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2008. november 4., 14:30

Helye:

Új oktatási épület I. em. 141-es iroda

Jelen vannak: Balogh László, Gál Veronika Alexandra, Gáspárné Vér Katalin, Geszti Szilárd,
Kürthy Gábor, Szekeres Éva, Varga József
Napirendi pontok
1. minőségügyi célok
• a tavaly kitűzött minőségi célok
a Tanszéken megvédett szakdolgozatok száma 20 – ezzel teljesítettük azt a célt,
hogy a megvédett dolgozatok számát növeljük
hallgatói vélemények – a hallgatók által kitöltött kérdőívek magas
pontszámokat mutatnak. Kézzel nem dolgoztuk fel azokat, de a Hallgatói
Önkormányzattól ígéretet kaptunk az elektronikus feldolgozásra. Javasolni
fogjuk, hogy ezentúl rögtön elektronikusan töltsék ki a kérdőíveket, mert több
száz papírlap kézi feldolgozása lehetetlen
• az új minőségi célt mindenki tudomásul vette
2. humán erőforrások
• Frányóné Muráth Csilla tanszéki adminisztrátor nyugdíjba megy
• a tanszék új munkatársa lesz 2009. január 1-től Dr. Ligeti Sándor professzor
• a tanszékről távozik Dr. Száz János professzor
3. tanszéki munkatársak továbbképzése
• a tavalyi képzést mindenki elvégezte, a szükséges dokumentációkat
bemutatták, azok másolatai a tanszéki titkárságon megtalálhatóak
• új képzések: cél elsősorban a tudományos előremenetel – az új minőségcéllal
összefüggésben –, ennek megfelelően az idén a doktori képzésekre és a
demonstrátorok tanulmányaira helyezzük a hangsúlyt
4. Nem megfelelőségek:
• a hallgatók írásban nem közlik problémáikat – ezt nem tartjuk problémának
• teremegyezési probléma merült fel még év elején, ezt gyorsan megoldottuk –
hogy többet ne fordulhasson elő, kezdeményezzük az órarend, termek és oktató
egyezésének felülvizsgálatát a félévkezdést megelőző héten (ennek
hatékonysága majd csak februárban derül ki)
5. Beszállítók értékelése:
• az irodai szereket az Egyetem központilag szerzi be, az előző félévben, és az
elmúlt két hónapban sem volt ezzel gond
• oktatók: Vass Imréné dr. Nagy Julianna, Bebes Zoltán, és Gál Veronika PhD
hallgató a tanszék külső oktatói; a tanszék belső munkatársai teljes mértékben
elégedettek munkájukkal – ezt a mellékelt óralátogatási jegyzőkönyvek is
tükrözik.

6. Dolgozói elégedettség:
• hivatalos felmérés nem készült; általános vélemény szerint a Tanszék jó
lehetőséget ad az oktatói és kutatói munkára, a technikai feltételek biztosítottak
7. Éves feladatok:
• felkészülni a minőségügyi vizsgálatra – felelős: Kürthy Gábor
• tanszéki belső védés időpontja 2008. november 18. – megszervezésért felelős
Gál Veronika
• vizsgaidőszak beosztás készüljön el 2008.. december 10-ig – felelős Geszti
Szilárd
• jövő félévi órabeosztás – egyetemi szervezés, de mindenki adjon preferált
időpontokat 2008. december 10-ig. Összegyűjti Szekeres Éva.
• 2009 nyarára tervezünk Kaposvári Közgazdaságtudományi Szemináriumot
(KAKTUSZ); témakiválasztás 2009 januárig; előkészületek 2009. április 1-ig.
Felelősök: Balogh László, Gál Veronika és Kürthy Gábor
8. Következő rendes tanszéki értekezlet:
• 2008. december 9. 8h00
K.m.f.
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Ph.D. hallgató

Kürthy Gábor
egyetemi tanársegéd

