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A felsőoktatás mindenki által érzékelhetően hatalmas változáson ment 
keresztül az elmúlt évtizedben. E változások hátterében több tényező áll, melyek 
közül néhány kiemelése elengedhetetlen. Az egyik a felsőoktatásban résztvevők 
számának növekedése, a másik a piacgazdaság szereplői által is elvárt használható 
szaktudás megszerzése. Ezt felismerve a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara 
a gyakorlatorientált képzés hatékonyabbá tétele és saját kompetenciáinak növelése 
érdekében folyamatosan olyan megoldásokat keres, melyek előnyösek mind 
intézményünk, mind partnereink számára. 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara kétéves oktatási programcsomagot 
kínál azoknak a bármely szakterületen alapképzésben (BA/BSC) vagy 
mesterképzésben (MSC) vagy korábban ezzel egyenértékű egyetemi/főiskolai 
diplomát szerzett szakembereknek, akik eddigi ismereteik bővítésével meg akarnak 
felelni a folyamatosan változó minőségügyi szakmai követelményeknek és a 
minőségirányítás területén vezetőként vagy vezető munkatársként kívánnak hosszú 
távon is eredményesen tevékenykedni. 

Az egyetem a „Minőségügyi rendszermenedzser” szakirányú továbbképzést az 
Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) magyarországi nemzeti képviselőjével, az 
EOQ Magyar Nemzeti Bizottsággal közösen végzi. Az EOQ – az Európai Bizottság 
által jóváhagyott – harmonizált követelményrendszere szerint a „Minőségügyi 
rendszermenedzser” képes bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan 
minőségirányítási rendszert, amely bármely méretű és szakirányú szervezet 
igényeinek megfelel. Ebből a feladatkörből adódóan – a vezetés képviselőjeként – 
elősegíti a vevői elvárások megismerését és teljesítését az egész szervezetben. 
Képes a termék- és folyamataudit magas színvonalú elvégzésére, a belső auditori 
tevékenység irányítására. A „Minőségügyi rendszermenedzser” partner a külső 
szervezetek felé a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 2010. februárban kezdődő szakirányú 
továbbképzés 4 féléves, félévente 5 hetes, hetenként 10 órás (péntek–szombat), 
azaz összesen 200 kötelező órás elfoglaltságot jelent, amit további választható 
tantárgyak egészítenek ki. Költségtérítési díj: 120.000 Ft/félév 

A kötelező képzési program a következő tantárgyak elméleti és gyakorlatorientált 
oktatására terjed ki: 

− Minőségmenedzsment I, II, III, IV (összesen 100 óra) 
− Matematikai-statisztikai módszerek (20 óra) 
− Kísérlettervezés (8 óra) 
− Projekt- és folyamatmenedzsment (10 óra) 
− Akkreditálás, tanúsítás, alapvető auditálási ismeretek (10 óra) 
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− Szabványosítás (6 óra) 
− Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és vállalati társadalmi 

felelősségvállalás (10 óra) 
− Humán erőforrás-menedzsment, munka- és egészségvédelem (10 óra) 
− Információbiztonság (10 óra) 
− Kockázatmenedzsment (6 óra) 
− Piackutatás és marketing (10 óra) 

A további óraszám modulárisan választható speciális tantárgyak hallgatására (pl. 
környezeti rendszermenedzsment, élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek, 
auditálás) fordítható. Ennek mértéke és megoszlása a jelentkezők számától és 
érdeklődési körétől függően a szakirányú továbbképzés első féléve során kerül 
pontosan meghatározásra. 

Mivel a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara az Európai Minőségügyi 
Szervezet (Brüsszel) egyik elfogadott magyarországi Képzési Központja, a 
„Minőségügyi rendszermenedzser” diploma mellett külön vizsga nélkül 
megszerezhető az angol nyelvű „EOQ Minőségügyi rendszermenedzser” oklevél. 
Ez az EOQ oklevél a kiindulási alap az „EOQ Minőségügyi auditor”, az „EOQ 
Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” és az „EOQ Élelmiszerbiztonsági 
auditor” oklevél megszerzéséhez, amire az Szegedi Tudományegyetem Mérnöki 
Kara – az igényektől függően – szintén lehetőséget fog kínálni. Az EOQ eddig több 
mint 60000 oklevelet adott ki, elsősorban Európában, de kisebb számban a világ 
többi országában is. Ezek az EOQ oklevelek egyre nagyobb piaci értéket 
jelentenek, és egyre nagyobb ismertségre, elismertségre tesznek szert. 
Németországban például EOQ oklevél nélkül jelentősebb ipari cégnél minőségügyi 
vezetői beosztás betöltése nehezen képzelhető el. Fontos azonban azt is 
tudatosítani, hogy az EOQ oklevelek 3 évig érvényesek, amelyek megújítása ún. 
szintentartó tanfolyamon lehetséges, melyek 2 naposak és vizsgamentesek. Az 
ismeretek naprakész követése minden EOQ okleveles egyéni kötelessége, amihez 
azonban ezek a tanfolyamok tapasztalatcsere jelleggel jelentős mértékben 
hozzájárulnak. Tudni kell azt is, hogy az EOQ oklevelesek, akik az Európai 
Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságán (EOQ MNB) keresztül kapják 
meg az oklevelet, automatikusan az EOQ MNB tagjaivá válnak, amennyiben azzal 
ellentétesen nem nyilatkoznak. Ez a tagság az EOQ oklevél 3 éves érvényességi 
időtartamára tagdíjmentes. 

A szakirányú továbbképzésre – az SZTE MK Tanulmányi Osztályán igényelhető 
vagy annak honlapjáról letölthető – jelentkezési lappal lehetséges.  
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