Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Pénzügy és Számvitel Tanszék

Jegyzőkönyv

tanszéki értekezletről
Ideje: 2011. szeptember 9.
Helye: Új oktatási épület II. em. 228-as tárgyaló.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti íven szereplő tanszéki munkatársak és Dr. Vass Júlia
egyetemi főtitkár.
Napirendi pontok:
Első napirendi pont: Évkezdéssel kapcsolatos teendők
Második napirendi pont: Személyi ügyek
Harmadik napirendi pont: Minőségügy
Negyedik napirendi pont: Akkreditáció és egyéb
A tanszékvezető úr köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Dr. Vass Júlia főtitkár asszonyt,
mint meghívottat és a két új Ph.D. hallgatót Tapolczai Tímeát és Sárdi Gábort.
Első napirendi pont keretében tájékoztatta a kollégákat, hogy a tematikák,
követelményrendszerek rendben beérkeztek, az órarend rendben van. A végzős hallgatók
házivédésének megszervezéséért Tapolczai Tímea PhD hallgató a felelős ebben a félévben. A
tanszéki védés várhatóan a 2011. október 17-ével kezdődő héten kerül megrendezésre.
Második napirendi pont alatt tudatta a jelenlévőkkel, hogy Gál Veronika Alexandra és
Szentgróti Eszter tanársegédek részmunkaidősből teljes munkaidős foglalkoztatottakká váltak
2011. szeptember 1-jétől és a bérkülönbözetük a TÁMOP projekt keretből finanszírozódik
majd.
A két Ph.D. hallgatóval megbeszélte az elvárásokat, hogy elsődleges feladatuk a Ph.D.
képzésben részt venni, ezen kívül aktívan szerepet vállalni a tanszék oktatási és kutatási
munkájában.
Harmadik napirendi pont: Minőségügy
A humánerőforrás ellátottság a tanszékvezető értékelése alapján jelenleg megfelelő. A
fokozat szerzés előtt álló oktatókat biztatta a minél több és minél színvonalasabb publikációk
elkészítésére, valamint a doktori tanulmányok befejezésre és a disszertációk elkészítésére.
A beszállítók és az oktatók értékelése ebben a tanévben is óralátogatások formájában valósul
meg, melyekre a félév során folyamatosan kerül majd sor.
Beszállítóink a 2011/2012-es tanévben: Dr. Lentner Csaba (óraadó), Falus Orsolya (óraadó),
Bebes Zoltán (óraadó), Vass Júlia (óraadó), Ágoston Anita és Tapolczai Tímea (PhD
hallgatók).

Ezután Gál Veronika tájékoztatta a jelenlévőket a minőségirányítás aktuális kérdéseiről:
1) A Pénzügy és Számvitel Tanszék 2010/2011-es minőségcéljának értékelése:
Az előző tanév minőségcélja – miszerint: minden oktató megjelent publikációinak száma 1gyel növekedjen – az oktatók jelentős részénél teljesült, ami az év elején leadott publikációs
listák alapján és önbevallásos alapon került megállapításra.
2) A Pénzügy és Számvitel Tanszék 2011/2012-es minőségcéljának megfogalmazása:
A tanszék oktatói továbbra is nagyon fontosnak tartják a publikációk számának növelését,
valamint hogy a tanszék kutatási tevékenységének bemutatását minél több konferencián való
megjelenés révén. Ezen kívül a kommunikáció és a hatékonyabb együttműködés érdekében
szorgalmazzák egy csapatépítő tréning megszervezését is, amelynek felelőse Dr. ParádiDolgos Anett lesz.
Ezen megfontolások alapján a tanszék 2011/2012-es minőségcéljai:
1. Konferencia részvétel fokozása: Minden oktató legalább egy konferencián tartson
előadást a tanév során.
2. Kommunikáció és együttműködés javítása érdekében: Legalább egy csapatépítő
tréning megszervezése.
3) A Pénzügy és Számvitel Tanszék 2010/2011-es környezeti céljának értékelése:
Az előző tanév környezeti céljai – miszerint: a papírfelhasználást csökkentjük és a villamos
energia felhasználást mérsékeljük – rendben teljesültek. A papírfelhasználást a belső levelezés
elektronikus formában való megoldása révén, az energiafelhasználást pedig írásbeli vizsgák
összehangolása, valamint szóbeli vizsgák tartása révén valósítottuk meg.
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A tanszék dolgozói fontosnak tartják az infrastruktúra felhasználás hatékonyságának további
fokozását, ezért a 2011/2012-es tanévre vonatkozó környezeti célunk: A terem- és
irodakihasználtság fokozása. Ezt elsősorban előadások összevonásával valamint a tanszéki
irodák oktatók jelenlétével való összehangolásával fogjuk megvalósítani.
5) A dolgozói elégedettség-felmérés jelenleg is zajlik, ezért kérem az oktatókat, hogy
az ETR-n keresztül ők is feltétlenül töltsék ki a kérdőívet 2011. október 31-ig.
6) Nem megfelelőséget eddig nem jelentettek a tanszék oktatói a félév során.
7) A működési rend aktualizálása és a munkaköri leírások felülvizsgálata jelenleg is
zajlik, kérjük az oktatók együttműködését e területen is.
Negyedik napirendi pont:
Kérte a kollégákat, - a Ph.D. akkreditációs programon belül - a minél több publikálásra és
kutatásra.
Felvetődött kérdésként a jövő évi KAKTUSZ témája és annak kiadásai, amit esetleg be
lehetne építeni a doktori projektbe. Ez még a későbbiekben megbeszélés tárgyát képezi.
Jelezte Dékán Úr, hogy október 28-án regionális konferencia lesz.
K.m.f.
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