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

Oktatási épület II. emelet 228-as terem, kis tárgyaló
2008. szeptember 16.

Jelenlévők neve (mellékletként jelenléti ív): Dr. Bertalan Péter, Dr. Sarudi Csaba, Dr.
Molnár Eszter, Dr. Gál Zoltán és Trenyik Tamás. Dr. Kovács Teréz és Somlyódyné Dr. Pfeil
Edit meghatalmazta Dr. Gál Zoltánt, hogy a tanszéki értekezleten s távollétükben őket
képviselje (mellékletként a meghatalmazások) 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. Személyi változások – előterjesztő Dr. Bertalan Péter tanszékvezető
2. Oktatással kapcsolatos ügyek – előterjesztő Dr. Bertalan Péter tanszékvezető
3. Az előző tanév értékelése – előterjesztő Dr. Bertalan Péter és Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
4. Aktuális minőségirányítási feladatok ismertetése – előterjesztő Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
5. Minőséggel kapcsolatos kötelező oktatás megtartása – előterjesztő Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
6. Egyéb
Első napirend:
Dr. Marton István volt kolléga Környezetgazdaságtan c. órájának megtartására a tanszékhez
jött Trenyik Tamás óraadóként.
Második napirend:
Dr. Bertalan Péter kérte az értekezlet résztvevőit, hogy a 2008/2009-es tanév I. félévében
oktatott tantárgyak tantárgyi tematikáit és követelményrendszereit készítsék el az oktatók és
adják le a tanszéki adminisztrátornak, aki továbbítja majd az oktatási dékánhelyettes úr
adminisztrátorának.
Új, gyakorlatorientált diplomadolgozati témák megadása és leadása Szekeres Éva
adminisztrátornak. (A hallgatók által elkészített dolgozatok 30-40 oldal terjedelműek
lehetnek.)
Harmadik és Negyedik napirend:
-

-

Dr. Bertalan Péter és Dr. Molnár Eszter tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2008.
október-november hónapjában belső audit lesz, a külső audit várható ideje pedig
december közepe.
Az elmúlt tanévben a tanszék minőségcéljai egy kivételtől eltekintve mind teljesültek. A
közös kutatás a Számvitel és Statisztika Tanszékkel erőforrás hiánya, illetve leterheltsége,
valamint kutatás hiánya miatt nem valósult meg.
A hallgatói elégedettségi szint megtartását jelenleg nem tudjuk számadatokkal
alátámasztani.

-

-

Az elmúlt tanév hallgatói elégedettségnek a mérése megtörtént, jelenleg még
feldolgozás alatt vannak a kérdőívek, így a várt eredményeket még nem tudják el
juttattatni a felelősök a tanszékvezetőkhöz.
A jelenlevők meghatározták a tanszék minőségcéljait a 2008/2009-es tanévre:







-

-

-

-

Az új MSc indítása.
A hallgatói elégedettségi szint megtartása.
A modern oktatástechnikai eszközök használati arányának növelése az oktatásban.
Egy új laptop beszerzése.
Egy konferencia szervezése.
A hallgatói elégedettségi szint megtartása.

A tanszékvezető és a minőségügyi megbízott elkészítette a tanszék éves képzési tervét.
Ezzel kapcsolatba elmondták, hogy minden kolléga rendelkezik a munkájához szükséges
képzettséggel és végzettséggel. A tanszékvezető kiemelte, hogy a képzési tervnek
megfelelően mindenki vegyen részt a témáját leginkább érintő konferenciákon,
kiállításokon, továbbképzéseken.
A tanszékvezető úr részéről óralátogatások idén is várhatók a tavalyihoz hasonlóan. A
tanszék óralátogatási ütemtervét Dr. Bertalan Péter ismertetett a jelenlévőkkel.
A tanszéken az elmúlt tanévben hallgatói panasz nem volt.
A (közvetett) szállítókkal meg volt elégedve a tanszék, probléma, illetve nem
megfelelőség nem merült fel.
A „nem megfelelőségi” füzetben szereplő észrevétel az oktatástechnikai eszköz nem
megfelelőségét jelzi. Ezzel kapcsolatban a tanszékvezető úr fel fogja venni az illetékessel
a kapcsolatot. A probléma megoldására optimális javaslat és egyben minőségi cél egy új
laptop beszerzése a tanszék részéről.
A tanszéken a munkavégzéshez a tárgyi eszközök rendelkezésre állnak.
A tanszék dolgozóinak az elégedettségvizsgálata megtörtént a múlt tanévben. A
kérdőívek gyűjtése során a tanszék kérdőívei másik tanszékével keveredtek. A feldolgozás
után megküldött adattáblában két tanszék adatai láthatók egyszerre, a Regionális- és
Vidékpolitika Tanszék adatai nem különíthetők el, ezért a dolgozói elégedettség
vizsgálatának eredményei nem ismertek.
Javaslat: saját adatgyűjtés és feldolgozás a minőségügyi megbízott által összeállított
kérdőív alapján.
Aktualizálni kell a dolgozók munkaköri leírásait, a tanszék működési rendjét, a
szervezeti felépítését.
A haladási naplót heti rendszerességgel kell továbbra is vezetni.
A képzési ütemtervhez csatolt táblázatot is vezetni kell.

Ötödik napirend:
A minőségirányítással kapcsolatos tanszéki oktatás, valamint a „Minőségpolitika nyilatkozat”
ismételt ismertetése megtörtént. A jelenlevőktől egy rövid kötetlen beszélgetéssel lett
„számon kérve” az oktatás lényegi tartalma. Minden munkatárs megfelelő minősítést kapott.
Egyéb napirendi pontok:
Két MSc kidolgozása és elfogadtatása van folyamatban.
TDK idén 2008. december 1-jén lesz.
Publikációs lehetőségek
2009. április 2-3-ára II. Kari Gazdaságtudományi Konferencia kerül megrendezésre a
Gazdasági versenyképesség, életminőség, fenntarthatóság témakörben.

A feladatok szószerinti megfogalmazása:
- Aktualizálni a dolgozók munkaköri leírásait, a tanszék működési rendjét, a szervezeti
felépítését
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o Dr. Molnár Eszter- minőségügyi megbízott
A teljesítés határideje
o 2008. október 31.
-

Diplomadolgozati témák megadása és leadása Szekeres Éva adminisztrátornak
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o Tanszék oktatói
A teljesítés határideje
o 2008. november 3.

-

Tantárgyi tematikák és követelményrendszerek elkészítése, leadása Szekeres Éva
adminisztrátornak
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o Tanszék oktatói
A teljesítés határideje
o 2008. szeptember 25.

Kaposvár, 2008. szeptember 20.

Dr. Bertalan Péter
tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

