BESZÁMOLÓ
a 2013/14. tanév minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Bessenyei György Tanárképző Központ
I. KÉPZÉS-OKTATÁS
Ssz.
1.

2.

3.

Intézkedés
MAB-ajánlások áttekintése, szükséges intézkedések
megfogalmazása:

Beszámoló

(a.) „A BTMK-PKK kooperációjában vizsgálják felül a
tanár szakos képzésekben az alapképzési és
mesterképzési szakok különböző karokhoz való
tarozásának problémakörét” […] „A főiskola
szakjainak, képzéseinek a szakok tudományterületi
besorolási lehetőségét figyelmen kívül hagyva több
esetben az alap-, illetve a mesterképzés más-más karhoz
(BTMK, PKK) tartozik. Szükséges újra átgondolni a
szétaprózódott
szervezést,
nehogy
ebben
az
oktatásszervezésben a képzés minősége, a hallgató
kötődése, tanulmányainak sikeres folytatása szenvedjen
csorbát.”

A szétaprózott szervezés központosításra került:
A karok megszűnésével a Szenátus úgy döntött,
hogy a tanári mesterképzésben részt vevő
hallgatók és az osztatlan képzésben részt vevő
hallgatók is a Tanárképző Központhoz tartoznak.

(b.) „A karok közötti együttműködés szabályozásában
szintén javasolt figyelembe venni a szakterületi szakmai
autonómiát. Két együttműködő kar szerepét a
képzésben nem szerencsés egyenrangúnak tekinteni,
mert a szakmai felelősség elvész. Ugyanakkor ha
„kívülről” születik döntés vitás esetekben, félő, hogy a
szakmaiság háttérbe szorul, személyfüggő lesz a
döntés.”

Az egyenrangú szerepeket a szakmaiság
maximális figyelembe vételével megőriztük:
Részletes feladatlistát dolgoztunk ki a
tanárképzésben részt vevő egységekkel
együttműködve, mely figyelembe veszi mind a
tanáképzés összehangolt szervezését, mind pedig
az egyes egyégek autonómiáját.

(c.) „Az oktatók heti átlagos óraszáma minden
beosztásban meghaladja az intézmény által előírt
kötelező óraszámot”

Végül nem érintette a Központot az intézkedés
szintjén, ebben az intézetek kompetensek.

(d.) „Gyengeség: a kar külső szolgáltatásainak és saját
bevételi forrásainak kialakulatlansága; a tudományos
témacentrumok és kutatási műhelyek formálódásának
mérsékelt üteme; a tehetséggondozás szakmaspecifikus
formái kevésbé fejlettek.”

Intézkedés nem történt, a terv már nem releváns.

Az mesterképzés iskolai gyakorlatának és összefüggő
szakmai gyakorlatának évenkénti értékelő jelentés
készítése, és megbeszélése oktatói értekezleten (a
kurzusértékelés és a hallgatói elégedettségmérés adatai
alapján)
Új képzések akkreditációs anyagának kidolgozásában
való együttműködés:
- osztatlan tanárképzési szak (angoltanár)

A HEM alapján jelentős problémát nem
tapasztaltunk, ezért intézkedésre nem volt szükség.

Teljesült:
Részt vettünk két akkreditációs anyag
kidolgozásában:

angoltanár
népzene, népi kultúra tanára.
Az elbírálásuk folyamatban van.
Az aktualizálást az egyes szakképzettségfelelősök
bevonásával elvégeztük, az aktualizált naplók
sokszorosítása történt meg a félév elején.

-

4.

5.

Gyakorlati képzési napló aktualizálása nappali és
levelező tagozaton 2; 3, 4,és 5 féléves képzésre.
Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön
egyeztetése.
Iskolai tanítási gyakorlaton és összefüggő szakmai
gyakorlaton részt vevő hallgatók nyilvántartásásnak
központosítása, hallgatói adattábla felállítása.
Hallgatói adattábla aktualizálása

6.

A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok szakmai
felkészítése

7.

Partner-iskolák együttműködési megállapodásainak
kiegészítése

8.

Szorosabb kapcsolattartás partner-intézményekkel és a
mentortanárokkal
Tanárképző Központ ügyrendjének kidolgozása

9.

