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1 BEVEZETŐ 
A Budapest Tánciskola komplex művészeti műhely. Tevékenysége jogi, 
adminisztratív, finanszírozási szempontból több részre oszlik, de létének lényege a 
szerteágazó tevékenységek külön-külön értelmezhetetlen egysége.  
• Alapfokú táncművészeti képzés 
• Alapfokú zeneművészeti képzés 
• Középfokú táncművészeti képzés 
• Középfokú közismereti képzés 
• Felsőfokú kortárstánc művészeti képzés 
• Kortárstánc művészeti befogadó alkotóműhely 
• Iskolarendszeren kívüli tánckurzusok szervezése és befogadása 
Jelen szöveg a fentebb kiemelt felsőoktatási tevékenység minőségpolitikáját írja le. 
Elsősorban a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeit és irányelveit, 
valamint a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi törvény a Nemzeti 
Felsőoktatásról előírásai, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság alapján készült.  
Intézményünk elkötelezi magát egy olyan kultúra mellett, mely elismeri a minőség és 
a minőségbiztosítás fontosságát. Ennek elérésére stratégiát dolgoz ki és valósít meg a 
minőség folyamatos javítása érdekében. 
A stratégia, minőségpolitika tartalmazza az érdekeltek szerepét, dokumentumai 
nyilvánosak, formális státuszt kapnak az eljárásrendben. 
A Főiskola célja minőségbiztosítási és minőséghitelesítési rendszerének fejlesztésével 
annak biztosítása, hogy a felsőoktatási intézmény a hazai és a nemzetközi 
munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket 
közvetítsenek hallgatóik részére. 
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2 VEZETÉSI FELADATOK 
 

A Főiskola belső szervezete oly módon kerül kialakításra, hogy biztosítsa az 
intézmény oktatási és tudományos kutatási, alkotó művészeti alapfeladatainak, az 
ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatainak, valamint a működést biztosító 
funkcionális és fenntartási feladatainak szakszerű, hatékony, gazdaságos ellátását. 
Kis létszámú szakjaink, intézményünk esetében ez az elv a vezetési feladatok 
hatékony és célszerű csoportosítását jelenti. 

 

Új Előadóművészeti Alapítvány 

Budapest Kortárstánc Főiskola 

Rektor 

Titkárság, 
tanulmányi vezető 

Bizottságok 

Munkacsoportok 

Szakmai, művészeti, 
pedagógiai, kutatási 

vezető 

Gazdasági 
vezető 

Szenátus HÖK 

Budapest Táncművészeti 
Szakgimnázium és AMI,  

a Budapest Kortárstánc Főiskola 
Gyakorlóiskolája 

Projektek 
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3 TERVEZÉSI FELADATOK 

3.1 Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások 

A formális minőségpolitika és eljárás megadja azt a keretet, amelyen belül a Főiskola 
fejlesztheti és nyomon követheti minőségbiztosítási rendszerének hatékonyságát, 
továbbá hozzájárul az intézményi autonómia iránti bizalom kialakításához. A 
minőségpolitika tartalmazza a szándékok meghatározását és az alapvető eszközöket 
ezek elérésére. Az eljárási útmutató részletesebb információt adhat arról, hogyan 
valósítjuk meg a minőségpolitikát, és hasznos referencia pontként szolgál az eljárások 
gyakorlati megvalósítása során. 

3.1.1 A szervezet minőségbiztosítási rendszere 

A Főiskola működésében szükséges olyan formális mechanizmus működtetése, 
amely a tervezetek, döntések jóváhagyására, időszaki felülvizsgálatára és 
ellenőrzésére alkalmas. 
Az intézmény elkötelezett hatékony minőségbiztosítási tevékenység kifejtésében, 
mely biztosítja a képzési programok jó megtervezését, rendszeres nyomon követését 
és időszakos felülvizsgálatát, ezzel biztosítva folyamatos időszerűségüket és 
érvényességüket. 
A képzési programok és diplomák minőségbiztosítása egyebek közt tartalmazza: 

• a tervezett tanulmányi kimenetek (pl. egyéni hallgatói haladási ütemterv, 
• mintatantervek) kidolgozását és közreadását, 
• a tananyagok és programok tervezésének és tartalmának gondos kezelését, 
• a különböző képzési formák (pl. alapképzés, mesterképzés) speciális 
• szükségleteit, 
• a megfelelő tanulási források és eszközök meglétét, 
• a hivatalos programengedélyezési eljárást, 
• a hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérését, 
• a programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát (külső tagok 

bevonásával), 
• rendszeres visszacsatolás kérését a munkáltatóktól, munkaerőpiaci és más 
• szervezetektől, 
• a hallgatók részvételét a minőségbiztosítási tevékenységben. 

