentuma (IFT) elfogadásra került az ITM által. 

A minőségbiztosítási fejlesztési program az önértékelés II.1-es pontjában bemutatásra került. Az 

Egyetem minőségügyi tevékenységeinek alapját az Európai Felsőoktatási Térség által alkalmazott 

mindenkor érvényben lévő minőségértékelési előírás, a „Standards and Guidelines for Quality As-

surance in the European Higher Education Area”, azaz az ESG képezi, az abban foglalt követelmé-

nyek mentén igyekszünk működtetni az intézményi minőségbiztosítási rendszert a 

PDCA/SDCA/PDSA elvek szem előtt tartásával fogjuk felülvizsgálni. Ennek értelmében minőség-

fejlesztési programunk kidolgozása a modellváltást követően még folyamatban van, annak figyelem-

bevételével fognak meghatározásra kerülni évente az Egyetem minőségcéljai továbbá az évet köve-

tően beszámoló az elért minőségcélokról és a további fejlesztési javaslatokról. 

A minőségcélok kialakítása, teljesítésének nyomon követése a Minőségmenedzsment Tanács hatás-

körébe utalt tevékenység. A Tanács körültekintően, a korábbi évek tapasztalataira alapozva törekszik 

a reális minőségcélok megfogalmazására, a szervezeti átalakulás miatt felálló új szervezeti egységek 

esetében a minőségbiztosítási folyamatok teljesülésének vizsgálata jelenleg is zajlik. Tapasztalataink 

alapján a nem teljesült minőségeredmények oka leginkább a forráshiány, vagy a szervezeti átalaku-

lásból fakadó nehézségekből eredtek. Amennyiben egy cél nem teljesül az adott évben, a Tanács a 

következő évben újra napirendre tűzi azt, amennyiben fennáll az indokoltsága, vagy várhatóan reali-

zálódnak a teljesülés körülményei. A működési minőségcélok szolgálnak alapul az egyetemi minő-

ségcélok kialakításához.  
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Az Egyetem a minőségcéljainak értékeléséhez a hallgatói adatbázisokon kívül az oktatói, kutatói 

adatbázisok eredményeit is használni fogja, amelyekből képzi az intézmény tudományosságát meg-

határozó indikátorrendszerét. Ezek között a legfontosabbak az alábbiak: teljesítményértékelési 

rendszer eredménye, óraterhelés kiemelt figyelembevétele, docensi előléptetésnél a kritériumok tel-

jesítése, publikációs tevékenység, pályázati aktivitás, közéleti tevékenység. 

3.     Hogyan kezeli - gyűjti, elemzi, és használja fel az intézmény a következő információkat: beis-

kolázási és végzési adatok; mintatanterv szerinti előrehaladást leíró adatok; lemorzsolódási 

adatok; DPR adatok; OMHV adatok; hallgatói és végzett hallgatói elégedettségi adatok (a kép-

zési programokra, illetve a hallgatói szolgáltatásokra vonatkozóan is); TDK, tehetséggondozás 

eredményét leíró adatok? 

Az összegyetemi és az intézeti döntések megalapozásához roppant széles információs rendszer áll 

rendelkezésre. Ilyenek a www.felvi.hu statisztikái, a NEPTUN elektronikus egységes tanulmányi 

rendszer, a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR), az Egyetemi Bizottságok és Tanácsok, illetve 

Szenátus jegyzőkönyvei. Ezen információs bázisok felhasználása során a felvi.hu-ból nyerjük a je-

lentkezési, felvételi adatokat különböző bontásban, melyek mind a felvételi mind a következő évi 

beiskolázási stratégia alapját képezik. A DPR-en keresztül jutunk a hallgatók elhelyezkedéséhez, kap-

csolódó információk óriási mennyiségéhez, amelyek visszacsatolásra kerülnek a beiskolázási straté-

gia és a tanmenetek kialakításához kapcsolódó döntésekhez. A DPR rendszer fejlesztése jelenleg is 

zajlik országos szinten, melynek eredményeként a végzett hallgatók jövedelem, munkaerőpiaci stá-

tusz, elhelyezkedési idő, tartózkodási/lakóhely megye, FEOR munkaköri és TEÁOR ágazati adatai 

kerülnek átadásra az országos benchmarking adatokkal együtt. A NEPTUN elektronikus egységes 

tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatók tanulmányi előmeneteléhez is kapunk információkat. 

4.      Milyen módon vonja be az intézmény a külső és belső érintetteket az adatok gyűjtésébe, elem-

zésébe, és az azt követő intézkedések tervezésébe?  

A belső érintettek: oktatók, hallgatók, munkatársak; a külső érintettek pedig a végzett hallgatók, 

szakmai gyakorlóhelyek, piaci szereplők, munkáltatók. 

Az intézmény felsővezetése az információkat vezetői értekezleteken elemzi és figyelembe veszi az 

IFT és egyéb stratégiai tervek, minőségfejlesztési program és minőségcélok készítésénél. A Rektori 

Kabinet és a Kancellária fogja össze elsősorban a rektor és a kancellár hivatalához kapcsolódó ada-

tokat és hozza meg a szükséges intézkedéseket, mellyel biztosított, hogy a folyamatok menetéről és 

a határidők betartásáról valamennyi érintett megfelelő tájékoztatást kapjon. A Rektori Kabinet gon-

doskodik a bizottságok, tanácsok összehívásáról, valamint koordinálja az akadémiai munkát. 

5. Milyen speciális eszközei és jellemzői vannak az intézmény belső információs rendszerének? 

Az Egyetem gondoskodik a tevékenységeinek hatékony végzését jellemző információk tárolásáról, 

megjelenítéséről és továbbításáról. A nyilvántartás és adatkezelés legfontosabb elektronikus alap-

rendszerei magukba foglalják az egységes elektronikus tanulmányi szoftvert (Neptun), a bér- és hu-

mánügyviteli szoftvert (Saldo), az egységes ügyviteli (Saldo) és iktatási szoftvert (Poszeidon), illetve 

a stratégiai szintű elemzés segítésére a Vezetői Információs Rendszert. 

A nyilvánosság tájékoztatására a fentiek mellett az Egyetem saját felületeit (honlap, facebook oldal) 

is alkalmazzuk. Az intézmény kötelezően közzéteendő adatai mellett a honlapon szerepelnek a kínált 

szakok és képzések, képzéstípusok, felvételi információk és követelmények, a Szenátus összetétele, 

az Egyetem szervezeti felépítése, a Hallgatói Önkormányzatról szóló információk, az elérhető pályá-

zatok, ösztöndíjak és a fontosabb sajtómegjelenések. A honlap Hírek rovata tartalmazza azokat a 

közérdekű információkat, melyek a hallgatók, oktatók bemutatásával és sikereivel, alkotásaik nép-

szerűsítésével, az Egyetem aktuális eseményeivel kapcsolatosak.  

http://www.felvi.hu/
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A belső háló továbbfejlesztésével létre kívánjuk hozni az Egyetem Intranet hálózatát és egyben az 

Egyetemi Hírlevél rendszerét is, amit az intézményi honlapon egy a Munkatársaknak szánt belső 

kommunikációs felület követ, ahol a belső információk, szabályzatok, illetve a különféle adatlapok 

lesznek elérhetőek. 

6. Mit tesz az intézmény az adat- és információbiztonság érdekében? 

Az adat- és információbiztonság tárgyköreiben az intézmény az alábbi szabályozásokat adta ki, és 

tette közzé az intézményi honlapon és tartja be: adatvédelmi és informatikai szabályzat, közérdekű 

adatkezelési tájékoztató, hallgatók általános adatkezelési tájékoztatója, adatkezelési és adatvédelmi 

szabályzat. 

- Adatkezelési tájékoztató a hallgatói általános adatkezelésről, hatály: 2018.05.25-től 

- A Színház- és Filmművészeti Egyetem adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, hatály: 

2018.05.25-től 

- Adatvédelmi és informatikai szabályzat, hatály: 2009. december 1-től 

Továbbá a kommunikációs hálózatok esetében kiemelt figyelmet fordítunk a GDPR rendszer szabá-

lyainak betartására. Külsős szakmai partner bevonásával jelenleg folyamatban van egy átfogó 

GDPR megfelelőségi vizsgálat.  

