Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Regionális- és Vidékpolitika Tanszék
Értekezlet helyszíne, időpontja:

Oktatási épület II. emelet 228-as terem, kis tárgyaló
2008. május 13.

Jelenlévők neve (mellékletként jelenléti ív): Dr. Bertalan Péter, Dr. Sarudi Csaba,
Dr. Gál Zoltán, Dr. Molnárné Barna Katalin, Dr. Molnár Eszter, Dr. Kovács Teréz
A tanszék többi munkatársa tanszékvezetői engedéllyel, a tanszéki feladatainak ellátása miatt
maradt távol az értekezlettől.
Írásbeli előterjesztések felsorolása, mellékletként csatolása: A napirendi pontok felsorolása, előterjesztők neve
1. Tanszéki személyügyek – előterjesztő Dr. Bertalan Péter tanszékvezető
2. Államvizsga és államvizsga-felkészítő – előterjesztő Dr. Bertalan Péter
tanszékvezető
3. Minőségirányítási feladatok – előterjesztő Dr. Molnár Eszter egyetemi tanársegéd
4. Egyéb
Első napirend:
A tanszék dolgozói nevében Dr. Bertalan Péter köszöntötte és gratulációját fejezte ki Dr.
Varga Gyula egyetemi tanárnak a professor emeritus cím elnyeréséért.
A tanszékvezető úr bejelentette, Dr. Molnárné Barnak Katalin pedig megerősítette, hogy
2008. május végével szülési szabadságra megy.
A tanszékvezető úr bejelentette, hogy Dr. Marton István egyetemi tanársegéd 2008. május 4ével a tanszékről és az egyetemről távozott. A volt kolléga óráinak szétosztása rövidesen
megtörténik, emellett a Dr. Marton István folyamatban lévő feladatainak átvételére
(konferencia utógondozása, diplomadolgozatos hallgatók, esetleges vizsgáztatás, érdemjegyek
rögzítése, stb.) Dr. Molnár Eszter egyetemi tanársegédet bízta meg, aki elfogadta a szóbeli
megbízást.
Második napirend:
Dr. Bertalan Péter tájékoztatta az résztvevőit, hogy az Záróvizsgák (ZV)(Államvizsgák) 2008.
június 16-17-én lesznek. A ZV-t előzetesen egy pár napos államvizsga-felkészítő előzi meg.
A tanszék munkatársainak 2008. június 3-án kell a szakirányos hallgatóknak a felkészítést
megtartani.
Az aktuális zv tételsor Dr. Molnár Tamás oktatási dékánhelyettestől, illetve a Tanulmányi
Osztálytól kérhető.
A tanszékvezető ismertette a zv bizottságok összetételét, továbbá megemlítette, hogy a zv-hez
szükséges hallgatói diplomadolgozatokat bírálatra megküldték a bírálóknak.

Harmadik napirend:
Dr. Molnár Eszter ismertette a minőségirányítással kapcsolatos félévi ügyeket, kéréseket:
 haladási napló heti rendszerességgel történő vezetése, kérte a hiányosságok pótlását az
érintett oktatóktól
 képzési ütemtervhez csatolt táblázat vezetése
 hallgatói véleményezés elkészítése (kérdőívek kitöltése a diákokkal), amely minden
oktatónak kötelező
 a tanszékvezető úr részéről óralátogatások megtörténtek, legközelebb a következő
tanévben várható újabb látogatás
 a tanszéki „Működési Rend” felülvizsgálata megtörtént, módosításra nem került sor
Egyéb napirendi pontok:
Dr. Bertalan Péter megemlítette, hogy a kari rendezvényeket évenként két tanszék rendezi, a
következő tanévben ránk még nem kerül sor.
Dr. Sarudi Csaba és Dr. Bertalan Péter tájékoztatta a tanszék dolgozóit, hogy a Gazdálkodásés Szervezéstudományok Doktori Iskola akkreditációja nemsokára megtörténik.
Dr. Bertalan Péter és a tanszék dolgozói 2008. április 4-ében rögzítették a diplomadolgozatos
hallgatók tanszéki védésének időpontját.
Dr. Bertalan Péter és Dr. Molnár Eszter is kérte a tanszék minden dolgozóját, hogy a
Kockázatelemzést/becslést a munkavédelmi szoftware segítségével mindenki végezze el
önmagára nézve.
A feladatok szó szerinti megfogalmazása:
- Államvizsga-felkészítések
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o Tanszék oktatói
A teljesítés határideje
o 2008. június 3.
-

Kockázatbecslés speciális programmal történő elvégzése
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o minden tanszéki dolgozó
A teljesítés határideje
o 2008. május 31.

Dr. Bertalan Péter
tanszékvezető, egyetemi docens

Kaposvár, 2008. május 16.

Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