3.1.2 A minőségre és a színvonalra (sztenderdekre) vonatkozó intézményi 
stratégia 

Intézményünk feladata olyan művészek, szakemberek képzése, akik a harmadik 
évezred szakmai követelményeinek megfelelően a tradíciók és a legújabb vívmányok 
elmélyült gyakorlati és elméleti tanulmányozása alapján állva, széleskörű és 
sokoldalú szakmai képzettséggel felvértezve képesek, mint közösségi szellemű 
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ember, értelmiségi, művész és táncos helytállni a kortárstánc művészi pálya bármely 
területén. 
Célunk tehát korszerűen, sokoldalúan képzett, közösségi szellemű táncművészek – 
táncosok, koreográfusok, pedagógusok – képzése, pályára bocsátása, és segítése a 
pályán, új művészeti és pedagógiai módszerek kutatása. 

3.1.3 Az intézményen belüli viszony az oktatás és kutatás között 

A Főiskola oktatási és kutatási tevékenységétszabályozását a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) előírásainak megfelelően, az intézmény 
küldetésében és stratégiai céljaiban megfogalmazottaknak megfelelően szabályozza. 
Ezen területek minőségi célkitűzéseit a Főiskola minőségpolitikája alapján kell 
megfogalmazni. Az oktatási feladatokat a jóváhagyott szakok indítási 
dokumentumainak megfelelően, a tanterveknek és tantárgyi programoknak 
megfelelően kell megszervezni. 
A szervezeti egységek oktatási-kutatási feladataival kapcsolatos fontosabb 
szabályokat, szakmai kompetenciákat és felelősségi köröket az SZMSZ tartalmazza. 
A tantárgyak tartalmáért és ezek folyamatos fejlesztéséért a tárgyfelelős oktatók 
felelősek. A szakfelelősökkel és a tanszékvezetőkkel közösen ők határozzák meg a 
tárgy követelményeit, a számonkérés módját és követelményeit, valamint a tárgy 
oktatásában résztvevő munkatársak körét. A tárgyfelelős oktatók feladata a tárgy 
oktatási tapasztalatainak figyelembe vételével a tantárgy tartalmának és oktatási 
módszereinek folyamatos fejlesztése. A tantárgy fejlesztésekor biztosítani kell az új 
kutatási eredmények figyelembe vételét. 
A szabályzatok előírásainak betartása az oktatási folyamat minden résztvevőjének 
kötelessége. Ezen előírások biztosítják a folyamatban résztevők munkájának 
megfelelő összehangolását az oktatás hatékonyságának biztosítása érdekében. 
A képzés során a Főiskola fokozott figyelmet fordít a kiemelkedő képességű 
hallgatók tehetségének fejlesztésére. A tehetséggondozásra lehetőséget nyújtanak az 
fellépések, előadások workshopok, egyéni tantervek, amelyek a kiemelkedő 
képességű hallgatók képességeinek fejlesztését biztosítják. 
 

3.1.4 Szervezeti egységek és egyének minőségbiztosítással kapcsolatos 
felelőssége 

A Főiskola munkatársait úgy választja ki, hogy feladatait: az oktatást, a kutatást és az 
ehhez kapcsolódó külső szolgáltató tevékenységét a követelményeknek megfelelően 
tudja teljesíteni. 
A minőségi teljesítés érdekében ösztönzi munkatársait arra, hogy az önértékelési 
rendszer érdemi működtetésében aktív szerepet vállaljanak, az eredményekre 
alapozva folyamatosan A Főiskola a céljainak elérése érdekében a minőségpolitikáját 
és minőségmenedzsment rendszerét időszakosan átvizsgálja, aktualizálja és fejleszti a 
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mindenkor érvényes felsőoktatási jogszabályok előírásainak, a MAB elvárásainak és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási minőségbiztosításával 
kapcsolatos útmutatásainak megfelelően. 
A Főiskola vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási 
rendszer működtetésében, fejlesztésében. Ezt az elkötelezettséget minden 
munkatársától is elvárja és vezetői példamutatással és eszközökkel ösztönzi. 

