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2009.10.08. 15.00 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 Dr. Bánkuti Gyöngyit és Dr. Kövér Györgyöt.
Dr. Stettner Eleonóra köszönt mindenkit a tanszéki értekezleten és ismerteti a napirendi pontokat:
1./ Aktualitások
2./ Minőségirányítási feladatok
Hozzáteszi, hogy az értekezlet elsődleges célja, hogy a minőségirányítási feladatokkal
foglalkozzunk.
1./Dr. Stettner Eleonóra ismerteti az aktuális információkat, teendőket:
• A következő félév óraszámainak alakulása nem lesz olyan magas, mint az első félévé volt.
Dékán Úrral egyeztettem, aki kérte, hogy készítsünk kimutatást az éves óraterhelésünkről
és ha éves viszonylatban sok túlóra jelentkezik, akkor az esetleg kifizetésre kerülhet. Az
első félévben vállaltunk át PK-s órákat az Informatika Tanszéktől, erre azonban a második
félév során az előzetes áttekintések után látható, hogy nem lehet számítani. Nagyon
lecsökkentek ezek az órák. Számítógépes módszertan II. C tárgyat indítanunk kellene a
következő félévben. Tavaly 4 csoport volt nappalin és 1 levelezőn. Az idén talán két
csoportra biztosan számíthatunk. A kötelező órák mellett a versenyre való felkészítés is
beleszámít az óraterhelésbe. A TÁMOP pályázatban szerepel tehetséggondozás, mint
projektelem. Sütő Zoltán oktatási dékán-helyettes Úrral egyeztettem, aki azt mondta, hogy a
pályázatból finanszírozható a Hajós György Országos Matematika verseny útiköltsége. A
csapat már összeállt.
• A Tanszékvezető Asszony felhívja a kollégák figyelmét, hogy a kari értekezlet fakultatív
részére való jelentkezés határideje október 12. Megkérdezi, hogy ki szeretne részt venni
ezen a programon. Kövér György jelentkezik, akihez csatlakozik Stettner Eleonóra is.
• A Tanszékvezető tájékoztatja a kollégákat, hogy pályaválasztási kiállításokra lehet menni. A
szervezésben ő maga is részt vesz. A kiállítások időpontja október 14. Szekszárd, valamint
október 16-17. Kaposvár, volt Gépipari.
• Dr. Stettner Eleonóra elmondja, hogy már folyamatban van a TÁMOP pályázat keretében
megrendezendő „Élményműhely - Kreatív iskolanap” rendezvény szervezése. A fő
szervező a Tanszék. A rendezvény időpontja december 3.
A tanszék munkatársai kérik, hogy részletesebben ismertesse a szervezés jelenlegi állását és
a tervezett programot.
Stettner Eleonóra elmondja, hogy a rendezvény a tervezettek szerint fél 9-kor fog kezdődni.
Délelőtt ismeretterjesztő előadásokra kerül sor. Az előadók országosan elismert
szakemberek. A felkérő levél a regisztrációs lapokkal együtt kiküldésre került számukra.
Várjuk vissza még a regisztrációs lapokat október 15-ig. Lesz egy kiállítás is. A rendezvény
helyszíne az auditórium és a tükrös aula. Délután a program műhelyfoglalkozásokkal
folytatódik a PK épületében. Kb. 20 párhuzamos műhelyt terveztünk. 6 gimnáziumot és 2
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szakközépiskolát hívtunk meg. Iskolánként 40 gyerekre számítunk. Kértük az iskolákat,
hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartót. 6-an már vissza is jeleztek. A gyerekekkel kísérő
pedagógusok is jönnek és érdeklődő pedagógusokra is számítunk. Belgrádi előadót is
várunk, aki tolmácsolással fog előadást tartani. Kabai Sándor, Bérczi Szaniszló, Szilassi
Lajos, MADI szerepelnek az előadók és műhelyfoglalkozást tartók között. A Kaposvári
Egyetem részéről az ATK-ról 3, a PK-ról 3, és a GTK-ról is 3 műhelyfoglalkozás kerül
megtartásra.
Dr. Bánkuti Gyöngyi ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a GTK-ról a műhelyfoglalkozás
egy Shopmidi és egy Bankmidi nevű szoftverrel való játék, szimuláció lesz. Vállalkozást,
illetve bankot kell működtetni a versenyző csapatoknak. A műhelyfoglalkozások egyik
vezetője ő lesz, a másik teremben pedig Gál Vera és Kovács Kitti. Felajánlja, hogy az őszi
szünetben lehet menni Budapestre az ECOSYM-hez, a program működését betanulni.
Kövér György a rendezvényhez kapcsolódóan ötletként felveti, hogy lehetne hétről-hétre
közgazdász fórumot tartani a hallgatóknak.
Dr. Ureczky József javasolja, hogy a rendezvény egy országos rendezvényként is megállná a
helyét, a neves előadók miatt is, ezért érdemes lenne a résztvevő célcsoport körét országosra
szélesíteni. Jövőre ne csak kaposvári iskolák kerüljenek meghívásra, hanem a megyéből,
illetve környező megyékből is.
Stettner Eleonóra elmondja, hogy köszöni a javaslatokat, megfontolásra kerülnek. Kéri,
hogy a rendezvényen a Tanszék munkatársai majd aktívan vegyenek részt.
2./Dr. Stettner Eleonóra rátér a 2. napirendi pontra és ismerteti a minőségirányítással
kapcsolatos teendőket:
• Felkéri Kövér Györgyöt, hogy a dolgozói és hallgatói elégedettség mérés jelenlegi állását
ismertesse a kollégákkal. Kövér György elmondja, hogy a dolgozói elégedettség mérést
mindenki az ETR-en keresztül tudta kitölteni anonim módon. Kéri, hogy aki még nem
töltötte ki, az tegye meg. A kollégák elmondják, hogy részükről már megtörtént a kitöltés.
Kövér György elmondja, hogy miután az ETR-ben lezárásra kerül a kitöltés, ő kiértékeli, és
az eredmények tanszékenként ismertetésre kerülnek. A hallgatói elégedettség mérés szintén
kiértékelésre kerül. Ennek eredménye eljuttatásra kerül a tanszékvezetőkhöz, akik vagy
tanszéki értekezlet keretében, vagy személyesen az adott oktatóval ismertetik azt. A
kitöltöttség 15%-os. Kéri, hogy mindenki ösztönözze majd a hallgatókat az elégedettség
kérdőív kitöltésében, mert a tervezettek szerint kihirdetésre kerül, hogy melyik tanszékről
töltötték ki a legtöbbet.
• Stettner Eleonóra megköszöni a beszámolót, majd elmondja, hogy az értekezlet következő
feladata a tavalyi minőségcél közös kiértékelése. 1. „Szakmai tárgyakhoz kapcsolódó
feladatsorok és tananyagrészletek kidolgozása matematikából”. A tanszékvezető és a
kollégák is megerősítik a cél teljesülését, mivel a COOSPACE-re számos matematikai
feladatsor és tananyagrész került felhelyezésre, amelyek ezáltal elérhetővé váltak a hallgatók
számára is. Pl. 13 hétre alkalmas oktatási anyag került kidolgozásra a számítógépes
probléma megoldás c. tárgyhoz. Pénzügy-számvitel szakos hallgatók részére is kerültek fel
feladatsorok. Döntéselmélethez kapcsolódó tananyag is felkerült. A COOSPACE-ben
folyamatosan frissítjük az anyagokat, feladatsorokat. 2. „Részvétel az országos TDK-n”. Ez
a cél szintén megvalósult. Kiss Dávid, IV. éves közgazdász, gazdálkodás szakos hallgató
Stettner Eleonóra tanszékvezető felkészítésével bejutott az országos TDK-ra. 3. „A tanszék
honlapján elérhető tartalom 30%-os növelése”. Ez a minőségcél sajnos nem tudott
megvalósulni. Dinamikusabb tartalom elkészítése lett volna a cél. Ezt szerettünk volna
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megvalósítani, de az egyetemi honlap statikussága ezt nem engedte meg. Az idén változások
lesznek az egyetemi honlap egészével kapcsolatban.
• Dr. Stettner Eleonóra kéri, hogy a kiértékelést követően, fogalmazzanak meg erre a tanévre
vonatkozóan új minőségcélt.
Dr. Bánkuti Gyöngyi javasolja, hogy egyik minőségcélként megjelölhetnénk az
„Idegennyelvű matematika órák oktatásának beindítását a Tanszéken.”
Stettner Eleonóra javasolja, hogy másik célkitűzés legyen a „KE GTK csapat felkészítése és
indítása a Hajós György Országos Matematika Versenyen.”
A Tanszék munkatársai egyhangúan elfogadják a két javasolt célkitűzést. Egyéb javaslat
nincs.
•