10.
11.
12.

13.
14.

A központ munkatársainak felelősségi területeinek
meghatározása
Rövid távú személyes fejlesztési és karrierterv
készítése
Karriertervek ellenőrzése: a határozott idejű
alkalmazások esetében szemeszterenként, határozatlan
idejűeknél évente
Minőségfejlesztési képzésen való részvétel
Hallgatók beiskolázása: közreműködés az intézményi
beiskolázási stratégia megvalósításában, az egyes
intézetekhez csatlakozva

15.

Pályakövetés

16.

Dolgozói elégedettségmérés lebonyolítása
- kérdőív felvétele (oktatók)
- adatok összesítése
- adatok elemzése
Hallgatói elégedettségvizsgálat lebonyolítása:
- mesterképzésben
- szakirányú továbbképzési szakon
adatok összesítése
adatok elemzése

17.

A hallgatói adattábla elkészült, ez jelenti az alapját
a hallgatók gyakrolatra való beosztásának, a
HSzK-val való egyeztetés után.
Az első aktualizálás megtörtént: az első félév
végén a végzett hallgatók kikerültek a listából.
A szakmai felszészítés a félévi
mentortájékoztatón, ill. a kiküldött tájékoztatókkal
megtörtént.
Tovább pontosítottuk a mentorok tájékoztató- (és
feladat-) listáját.
A megállapodásokat az 1. sz. melléklettel
egészítettük ki, mely a hallgatói névsort aktuálisan
tartalmazza.
Személyes és telefonos egyeztetések történtek.
A Központ ügyrendjének kidolgozása megtörtént,
azt a Tanárképzési Tanács elfogadta, a Szenátus
jóváhagyta, a TK honlapján elérhető.
A felelősségi területek meghatározása megtörtént,
a munkaköri leírásokban rögzítve lett.
A Központban két dolgozó kellett elkészítse, ez
megtörtént.
A két ügyvieteli dolgozó karriertervének
értékelése szóbeli megbeszélésen, személyesen
zajlott.
Nem teljesült, anyagi forrás hiányában.
A hallgatói beiskolázásban a Központ aktívan
részt vett:
- közreműködtünk a nyílt napon
- az általunk szervezett értekezlet a
tankerületi igazgatók részvételével
zajlott.
Nem általunk történt meg, hanem az Alumni,
Karrier- és PR-iroda végezte. A szükséges
adatokat velük együttműködésben használjuk.
Az egység dolgozói kitöltötték az online
kérdőívet, kiértékelését a MMKI végzi.

Mivel a MMKI elektronikusan oldotta meg a
feladatot, teendőnk nem volt.
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z.

a HÖr

Felelős

tlatáridő

Hetei Norbert

2013. december

Hetei Norbert

2013. december

Hetei Norbert

2013. november 19.

Kovács LászIő

Folyamatos

Kálmándi Sándor

Folyamatos

Kálmándi Sándor

Ismétlődő

strukturájának

átalakítása a karok megszűnése

miatt

3.

A HÖT AlapszabáIyzaténak
elkészítése

4. HÖT csapatépítő tréningek
minőségügyi munka j avítása
érdekében(ismétlődő)

5.

HÖT honlap folyamatos
fejlesztése és frissítése

6. Fórumok szewezése a
hal l gatók táj ékoztatására

igényeik felmérése

és
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1.

A HÖT tisztségvise |ői v á|asztásának lebonyo

A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói

lítás a

Önkormányzati Testület Tisztségviseloinek

megválasztására 2013. december 9. és 2013. december

11

.

között

került sor. A választás során

és a szavazatszám|álás alkalmával semmilyen probléma Sem merült fel.

A

2013. december

l2-én történő szavazatszámlálás alapján a választás sikeres és eredményes volt.
decemberi választást követően

a Hallgatói

Önkormányzatt Testületbe

28

A

2013.

megválasztott

tisztségviselő került be.
2014. január 28-án került Sor a Hallgatói Önkormányzati Testület Vezetőségi tagjainak
megválasztására.

A sikeres

és eredményes választást követően

aYezetőség az alábbiak szerint

épül fel:

.
.
o
2.

