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2008.10.02. 13.00 óra
Jelen vannak a Matematika és Fizika Tanszék munkatársai, jelenléti ív szerint. A tanszékvezető, Dr.
Stettner Eleonóra felkéri jegyzőkönyv vezetésére Bálint Jánosnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére
pedig Klingné Takács Annát és Dr. Kövér Györgyöt.
Dr. Stettner Eleonóra köszönt mindenkit és ismerteti az értekezlet napirendi pontjait:
1./ Minőségirányítással kapcsolatos tanszéki feladatok
2./ Tanszék egyéb aktuális teendői
1./Dr. Stettner Eleonóra ismerteti a minőségirányítással kapcsolatos feladatokat:
•

A tavalyi tanszéki minőségcél megvalósulását, elérését ki kell értékelni és meg kell
határozni erre az évre vonatkozóan. Felolvassa a tavalyi minőségcélokat:
-„A tanszék oktatói által készített saját, elektronikus tananyag mennyiségének 30%-os
növelése.”
-„A kari tudományos műhelyek számára hasznosítható két darab matematikai módszer
felkutatása és közkinccsé tétele.”
Kéri, hogy mindenki sorolja fel, hogy az 1. minőségcélra vonatkozóan, ki milyen
elektronikus tananyagot készített:
Dr. Walter József példatára elektronikusan elérhetővé lett téve.
Stettner Eleonóra:
számítógépes matematika módszertan I. példák kidolgozása,
számítógépes matematika módszertan II. példák kidolgozása.
Klingné Takács Anna:
Matematika II. tárgyhoz elektronikus tananyag.
Analízis tárgy 1. félévéhez feladatsor kidolgozása
Dr. Bánkuti Gyöngyi:
Optimumszámítás tárgyhoz elektronikus tananyag.
Dr. Stettner Eleonóra megállapítja, hogy ezek alapján az első minőségcél teljesült. A 2.
minőségcéllal kapcsolatban elmondja, hogy szintén megvalósult. A két matematikai
módszer a „PLS regresszió” és a „Hálózatelemzés”. Kéri a kollégákat, hogy közösen
fogalmazzanak meg új minőségcélt.
Dr. Ureczky József javasolja, hogy legyen a Tanszék egyik minőségcélja a „A tanszék
honlapján elérhető tartalom 30%-os növelése.”
A Tanszék oktató egyetértenek a javaslattal. Stettner Eleonóra kéri Ureczky Józsefet, hogy
ehhez kapcsolódóan, az eddigi tantárgyleírások és kutatási szolgáltatások menüpont alatt
megjelenő dokumentumok megnyitását alakítsa át, ne Word-ben nyíljanak meg.
Dr. Stettner Eleonóra javasolja minőségcélként „Az országos TDK”-n való részvételt.
Dr. Kövér György javasolja, hogy minőségcélként legyen kitűzve, „A szakmai tárgyakhoz
kapcsolódó matematika tananyagrészletek kidolgozása”.
A tanszék munkatársai egyetértenek a javaslatokkal, és a minőségcélok egyhangúan
elfogadásra kerülnek.

