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Jelen vannak az Informatika Tanszék munkatársai, jelenléti ív szerint. A tanszékvezető,
Dr. Csukás Béla felkéri jegyzőkönyv vezetésére Bálint Jánosnét, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Dr. Ulbert Zsoltot és Varga Mónikát.
Dr. Csukás Béla köszönti az értekezleten megjelent kollégákat. Elmondja, hogy a
tanszékvezetői értekezleten elhangzottakról szeretne beszámolni, majd néhány a
tanszéket érintő kérdést kellene megbeszélni, majd harmadik napirendi pontként a
minőségirányítással kapcsolatos feladatokat végeznénk el.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a tanszékvezetői értekezleten elhangzottakról.
2./ Aktualitások
3./ Minőségirányítás

1./ Beszámoló tanszékvezetői értekezleten elhangzottakról
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy a tanszékvezetői értekezleten néhány személyi változás
került bejelentésre. Wickert Irén adjunktus lett, Olsovszky Andrea tanársegéd. Berke
Szilárd a Vállalatgazdaságtan Tanszék munkatársa lett. Bakonyi Erika és Győrke Diána
tanársegédi megbízást kapott, valamint Szarvas-Fekete Tibor részmunkaidőben dolgozik
a karon. Elmondja, hogy bemutatkozott az új könyvtárigazgató is az értekezleten.
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy most zajlanak majd a Pénzügy BSc-s hallgatók
záróvizsgái. MSc-re hét jelentkező van.
Dr. Csukás Béla beszámol arról, hogy megszűnt a Humánpolitikai Bizottság és megalakult
a Stratégiai Bizottság. Alakult egy Tudományos Bizottság, valamint egy TDK Bizottság.

2./ Aktualitások
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy Dékán Úrral egyeztetett új szakok indításáról. A Kar
tervezi gazdaságinformatikus, valamint informatikai és szakigazgatási agrármérnök szakok
indítását. Felsőfokú szakképzésben is terveznek informatikai szakot, amennyiben a LIA
iskolában nem indítanak.
Elmondja, hogy a Tanszéken aktuális két PhD védés. Az egyik, Varga Mónikáé október
13-án, Balogh Sándoré pedig október 19-én lesz.
2 docentúra pályázat benyújtása van készülőben a Tanszéken. Honfi Vidé őszi
benyújtással, Barna Róberté pedig tavasszal kerül beadásra.
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A kötelező óraterhelése mindenkinek megvan erre a félévre. A jövő félév is megtervezésre
került. Összességében jelentős többlet órát tud felmutatni a Tanszék.
Dr. Csukás Béla sajnálattal számol be arról, hogy az Informatika felzárkóztató órát még
nem sikerült elindítani jelentkező hiányában.
Farkas János elmondja, hogy véleménye szerint ennek az is az oka, hogy a kitöltetett
szintfelmérő kérdőív nem volt alkalmas arra, hogy tükrözze a hallgatók tényleges
informatikai tudását, ezért javasoljam, hogy jövőre új szintfelmérő kerüljön kidolgozásra.
Olyan, amely konkrét feladatmegoldást tartalmaz. Ennek eredménye alapján már
ténylegesen javasolható a hallgatók számára a felzárkóztatóra való jelentkezés.
A Tanszékvezető elmondja, hogy az MFK órák jogos visszaszerzésével kapcsolatban
sajnos még mindig nem zajlott le az egyeztető megbeszélés. Borbély Csaba ígéretet tett a
találkozó mielőbbi összehozására.
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy elkezdődött az idei, VIII. Alkalmazott Informatika
Konferencia szervezése. Már voltak rá érdeklődők. Kéri, hogy az előző konferencia CD
kiadványa mielőbb kerüljön véglegesítésre és kipostázásra. Barna Róbert hozzáteszi,
hogy igyekszik mielőbb befejezni a kötet szerkesztését. Javasolja, hogy a lektorálás
ezentúl ne az eddigi gyakorlatnak megfelelően történjen a jövőben, mert így sokat csúszik
a megjelenés.
A tanszékvezető elmondja, hogy mindenki bizonyára megkapta a meghívót a szerdai kari
összdolgozói értekezletre. A fakultatív programra a jelentkezési határidő a mai nap. A
részvételi díj összegét is a mai nappal be kell fizetni. Kéri, hogy adják le a
jelentkezéseiket.
3./ Minőségirányítás
A Tanszékvezető kéri a kollégákat, hogy aki eddig még nem töltötte ki, az legyen szíves
mihamarabb töltse ki az ETR-ben található központi egységes dolgozói elégedettség
kérdőívet. A kérdőívek eredményéről majd egy összesítést fogunk kapni.
Az oktatók hallgatói véleményezését a múlt félévben elvégeztük. Eredményéről a
tanszékvezetők kapnak értesítést. Dr. Csukás Béla elmondja, hogy mindenkivel külön
fogja megbeszélni a rá vonatkozó értékelést. Az egyes értékelések alapján a tanszékre
általános érvényű következtetést lehet levonni.
Dr. Csukás Béla kéri a munkatársakat, hogy Tanszéken vezetett „Nem megfelelőségi
eseménynapló” bejegyzéseit nézzék át és értékeljék. Összegzi, hogy a naplókba
ebben a félévben is rendre kerültek bejegyzések. A bejegyzések túlnyomó része az
Informatikai Igazgatóság Oktatástechnológiai Csoportja valamint az Ellátási Osztály felé
jelzett probléma. A kollégák elmondják, hogy a kérések bár nehézkesen, de általában
mindig megoldásra kerülnek.
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy ebben az évben is sor fog kerülni részéről
óralátogatásokra. GTK-n és PK-n tartott alapinformatikai órákat tervez meglátogatni. A
látogatásokat november hónapra ütemezte. Erről óralátogatási terv készült.
Dr. Csukás Béla kéri, hogy minden kolléga rendszeresen vezesse, óráról-órára a haladási
naplóját. A haladási naplókat az audit napjára kéri a titkárságra leadni.
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A tantárgyi tematikát és követelményrendszert ebben a félévben külön kellett
elkészíteni. Az elkészített tematikákat és követelményeket leadtuk a Kar oktatási dékánhelyettesének is. A tematikák kiosztásra kerültek a hallgatók részére. A követelmények
megtalálhatók a faliújságon is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az e félévi aktuális fogadóórák időpontjai kikerültek a
faliújságra is, hogy a hallgatók láthassák.
Balogh Sándor kollégánk a képzési tervet a Tanszék szerverén technikailag közös
használatúvá tette. Mindenki tudja szerkeszteni és menteni. Kér mindenkit, hogy az ide
elhelyezett múlt évi képzési tervet mindenki értékelje ki. Megvalósultak-e a tervezett
képzések. Az ez évi képzési terv szintén itt kitölthető.
A Tanszék Működési Rendje aktualizálásra kerül. Az oktatott tárgyak listája módosul. A
humánerőforrás és szervezeti ábra módosul Kun József műszaki tanárrá való átsorolása
miatt. Dr. Csukás Béla felkéri Farkas János tanszéki minőségügyi megbízottat, hogy a
szükséges módosításokat végezze el a Működési Rendben.
Dr. Csukás Béla megkéri a kollégákat, hogy a Tanszék beszállítói közül kettőről mondják
el értékelő véleményüket a szempontrendszer alapján. A Tanszékvezető megkéri Bálint
Jánosnét, hogy az elhangzottak alapján töltse ki az értékelést.
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy a minőségirányítás részét képezi a múlt évi
minőségcélok kiértékelése, számbavétele, valamint az új célok meghatározása.
Értékelésre felolvassa a Tanszék elmúlt évi céljait.
1. A Tanszék munkatársai által készített színvonalas (impakt faktoros) idegen nyelvű
publikációk számának növelése. 2008-ban 2 ilyen publikáció született. 2009-ben
azonban több ilyen publikáció várható, illetve megjelenés alatt van.
2.