HÖT elnök

HÖT alelnök
5 Bizottsági vezető (Marketing- és PR, Mentor,

A HÖT struktúráj ánakáta|akítása

A Nyíregyházi Foisko|a

a

Kulturális, Ösztöndíj, Sport)

karok megszűnése miatt

szerkezetátalakítáSát követően a Hallgatói Önkormányzati Testület

karonkénti ,,lebontása" 20L3. szeptember hónapjától megszűnt.

A

testület

a

módosított

Alapszabály szenátus által történő jőváhagyásáíg (2014. január 21.) egységes szervezetként

melyet a HÖT elnök és HÖT alelnök irányított a tisztségviselők tarnogatása

működött,

mellett.

A

2014. január 22-i hatállyal érvényben lévő Al,apszabály a|apján a testület az

alábbiak szerint épül fel:
Vezetőség: A HÖT legfelsőbb döntéshozó SZerVe.

1. HÖT

2.
3.
4.
5.
6.
7.

elnok

HÖT alelntik
Ösztöndíj Bizottság vezetője
Marketing és PR Bizottság vezetője
Sport Bizottság vezetóje

Kulturális Bizottság vezetóje
Mentor Bizottság vezetője

Küldöttgyűlés: A HÖT legfelsőbb választő, és végrehajtó szerve.

3.

A HoT Alapszabá|yzatának elkészítése

A Nyíregyházi Főiskola szerkezetátalakítását követően

a Hallgatói Önkormányzati Testület a

tisztségviselők egyetértésévelelkészítette az uj Alapszabályt, melyet az intézményszenátusa
2014. január 22-i hatáIlyal jőváhagyott.

A

módosított AlapszabáLy igazodik az intézmény

strukturális átalakításához, ennek értelmébena testület a karonkénti ,,lebontás'' helyett elnök,
alelnök, illetve különböző

bizottságok szerinti tevékenykedik.

4. HoT csapatépítő tréningek minőségügyi munka javítása érdekében (ismétlődő)
A HÖT

2013. december I2-én (ir{yíregyháza, 20

rő),2}I4.július 3-án

Q..Iyíre gyháza,15 fő) és

2014. augusztus I2-I3-aÍL (Gergelyugornya, 15 fő) szervezett csapatépítő tréningeket,
programokat, összejöveteleket,

melyeken

együtt a feladatok teljesítésesorán.

A

a tagok

kötetlenebb hangulatban dolgozhattak

tréningek és összejövetelek

alkalmával a tagoknak

lehetőségük nyílt arra, hogy jobban megismerhessék egymást, melynek köszönhetően
közösen,

a

csoportban végzett munkákat is könnyebben el tudták/tudják végezni.

A HÖT Elnökség/Vezetőség tagjai és a tisztségviselők az alábbi vezetóképző programokon,
illetve HÖoK üléseken vettek részt:
2013.09.03.

HooK

2013.09.r0.

HÖoK Elnökségi ülés - Budapest
HÖoK Elnökségi és Választmányi

2013.09.24.

Elnökségi ülés - Debrecen (1 fő)
(1 fo)
ülés - Budapest (1 fo)

2013.10.08.

HÖoK Debreceni Régió Közgyűlés - Debrecen (1 fő)
HÖoK Elnökségi és Választmányi ülés - Budapest (1 fo)

20 1 3.1 0. 1 8-20.

HÖoK Yálasztmány

2013.11.07-10.

HÖoK ÓsziYezetőképző - Siófok (4 fo)
HÖoK YáIasztmányi ülés és Közgyűlés -

2013.10.07.

2014.02.22.

és Közgyűlés _ Győr (3 fo)

Budapest (1 fő)

HÖoK Elnökségi ülés - Budapest (1 fo)
HÖoK Yálasztmányi ülés - Budapest (2 fő)

2014.03.19.
2014.03.25.

HÖoK Tavaszi Vezetőképző -Debrecen (4 fó)
programokon és üléseken való részvételsorán az egymás közötti

2014.04.10-13.

A

javultak, és a munkafolyamatok gördülékenyebben, összehangoltabban

munkakapcsolatok

valósulnak meg.