3.1.5 A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és 
felülvizsgálatának módjai 

A Főiskola Szenátusa a Felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően 
megfogalmazza az intézmény küldetését, jövőképét és stratégiai célkitűzéseit. Ezeket 
rendszeresen felülvizsgálja. A Szenátus ezzel kapcsolatos feladatait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) rögzíti. A stratégiából adódó 
feladatokat a Szenátus az Intézményfejlesztési tervben, és a  Minőségfejlesztési 
programban határozza meg. Ezen dokumentumok teljesülését évente értékeli és 
szükség esetén a célkitűzéseket módosítja, illetve újrafogalmazza. A hivatkozott 
dokumentumokat és a felülvizsgálat eredményeit a Főiskola honlapján közzé teszi. 
A Főiskola minőségbiztosítási rendszerének működésével kapcsolatos elemzések 
elkészítését, a minőségfejlesztési tevékenység koordinálását és a vezetői döntések 
előkészítését a Főiskola ezen feladattal megbízott munkatársa. Munkáját segítik a 
különböző szervezeti egységek, illetve a Hallgatói Önkormányzat delegált képviselői. 
Koordinálja a partneri igények megismerését támogató rendszerelemek működtetését 
és az eredmények elemzését. Ezen eredmények alapozzák meg a Főiskola képzési 
struktúrájának fejlesztési irányait. 
A partneri kapcsolatok elemzése során a Főiskola vezetése fokozott figyelmet fordít 
amunkatársak elégedettségére. A motivációs lehetőségek kihasználásával a 
minőségcélok megvalósítását támogatja a Főiskola vezetése. 
A Főiskola minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése során a vezetői 
felelősségvállalást, az oktatók és nem oktató dolgozók folyamatos 
szemléletformálását, a partneri igények rendszeres elemzését tartja fontosnak. A 
helyzet mérésére, az eredmények és a fejlesztendő területek meghatározására az 
intézmény önértékelési rendszert alakított ki, amelyet a Főiskola minőségfejlesztési 
tevékenysége kulcselemeként a jövőben rendszeresen kíván működtetni. 

3.2 Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 

Az intézmény formális belső mechanizmusokkal rendelkezik képzési programjai 
indításának jóváhagyására, követésére és rendszeres belső értékelésére vonatkozóan. 
A hallgatók és más érdekeltek bizalma a felsőoktatásban akkor alakul ki és marad 
fenn, ha az intézmény hatásos minőségbiztosítási tevékenységgel rendelkezik, amely 
biztosítja a képzési programok jó megtervezését, rendszeres nyomon követését és 
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időszakos felülvizsgálatát, ezzel biztosítva folyamatos időszerűségüket és 
érvényességüket. 

3.2.1 A tervezett tanulmányi kimenetek kidolgozása és közreadása 

Intézményünk a felsőoktatást érintő alapvető jogszabályok változása közepette 
született és működik. A módosításoknak megfelelően a tanulmányi kimeneteknek 
mind a föiskolai, mind a BA, MA szakok esetében a Magyar Akkreditációs Bizottság 
részére küldött szakindítási kérelem az alapja. 

3.2.2 A tananyagok és programok tervezésének és tartalmának kezelése 

A tananyagok és képzési programok felülvizsgálata során az intézmény több 
szempontot vesz figyelembe. 
A hatályos felsőoktatási jogszabályok, valamint a Magyar Akkreditációs bizottság 
által kialakított, akkreditációs adatlapok, útmutatók képezik az elsődleges 
iránymutatást. 

