A 2009/2010-es megfogalmazott minőségi célok értékelése
A 2009/2010-es tanévre megfogalmazott minőségi célok az alábbiak voltak:
1. A lektorált folyóiratban megjelent publikációk számának emelése (2008-ban 24 db volt,
duplikáció nélkül).
2. A kari Tudományos Diákköri Konferencián a tanszékhez köthető hallgatói aktivitás növelése
(4 fő).
3. A tanszékhez köthető Coospace aktív színtereinek száma haladja meg a lehetséges 60%-át.
1.
A lektorált folyóiratokban megjelent cikkek számát úgy terveztük, hogy legyen több mint a
2008-as évben, akkor 24 volt duplikáció nélkül. Mint a lista is mutatja jelentősen elmaradt a Tanszék
a tervezett szinttől. Az okokat az alábbiakban látjuk. Egy viszonylag feszes óraterhelés mellett, a
tanszék dolgozóinak csaknem 30 végzős diplomadolgozatosa volt és a kollektívából szinte
mindenkinek volt „egyéb” feladata. A Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 4 képzési szinten oktat,
3 karon, csaknem 50 tantárgy oktatásért felelünk. Ilyen „egyéb” leterheltség mellett nagyon kevés
idő jut az egyik alapfeladatunkra a kutatásra, amelynek egyik megjelenési formája a publikációs
aktivitás. Ez a tendencia már középtávon is veszélyeket hordoz magában, mert a z egyén, a tanszék és
kar egyik fontos minőségi paramétere a publikációs tevékenység. Vissza kell térni az alapokhoz és
megtalálni azt az arányt, amely nem szorítja háttérbe a kutatást és az oktatást.
A tanszék a szűkös anyagi keretek ellenére továbbra is vállalja, hogy anyagilag támogatja a
publikációs tevékenységet és a jövőben az egyéb megbízásokat is alacsonyabb intenzitással kell
végezni.
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2. A tavalyi évben 5 TDK dolgozatos hallgatót indított a Tanszék, amely megfelel a célkitűzéseknek.
Fontos feladat, hogy az idei évben is tudjuk legalább szinten tartani ezt a tendenciát.
3. A Coospace aktivitás mint indikátor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kitűzött cél
60% volt, de valójában csak 18,33% sikerült. A lényeges elmaradásnak elsősorban technikai okai
vannak, mert a Coospace rendszerén belül számos olyan szintért van, amely ugyan megjelenik az
adott oktatói felületén, de nincs értelme megnyitni. Mivel ezzel nem számoltunk a célok
megfogalmazásakor ezért irreálisan magasra tettük a mércét, amelyet nem sikerült teljesíteni.
Úgy ítéljük meg, hogy a Coospace tanszéki használata még így is átlagon felüli, annak ellenére,
hogy két kolléga egyáltalán nem élt a lehetőséggel. A tavalyi Coospace oktatás ennek
megfelelően nem volt eredmény nélküli.
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