A

más Hallgatói Önkormányzatok tagjaival történő megbeszélésekalkalmával lehetőség nyílt

többek között

szakmai tapasztalatok megosztására és a testületeket érinto szabáIyzatok

megvitatására is.

HoT honlap folyamatos fejlesztése és frissítése
HÖT honlap folyamatos fejlesztése és frissítése a mai napig megoldott. A hallgatók
té1ékoztatás ezen keresztül is történik. Pl. szociális és tanulmányi ösztöndíjakról való
5.

té$ékoztatás' rendezvények, munkalehetőségek, intézményitájékoztatők stb.

6.

Fórumokszewezése a hallgatók tájékoztatására

A

2013-as őszi (2013. december 2.

február 23.

-D

-

és igényeik felmérése

HÖT Tárgyaló), valamint a 2}14-es tavaszi (2014.

1-es előadó) szemeszterben szervezett fórumot a

hallgatók tájékozódhattak a főiskoláról, a főiskola különböző

HÖT. Ezeken a fórumokon a
rendezvényeiről' illetve az

igényelhető páIyázatokról, támogatásokról' illetve a 2013. decemberi választás menetéről.

Sajnos a fórumokon megjelent hallgató létszáma minimális volt, annak ellenére is, hogy

azokat

a

a

délutáni őrákra hirdettük meg. Véleményünk szerint

sikertelenség oka

egyértelműen az' hogy a hallgatóknak nehezen lehet motiválni, kevésbéérdeklődők az őket
érinto ügyek me gbeszélése' megvitatása iránt.

Nyíregyháza, 2014. október

1

4.

Tisztelettel:
,

--.,---i::!.

Hetei Norbert

HÖT ehök
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Intézkedés
1.

A HoT tisztségviselői
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l

eb o

nyo l ítás a

-

2014. szeptember

Felelős

Határidő

Hetei Norbert

2013. december

Hetei Norbert

2013. december

Hetei Norbert

2013. november 19.

Kovács LászIő

Folyamatos

Kálmándi Sándor

Folyamatos

Kálmándi Sándor

Ismétlodo

z. a HÖr Struktúrájának
átalakítása a karok megszűnése

miatt

3.

A HÖT Alapszabályzatának
elkészítése

4. HoT csapatépítő tréningek
minoségügyi munka j avítása
érdekében (ismétlődő)

5.

HÖT honlap folyamatos
fejlesztése és frissítése

6. Fórumok szervezése a
hal

l
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táj
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1.

A HÖT tisztségvise lői v á|asztásának lebonyolítása

A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói

Önkormányzati Testület Tisztségviselőinek

megválasztásáta2013. december 9. és 2013. december 11. között

került sor. A választás során

és a szavazatszámláIás alkalmával semmilyen probléma Sem merült fel.

A

2013. december

IZ-én történő szavazatszámlálás alapján a választás sikeres és eredményes volt.

a Hallgatói

decemberi váIasztást követően

Önkormányzati Testületbe

28

A

2013.

megválasztott

tisztségviselő került be.
2OI4. január 28-án került Sor

a Hallgatói Önkormányzati Testület Vezetőségi

megválasztására. A sikeres és eredményes választást követőenaYezetőségaz

tagjainak

alábbiak szerint

épül fel:

. Hot elnök
. HÖT alelnök
o 5 Bizottsági vezető
2.

(Marketing- és PR, Mentor, Kulturális, Ösztöndíj, Sport)

A HoT struktúráj ánakáta|akítása

A Nyíregyházi Főiskola

a

karok megszűnése miatt

szerkezetátalakítását követoen a Hallgatói Önkormányzati Testület

karonkénti ,,lebontása" 2013' szeptember hónapjától megszűnt.

A

testület

a

módosított

Alapszabály szenátus által ttirténő jőváhagyásáig (2014. január 21.) egységes szervezetként
működött'
mellett.

A

melyet a

HÖt

elnök és HÖT alelnök irányított a tisztségviselők támogatása

20L4. januétr 22-i hatállyal érvénybenlévő Alapszabály alapján a testület az

alábbiak szerint épül fel:
Vezetőség: A HÖT legfelsőbb döntéshozó Szerve.