Stettner Eleonóra elmondja, hogy a Tanszék Működési Rendjét felül kell vizsgálni,
aktualizálni kell. Ebben elsősorban Dr. Kövér György minőségirányítási megbízott
közreműködését kéri. Dr. Kövér György javasolja, hogy kerüljön módosításra a működési
rend 5.1.3 pontja. Ebben a pontban vannak felsorolva a Tanszék által oktatott tantárgyak.
Mivel ez évente változik, ezért mindig javítanunk kell a Működési Rendet. Javasol a
felsorolás helyett egy általános megfogalmazást, ami érvényes minden évre, ezáltal
elkerülhető az évenkénti módosítás. Kéri, hogy az 5.3.1 pontban az szerepeljen, hogy „A
Gazdaságtudományi Kar és az Egyetem oktatási céljainak megfelelően, matematikai, fizikai,
informatikai- és műszaki tudományok területén tantárgyak oktatása.” Bálint Jánosné
javasolja, hogy tegyük hozzá, hogy „A konkrét tantárgyfelosztást az adott szakok
mintatantervei tartalmazzák.” Javasolja továbbá, hogy Klingné Takács Anna egyetemi
tanársegéddé való kinevezése miatt módosítani kell az 5.1.2-es pontot, valamint a
szervezeti ábrát tartalmazó 7. mellékletet is.
Stettner Eleonóra megkéri Bálint Jánosnét, hogy vezesse át a működési rendben a javasolt
módosításokat, majd Kövér György ellenőrizze az aktualizált Működési Rendet.