7. Milyen felületen találhatóak meg azok az adatok, elemzések, melyek nem szerepelnek a nyilvá-

nos honlapon, és ehhez a felülethez ki férhet hozzá?  

Az alábbi belső információs felületen találhatóak azok az adatok, amelyek a nyilvános honlapon nem 

érhetőek el: Poszeidon, Saldo, Neptun, OneDrive, honlap tárhely továbbá a munkavállalók számító-

gépein. Az információs rendszerekhez történő hozzáférést aktualizálni kell és az Információbizton-

sági Szabályzatban rögzítésre kell, hogy kerüljön: „A hozzáférés szabályozás kapcsán a lehető legki-

sebb jogosultság elvét kívánjuk érvényesíteni”, tehát minden érintett jogosultságát azokra az infor-

mációkra korlátozzuk, melyek feltétlenül szükségesek a napi munkájuk végzéséhez. Az Egyetem in-

formatikai rendszereihez, erőforrásaihoz csak a megfelelő jogosultság beállítása és engedélyezése 

után az IT szakember által biztosított módon és mértékben lehet hozzáférni. A hozzáférési jogosultság 

nem átruházható. 

8. Foglalja össze az ESG 1.7-ben megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/tudomány-

ágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 1000 karakter 

terjedelemben foglalja össze. 

Fentieken túl a munkatársak segítségével naprakészen elemezzük az egyes tudományágak gyors vál-

tozásait, és figyelembe vesszük a döntések elbírálásánál, éves K+F forrás számításnál.  

A megfelelő tájékozottság alapfeltételének tekintjük, hogy a szükséges adatok és információk kellő 

időben és kellő mennyiségben álljanak rendelkezésre a megfelelő szervezeti szinteken. Ennek érde-

kében arra törekszünk, hogy a döntésekhez a lehető legszélesebb körű és legpontosabb adatok állja-

nak rendelkezésre. Intézményünkben folyamatosan gyűjtjük és figyelemmel kísérjük 

• az alapvető teljesítménymutatókat 

• a hallgatók összetételét 

• a hallgatók előrehaladása, eredményességi és lemorzsolódási rátáit 

• a hallgatók képzési programjaikkal kapcsolatos elégedettségét 

• a rendelkezésre álló tanulási háttértámogatás és a hallgatói tanácsadással kapcsolatos infor-

mációkat 

http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/5-hallgat%C3%B3i-adatkezel%C3%A9s.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/9-adatkezel%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/5-hallgat%C3%B3i-adatkezel%C3%A9s.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/08/5-hallgat%C3%B3i-adatkezel%C3%A9s.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/adatvedelmi-es-informatikai-szabalyzat-2009.pdf
http://szfe.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/adatvedelmi-es-informatikai-szabalyzat-2009.pdf
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• a végzettek karrierútját/életpályáját. 

Nagy hangsúlyt helyezünk az adatok és információk szakszerű, pontos, naprakész gyűjtésére, tárolá-

sára és feldolgozására. Erre vonatkozóan munkatársaink számára Iratkezelési Szabályzat áll rendel-

kezésre, amivel egyben kiemelt figyelmet fordítunk az adatok és információk biztonságos kezelésére 

is. 

Az Intézményi Tájékoztató itt található: https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/ 

A mintatantervek ezen a linken érhetők el: https://szfe.hu/mintatantervek/ 

A hallgatói dokumentumok itt elérhetők: https://szfe.hu/tanulmanyi-dokumentumok/ 

A hatályban lévő szabályzatok itt érhetők el: https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-2/ 

A közérdekű adatok itt érhetők el: https://szfe.hu/kozerdeku-adatok-2/ 

Az archív dokumentumok itt érhetők el: https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-archiv/ 

II.8.  ESG 1.8 NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK  

1. Mutassa be, hogyan történik a honlapok tartalmának frissítése, milyen alaki és tartalmi szem-

pontoknak kell az egyetemi honlapoknak megfelelnie. Az intézményen belül a honlapok azonos 

felépítettségére, struktúrájára vonatkozó intézményi szabály, vagy egyéb dokumentum webcí-

mét adja meg. 

Az Egyetem nem alkalmaz önálló szabályzatot a honlapra vonatkozóan. A honlap azonos felépített-

ségére és struktúrájára vonatkozóan nincs intézményi szabályozás, azonban különböző belső szabá-

lyozók rendelkeznek a közzétételi kötelezettségről, a közzéteendő dokumentumokról és annak fele-

lőséről - e szabályozókat a mellékletben mutatjuk be. Az egyetemi honlap a külső felek tájékoztatásán 

kívül biztosítja az Egyetem belső kapcsolattartását is (SZMR 42. § (2) bek.) Az új SZFE brand kiépí-

tése a 2021-es év egyik legizgalmasabb egyetemi teendője, melynek mellékes hozadéka lesz az új 

egyetemi arculati kézikönyv (egyben a weblap szabályozás is). 

 (12. sz. melléklet: Közzététellel kapcsolatos rendelkezések, belső szabályozások idézve) 

2. Milyen eljárás keretében vizsgálja az intézmény, hogy az intézmény különböző szervezeti egy-

ségeinek a honlapja a fenti szabályozóknak megfelel-e? Továbbá milyen egyéb módon méri fel, 

hogy az intézményi honlapok a felhasználók számára releváns információkat és megfelelő el-

érési utakat biztosítanak?  

A Kommunikációs és Programiroda vezetője és munkatársai kezelik a honlapot, amelyre jelenleg 

csak kancellári engedéllyel kerülhetnek fel tartalmak; szintén a feladatkörükbe tartozik továbbá töb-

bek között az online felületek, egyéb social media felületek kezelése is (honlap, facebook) valamint 

sajtó események koordinálása és interjúk készítése, lebonyolítása. 

3. A feltöltött tartalmak feltöltési dátuma megjelenik-e az aktuális honlapokon? Hány százalék-

ban? 

A feltöltött tartalmak feltöltési dátuma kb. 50%-ban jelenik meg az aktuális honlapokon. A feltöltés 

dátuma a hallgatók számára lényeges információt tartalmazó oldalakon és dokumentumokon megje-

lenik. Törekszünk tárgyszerűen minden meghatározó, az intézménnyel és a képzésekkel, a modell-

váltással és az átalakulás következtében módosult szabályrendszerek változásához kapcsolódó hírek 

feltöltés dátumával ellátott transzparens közzétételére. 

4. Hogyan érhetők el az intézmény működését szolgáló dokumentumok (szabályzatok, testületi 

döntések) az érintettek számára? Hogyan értesülnek ezek változásairól?  

Az SZFE működését szolgáló dokumentumok (szabályzatok, testületi döntések) minden érintett szá-

mára elérhetők az Egyetem központi honlapján. A hivatalos dokumentumok és a Szenátus aloldal 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/04/Iratkezelesi-Szabalyzat-2019.pdf
https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/
https://szfe.hu/mintatantervek/
https://szfe.hu/tanulmanyi-dokumentumok/
https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-2/
https://szfe.hu/kozerdeku-adatok-2/
https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-archiv/
https://szfe.hu/
https://www.facebook.com/szinhazesfilmmuveszetiegyetem/
https://szfe.hu/hivatalos-dokumentumok-2/
https://szfe.hu/szenatus/
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tartalmazza az Egyetem működésére vonatkozó legfontosabb szabályzatokat és testületi döntéseket. 

Intézményünk honlapja tartalmazza továbbá közvetlenül a munkatársaknak szóló szabályzatokat, 

gazdasági szabályzatokat, rektori utasításokat, kancellári utasításokat. 

5. Linkek megadásával mutassa meg, hogy milyen működési és eredményességi mutatók és tren-

dek érhetők el nyilvánosan (az előző standardok alapján képzett adatokból is), valamint mu-

tassa be, hogyan történik ezen adatok hallgatókkal történő megismertetése (tanulmányi rend-

szeren keresztül a link megküldése, hallgatói önkormányzaton keresztül, egyéb, a honlapon 

való közzétételen kívüli eszközzel).  

Az egyes képzéseinkre, tantárgyainkra vonatkozó sikerességi mutatókat Egyetemünk nem teszi 

közzé, de ezek hazai összehasonlításban megtalálhatóak a www.felvi.hu-n illetve a www.diploman-

tul.hu-n, ahol akár a művészeti egyetemek sikerességi adatai is elérhetőek. Meggyőződésünk, hogy a 

meglévő csatornák lehetőséget adnak a jövőbeli hallgatókkal kapcsolatos kommunikációra, az infor-

mációk rövid úton történő célba juttatására. 