1. HÖT
2. HÖt

eln<ik

alelncik

3.
4.
5.
6.

Kulturális Bizottság vezetóje

].

Mentor Bizottság vezetője

Ösáöndíj Bizottság vezetője
Marketing és PR Bizottság vezetóje
Sport Bizottság vezetője

Küldöttgyűlés: A HÖT legfelsőbb választó, és végrehajtó szerve.

3.

A HÖT Alapszabá

|y

zatának elkészítése

A Nyíregyházi Főiskola szerkezetátalakitását követően

a Hallgatói Önkormányzati Testület a

tisztségviselők egyetértésévelelkészítette az új AlapszabáIyt, melyet az intézmény szenátusa

2014. január 22-i hatáIlyal jőváhagyott.

A

módosított Alapszabály igazodik az intézmény

strukturális átalakitásához, ennek értelmébena testület a karonkénti
alelnök' illetve különböző

',lebontás''

helyett elnök,

bizottságok szerinti tevékenykedik'

4. HoT csapatépítő tréningek minőségügyi munka javítása érdekében (ismétlődő)

A

2013-as őszi szemeszterben illetve 2014. nyarán több csapatépítőtréninget szervezett a

HÖT, illetve több vezetőképző programon is részt vettek az ElnökséglYezetőség tagjai, így az
egymás közötti
ö

munkakapcsolatok javultak'

és a munkafolyamatok

gördülékenyebben'

sszehangoltabban valósulnak meg.

5.

HoT honlap folyamatos

fejlesztése és frissítése

HÖT honlap folyamatos fejlesztése es frissiiese a mai napig megoldott.

is

tájékoztatáS ezen kereszttil

történik.

Pl.

A

hallgatók

szociális támogatásról való tájékoztatás,

rendezvények,munkalehetőségek,intézményitájékoztatókstb.

6.

Fórumokszervezése a hallgatók tájékoztatására és igényeik felmérése

A
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BESZÁMOLÓ A MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZET
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERVÉNEK TELJESÜLÉSÉRŐL
A 2013. SZEPTEMBER 01. – 2014. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

I.

KÉPZÉS – OKTATÁS – KUTATÁS

Ssz.
Intézkedés
1.
Felvételi és beiskolázási elvek
gyakorlatba való átültetése – a kar
szakjainak népszerűsítése.
Szakonként eltérő stratégiával,
gyakorlatok, előadások,
iskolalátogatások, robotfoci
versenyek szervezésével.
2.
A kurzusértékelők, valamint a
legutóbbi akkreditációs eljárás
ajánlásait is figyelembe véve az
intézeteknek meg kell oldani a
felmerült jegyzet-, technikai-,
oktatástechnikai problémákat.
3.
A félévi rutinprotokoll elvégzése:
hallgatók teljes körű tájékoztatása
(ösztöndíj, pályázati lehetőségek is),
jegyzetigény felmérése, honlapok
frissítése- aktualizálása, (esetleg
vonzóvá tétele), felülvizsgálata,
oktatás színvonalának ellenőrzése
(óralátogatások), fogadóórák
megtartásának ellenőrzése,
adminisztrátorok ügyfélfogadási
idejének esetenkénti tesztelése.
4.
Pályakövetés az intézmény főbb
célkitűzéseivel összhangban.

5.

Határidő
2013. 09. 01 –
2014. 08. 31.

Beszámoló
E célból voltunk néhány
középiskolában. (Sipkay Barna
Ker.,Vend., Idegenf. Szakköz. és
Szakisk., Nyh., Szent Imre Gimn.
Nyh., Szent István Gimn., Újfehértó)

2013. 03. 01.
– 2013. 08.
31.

Akut problémáról nem tudok. Az E
épület minden termébe projektor
került felszerelésre.

2013. 09. 01 –

Az ellenőrzés folyamatos. A félév
első hetében felkerültek a tematikák
az Intézeti honlapra (math.nyf.hu).
Ugyancsak itt, a hírek kategóriájában
szerepelnek az aktuális
állásajánlatok. Az eddigi
(csoportonkénti) három honlapot
egységesítettük.