3.2.3 A különböző képzési formák speciális szükségletei 

A minőség megóvása érdekében  kizárólag nappali tagozatos képzést folytatunk – 
megfelelő infrastruktúraszükséges, amit a 4.1.6. pontban részletezünk 

3.2.4 A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése - 
mentorrendszer 

Részlet a hallgatóknak szóló, mentori rendszert bemutató tájékoztatóból: 
„Állítólag, Odüsszeusz, mikor útnak indult, gyermekét egy barátja gondjaira bízta, 
hogy ne csak Pénelopé anyai gondoskodására, hanem egy tapasztalt férfi figyelmére 
is számíthasson. Ezt az urat hívták Mentor-nak. 
Kinek nincs szüksége néha egy tapasztaltabb társra, aki az élet útján néhány lépéssel 
előttünk jár, látott már olyat, amilyet mi még nem. De azért nem apánk, anyánk, de 
nem is mesterünk, tanárunk vagy éppen főnökünk, nem orvosunk, pszichológusunk, 
titkos szerelmünk, barátunk, hanem „csak” tanácsadónk, segítőnk. 
A mentori viszony nem csoportos, hanem kétoldalú, személyes, de nem intim, 
közügyek egyéni feldolgozását segíti. 
Iskoláról lévén szó, a hallgatók legfőbb képessége a tanulni tudás.  
A mentor segít az őt mentornak választó hallgatónak szakmai fejlődése 
optimalizálásban. Ennek érdekében a hallgatónak törekednie kell, hogy a probléma 
jelentkezésének lehetőleg korai fázisában megpróbálja minél világosabban 
megfogalmazni kérdését, kérését. 
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A mentor biztosan meghallgat. 
A mentor jó kérdéseket tesz fel. 
Ha tud, maga ad tanácsot. Ha nem tud, útba igazít, kihez fordulj. 
A mentor nem fog hazudni, saját véleményét nem rejti véka alá, de mindig felhívja a 
figyelmet további lehetséges álláspontokra. 
Másokat (társ, tanár, vezetők) is érintő problémák megoldásakor arra törekszik, hogy 
ne az érdekeltek háta mögött, hanem azok bevonásával folytatódjék a megoldás 
keresése. 
A mentor nem vezető, hanem segítő. A mentor nem dönt más helyett. Az a hallgató , 
a mester, a vezetőség, a szülők felelőssége. 

• Annak a mentornak a munkája fog harmonikusan beilleszkedni az iskola 
munkájába, aki belülről képes azonosulni az iskola szellemiségének 
alapértékeivel. 

• Ne árts! 
• Az iskola ismeret átadó és nevelő funkciója egyensúlyban van. Az iskola nem 

tánc iparosokat, hanem táncművészeket képez. Ez azt jelenti, hogy a teljes 
személyiség, az egész ember közösségben történő harmonikus fejlesztésében 
látja feladatát. 

• Az itt születő döntésekben a diákok művésszé válása a fő szempont. 
• Az itt képzett művészek - zenei hasonlattal élve – kamarazenészek. Nem 

sztárok és nem kóristák, hanem szakmailag magasan képzett, a világért felelős, 
autonóm alkotók. 

• Minden kérdést az összes érdekelt jelenlétében, de legalábbis tudtával kell 
megvitatni.” 

3.2.5 A programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálata 

A minőségfejlesztési programot az intézmény szenátusa fogadja el és vizsgálja felül 
éves rendszerességgel. A felülvizsgálat során az intézmény a mérési feladatok 
végrehajtása során keletkezúő dokumentumokat veszi alapul. 

3.2.6 rendszeres visszacsatolás kérése a munkáltatóktól, munkaerőpiaci és más 
szervezetektől 