6. Hol érhetők el a leendő hallgatók számára közzétett (felvételi eljárásokkal, felvételi követelmé-

nyekkel, az eljárási- és tandíjakkal kapcsolatos, illetve a megszerezhető képesítésekre, az elvárt 

tanulási eredményekre és az oklevél kiállításának követelményeire vonatkozó) legfontosabb in-

formációk a nyilvánosság számára? Elérhető-e valahol kivonatos/egyszerűsített nyelvezetű for-

mában is? 

A felvételivel kapcsolatos információk elérhetőek a honlapon (https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-fel-

vetelire/), ahogy a Doktori Iskolába történő felvételi követelményekről is tud tájékozódni a felvé-

teliző.  

Véleményünk szerint az alábbi aloldalak lényegre törően tartalmazzák az információkat megadva a 

szervezeti kapcsolattartó elérhetőségét is. https://szfe.hu/szervezet/; https://szfe.hu/intezmenyi-ta-

jekoztato/  

A leendő hallgatók számára közzétett tájékoztatók alapján kellő információhoz juthatnak az induló 

szakok specialitásairól, de a www.felvi.hu oldalon is rendszeresen megjelentetjük a felvételi szabá-

lyaink legfontosabb irányait. A hallgatók érdemi válaszokat kaphatnak a lehetséges ösztöndíjak kér-

déseivel kapcsolatban, valamint a hallgatókat érintő szabályzatokról is. (Ösztöndíjak: 

https://szfe.hu/palyazatok-osztondijak, hallgatókat érintő szabályzatok: https://szfe.hu/tanulma-

nyi-dokumentumok/) 

Minden további esetben az Oktatástámogatási Igazgatóság munkatársai állnak a hallgatók rendelke-

zésére személyesen is. 

7. Elérhetőek-e nyilvánosan az egyes képzések, illetve az egyes tantárgyak vonatkozásában a si-

kerességi (teljesítési) mutatók, valamint a végzettek elhelyezkedésére vonatkozó információk, 

továbbá a hallgatói elégedettségre/az oktatás értékelésére vonatkozó felmérések eredményei? 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem számos felületen rendszeres tájékoztatást ad mind a hallgatók, 

mind a széles nagyközönség számára az adott tanévben induló szakokról, a hallgatók- oktatók hazai 

és nemzetközi szakmai sikereiről, az egyes képzések koncepciójáról, az oktatási fejlesztésekről, az 

Egyetem nemzetközi együttműködéseiről, az egyetemen megszerezhető végzettségek, szakmák 

presztízséről, valamint a végzett hallgatók szakmai előmeneteléről. 

A közérdekű információk nyilvánossá tétele – különös tekintettel a képzési programokkal kapcsolatos 

adatokra, tudományos eredményekre, hallgatói követelményekre, illetve működési szabályokra – a 

következő módokon valósul meg: 

- az Egyetem honlapján;  

- külső szervezetek honlapjain keresztül, (pl. felvi.hu, doktori.hu,); 

https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire/
https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire/
https://szfe.hu/felveteli/
https://szfe.hu/szervezet/
https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/
https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/
http://www.felvi.hu/
https://szfe.hu/palyazatok-osztondijak
https://szfe.hu/tanulmanyi-dokumentumok/
https://szfe.hu/tanulmanyi-dokumentumok/
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- saját nyomtatott kiadványokkal (pl. szóróanyagok);  

- más szervezetek hivatalos kiadványain keresztül (pl. felvi.hu - tájékoztató).  

A nyilvánosság biztosításának keretében az Egyetem mintatanterveit a honlapon keresztül tel-

jeskörűen nyilvánosságra hozzuk. A hatályos szabályzatokat megfelelő változáskövetés biztosítása 

mellett elérhetővé tettük.  

A nyilvánosság számára az intézeti alhonlapokon elérhetővé fogjuk tenni az oktatók szakmai adat-

lapjait és az elérhetőségeket, releváns publikációkat és esetlegesen aktuális kutatási tevékenységet.  

Sikerességi mutatók: az egyes képzéseinkre, tantárgyainkra vonatkozó sikerességi mutatókat Egye-

temünk nem teszi közzé, de ezek hazai összehasonlításban megtalálhatóak a www.felvi.hu-n  illetve 

a www.diplomantul.hu-n, ahol akár a művészeti egyetemek sikerességi adatai is elérhetőek. 

Hallgatói elégedettség mérés: Az egyes kurzusok kapcsán az OMHV felmérésben leadott hallgatói 

értékelések a Neptun rendszeren érhetők el a hallgatók számára, abban az esetben, ha azokat az oktató 

hozzáférhetővé tette 

8. Alkalmaz-e az intézmény egyéb (pl. fizetett) csatornákat tevékenységének megismertetésére, 

különösen a jelentkezők toborzására? Ha igen, mutassa be röviden ezeket.  

A sajtóval való rendszeres kommunikáció elengedhetetlen a közvélemény megfelelő tájékoztatása 

érdekében. A kommunikáció formája leggyakrabban sajtóközlemény, interjú, helyszíni riport (óralá-

togatás, előadás látogatás, vetítések látogatása) vagy sajtóbeszélgetés. A sajtóközlemények terjed-

elme átlagosan 3-4000 karakter. A nyilvánosság tájékoztatására a fentiek mellett az Egyetem saját 

felületeit (honlap, facebook oldal, felvi.hu, offline megjelenések) is alkalmazzuk, esetenként fizetett 

hirdetés formájában.  

 

9. Mutassa be a képzési program (tantervek, előtanulmányi rendek, tantárgyi programok/köve-

telményrendszerek) honlapokon való elérhetőségét, naprakészségét (adatokkal alátámasztva). 

Az Egyetem jelenleg is indított és működtetett szakjainak leírása, tantervi rendszerének legfontosabb 

információi elérhetőek az Egyetem honlapján. Ezek naprakészségéről a szakot gondozó intézet veze-

tője az adott szak vezetőjével közösen rendelkezik 

Mintatantervek: https://szfe.hu/mintatantervek/  

Intézetek, DI.: 

https://szfe.hu/nemeth-antal-dramaelmeleti-intezet/ 

https://szfe.hu/sinkovits-imre-szinhazmuveszeti-intezet/ 

https://szfe.hu/zsigmond-vilmos-mozgokepmuveszeti-intezet/ 

https://szfe.hu/doktori-iskola/ 

 

10. Hogyan biztosítja az intézmény a testületi szervek összetételére, üléseikre, döntéseikre vonat-

kozó adatok nyilvánosságát? 

Az SZMR és a Szenátus ügyrendje szerint az SZFE a nyilvánosságra vonatkozó adatokat a honlapján 

– amennyiben nem ütközik jogszabályba – közli, szükség esetén belépési engedéllyel. Az egyetemi 

polgárokat, szenátusi tagokokat a Rektori Kabinet és a Kancellária tájékoztatja, valamint az üléseket 

is e két egység szervezi. Az ülés napirendjeit, döntéselőkészítési dokumentációit az érintettekkel köz-

vetlenül közlik a szükséges adminisztrációs feladatok teljesülésének nyomon követése mellett.  

https://szfe.hu/mintatantervek/
https://szfe.hu/mintatantervek/
http://www.felvi.hu/
http://www.diplomantul.hu/
https://szfe.hu/mintatantervek/
https://szfe.hu/nemeth-antal-dramaelmeleti-intezet/
https://szfe.hu/sinkovits-imre-szinhazmuveszeti-intezet/
https://szfe.hu/zsigmond-vilmos-mozgokepmuveszeti-intezet/
https://szfe.hu/doktori-iskola/
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A Szenátusnak a határozataihoz való hozzáférést az Egyetem központi honlapján mindenki számára 

biztosítja, bár a korábbi évek tartalmának megszerzése nehézségekbe ütközik, annak feltöltése folya-

matos. 

11. Adja meg az intézményi tájékoztató elérhetőségét, és mutassa be röviden az intézményi tájé-

koztató összeállításának folyamatát. 

Az intézményi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/ 

Az intézményi tájékoztató összeállításában az egyetemi adminisztráció minden szervezeti egysége 

részt vett, hiszen a dokumentum egy átfogó információhalmaz. A tájékoztató eddig csak kivonatos 

rendszerben álltak a hallgatók rendelkezésére.  