•

Stettner Eleonóra megkéri a kollégákat, hogy az elmúlt tanévre készített képzési tervet
értékeljék ki. Minden kolléga elmondta, hogy a tervben szerepeltek megvalósultak, nem
valósultak, vagy részben csak valósultak-e meg. Ezt aláírásukkal rögzítették a képzési
tervben. Bálint Jánosné elmondja, hogy az idei évre vonatkozó képzési tervet mindenki
elérte és elérheti a közös szerveren, és ott kitöltheti magára vonatkozó részeket.

• Stettner Eleonóra elmondja, hogy szeptemberben már minden tantárgyfelelős elkészítette a
tantárgyaihoz kapcsolódó tantárgyi tematikát és követelményrendszert, amelyek Dr.
Molnár Tamás oktatási dékán-helyettes részére is leadásra kerültek.
• Stettner Eleonóra felhívja a kollégák figyelmét, hogy a haladási naplót ebben a tanévben is
mindenki folyamatosan vezesse.
• Stettner Eleonóra elmondja, hogy ebben az évben is óralátogatásokat kell tartani. A
tanszékvezetői értekezleten elhangzottak alapján azonban nem kötelező minden órát a
tanszékvezetőnek látogatni. A kollégák is részt vállalhatnak ebben a feladatban és
meglátogathatják egymás óráit. Kéri, ennek értelmében állítsanak össze közösen egy
óralátogatási tervet. Az óralátogatás után az elmúlt évekhez hasonlóan az értékelés
ismertetésre kerül az adott oktató számára. A kollégák javaslatokat tesznek az időpontokra.
Stettner Eleonóra felkéri Bálint Jánosnét, hogy ez alapján készítse el az óralátogatási tervet.
• A Tanszékvezető kéri, hogy a Tanszéken beszállítóként nyilvántartott cégek, belső
szervezeti egységek közül közösen kerüljön értékelésre két beszállító. Javasolja, hogy az
egyik cég legyen az Írók Boltja Kft. Bánkuti Gyöngyi javasolja, hogy a másik legyen a
Könyvtár. Stettner Eleonóra megkéri, hogy a szempontrendszer alapján mondják el
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véleményüket és azokat Bálint Jánosné rögzítse a
formanyomtatványába. A beszállítók kiértékelése megtörtént.

tanszék

erre

vonatkozó

• Stettner Eleonóra megköszöni a kollégáknak, hogy rendszeresen vezetik a „Nem
megfelelőségi eseménynaplót” és a „Helyesbítő, megelőző intézkedések naplóját”. Kéri,
hogy mondják el általánosságban összesítsék véleményüket a bejegyzettekről. A kollégák
elmondják, hogy jó dolognak tartják, mert ezekben a naplókban mindig nyoma van a
problémáknak, dokumentálva vannak. Ezáltal ellenőrizhető a megoldásuk is.
Dr. Stettner Eleonóra megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, javaslat. Mivel nincs, ezért
megköszöni a részvételt és bezárja az értekezletet.

Jegyzőkönyv vezető:______________
Bálint Jánosné

Jegyzőkönyv hitelesítő:_____________
Dr. Kövér György

Jegyzőkönyv hitelesítő:______________
Dr. Bánkuti Gyöngyi
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