A Főiskola minőségbiztosítási rendszerének fontos eleme a partneri 
visszacsatolásokrendszeres gyűjtése és értékelése annak érdekében, hogy ezen 
információkat a képzés irányai, tartalma, a tárgy struktúrája, a hallgatók képzés során 
szerzett ismeretei és az alkalmazott módszerek fejlesztése érdekében felhasználja. 
A Főiskola vezetése rendszeres visszacsatolást kap a Kuratóriumtól. Ennek rendjét a 
Kuratórium működésének szabályai rögzítik. 
A Főiskola gyűjti és értékeli a végzett hallgatók és a hallgatókat alkalmazó 
vállalkozások (szakmai gyakorlat) tapasztalatait. Az elégedettségi vizsgálatok 
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eredményeit a stratégiai és minőségi célok meghatározásánál hasznosítja, és 
folyamatosan beépíti a minőségfejlesztési projektekbe. 
Főiskolát végzett diákjaink, tanulmányaikat abbahagyó vagy szüneteltető hallgatóink 
elhelyezkedési lehetőségeinek vizsgálata hasonlóságot mutat a többi művészpálya 
tapasztalataival. A legkiválóbbak jó lehetőségekkel indulnak, könnyen találnak 
munkát. A közepes képességű, de megbízható tudású szakemberekre is szükség van, 
bár nehezebben találnak állást. A valamely okból kevésbé sikeres táncosok előbb-
utóbb megtalálják helyüket a szakma közelében, vagy végleg eltávolodnak attól, bár 
ez a legritkább eset. 
Hallgatónk tanórákon is találkoznak a hazai kortárstánc élet képviselőivel. Sok 
esetben ez a későbbi együttműködés kiindulópontja.  

3.2.7 A hallgatók részvétele a minőségbiztosítási tevékenységben 

A részt vevő, illetve végzős hallgatók elégedettségének mérése, építő jellegű kritikája 
– a külső partnerek és oktatók észrevételei mellett – a minőségfejlesztés egyik 
legfontosabb eszköze. 
Hallgatóink – saját értékelési rendjükhöz hasonlóan – szövegesen értékelik oktatóikat 
félévente, az oktató által megadott szempontrendszer alapján.Az anonimitás lehetővé 
teszi a hallgatói vélemények szabad kifejtését, míg az oktatóknak a szempontrendszer 
kidolgozásával lehetőségük nyílik arra, hogy hasznos és építő jellegű véleményeket 
halljanak munkájuktól. 
Hasonló módon értékelik a vezetőség, valamint az iroda munkáját. 
Az értékelés fontos szerepet játszik a felmerülő konfliktusok esetében, ami minden 
esetben az összes szereplő bevonásával – oktatók, hallgatók, vezetőség – történik 
A végzős hallgók esetén az. ún. pályakövetés értékes információkkal szolgál a képzés 
gyakorlati hasznára, elhelyezkedésri lehetőségekre vonatkozóan.  
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4 MÉRÉSI FELADATOK 

4.1 Belső információs rendszer 

Az intézmény önismerete a minőségbiztosítás kiindulópontja. Fontos, hogy a 
főiskolának meglegyenek az eszközei a saját tevékenységről való információ-
gyűjtéshez és ezek elemzéséhez. E-nélkül nem tudhatjuk, mi működik jól és mire kell 
figyelmet fordítani, s mik az innovatív kezdeményezések eredményei. 
Különösen fontos mindez egy olyan intézmény esetéében, ahol művészképzés folyik. 
Az előremenetel és a teljesítmény értékelése – hallgatóé, oktatóé, intézményé 
egyaránt  - cizelláltabb és alaposabb, mint más, három-vagy öt fokozatú skálán 
értékelést végző intézményeknél.  
A főiskola gondoskodik a képzési programok és egyéb tevékenységek hatékony 
működtetését biztosító információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és 
felhasználásáról. 

4.1.1 A hallgatók előmenetele és teljesítményük  

Hallgatóink előremenetelét, teljesítményét tekintve elsősorban azt vesszük 
figyelembe, hogy időarányosan milyen mértékben érik el vallják  magukénak az 
intézmény alapvető céljait; hogy korszerűen, sokoldalúan képzett, közösségi szellemű 
táncművészekké váljanak, új művészeti és pedagógiai módszerek után kutassanak 

4.1.2 Oktatói teljesítmények (hatékonyság) 

Főiskolánkon a hallgatói értékeléshez hasonlóan fogós feladat az oktatók munkájának 
értékelése. Kulcsfontosságú a folyamatos párbeszéd, ami során a  hallgatól által 
nyújtott értékelések, mind az informális beszélgetések, egyeztetésen alapuló 
óralátogatások elősegítik a minőségi oktatás folytatását. 