A tanulmányi tájékoztatók elérhetősége: https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire/ 

A tanulmányi tájékoztatók összeállítása az Oktatásszervezési Osztály vezetésével történt, mivel az 

adminisztrációs területen is jelentős személyügyi változások történtek, nem áll rendelkezésünkre 

kellő információ a tájékoztató korábbi elkészítési metodikájával kapcsolatban. A folyamat megújítása 

során törekedni fogunk az alábbi menetrend betartására: a Tanulmányi Tájékoztató intézményi rész-

ének előkészítése során az Oktatástámogatási Igazgatóság a korábbi években és a korábbiakban már 

indított szakok esetében megfogalmazott szövegeit kiküldi az intézetvezetők részére, illetve a témá-

ban illetékes intézeti kapcsolattartóknak, akik a meghatározott időpontra frissítik, kiegészítik, ill. 

szükség szerint módosítják a kompetenciájukba tartozó fejezetek tartalmát.  

Miután az összes érintett intézet és szervezeti egység megküldte az Oktatásitámogatási Igazgatóság 

részére az aktualizált szövegeket, az Oktatásitámogatási Igazgatóság munkatársai egységesítik és ösz-

szeállítják a tájékoztatót.  

A korrektúrázott, egységesített és formázott szöveg jogszabályoknak megfelelően angol nyelvű for-

dítással is elkészül. Az elkészült magyar és angol nyelvű dokumentumokat az Oktatástámogatási 

Igazgatóság elhelyezteti a honlapon.  

12. Hogyan és milyen mértékben tájékoztatja az intézmény vezetése a külső és belső közvéleményt 

a MAB, vagy más akkreditációs ügynökség intézményakkreditációs eljárása kapcsán az eljá-

rással kapcsolatos eseményekről és az eljárás eredményeiről? 

Az Egyetem korábbi vezetése nem tájékoztatta a nyilvános közvéleményt a MAB értékelés eredmé-

nyéről, így ezen információk nem voltak nyilvánosak. Az új egyetemi vezetés nyilvánosságra fogja 

hozni a MAB Látogató Bizottságának véleményét a munkatársak belső rendszerén belül, illetve a 

MAB határozatát nyilvánossá teszi majd az Egyetem honlapján. 

13. Foglalja össze az ESG 1.8-ban megfogalmazott standardok és irányelvek teljesülésének sajátos-

ságait az intézményben! (max. 2500 karakter) Amennyiben egyes képzési területek/képzési 

ágak sajátos megoldásokat indokolnak, akkor azok lényegét területenként max. 1000 karakter 

terjedelemben foglalja össze. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem számos felületen rendszeres tájékoztatást ad mind a hallgatók, 

mind a széles nagyközönség számára az adott tanévben induló szakokról, a hallgatók- oktatók hazai 

és nemzetközi szakmai sikereiről, az egyes képzések koncepciójáról, az oktatási fejlesztésekről, az 

Egyetem nemzetközi együttműködéseiről, az Egyetemen megszerezhető végzettségek, szakmák 

presztízséről, valamint a végzett hallgatók szakmai előmeneteléről. 

A tájékoztatás formái: 

1. sajtókommunikáció, 

2. saját felületek (honlap, facebook oldal), 

3. események, rendezvények, 

https://szfe.hu/szenatus/
https://szfe.hu/intezmenyi-tajekoztato/
https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire/
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4. szóróanyagok. 

A nemzetközi együttműködésben részt vevő egyetemek listája itt elérhető: https://szfe.hu/wp-

content/uploads/2021/06/SZFE-partneregyetemei.pdf 

 

II.9.  ESG 1.10 RENDSZERES KÜLSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Milyen más külső minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaznak az intézményben, és milyen szer-

vezeti szintre, programra? Írja le röviden az eljárást, gyakoriságát, eredményét, és az annak nyo-

mán tett intézkedéseket. 

Az Egyetemünk a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott minőségbizto-

sítási szempontrendszeren kívül más külső minőségbiztosítási eljárásokat nem alkalmaz. 

 

III.  AZ INTÉZMÉNY/KÉPZÉSI TERÜLET SZAKMAI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE 

1. Mutassa be, hogy az intézmény kutatási, tudományos eredményei hogyan segítik a stratégiai 

célok megvalósítását. (max. 3000 karakter) 

Az Egyetem tudományos és kutatási eredményeit alapvetően Doktori Iskolájának keretén belül éri el. 

Viszont az Egyetem művészeti jellegéből adódóan, a kutatási területekhez kapcsolódónak tartjuk az 

Egyetem olyan művészeti tevékenységét, amely számos területen kiemelkedő művészeti produktu-

mot hoz létre a filmművészet nemzetközi megmérettetéseitől kezdve a hazai színházművészet kul-

túrmissziójáig. 

Az Egyetem Doktori Iskolája a 2016/17-es tanévtől kezdődően működik három tudományágas isko-

laként a művészettudományi PhD-képzés elindításával.  Ez a képzés színháztudománnyal és filmtu-

dománnyal foglalkozó szakemberek számára nyújtja azt a lehetőséget, hogy az SZFE intézményes 

kereteiben gyakorló művészekkel, oktatókkal és doktoranduszokkal együtt végezhetik kutatásaikat.  

A Doktori Iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és nemzetközi ku-

tatási irányaival, az anyaintézmény céljaival és stratégiájával, és megfelelően támogatja a Doktori 

Iskola küldetésében és jövőképében foglaltak megvalósítását. 

A művészeti felsőoktatási intézmények esetében a „tudományos teljesítmény”, a „tudományos kuta-

tás” fogalmak külön meghatározást kívánnak: egyrészt természetesen az ezekben az oktatási intéz-

ményekben folyó elméleti képzés részeként mindig is hangsúlyos volt a tudományos kutatásmódszer-

tan alapjainak elsajátítása, a filológiai pontosságú elemzés és fogalmazás, a szakirodalom-felhaszná-

lás szabályaival történő megismerkedés. A vonatkozó szaktárgyakat oktató tanárok egyúttal kutató 

tudósok is, akik publikációikkal folyamatosan jelen vannak a hazai és nemzetközi szakmai fórumo-

kon. Ugyanakkor egy művészeti felsőoktatási intézményben a „tudomány” szó az itt vázoltnál min-

denképpen szélesebb értelmezést kell kapjon: egy film, egy színházi előadás, vagyis az oktatás, a 

szakmai képzés egyik legfontosabb céljának, az alkotó tevékenységnek testet öltött eredményei éppen 

úgy elmélyült kutatómunka lezárásaként születnek meg, mint egy tanulmány, szakcikk, szakkönyv. 

A művészeti felsőoktatásban a befektetett (kutató)munka, a kutatás módszertana, esetenként a fel-

használt források hasznosítása természetesen más típusú oktatói és hallgatói - alkotói hozzáállást 

tesznek szükségessé, mint az egyéni kutatásokat tudományos eredménnyé, publikációkká alakító, fi-

lológus-tudományos munka. Ugyanakkor egy elmélyült szövegelemzésen alapuló, a vonatkozó szak-

irodalom feldolgozását és a színháztörténeti előzményeket is magába foglaló, az alkotó önálló elem-

zéseit, új gondolatait megvalósító Shakespeare-, vagy Csehov-, vagy Brecht-rendezésnek, vagy egy 

hasonlóan elmélyült kutatómunkán és forráselemzésen alapuló vizsgafilmnek minden mérce szerint 

ott a helye az SZFE művészettudományi eredményei, publikációi között.  Stratégiai célunk továbbá 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/SZFE-partneregyetemei.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/SZFE-partneregyetemei.pdf
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olyan kutató- és alkotóműhelyeket támogatni, amelyek a művészetet kutatásként értik, amelyeket a 

nemzeti kultúra, művészeti hagyományaink értékteremtéséhez járulnak hozzá. 

2. Mutassa be az intézmény tudományos és kutatási tevékenységét összefogó intézményi szerve-

zetrendszert, valamint ennek kapcsolódási pontjait az intézmény minőségbiztosítási rendszeré-

hez.  

