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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 Dr. Barna Róbertet.
Dr. Csukás Béla köszönt mindenkit az értekezleten, majd rátér a napirendi pontok
ismertetésére:
1./ Tanszékvezetői értekezletről beszámoló
2./ Tanszéki ügyek
3./ Minőségirányítási feladatok
1./Dr. Csukás Béla ismerteti a Tanszékvezetői értekezleten elhangzottakat:
Mester szakokkal kapcsolatban elmondja, hogy a vidékfejlesztési agrármérnök szak
szakfelelőse Dr. Sarudi Csaba, a regionális környezetgazdaságtan szaké pedig Dr.
Szakály Zoltán. Utóbbi esetében az indítási kérelmet ismét beadják. Az átdolgozás során
megkeresések várhatók. Mindenki legyen a segítségükre, akit felkeresnek. (Önéletrajz,
tantárgyleírás)
Kari konferencia tavasszal lesz. Nemzetközi lesz. A fenntartható fejlődés, gazdálkodás
kiemelt téma ez évben. Előadással lehet jelentkezni.
Kinevezések: Alpár György Guba Sándor díjat kapott. 3 tanársegéd került kinevezésre:
Polereczki Zsolt, Nagy Mónika, Csonka Arnold.
Hamarosan megjelenik a docentúra szabályzat. A Kari Tanács tagoknál elérhető a
javaslat. Az új szakok miatt más helyeken kerül előtérbe a docensek kinevezése. Egy
évben két docenst lehet kinevezni.
A kari TDK november elejére várható. Docentúra szempontjából előnyös, ha TDK-s
hallgatója van a pályázónak. A tavalyi TDK-sokat az idén újra lehet indítani. Országosan
más szakterületekről is lehet indítani.
Az ebben a tanévben végzős 5 éves szakok, és a 3 éves BSc szakok egyszerre
végeznek. Számukra október elejére kell diploma témákat mindenkinek leadni. A BSc
szakdolgozat lehetőleg a gyakorlati helyhez kötődjön.
2./ Dr. Csukás Béla rátér a tanszéki ügyekkel kapcsolatos információk ismertetésére:
A folyamatszabályozó mérnök szakon 3 hallgató diplomázik. Dr. Csukás Béla, Dr. Ulbert
Zsolt és Dr. Barna Róbert lesznek a konzulensek. Diploma témájuk a gyakorlati helyükhöz
kapcsolódik.
A TIOP pályázat végleges státuszát pontosan nem tudjuk. Závoda Ferenccel egyeztetésre
került, hogy a pályázat informatikai részének megvalósításába a Tanszék bekapcsolódik.
Rendbe lehetne tenni a pályázatból a szaktantermeket és az oktatói gépparkot. A TIOP1
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Magas informatika

Dr. Honfi Vid elmondja, hogy pályázatokban a tanszék több oktatója is szívesen venne
részt, mivel ez fontos lenne a docentúra miatt is.
Dr. Csukás Béla tanszékvezető válaszában elmondja, hogy a pályázatokba való
bekapcsolódásra lesz lehetőség, talál rá megoldást.
Dr. Csukás Béla az oktatással kapcsolatosan beszámol arról, hogy a Tanszék
összeállította és leadta a tantárgyfelelősöket, gyakorlatvezetőket. Az órarend elkészült.
Az óraterhelése minden oktatónak megvan.
A PFK-val a Tanszék viszonya egyre jobb. Az MFK-val nem kielégítő. A nyáron erről
levelet is írtunk. Még tárgyalni kell Dr. Borbély Csabával és az illetékesekkel. PFK-n az
informatikus-könyvtáros szak szakfelelősével történt tárgyalás. Leírtuk többek között,
hogy milyen tárgyakat tudnánk a szakon oktatni. Várhatóan évről évre több tárgy
oktatására kapunk felkérést.
Dr. Barna Róbert felszólal, hogy ebben a félévben nincs a GTK-n olyan tárgya, aminek
tantárgyfelelőse lenne, ahol előadást tudna tartani.