4.1.3 Hallgatói populáció egésze, irányultsága, pályaképe. A munkaerőpiaci 
alkalmazhatóság, A képzési programokkal való megelégedettség 

A Budapest Tánciskola már jóval a vonatkozó jogszabályok hatálybalépése előtt, 
1999 óta követi nyomon végzős diákok pályájának alakulását és ez a tendencia a 
Főiskolán is nyomon követhető. 
Viszonylag hamar nyilvánvalóvá vált az új intézmény (el)ismertsége. A jelentkezők 
túlnyomó többsége kifejezetten a kortárstánc profil miatt választja az intézményt. 
Nincs átfedés a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Budapest Kortárstánc Főiskola 
képzési kínálatai között. A kortárstánc területén általános projekt rendszer és a 
határokon és kulturákon átívelő, az egyes népek kultúráját a másika által gazdagító 
művészeti együttműködés elhozta a pedagógiai együttműködés igényét is. A 
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világtrendet 15-20 évvel követve képzésünket a tartalom és a jelentkezők 
szempontjából egyaránt sikerült megnyitni a nemzetköziesítés irányába. 

4.1.4 A rendelkezésre álló tanulási erőforrások és ezek költségei 

Az Új Előadóművészeti Alapítvány tevékenységének lényege a komplex és integrált 
kortárstánc-kultúra fejlesztés. 6 éves kortól a nyugdíjig, kezdőktől a pedagógusok 
továbbképzéséig, tánctechnikai képzéstől a társművészetekkel való kapcsolatépítésig 
egy helyszínen nyújtjuk szolgáltatásainkat. A generációk és fokozatok egymás 
mellett élése ösztönző kölcsönhatással bír minden résztvevőre, ugyanakkor jelentősen 
javítja az infrastruktúra kihasználtságát. 
A tárgyi feltételeket az Alapítvány az 1983-ban alapított Kreatív Mozgás Stúdió 
felszereléseinek beépítésével 1999 óta a Goli Tánchelyen biztosítja. Az épület 
adottságai lehetővé teszik a további terjeszkedést. 
A főiskolai képzés tárgyi feltételei az alábbiak szerint állnak rendelkezésre: 
A képzés tárgyi feltételeinek legfontosabb összetevője a megfelelő számú és méretű, 
jól kiépített, jól felszerelt, jól szellőztethető, tisztán tartható, jó hangulatú táncterem. 
A tánctermek általános leírása 
Összes termünk alkalmas tánctechnikai, kreatív és egyéni foglalkozások 
lebonyolítására. Nagyobb tánctermeink - az átlagos színpad méretekhez 
alkalmazkodva - alkalmasak a főpróbák és házibemutatók befogadására. Legnagyobb 
termünk felszereltsége 8 Fresnel lámpával, fénypulttal és projektorral bővült, ami új 
távlatokat nyit a fény-és hangtechnikával való kísérletezésben. A további termek 
választéka lehetőséget biztosít az előadás előkészítő próbamunka különböző 
fázisaihoz, a mozgásanyaghoz a résztvevők létszámához legmegfelelőbb terem 
kiválasztásához. 
A tánctermek alapfelszereltsége az alábbiakat tartalmazza: 
Három rétegű speciális rugalmas fa táncpadló. Grabolett balettpadló borítás. Tükrök, 
függönyökkel. Megfelelő légteret biztosító belmagasság. Rugalmasan szabályozható 
fűtési és szellőztetési lehetőség. 
Állandó beépítésű nagy teljesítményű sztereó hangsugárzók. 
Erősítő. CD lejátszó, kazettás magnetofon, az iskola teljes hangarchívumához (70 
gigabyte MP3 zenei anyag) folyamatos hozzáférést biztosító komputer. Csatlakozási 
lehetőség további hangforrásokhoz. Hordozható videó felvevő, lejátszó és kis méretű 
monitor igény szerint installálható. 
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terem méret felszereltség 

Nagyterem 14 x 11 m háromrétegű rugalmas fa táncpadló grabolett 
balettpadló borítással, elfüggönyözhető tükörfal, 
bordásfal, hangosítás, pianínó  

Színházterem 13 x 11 m háromrétegű rugalmas fa táncpadló grabolett 
balettpadló borítással, hangosítás, pianínó, balett 
rudak, gurítható tükrök, a klub felé nyitható oldalfal 