Az Egyetem Doktori Iskolája, ahogy az SZMR 1. sz. mellékleteként megtekinthető  

organogramon is látszik, egyenrangú szervezeti egységként működik az intézetekkel, a Szenátus 

felügyelete alá tartozik; vezetése mellett a Doktori Tanács, valamint a Habilitációs Bizottság bizto-

sítja kivételes színvonalú működését.  

A Doktori Iskola képzési programját a Doktori Iskola vezetése dolgozza ki, és a Doktori Tanács ér-

tékeli egy-két évente. A felülvizsgálat elsősorban a 2016-ban indult új doktori képzés miatt történt 

meg, és ezt követően rendszeresen át kellett tekintenie a Doktori Tanácsnak, hogy sikeres volt-e az 

új képzési struktúra kialakítása az SZFE Doktori Iskolájában. A Doktori Tanács félévente háromszor-

négyszer ülésezik, ilyenkor áttekinti a képzés aktuális feladatait és az esedékes fokozatszerzési eljá-

rásokat. 

Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meg-

hívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba 

helyezik a hallgatók korábbi ismereteit. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, 

segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A DLA és PhD fokozat 

megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszer-

táció sikeres megvédése után kerülhet sor. Az Egyetemen a habilitáció szervezése és felügyelete is a 

Doktori Iskola keretein belül, a Habilitációs Bizottság közreműködésével történik. 

Az Egyetem a színházművészeti valamint a film- és videóművészeti ágazatokban a MAB által akk-

reditált doktori iskolában doktori képzést folytat és a disszertációjukat sikeresen megvédők számára 

DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot ad. 

A művészettudományi (PhD) doktori képzést a MAB 2014/10/XIV/25/2/731-es határozatával 2014. 

december 12-én engedélyezte. Az azt megelőző, 2014-ben sikeresen lezajlott akkreditáció hiányos-

ságait az Egyetem maradéktalanul pótolta: a megújult honlapon a vonatkozó menüpontokat felötlöt-

tük, a Doktori Iskola fül alatt megtalálható: a doktori programok leírása, a Doktori Tanács és Habili-

tációs Bizottság tagjainak névsora, a Felvételi fül alatt a felvételihez szükséges összes információ, a 

Dokumentumok fül alatt a szabályzatok, a Hírek alatt a doktori események és konferenciák hírei, a 

Hallgatók fül alatt a volt és jelenlegi doktoranduszok névsora olvasható. A Doktori dolgozatok fül 

alatt pedig a védésre bocsátott doktori értekezések szerepelnek.  

Az Egyetem az intézmény egészére vonatkozóan felülvizsgálja a minőségfejlesztési terveket, melyek 

lényeges elemeit a doktori képzés is hasznosítja. A Doktori Iskola saját minőségbiztosítási anyagát 

az iskola vezetése a Doktori Tanács véleményezésével alkotta meg. A doktori minőségbiztosítási terv 

az Egyetem minőségfejlesztési tervét követve részletes kérdőívet dolgozott ki az oktatói munka hall-

gatói értékelésére, amelyet minden félév végén minden kurzussal kapcsolatban önkéntesen kitöltenek 

a doktoranduszok. A hallgatói értékelést a doktori koordinátor kezeli, az eredményeket a Doktori 

Tanács elé tárja. A Doktori Tanács ennek alapján fogalmaz meg javaslatokat az egyes kurzusokkal 

és az oktatókkal kapcsolatban, a következő évek oktatóit a hallgatói értékelések hangsúlyos figye-

lembevételével választja ki.  

A Doktori Iskola önállóan kidolgozott minőségbiztosítási terve az intézményi minőségfejlesztési ter-

vénél részletesebben foglalkozik a minőség fejlesztésének aktívabb formáival. A Doktori Iskola mű-

ködésének specifikumaira fókuszáló anyag nagy hangsúlyt fektet a társintézmények, más művészeti 

egyetemek bevonására, együttműködésre, konzultációkra, továbbá jelentős szerepet szán a Doktori 

Iskola munkatársainak, a PhD-programvezetőnek és a tudományos titkárnak a doktoranduszokkal és 

https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/oragnogram.pdf
https://szfe.hu/wp-content/uploads/2021/06/oragnogram.pdf
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az oktatókkal történő közvetlen kapcsolattartásban és ezen keresztül a gyors visszacsatolás megte-

remtésében.  

Az SZFE-n a doktori képzés a művészetek és a művészettudományok területén alkalmazkodik és 

illeszkedik az európai minőségbiztosítási előírásokhoz. A művészeti egyetemi működés a minőség-

biztosítást kiválasztási rendjében is hordozza. A képzés tudományterületi sajátossága lehetővé teszi, 

hogy nagyszámú jelentkező közül komoly és szigorú felvételi eljárással válasszuk ki a hallgatókat. A 

képzési programunk ezt az iskolaszerű szigort az első két év oktatási rendjében megtartja, ekkor a 

teljes szemeszteren átívelő, kötelező kurzusok elvégzését ajánlja fel és kéri a doktoranduszoktól. Ku-

tatásmódszertani bevezető és csoportos disszertációíró konzultációk segítik nyolc féléven át a hall-

gatókat a tudományos kutatás kereteinek megtalálásában és tartásában.  

A minőségbiztosítás az oktatói csapat összetételében is követhető. A kötelező kurzusokat az Egyetem 

professzorai, habilitált docensei tartják, a meghívott előadók pedig a szakma nemzeti és nemzetközi 

díjakkal elismert művészei vagy az akadémiai területen publikációikkal elismert kutatók. Az oktatók 

mellett a témavezetők kiválasztásánál is elsődleges szempontként a doktorandusz kutatási területének 

megfelelő, esetenként külsős szakember megtalálása a célunk. Az Egyetem kiválóan együttműködik 

a nemzeti archívumokkal. 

A minőségbiztosítást a nemzetközi kapcsolataink működésén is mérjük. Az Erasmus- és egyéb kap-

csolataink folyamatos visszaigazolást adnak képzésünk színvonaláról. A Színház- és Filmművészeti 

Egyetem célja, hogy régiójának elismert egyetemévé váljon, a világ vezető egyetemeivel szövetség-

ben pedig aktív részese legyen a nemzetközi tudományos életnek. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem mindenkori vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az Euró-

pai Felsőoktatási Térség standardjaihoz (ESG) illeszkedő minőségkultúra kialakítására, az ezt szol-

gáló minőségpolitika fenntartása és fejlesztése mellett. A minőségpolitika megvalósításában olyan 

elvek kialakítására törekszik, amely ösztönzi az Egyetem oktatóit, munkatársait és hallgatóit, hogy a 

minőségpolitikai elveket és célokat megértsék, elfogadják és munkájuk során annak szellemében jár-

janak el, és mindezen elvek érvényesülnek a tudományos tevékenységben is. Az Egyetem minőség-

irányítási szervezetet tart fent, szervezi és működteti a minőségbiztosítási folyamatokat, bevonva a 

külső érintetteket is. Gondoskodik arról, hogy tevékenységeit a minőségi szempontok alapján rend-

szeresen felülvizsgálja, értékelje, és a tapasztalatok alapján továbbfejlessze. 

3. Milyen folyamaton keresztül, milyen szempontok figyelembevételével történik a kutatási prog-

ramok kialakítása, jóváhagyása, figyelemmel kísérése?  

A Doktori Iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és nemzetközi ku-

tatási irányaival, az anyaintézmény céljaival és stratégiájával, és megfelelően támogatja a Doktori 

Iskola küldetésében és jövőképében foglaltak megvalósítását. 

A képzési program látványosan a tudományágak nemzetközi területeivel érintkezik, hiszen ilyen jel-

legű posztgraduális képzés más magyarországi egyetemen nem folyik. Az angol nyelvű Joint Master 

képzéseinkre is épülő doktori koncepcióink a közösségért állampolgárként és alkotóként is felelős 

művészi magatartást közvetítik. Az Egyetem művész-szakmai céljai és stratégiája ezt kiemelten tá-

mogatják. 

A doktori képzésben mindezt azzal emeljük ki, hogy az első két évben szorosan vezetett, közös, is-

kolaszerű tanulást szorgalmazunk. Mind a DLA-, mind a PhD-képzésben szemeszterenként több mű-

vészetelméleti és társadalomtudományi kurzust szervezünk, melynek előadói nemzetközileg is elis-

mert, az SZFE oktatói közösségén kívülről hívott alkotók és kutatók. A félévek kurzusait tematikus 

rendbe szervezzük, ezeket kutatásmódszertani órák kísérik. A DLA- és a PhD-képzés metodikailag 

elkülönül, hiszen kérdésfeltevéseiben talán közeli, de érvelésében, diszciplináris rendjében mégis el-

térő iskolákról van szó. Az iskolaszerű oktatás heti rendszerességgel, tizenöt héten át, négy féléven 



 

 

Önértékelési jelentés, 2021. 
 