• Dr. Stettner Eleonóra kéri, hogy a haladási naplóját mindenki naprakészen vezesse.
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• Elmondja, hogy úgy tudja, az oktatók hallgatói véleményezése átalakulóban van, egyetemi
szinten egységesen kerül majd felmérésre.
• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy ebben a félévben november és december hónapban
fog sor kerülni óralátogatásra. Az óralátogatásról egy értékelés fog készülni minden esetben
a tanszéken korábban már elfogadott szempontrendszer alapján. Az értékelést pedig
ismertetni fogja az adott oktatóval.
• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy a minőségirányítás egyik feladata, hogy értékeljük az
elmúlt tanévre készült képzési tervet, és erre a tanévre mindenki új képzési tervet
határozzon meg. Dr. Stettner Eleonóra sorban felolvassa az elmúlt tanévi képzési tervet és
kéri a jelenlevőket, hogy mondják el, hogy mi valósult meg, illetve milyen olyan
tevékenység történt, ami a tervben nem szerepelt.
A képzési terv kiértékelése minden munkatársra vonatkozóan megtörtént. Pozitívan
értékelték, hogy több konferencián vettek részt a Tanszék oktatói, mint ami az eredeti
tervben szerepelt. Dr. Stettner Eleonóra felkéri Bálint Jánosnét, hogy az elhangzott
értékeléseket összesítse az eredeti táblázat megvalósult oszlopaiban. Felkéri továbbá a
Tanszék munkatársait, hogy készítsék el a 2008/2009 tanévre vonatkozó képzési terveiket,
amit küldjenek el elektronikus formátumban Bálint Jánosnénak, aki ezeket a terveket
tanszéki szinten összesítse.
• Dr. Stettner Eleonóra kéri a kollégákat, hogy értékeljék ki a Tanszék beszállítóit. Bálint
Jánosné elmondja, hogy ebben a tanévben eddig egy beszállítója volt a Tanszéknek, az
Euro-Profil Kft. a közös használatban lévő fénymásoló szervízelésével kapcsolatban. A
Tanszék munkatársai a beszállító értékelési szempontrendszer alapján értékelik a
beszállítót. A Tanszék minden szempontból elégedett a beszállítóval. Dr. Stettner Eleonóra
felkéri Bálint Jánosnét, hogy az értékelési formanyomtatványt az elhangzottak alapján
töltse ki.
• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy a tanszék működési rendjét ebben a tanévben újra felül
kell vizsgálni és aktualizálni kell. Felkéri Dr. Kövér Györgyöt, hogy ebben a munkában
legyen segítségére.
2./ Dr. Stettner Eleonóra rátér a tanszék egyéb aktuális teendőire:
• Elmondja, hogy a Matematika és Fizika Tanszéken van a sor a kari szinten történő
bemutatkozással. Erre egy kari összdolgozói értekezlet keretében kerül majd sor. Javasolja,
hogy ennek időpontja október 15. szerda legyen. A rendezvény menete úgy történne, hogy
Dr. Balogh László dékán először beszámol a kart érintő aktuális dolgokról, majd következne
a Tanszék bemutatkozása. A tanszék oktatási és kutatási tevékenysége kerülne bemutatásra.
A hivatalos rész után egy vacsora lenne a szokásos gyakorlatnak megfelelően. Elmondja,
hogy Dr. Varga Gyulát tervezi felkérni a főzésre. Kéri, hogy a rendezvény szervezésében a
Tanszék minden munkatársa legyen a segítségére.
Dr. Kövér György javasolja, hogy Klingné Takács Anna a bemutatkozás részeként tartson
előadást a Coospace lehetőségeiről. Elektronikus oktatás, elektronikus kiértékelés,
igényfelmérés lehetőségéről.
A tanszék munkatársai jónak találják az ötletet, és Klingné Takács Anna elvállal egy
rövidebb előadást a bemutatkozás keretében.
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• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy a tanszék óraterhelése javult. Dr. Kövér György órák
megtartására kapott felkérést az ATK-ról. Elmondja, hogy a mindenki több órát vállalt az
első félévben. A második félévben pedig az óraszám növelésére lehetőség van, mert várható
az Informatika Tanszéktől informatika órák átadása, illetve PhD óra és szakdolgozatos is
valószínűleg lenni fog.
• A Kari Konferenciára a meghívottak címlistáját aktualizálni kellett. Ezt megtettük és
leadtuk. November 15. a határideje az előadással való jelentkezésnek és az absztrakt
leadásának. Elmondja, hogy tervezi Dr. Kövér Györggyel egy közös előadás megtartását a
konferencián gráfok és hálózatok témakörből.
• Dr. Stettner Eleonóra ismerteti, hogy 19 hallgatót vettek fel a Doktori Iskolába. Közülük 11et pénzügyre. Jövő félévben lesz egy módszertani tárgy, ami 5 részből áll. Ehhez kell
felajánlanunk különböző témákat, amiből a hallgatók választani tudnak.
Dr. Kövér György javasolja, hogy adjunk meg az Informatika Tanszékkel közös témákat. A
javaslattal a kollégák támogatják.
• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy a Tanszéken folyó kutatásokról egy összefoglalót kell
készíteni, ami a Kari honlapon fog megjelenni. Kéri, hogy mindenki írjon egy pár soros
összefoglalót a saját kutatásáról és ezt juttassa el számára, hogy összesíteni tudja a Tanszék
egészére vonatkozóan. Az összesítésben való segítésre felkéri Dr. Kövér Györgyöt. Dr.
Stettner Eleonóra elmondja, hogy a kutatási összefoglaló elkészítése a minőségirányítás
szempontjából is hasznosítható.
Dr. Stettner Eleonóra megkérdezi, hogy van-e valakinek mondanivalója. Mivel nincs, megköszöni
az értekezleten való részvételt.

Jegyzőkönyv vezető:______________
Bálint Jánosné
Jegyzőkönyv hitelesítő:_____________
Dr. Kövér György

Jegyzőkönyv hitelesítő:______________
Klingné Takács Anna

Melléklet: 1 db jelenléti ív
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