Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Regionális- és Vidékpolitika Tanszék
Értekezlet helyszíne, időpontja:

Oktatási épület II. emelet 229-es iroda
2007. október 24.

Jelenlévők neve (mellékletként jelenléti ív): a tanszék dolgozói, valamint az egyetem
minőségirányítási megbízottja. A tanszék többi munkatársa tanszékvezetői engedéllyel, a
tanszéki feladatainak ellátása miatt maradt távol az értekezlettől.
Írásbeli előterjesztések felsorolása, mellékletként csatolása: A napirendi pontok felsorolása, előterjesztők neve
1. Minőségügyi „kérdések” Dr. Bertalan Péter tanszékvezető és Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd
Első napirend:
- Dr. Bertalan Péter, valamint Szecsődi Norbert ismertették, hogy az egyetemen
2007. szeptember 1-jétől működik a minőségirányítási rendszer.
- A tanszékvezető tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2007. október 11-ei belső
auditon milyen észrevételek, megállapítások és milyen eredmények születtek.
- Ezt követően a jelenlevők pontosították a tanszék minőségi céljait, amelyeket a
következőkben határoztak meg:







-

-

A hallgatói elégedettségi szint megtartása.
A modern oktatástechnikai eszközök használati arányának növelése az oktatásban.
Egy konferencia szervezése a tanévben.
Az új MSc indításának előkészítése.
Részvétel egy közös kutatásban a Számvitel és Statisztika Tanszékkel.
Részvétel a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos köztisztviselői képzésben.

A tanszékvezető a tanszék éves képzési tervét illetően elmondta, hogy minden kolléga
rendelkezik a munkájához szükséges képzettséggel és végzettséggel. A tanszékvezető
kiemelte, hogy a képzési tervnek megfelelően mindenki vegyen részt a témáját leginkább
érintő konferenciákon, valamint szó esett arról, hogy Dr. Marton István másoddiplomás
tanulmányokat folytat az ELTE intézetében, Dr. Barna Katalin részt vett az ITT
továbbképzésen, valamint Dr. Molnár Eszter részt vett a TQM tréningen, valamint
folyamatosan részt vesz az egyetemi minőségügyi felkészítéseken.
A tanszék óralátogatási ütemtervét Dr. Bertalan Péter ismertetett a jelenlévőkkel.
A tanszéken az elmúlt tanévben és az idei évben hallgatói panasz nem volt, a szállítókkal
meg volt elégedve a tanszék, valamint a nem megfelelőségek füzet is üresen áll.
A tanszéken a munkavégzéshez a tárgyi eszközök rendelkezésre állnak.

A feladatok szószerinti megfogalmazása:
- A belső audit által feltárt hibák, hiányosságok, pontatlanságok helyesbítése
A teljesítésért felelős személy megnevezése
o Dr. Molnár Eszter- minőségügyi megbízott
A teljesítés határideje
o 2007. október 31.
Dr. Bertalan Péter
tanszékvezető, egyetemi docens
Kaposvár, 2007. október 31.

Dr. Molnár Eszter
egyetemi tanársegéd