Kisterem 6 x 10 m háromrétegű rugalmas fa táncpadló grabolett 
balettpadló borítással, hangosítás, elfüggönyözhető 
tükörfal 

Balett-terem 10 x 10 m háromrétegű rugalmas fa táncpadló grabolett 
balettpadló borítással, hangosítás, elektromos 
zongora, balett rudak, elfüggönyözhető tükörfal 

Fapadlós terem 19 x 6,5 m háromrétegű rugalmas fa táncpadló, izzós 
világosítás, sötétíthető, hangosítás, pianínó 

 
A színháztechnikai gyakorlatra a MU Színház biztosít díjmentesen időt és teret 
iskoláink számára. A színházi környezetben bemutatott táncestek vonatkozásában a 
Trafó és a MU Színház bizonyult alapítványunk rendszereses partnerének, melyre 
továbbra is számíthatunk. 
Táncpedagógus szakon a belső tanítási gyakorlat a Budapest Táncművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával gyakorlóiskolai együttműködésben 
történik.  
A külső tanítási gyakorlatra azokat az iskolákat kérjük fel, amelyekkel tanárszakos 
hallgatóink már kapcsolattal rendelkeznek vagy kapcsolatot keresnek. 
Az elméleti képzést könyvtárunkban, tantermeinkben, az egyre általánosabb 
experimentális vagy kísérleti elméleti órákat táncképzésre is alkalmas teremben 
folytatjuk. 
A zeneművészeti képzés színterei az erre a célra speciálisan kialakított és megfelelő 
hangszerállománnyal ellátott zenetermek.  
Az Alapítvány könyvtárát Angelus Iván alapította magánkönyvtárának 
állományából. Az utóbbi években saját és pályázati forrásokból folyamatosan és 
szisztematikusan fejlődik az állomány.  
Hang és képszerkesztés tekintetében a legkorszerűbb géppark teszi lehetővé a zene 
valamint álló- és mozgó kép szerkesztést. 
Számítástechnika vonatkozásában 21 db vegyes célokra használható és napi 
gyakorlatban használt komputer működik csillagpontos rendszerbe állítva. A jelenlegi 
funkciók mellett a felhasználási arányok az alábbiak: 7 tantermi gép zenehallgatásra, 
1 db mozgóképszerkesztő, 1 db hang- és állóképszerkesztő, 2 mobil gép, 7 irodai 
illetve recepciós gép, 2 szabad internetes komputer, szélessávú internetes kapcsolat, 2 
db nyomtató, scanner, 1320 Gigabyte tárolókapacitás 
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4.2 Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások 

A Főiskola biztosítja, hogy a hallgatók tanulásának támogatására rendelkezésre álló 
erőforrások kielégítők és alkalmasak legyenek minden felkínált program esetében. 
Az oktatók mellett a hallgatók egy sor további forrásra és eszközre támaszkodnak a 
tanuláshoz. 
Fizikai források: 

• könyvtár 
• számítógépes állomány 
• zeneállomány 
• hangszerállomány 

Emberi támogatás 
• mentorrendszer 
• irodai munkatársak 

A tanulási eszközök és egyéb támogatási mechanizmusok könnyen hozzáférhetők a 
hallgatók számára, az ő szükségleteik figyelembevételével vannak megtervezve, és 
rugalmasan alkalmazkodnak a szolgáltatást igénybevevők észrevételeihez. Az 
intézmény folyamatosan figyelemmel követi, felülvizsgálja, és folyamatosan javítja e 
szolgáltatások minőségét. 

