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explicit felsőoktatási 

minőségfejlesztési adattár létezik-e?
igen igen nem nem igen igen

igen, de még 

nem üzemel, 

az 

előkészületek 

folynak

igen, mint 

nemzetközi 

szervezetnek 

legfőbb 

feladatát képezi 

ez a 

szolgáltatás

igen nem nem nem

országos szinten? regionális
nem 

alkalmazható
nem igen igen

régiónként is 

szűrhető és 

kereshető

igen nem igen igen

nem, jó 

gyakorlat 

leírások és 

ajánlások 

léteznek

nem

intézményi szinten? igen
nem 

alkalmazható
igen

valamennyi 

intézmény 

adatlapja 

országos 

nyilvántartásban

igen, némely 

FOI esetében
iegn nem

igen, továbbá a 

minőség-

biztosító 

úgynökségek 

relációjában 

értelmezve

nem nem nem

nem, 

felsőoktatás 

egyes 

területein 

értelmezhető 

(pld. PhD-

képzések)

országos és intézményi szinten?

regionális 

és 

intézményi

nem 

alkalmazható
nem

intézményi 

értékelések 

mellett központi 

értékelések is 

zajlanak

igen nem nem nem nem nem nem nem

ország felsőoktatási 

minőségüggyel/értékeléssel 

foglalkozó szervezete foglalkozik az 

akkreditációs folyamatokkal is?

igen
nem 

alkalmazható
igen igen igen

nem 

értelmezhető
igen

nem 

értelmezhető
nem igen igen igen

"Jó gyakorlatok" analitikus, kereshető 

felületen - tényleges adatbázis 

formában állnak rendelkezésre, 

specifikálva adott eljárás "jó gyakorlat 

tulajdonságait"

igen Igen nem nem igen igen
terv szerint 

igen
igen igen nem nem nem

"Jó gyakorlatok" riportokon belüli 

alkategóriaként léteznek az 

intézményekről készített minőség-

értékelő jelentések részeiként

nem nem nem igen nem nem nem nem nem nem nem nem

A jó gyakorlatokat bemutató oldal 

széles ismeret-anyagot közöl a 

felsőoktatás minőségügyére 

vonatkozóan (publikációk, cikkek, 

tanulmányok, stb…)

nem nem nem igen igen nem igen nem igen nem nem igen
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Az értékelési eljárás folytán 

valamennyi, az országban működő 

FOI auditálásra kerül

részben nem nem

igen (ország-

részenkénti 

elkülönítésben és 

eltérő metódust 

alkalmazva)

nem
nem 

értelmezhető
nem

nem 

értelmezhető
nem igen igen igen

Jó gyakorlatokat a felsőoktatás 

vonatkozásában nem kizárólag a 

minőségbiztosítással összefüggésben 

értelmez

igen igen igen

a jó gyakorlatok 

a minőségügyhöz 

kapcsolódnak

a jó gyakorlatok 

a 

minőségügyhöz 

kapcsolódnak

igen, a jó 

gyakorlatok nem 

kizárólag a 

minőség-

biztosításhoz 

kapcsolódnak

a jó 

gyakorlatok 

kizárólag a 

minőség-

ügyhöz 

kapcsolódnak

nem 

értelmezhető

igen, a jó 

gyakorlatok nem 

kizárólag a 

minőségbiztosítás

hoz kapcsolódnak

a jó 

gyakorlatok 

kizárólag a 

minőség-

ügyhöz 

kapcsolódnak

igen, a jó 

gyakorlatok 

nem kizárólag 

a minőség-

biztosításhoz 

kapcsolódnak

a jó 

gyakorlatok a 

minőség-

ügyhöz 

kapcsolódnak

Az intézményi adatszolgáltatás 

kötelező
részben nem nem igen nem nem nem nem nem nem nem igen

Az intézményi adatszolgáltatás a jó 

gyakorlatokra nézve a FOI 

elhatározásán múlik

részben igen igen nem igen igen igen igen

igen, illetve 

"meghívásos" 

rendszerben

igen

nem, egy 

projektben 

zajlott kvázi 

vonatkozó 

tevékenység

nem
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