Dr. Csukás Béla elmondja, hogy ez ebben a félévben így alakult. Következő félévben lesz
olyan tárgy. Kéri továbbá, hogy egyeztessék a tárgyak tematikáját. Javasolja, hogy
pénzügy- számvitel szakon, valamint gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon
elsősorban EXCEl oktatása legyen. Word, hálózat, stb. a felzárkóztató órákon legyen.
3./ Dr. Csukás Béla tájékoztatja a kollégákat, hogy a belső auditra várhatóan
novemberben, a külső auditra pedig decemberben kerül sor. Ismerteti a
minőségirányítással kapcsolatosan az aktuális feladatokat:
Minden oktató adjon meg erre a félévre vonatkozóan (az órarendje figyelembe vételével) a
hallgatók részére fogadóórát. Kéri, hogy az időpontokat adják le Bálintné Dettinek, aki
összesítve tegye ki a faliújságra.
Mindenki elkészítette a tantárgyleírás és követelményrendszert az őszi félévben
oktatott tárgyaira vonatkozóan. Ezek ismertetésre, illetve kiosztásra kerültek az első
órákon a hallgatóknak. Dr. Molnár Tamás részére papírformában, valamint CD-n a PFK-ra
és az Oktatási Igazgatóságra is leadtuk.
A működési rend aktualizálásra kell kerüljön. Ezt Dr. Csukás Béla megteszi, majd az
oktatók részére kiküldi véleményezésre.
Minőségirányítással kapcsolatban oktatást kell tartani a Tanszék munkatársai részére.
A képzés megtartására felkéri Farkas Jánost a Tanszék minőségügyi megbízottját. Kéri,
hogy egy időpont kerüljön majd egyeztetésre.
Módosulni fognak a munkaköri leírások. Frissíteni kell.
A tavalyi minőségcélt ki kell értékelni és erre a tanévre vonatkozóan új minőségcélt kell
meghatározni. Kéri Bálint Jánosnét az eddigi minőségcélok felolvasására, valamint a
minőségcélok kiértékelésről készült összesítés ismertetésére. Megállapításra kerül, hogy a
kitűzött minőségcélok mindegyike megvalósult. Dr. Csukás Béla erre az évre
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minőségcélként javasolja az impakt faktorral rendelkező publikációk növelését. Javasolja
továbbá a Tanszéken készülő szakdolgozatok számának további növelését és a BSc/MSc
rendszerhez való jobb igazítását. Elmondja, hogy minőségcélként lehetne megfogalmazni
a tanszék oktatói által készített elektronikus tananyagok egységes elérhetőségének
biztosítását. Például egy közös web felületen, vagy például az ETR-ben. A Tanszék
gondozásában lévő folyamatszabályozó mérnök szakkal kapcsolatban javasolja, hogy a
hallgatók szakmai gyakorlatának színvonalbeli növelését is célul lehetne kitűzni. Dr.
Csukás Béla felkéri a kollégákat, hogy mondják el véleményüket a javasolt új
minőségcélokról, illetve mondják el más javaslataikat. A Tanszék munkatársai
egyetértenek a javasolt minőségcélokkal, más javaslatot nem tesznek. A minőségcélok
elfogadásra kerülnek. Dr. Csukás Béla felkéri Bálintné Dettit, hogy majd tegye ki a
minőségcélokat a faliújságra.
Dr. Csukás Béla tájékoztatja a kollégákat, hogy ismét óralátogatásokat kell tartani.
Óralátogatási ütemterv készült erre a tanévre vonatkozóan. Dr. Ulbert Zsolt óráját látogatja
meg ebben a tanévben elsőként. Az óralátogatás értékelésére a látogatás után soron
következő tanszéki értekezleten kerül sor.
Dr. Csukás Béla felhívja az oktatók figyelmét, hogy a haladási naplót naprakészen
vezessék. Kéri a kollégákat, hogy az aktuálisan elkészült elektronikus oktatási
segédanyagokról, valamint az elkészített publikációkról folyamatosan mindig küldjenek
tájékoztatást Bálint Jánosné tanszéki adminisztrátornak, aki mindezeket tanszéki szinten
vezeti és egybe gyűjti.
Dr. Csukás Béla egyéb javaslat és hozzászólás hiányában megköszöni a kollégáknak az
értekezleten való részvételt.
Jegyzőkönyv vezető:______________
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