4.3 Az intézmény kulcsfontosságú teljesítménymutatói 

Az intézmény teljesítménymutatói az éves statisztikai adatszolgáltatás során nyújtott 
adatokon alapulnak. A szenátus a minőségfejlesztési program éves átvizsgálása során 
áttekinti a mutatószámokat és a tendenciákat figyelembe véve alakítja ki a következő 
éves stratégiát. 
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5 ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK, 
FOGYASZTÓVÉDELEM 

 

Az értékelésnél az alábbi fő szempontokat vesszük figyelembe: 
- az elmúlt évben megfogalmazott minőségcélok 
- mérési adatok értékelése és a szükséges beavatkozások 
- az érvényben lévő főiskolai szabályzatok felülvizsgálata és összehangolása 
- a minőségi mutatók célértékeinek felülvizsgálata 
- a partnerek észrevételei 
- az új minőségcélok és az éves tervek elkészítése 
Az értékelési folyamatnál különös hangsúlyt helyezünk a MAB önértékelési 
szempontjaira. Az éves értékelések alapján felülvizsgáljuk a minőségfejlesztési 
programot. Szükség szerint módosítjuk, lehetőséget teremtve az értékelés és fejlesztés 
javítására. 

5.1 A hallgatók értékelése 

A hallgatók értékelése a felsőoktatás egyik legfontosabb eleme. Az értékelés 
kimenetele alapvetően befolyásolja a hallgatók jövőbeni pályáját. Ezért fontos, hogy 
az értékelés mindenkor szakszerűen történjen, és vegye figyelembe a felmérésről és 
vizsgáztatásról létező kiterjedt ismereteket. Az értékelés továbbá hasznos információt 
nyújt az intézmények számára az oktatás és a tanuláshoz nyújtott támogatás 
hatékonyságáról.  
A hallgatók értékelése a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban rögzített egyéni értékelési rendszerben történik, amely biztosítja 
az összehasonlíthatóságot.  
A hallgatók a félév első tanulmányi napján leadják a féléves munkatervüket. A félév 
végén az elmúlt időszak tapasztalatai, benyomásai, alapján önértékelést írnak A 
hallgatókat oktató tanárok szöveges tanári értékeléssel személyre szabottan értékelik 
a tanórán látottakat. A hallgató mentora az értékelések, az óralátogatások alapján 
mentori összefoglalót ír. 
A tavaszi félév végén az értékelések rendszere személyes beszélgetéssel egészül ki, 
ahol a hallgatók az intézmény rektorával és egy oktatóval folytatott beszélgetés 
keretében tekintik át a hallgató éves pályafutását és dolgozzák ki a neki megfelelő, 
előremutató alternatívát. 
Az értékelések konvertálása a képzési programnak megfelelően ötfokozatú skálára 
történik. 
A hallgatói hiányzások, betegségek és egyéb méltányos körülmények elbírálását, 
figyelembe vételét a tanulmányi-és vizsgaszabályzat tartalmazza. 
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5.2 Az oktatói minőség biztosítása 

Az oktatók jelentik a hallgatók számára a legfontosabb tanulási forrást. Fontos, hogy 
akik oktatnak, teljes mértékben ismerjék és értsék az oktatott tárgyat, rendelkezzenek 
azokkal a képességekkel és tapasztalattal, amely szükséges a tudást és megértést 
hatásosan továbbítani a hallgatók felé az oktatás széles spektrumában, és 
hozzáférjenek a saját teljesítményükről kapott visszacsatolásokhoz. Az 
intézményeknek biztosítani kell, hogy az oktatók felvételi és kinevezési eljárásai 
tartalmazzák annak garantálását, hogy minden új oktató rendelkezzen legalább a 
minimálisan szükséges kompetencia szinttel. Lehetőséget kell adni az oktatóknak 
tanítási képességeik fejlesztésére és bővítésére, és bíztatni kell őket ezek 
megbecsülésére. Az intézmények meg kell adják a gyengébb oktatóknak azt a 
lehetőséget, hogy készségeiket elfogadható szintre hozzák, és meg kell legyen a mód 
arra is, hogy felmentsék őket oktatási feladataik alól, amennyiben továbbra is 
kimutathatóan sikertelenek. 
Az intézmény saját belső mechanizmusokkal rendelkezik az oktatók minőségének és 
kompetens voltának biztosítására. Ezen mechanizmusokat a külső értékelők 
rendelkezésére  bocsátja. 
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6 I. sz. melléklet: a minőségfejlesztési program 
elfogadásáról szóló szenátusi határozat 

 

A Budapest Kortárstánc Főiskola szenátusa az intézmény minőségfejlesztési 
programját 2017. augusztus 31.-én elfogadta. 
 
Budapest, 2017. augusztus 31. 