62 

keresztül beszámolási kötelezettséggel jár, ez a két tanév hozza a különféle iskolákból, képzésekből, 

művészetek felől érkező doktoranduszokat közel azonos tudásszintre. 

A képzési program második két éve a vezetett kutatásé, azonban az iskola sajátossága, hogy a kuta-

tásokat műhelyekben, csoportosan, mindenki számára láthatóan és közösen végezzük. A program 

kötelező része a konferenciákon való részvétel, a rendszeres és folyamatos szakmai munka, mind-

emellett támogatjuk és ösztönözzük a tanítást is. 

A törvényi rendelkezéseknek megfelelve olyan programot állítottunk össze, mely a műhelyszerűen 

működő alkotó-kutató képzésben optimális. A Magyar Képesítési Keretrendszer  

8. szintjének megfogalmazásaival összhangot teremtettünk. A Doktori Iskola az alapos felvételi eljá-

rás során megvizsgálja, hogy a jelentkezők a színház- és filmművészet, illetve a művészettudomány 

területén rendelkeznek-e a megfelelő tudással, képességekkel, attitűdökkel és autonómiával, melye-

ket azután a doktori képzés során a kijelölt irányokban fejlesztünk tovább. A felvettek jellemző mó-

don kreatív, autonóm, önálló művészeti projekteket folyamatosan kezdeményező művészek. A tudás-

sal kapcsolatos képzési elvárásokat illetően a színház- és filmművészet, valamint a művészettudo-

mány önálló kutatásához szükséges kutatásmódszertani ismereteket az első négy félévben rendszeres 

kurzusok formájában biztosítjuk. A Doktori Iskola további kurzusai a színház- és filmművészet tör-

ténetében és elméletében az összefüggések felmutatására, a területtel kapcsolatos új alkotói és kutatói 

irányok érzékeltetésére törekednek, és azok kipróbálására ösztönöznek (pl. a Művészet mint kutatás, 

Színházművészeti műhelykurzus, Filmművészeti műhelykurzus). A képességek és attitűdök fejleszté-

sében nagy szerep jut a csoportos konzultációknak és a kutatóműhelyeknek. Az előbbi a tudományos 

szövegírásra, valamint mások szövegének figyelmes, kritikus olvasására és a hasznosítható bírálatok, 

tanácsok megfogalmazására, a vitakultúra fejlesztésére tréningezi a hallgatókat. Utóbbi a tudományos 

előadások megtartásában, a közös vitában, a kritikák megfogalmazásában segíti a doktoranduszokat. 

A kutatási munkatervek részletes időbeosztással készülnek, tanári értékelésük az önálló projektek 

felépítéséhez nyújt támaszt. 

A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá. Az abszolutórium megszerzéséhez szüksé-

ges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát 

igazoló kutatási és az alkotómunkát igazoló alkotói kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói 

tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek, a 

komplex vizsga letétele és a házi védés teljesítése, valamint a disszertáció sikeres nyilvános védése 

után kerülhet sor. 

4. Mutassa be az alkotói, K+F, illetve művészeti műhelyek, a pályázati és együttműködési ered-

mények mérésére alkalmazott indikátorokat, a mérések értékelése nyomán tett intézkedéseket.  

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen a K+F+I tevékenység speciálisan értelmezhető az Egyetem 

sajátos jellegéből következően. Egyrészt az Egyetem doktori képzése tekinthető e körbe tartozó te-

vékenységnek: a Doktori Iskola DLA-iskola ugyan, ennek ellenére a hallgatók kutatási témákkal és 

művészeti alkotások létrehozásával egyaránt foglalkozhatnak. Másrészt a nappali képzés részeként 

művészeti alkotótevékenység is folyik, amely ugyancsak értelmezhető kutatási tevékenységként. Az 

Egyetem kiemelt törekvése, hogy új, illetve hazánkban még nem alkalmazott, nagy tradícióval ren-

delkező külhoni szakmai módszertanokat kutassunk fel, intézményünkre adaptáljuk és az oktatásban 

hatékonyan alkalmazzuk. 

Az SZFE eredményesen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt 

„Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázaton”. 

A pályázat célja: az egyetemi tudásmenedzsment komplex rendszerének kialakítása, ezen belül a 

szellemi tulajdon kezelés tudatosítása, piacra orientáltság növelése, kapcsolatrendszer építés, marke-

ting. 

Ennek megfelelően az alábbiakat vállaltuk: 
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- a „Művészeti Menedzsment Iroda” létrehozása és működtetése, nyilvános éves beszámoló 

készítése 

- Proof of Concept Alap létrehozása és működtetése 

- az Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatának frissítése 

- technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése 

- innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése 

- szellemitulajdon-védelmi tudatosságot növelő, üzletfejlesztési tematikájú képzések szerve-

zése 

- KFI kapacitások felmérése 

- a szakmai kapcsolatokat nyilvántartó és a célzott építkezést lehetővé tevő adatbázis létreho-

zása 

- a bevételt hozó KFI és üzleti együttműködésekről adatbázis létrehozása 

- KFI eredmények piaci hasznosításának menedzselése 

A vállalt célokat két, egyenként másfél éves ütemben kell elérni. Az első másfél éves időszakra nyert 

pályázati összeg 40 millió forint. 

5. Mutassa be, hogy milyen módszerekkel választja ki az intézmény a tehetséges hallgatókat, és 

milyen eszközökkel ösztönzi részvételüket a tudományos tevékenységben. (max. 2000 karakter) 

A Doktori Iskola felvételi követelményrendszere, a felvételi menetének leírása a honlapon található. 

Az érdeklődők és jelentkezők felmerülő kérdéseire adminisztratív tudnivalókat illetően a koordinátor, 

oktatási-tudományos-művészeti kérdéseket illetően a tudományos titkár válaszol. A kreditátvitelről a 

Doktori Tanács dönt. Az egyéni felkészülők aránya a legutóbbi akkreditációs időszakban erősen le-

csökkent, mert a Doktori Iskola törekszik rá, hogy csak a komoly művészi vagy tudományos teljesít-

ménnyel, a kutatás előrehaladott szakaszában levő jelentkezőket vegye fel egyéni felkészülőnek, ez-

zel biztosítva a megfelelő színvonalú szakmai munkát és a végzettek arányának javítását. 

Sok évre visszamenően igaz, hogy a Doktori Iskola által meghirdetett képzésekre jelentős a túljelent-

kezés, átlagban kétszer-háromszor annyian szeretnének bekerülni a DLA vagy PhD képzési irá-

nyokba, mint ahány hallgatót fel tudunk venni. De ha az ösztöndíjas helyek számát nézzük, ez az 

arány eléri a négyszeres-ötszörös, 2018-ban hétszeres túljelentkezést is (függően attól, hogy az adott 

évben hány állami ösztöndíjas helyünk volt). Évenként átlagban tizennyolc-húsz, újonnan felvett dok-

torandusszal bővül a képzés. A felvételi bizottságban a Doktori Tanács valamennyi tagja ex officio 

tag, de rajtuk kívül az SZFE Egyetem tanárait, vezető oktatóit is felkérjük, hogy vegyenek részt ezen 

a fontos eseményen. A PhD képzés megindítása óta külön bizottság vizsgáztatja az erre a képzésre 

jelentkezőket. 

A Doktori Iskolában rendszeresek a külsős, meghívott szakemberek által tartott kurzusok, melyek 

pedagógia és művészet, történelem és művészet, gazdaságtan és művészet, társadalomtudomány és 

művészet, politika és művészet összefüggéseit tárgyalják.  A Doktori Iskola tanárai felhívják a dok-

toranduszok figyelmét az aktuális ösztöndíjakra és pályázati lehetőségekre, ha egy-egy doktorandusz 

ezeket a projekteket megcélozza, abban az esetben a projekt intézményi, kutatási hátterét ismerő ta-

nárok mentorként, tutorként aktívan segítenek a doktorandusznak.  

