Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék
Értekezlet helyszíne, időpontja:

Oktatási épület II. emelet 228-as kistárgyaló
2009. szeptember 10.

Jelenlévők neve (mellékletként jelenléti ív): a tanszék dolgozói, kivéve Gáspárné Dr. Vér Katalin, aki
más elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.
A napirendi pontok felsorolása, előterjesztők neve
1. Tanévkezdéssel kapcsolatos teendők, órarend, tantárgyfelelősök stb. előterjesztő Dr. Balogh
László tanszékvezető
2. Személyi változások előterjesztője Dr. Balogh László tanszékvezető
3. Minőségirányítás feladatai, előterjesztő Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi adjunktus
Első napirend:
-

Tanszékvezető úr köszöntötte a vendégként jelen lévő Gelencsér Tímea oktatásszervezésen
dolgozó kolléganőt, valamint a tanszék dolgozóit a tanévkezdés alkalmából.
Óraegyeztetések történtek mind a BA mind a mester képzést illetően.
A minőségirányítással kapcsolatos teendőket és vezetését visszakapja Dr. Parádi-Dolgos Anett,
akit a GYES alatt Kürthy Gábor kolléga helyettesített.
Dékán úr tolmácsolta Dr. Borbély Csaba és a kollégium igazgatójának kérését, miszerint a szerda
esti szobafoglalásokat minimalizálni kell, helyhiány miatt.
Döntés született a házivédés időpontját illetően, 2009. október 15-16-a.

Második napirend:
Tanszékvezető úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy:
- Dr. Parádi-Dolgos Anett visszatért az oktatásba, bár szabadságát tölti.
- A tanszék új tagja Kovács Kitti Ph.D. hallgató.
Harmadik napirend
1. Minőségcélok
A 2008/2009-es tanévben kitűzött minőségcélok, azaz a tanszékmunkatársainak tudományos
tevékenységének fokozása 2009. június végéig legalább 3 tudományos cikk, (könyv, könyvrészlet,
konferencia-előadás) megjelenése teljesült, mely a tanszéki publikációs jegyzékben látható.
2009/2010-es tanévre a tanszék minőségcélja: Költségvetési szakirány népszerűsítése – a szakirányra
jellemző hallgatók számának legalább 10-re növelése.
2. Humánerőforrás
-

Dr. Parádi-Dolgos Anett visszatért az oktatásába, jelenleg szabadsását tölti, heti 2 alkalommal
október 3-től munkába áll.
A tanszék új tagja Kovács Kitti Ph.D. hallgató.
A minőségirányítással kapcsolatos teendőket és vezetését visszakapja Dr. Parádi-Dolgos Anett,
akit a GYES alatt Kürthy Gábor kolléga helyettesített.
A tanszék dolgozói eleget tettek a 20082009-es Képzési tervében előirányzottaknak, a szükséges
dokumentációt a tanszékvezetőnek bemutatták.
Elkészült az új képzési terv (2009/2010), melyben a Ph.D. hallgatók további szakképzését, a
fokozatszerzést, valamint új demonstrátor hallgató felvételét fogalmaztuk meg.

3. Nem megfelelősségek
Az előző évekhez hasonlóan az év eleji órarendi és terem problémák elkerülésére tanszékvezetői kérésre
Gelencsér Tímea oktatásszervezővel a tanszéki értekezlet keretében egyeztettünk.
4. Beszállítók értékelése
Az irodaszerek beszerzése továbbra is központilag történik, megfelelő időben és helyen mindig elérhetők.
A tanszék oktatói: Gál Veronika Alexandra, Kovács Kitti Ph.D. hallgatók és Dr. Lentner Csaba óraadó..
A korábbiakhoz hasonlóan a tanszékvezető úr elégedett a beszállítók előző féléves munkájával, melynek
értékelése az óralátogatási jegyzőkönyvben is olvasható.
5. Dolgozói elégedettség
Hivatalos felmérés még nem volta a Karon, a tanszék dolgozói egyértelműen elégedettségüket fejezték ki,
a technikai feltételek, a publikációs lehetőségek, kutatási és oktatási feladatokra vonatkozóan.
6. A félév feladatai
-

belső minőségügyi audit október – Parádi-Dolgos Anett
tanszéki védés időpontja október 15-16 – Kovács Kitti
vizsgaidőszak beosztása 2009. dec. 10-ig – Gál Veronika

A következő tanszéki értekezlet vérható időpontja: 2009. december

K.m.f.

Dr. Parádi-Dolgos Anett
egyetemi adjunktus

Gál Veronika
Ph.D. hallgató