A Tanszék oktatói által késztett elektronikus tananyagok egységes elérhetőségének
biztosítása. Megvalósult. Az elektronikus tananyagok felkerültek a COOSPACE-be.

3.

A Tanszéken kidolgozott szakdolgozati témák számának
növelése
és
jobb
illesztése a BSc/MSc rendszerhez. Megvalósult. A Tanszéken készült szakdolgozati
témák számát 2-ről 5-re sikerült növelni. A cél tovább növelhető, mivel ebben a
tanévben kb. 13 diploma dolgozat fog elkészülni Tanszékünkön.

4.

A szakmai gyakorlatok hatékonyságának és színvonalának növelése. Megvalósult.
A múlt évben 12 folyamatszabályozó hallgatónk vett részt szakmai gyakorlaton a
szakhoz kapcsolódó képzési helyen. A minőségcél ebben az évben még inkább
teljesítésre kerül. Az ebben a tanévben megszülető diploma dolgozatok mind a
gyakorlati helyekhez kapcsolódnak.

Dr. Csukás Béla javasolja, hogy a minőségcél 1. és 3. pontja továbbra is szerepeljen az
idei év céljai között is. További célként javasolja:
„Kezdeményezzéssel is közreműködés új egyetemi alapszakok és felsőfokú szakképzések
akkreditálásának előkészítésében.”
„A tanszék oktatógárdájának fejlődéséhez docentúra pályázatokkal és akadémiai doktori
értekezés benyújtásával való hozzájárulás.”
3

A kollégák egyetértenek a javasolt célokkal és egyhangúlag elfogadják azokat.
Dr. Csukás Béla megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Ennek hiányában
megköszöni a részvételt és bezárja az értekezletet.

Jegyzőkönyv vezető:______________
Bálint Jánosné

Jegyzőkönyv hitelesítő:_____________
Dr. Ulbert Zsolt

Jegyzőkönyv hitelesítő:______________
Varga Mónika

Melléklet: 1 db jelenléti ív
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