A doktoranduszok mintegy harminc százaléka rendszeresen tanít az SZFE-n már az iskolaszerű kép-

zési időszakban. Többen – megközelítőleg a hallgatók fele – kurzusszerűen, egy-egy alkalommal 

állnak a graduális hallgatók elé.  

https://szfe.hu/felveteli/
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6. Elismerik-e a TDK és a szakkollégiumban végzett, eredményes munkát a tanulmányok során? 

Mutasson be példákat az elismerés formáira! 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem OTDK-s műhelye 2015 tavaszán tanulmányi kirándulást tett 

Bécsben. Egyetemünk tanárai a Wiener Festwochen programjából kiválasztottak három előadást, me-

lyek a kortárs európai színház legismertebb, fiatal alkotói csapataival készültek. Castellucci Go down 

Moses alkotása köré Jákfalvi Magdolna vezetésével workshopot szerveztek Bécsben SZFE-s diákok 

számára. A műhelymunka során Bécs történeti gyűjteményeiben feltárták Mózes és az Ószövetség 

képi emlékekben megjelenített portréját. A múzeumokban tanulmányozták Mózes figurájának sajátos 

ikonográfiai jelenlétet, az előadás után pedig mindezt a Rafaello nevet viselő színházi társulat kon-

cepciójában helyezték el. A pályázat lehetővé tette az utazást, a szállást, a színházi es múzeumi belé-

pők megvásárlását. Az SZFE hallgatóit a részvételben az NTP, az EMMI, az EMET és az OFI támo-

gatta.    

2015 júniusában a TDK műhely filmes szekciójából Tomcsányi Árpád látogatta meg a Transilvania 

International Film Festivalt Kolozsváron. Árpád a TDK kutatásában irodalmi mű adaptációjával fog-

lalkozik, ezért azt vizsgálta a fesztiválon, hogy a kortárs filmben hogyan dolgoztak fel irodalmi mű-

veket, amely azzal a tanulsággal járt, hogy érdemes erőteljesebben elszakadni az irodalmi szövegtől. 

Ezen kívül a dokureality műfaját is tanulmányozta egy román filmen keresztül (Adrian Tofej: Be my 

cat – a film for Anne), ami egyúttal arra is példát mutatott számára, hogy hogyan lehet olcsón, kevés 

eszközzel hatásos filmet készíteni. A pályázat lehetővé tette az utazást, a szállást, belépők megvásár-

lását. 

Június 10-én Körömi Gábor játszóházi workshopot tartott egyetemünkön. A délelőtt folyamán saját-

élményű foglalkozás, majd délután mesék alapján történő feldolgozó foglalkozás tervezésére került 

sor. A programon színházi dramaturg és drámainstruktor hallgatóink vettek részt.    

7. Adja meg az intézményi és az országos TDK konferencián (vagy a szakterületre jellemző más 

országos megmérettetés, fórum) részt vett és díjazott hallgatók számát az elmúlt öt évben: 

év 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

intézményi konfe-

rencián/fórumon 

részt vett 
7 0 12 16 16 

OTDK-n vagy más 

szakmai-tudomá-

nyos fórumon részt 

vett 
6 - 11 

2020/21-ben 

volt az 

OTDK 

44 

díjazott/elismerést 

kapott 2 - 4 - 16 
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8. Milyen profilú szakkollégiumok működnek az intézményben? A szakkollégiumok szakmai 

munkája hogyan kapcsolódik az intézmény tudományos, kutatási tevékenységéhez? Adja meg 

az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szakkollégisták számát az elmúlt öt évben, éves bon-

tásban. 

Az SZFE-n a hagyományos értelemben vett szakkollégium nem működik, hiszen méretei miatt a 

merítés lehetősége értelmezhetetlen, képzési portfóliója miatt pedig az értelmező kutatás nem fel-

adata. Ellenben az elméleti szakok, kivált a színházi dramaturg szakképzési struktúrája erősen emlé-

keztet a szakkollégiuméra, amennyiben a tutorokkal támogatott kutatást, a személyes odafigyelést, 

az elitképzést tartjuk a szakkollégium jellegzetességének.  

9. Milyen eszközökkel ösztönzi az intézmény az oktatókat a tudományos, kutatói tevékenység vég-

zésére? Milyen eljárásban vizsgálja ezen eszközök hatékonyságát?  

A doktoranduszokat aktívan bevonja az Egyetem az Erasmus programban részt vevő vendéghallgatók 

oktatásába, annak érdekében, hogy az intézmény és Magyarország művészi hagyományát és kortárs 

trendjeit megismerhessék. Azok a doktoranduszok, akiknek még nincs oktatási tapasztalatuk, a fél-

évek elején megtartott kurzusheti képzésben hirdethetnek saját kutatási területükkel kapcsolatos ön-

álló, rövid kurzust. A doktoranduszokat bevontuk a Tudományos Diákkör életébe is, többen közülük 

témavezetők voltak az elmúlt években. 

2017-ben az SZFE sikeresen vezetett egy európai művészetpedagógiai kutatási pályázatot (EFOP-

3.2.6-16-2016-00001. A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézmények-

ben), amelyen az öt magyar művészeti Egyetem konzorciumban indult. Az SZFE a Doktori Iskola 

akkori hallgatóit vonta be a munkába. A felkért doktoranduszok a hároméves kutatás mellett az ok-

tatásban is részt vettek, illetve az Egyetem másodlagos célja volt a projekt kapcsán a doktoranduszok 

integrálása az oktatói munkába. A kutatásban részt vett hallgatók nagy része azóta is aktív oktatója 

az Egyetemnek. A munkájuk egyértelműen pozitív visszajelzésére utal az a tény, hogy többen osztályt 

vezetnek közülük. 

10. Milyen rendszerességgel vizsgálják a szervezeti egységek az oktatók tudományos tevékenysé-

gét? Milyen intézkedéseket alkalmaznak ezekben az eljárásokban? Adja meg a vonatkozó sza-

bályok, szabályzathelyek, egyéb dokumentumok webcímét.  

Az Egyetem és benne a Doktori Iskola képzése a művészetek és a művészettudományok területén 

alkalmazkodik és illeszkedik az európai minőségbiztosítási előírásokhoz. A művészeti egyetemi mű-

ködés a minőségbiztosítást kiválasztási rendjében is hordozza. A képzés tudományterületi sajátossága 

lehetővé teszi, hogy nagyszámú jelentkező közül komoly és szigorú felvételi eljárással válasszuk ki 

a hallgatókat. A képzési programunk ezt az iskolaszerű szigort az első két év oktatási rendjében meg-

tartja, ekkor a teljes szemeszteren átívelő, kötelező kurzusok elvégzését ajánlja fel és kéri a dokto-

randuszoktól. Kutatásmódszertani bevezető és csoportos disszertációíró konzultációk segítik nyolc 

féléven át a hallgatókat a tudományos kutatás kereteinek megtalálásában és tartásában. A minőség-

biztosítás az oktatói csapat összetételében is követhető. A kötelező kurzusokat az Egyetem profesz-

szorai, habilitált docensei tartják, a meghívott előadók pedig a szakma nemzeti és nemzetközi díjakkal 

elismert művészei vagy az akadémiai területen publikációikkal elismert kutatók. Az oktatók mellett 

a témavezetők kiválasztásánál is elsődleges szempontként a doktorandusz kutatási területének meg-

felelő, esetenként külsős szakember megtalálása a célunk. Az Egyetem kiválóan együttműködik a 

nemzeti archívumokkal. A minőségbiztosítást a nemzetközi kapcsolataink működésén is mérjük. Az 

Erasmus- és egyéb kapcsolataink folyamatos visszaigazolást adnak képzésünk színvonaláról, e ta-

pasztalatok alapján tervezzük az angol nyelvű doktori képzés beindítását is. 
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Közlemények évenkénti száma (db) 

 

Forrás: MTMT, 2021. 

  

Az Egyetemünkön az utolsó akkreditáció óta (2015-2021) 798 tudományos mű született, ami 133 db 

tudományos munka megjelenését jelenti évenkénti. Összehasonlítva a hazai művészettudományi 

egyetemek tudományos tevékenységeivel, ezen eredmény kiemelkedően jónak mondható. Az Egye-

temünk kutatási portfólióját tekintve ezek több mint 50%-a alkotás. Az intézmény oktatói, kutató 

létszámát tekintve a publikációs tevékenység bővülése, a tudományos aktivitás növelése lehet az 

egyik jövőbeli cél, hiszen az elmúlt két évben mutatkozó csökkenési tendencia megállítandó feladat. 

A működési rendszer fejlesztésével, a támogatási formák bővítésével az új egyetemi vezetés ezen 

MTMT bejegyzéseket legalább 200 db/évre tervezi fejleszteni. Ezt a tervet újabb publikációs lehető-

ségek feltárása mellett, saját kiadású tudományos folyóirat alapításával, a már meglévő könyvsorozat 

további kiadások támogatásával és újabb publikációs ösztöndíjak alapításával kívánja elérni. 

 

Idézetek és idéző közlemények évenkénti száma (db) 

Forrás: MTMT, 2021. 

  

A publikációs számok változásai mellett érdemes vizsgálni a kiadott tudományos publikációk vissz-

hangját is. A fenti ábrán látható, hogy az évenkénti citációk száma eléri, egyes években meg is haladja 

a 25 db-ot. Ezen eredmények részben indokolhatóak a képzés és a kutatás specialitásával, de a terve-

zett nemzetközi publikációk növelésével, azok tudományos minősítésének növelésével a fenti ered-

mények jelentősen változtathatók lesznek. 

A felsőoktatási intézmények elsődleges felelősséget viselnek oktatóik minőségéért és a hatékony ok-

tatói munkát támogató körülmények biztosításáért. Ez a környezet lehetőséget ad az oktatók szakmai 

fejlődésére és támogatja azt. A Doktori Iskola Habilitációs Szabályzata elérhető az Egyetem hon-

lapján. 

http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/02/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s-Szab%C3%A1lyzat_2019.pdf
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11. Hogyan és mikor tájékoztatja a szervezeti egység az oktatót a tudományos, kutatási tevékenység 

elvárt eredményeiről, és azok elmaradásának következményeiről?  

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az oktatás és a művészi munka nehezen választható el egy-

mástól. Az utóbbi pedig nem értékelhető objektíven. Sajátos helyzetet vet fel az az igény, miszerint 

egyik művésznek kellene értékelnie a másik művész munkáját, miközben a saját művészeti területü-

kön esetleg együtt dolgoztak, dolgoznak, vagy fognak dolgozni. Ezért az Egyetem a felsőoktatásban 

szokásos sztenderd módon a gyakorlatban eddig nem működött az oktatók munkájának írásos érté-

kelése, ellenben folyamatosan zajlott egyfajta szakmai/pedagógiai párbeszéd, különösen hangsúlyo-

san az egy osztályt tanító, illetve egy intézethez tartozó oktatók között, oktatókról. Az osztályvezető 

tanár rendszeresen értékeli az osztályát tanító oktatókat, és ez az értékelés egyfajta automatikus kö-

vetkezményt von maga után: eszerint az osztályt tanító tanárt az osztályvezető jobban vagy épp el-

lenkezőleg, kevésbé fogja bevonni az osztály munkájába. A tanárok leterheltségét pedig folyamato-

san figyelemmel kísérik az intézetvezetők és az Egyetem vezetése egyaránt. Amennyiben egy kiala-

kult helyzet állandóvá válik (valaki tartósan nem kap elég órát), az ügy a rektor és az intézetvezetők 

elé kerül, akik megteszik a megfelelő lépéseket, azaz gyakorlatilag a gyengébb teljesítmény nyújtó 

oktatók kiesnek a rendszerből. Természetesen az oktatók értékelésénél a művészi munka mellett még 

egyéb szempontok is szerepet játszanak, mint például az órák teljesítése, a rendelkezésre állás, a 

problémákra való reagálás képessége, a rugalmasság, az oktatásszervezésben és az Egyetem életében 

való részvétel, az együttműködési hajlandóság az oktatáson kívüli programok lebonyolításában. Az 

értékelés másik résztvevője a hallgatók közössége. A hallgatók formálisan és informálisan is nyilvá-

níthatnak véleményt. Az egyetemen informatikai okok miatt ezidáig nem működött zökkenőmentesen 

az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének rendszere. A Minőségbiztosítási Szabályzat szerint 

a kérdőívek értékelését követően a rektor megteszi a megfelelő lépéseket, miután egyeztet az adott 

intézetvezetőkkel. A mester-tanítvány viszonynak köszönhetően az osztályvezetőnek közvetlen in-

formációja is van a hallgatóktól az oktatói munkavégzésre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az 

oktatói minősítés szempontjából egyetemünk értékrendje jelentősen eltér a felsőoktatás hagyományos 

oktatói minőséget értékelő sztenderdjeitől, ennek alapján történt meg az eltérő sajátosságokat is fi-

gyelembe vevő értékrend kidolgozása, és ezen kritériumok mentén az Egyetem oktatói - a hallgatói 

véleményezési rendszeren túl - a megújított és megújítás alatt álló minőségbiztosítási gyakorlat sze-

rint évenkénti rendszerességgel - az intézetvezetők és a magasabb vezetők részéről is értékelésre ke-

rülnek. Az oktatói minőség mérésének a hatékonyságát redukálja, hogy jelenleg még nincsen lehető-

ség a teljesítményen alapuló differenciált javadalmazására, így a kiemelkedő teljesítmények jutalma-

zásának elmaradásával gyakorlatilag az e területen működő minőségfejlesztésre irányuló törekvések 

nem teljesülhetnek maradéktalanul. Kidolgozás alatt áll a modellváltást követő stratégia új elemei 

között szereplő, a teljesítményen alapuló új bérezési, jutalmazási ösztönző rendszer feltételeinek ki-

dolgozására. 

12. Jelölje meg azokat az infrastrukturális bővítéseket, amelyek kutatási programon alapultak! 

Milyen forrásból biztosítja ennek fenntartását, utánpótlását?  

Az Egyetem mindezidáig anyagi lehetőségek hiányában nem tudta valós eszközökkel segíteni oktatói 

szakmai fejlődését. Az oktatók saját számítógépükkel dolgoztak, nem voltak saját irodáik. A konfe-

rencialátogatás, a hazai és külföldi kutatás, publikáció költségei mind az oktatókat terhelték. Saját 

kutatói és művészeti kapcsolatrendszerükön keresztül tudtak publikálni és alkotni. A modellváltás 

már kibontakozott haszna, hogy javultak a hatékony oktatói, kutatói munkát támogató körülmények. 

A Doktori Iskola a modellváltást követő fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg a Szentkirályi utcai 

épületben megújult környezetben és eszközökkel folytathatja megkezdett évtizedes munkáját.  
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13. Mutassa be az intézmény küldetésnyilatkozatához illeszkedő regionális, országos, nemzetközi 

aktív oktatási-kutatási kapcsolatokat és azok hatásait! (max. 3000 karakter) 

Ahogy Egyetemünk Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott: A Színház- és Filmművészeti Egye-

tem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével elköte-

lezett hazánk Alaptörvényének szellemisége, valamint az Európai Unió alapító atyáinak eredeti szán-

dékai iránt.  A művészi pályát nehéz, de örömteli hivatásnak, legfőképpen kiváltságos adománynak 

tekintjük, amelyet a bennünket figyelmével kitüntető közösség szolgálatába kívánunk állítani - tudo-

mányos kutatást végző hallgatóink, főként a speciális művészeti területen kutatást végző hallgatóink 

eredményeik érdemben használhatóvá válik a hazai művészeti élet aktív szakemberei számára is.  

A doktoranduszok külföldön végzett kutatási tevékenységét, külföldi részképzésben vagy egyéb mo-

bilitásban való részvételét a Doktori Iskola kredittel értékeli. A kreditrendszer elismeri és ösztönzi a 

nemzetközi konferenciarészvételt, az idegen nyelven tartott előadás magasabb kredittel kerül elisme-

résre. A doktori szintű külföldi részképzéseken, mobilitási programokon végzett kurzusokat beszá-

mítjuk a tanulmányi előmenetelbe, a képzési program módszerében vagy tematikájában megfelelő 

kurzusainak feleltetjük meg. A Doktori Iskolán kívüli alkotó és tudományos teljesítményt ösztönöz-

zük és esetenként koordináljuk, akkreditálására külön szempontrendszert dolgoztunk ki, amelyet a 

képzési programunk tartalmaz. 

 

 