Folyamatos

A lehetőségekhez mérten folyik.
Jelenleg Excel-táblában állnak
rendelkezésre adatok. Terveink közt
szerepel egy esetleges Facebook
csoport létrehozása.
Az előadások lezajlottak, sőt ennél
lényegesen több is. Lásd még:
https://daproject.nyf.hu/darfa14
A DARFA14 nemzetközi
tudományos konferencia az utóbbi
évek (de az is lehet, hogy a valaha
volt) legszínvonalasabb szakmai
programja volt a Nyíregyházi
Főiskolán.

Konferenciák, workshopok,
előadások szervezése, megrendezése:
A TÁMOP -4.2.2.A-11/1/KONV2012-0051 sz. pályázattal
kapcsolatban megrendezésre kerülő
konferencián (többek között) az
alábbi előadók meghívását tervezzük:
•

Prof. Radomir Stankovics,
University of Nis, Szerbia

2013. 10. 01.02.

•
•
•
•
•

6.

Prof. Ushangi Goginava,
Tbilisi State University,
Grúzia
Dr. Nacima Memic,
University of Sarajevo,
Szerbia
Dr. Bóna Krisztián, BME
Dr. Lénárd Balázs, BME
Dr. habil Fridli Sándor, ELTE

Részletes program:
https://daproject.nyf.hu/page/load/tud
konf1
Állásajánlatok, egyéb közérdekű
információk elhelyezése az intézet
honlapján

II.

Folyamatos

MÉRÉSEK

Ssz.
Intézkedés
Határidő
1.
A
2013
júniusi
hallgatói 2013. 10. 11.
elégedettségmérés
eredményeinek
áttekintése

2.

Lásd pl.: http://www.nyf.hu/
mat/node/33
Az új állásajánlatok a "Friss hírek"
kategóriába kerülnek.

Az oktatók hallgatói értékelése.

2013. 12. 10.

Beszámoló
Sajnos a hallgatói elégedettség
mérésben általában nagyon kevés
hallgató vesz részt. Ez a trend sajnos
most is folytatódott, így nagyon nehéz
a beérkezett információk a
következtetést levonni, ami mégis
feltűnő az az általános hallgatói
észrevétel panasz, hogy az órarend
szervezés nem kielégítő (nagyon sok
az úgynevezett ütközés)
Az oktatók hallgatói értékelése során
nem merült fel semmi olyan
információ ami beavatkozást igényelt
volna. Mindazonáltal meg kell azt is
jegyezni, hogy azon hallgatók száma,
akik részt vettek az értékelésben
nagyon kicsi volt. Gyakorlatilag annak
a határán billegett, hogy ez az
információ egyáltalán felhasználható-e
valamire. Az olyan általánosságokban
megfogalmazott megjegyzésekkel,
hogy egyik vagy másik tanári
számonkérés túlságosan nehéz, nem
igazán lehetett mit kezdeni.
Mindazonáltal a hallgató értékelése
után Intézeti értekezleten, illetve

3.

Kurzusértékelés intézeti
összesítésének áttekintése

2013. 10. 11.

4.

Oktatók tudományos
tevékenységének értékelése.

2013. 10. 15.

5.

Panaszláda kihelyezése az Intézetben

2013. 11. 15.

kollégákkal külön is beszélgettünk a
kérdésről, hogy hogyan lehetne a
különféle tanulási nehézségekből
adódó lemorzsolódás okait
csökkenteni.
Nagyon kevés kurzus értékelő lapot
kapott vissza az Intézet, aminek az
lehet az oka, hogy alapvetően a
hallgatói érdeklődés sajnos messze
nem kielégítő a minőségbiztosítás
egyes részeit illetően. Ebben tudjuk,
hogy nekünk is van feladatunk.
Igyekszünk a hallgatók aktivitását
növelni. Az egyes kurzus
értékelésekben a hallgatók részéről
olyan információ illetve olyan kérés
nem hangzott el, amit fel tudnak
használni. Sajnos nem lehet mit
kezdeni olyan kérdésekkel illetőleg
megjegyzésekkel, hogy az egyes
informatikai csoportokat kevesebb
hallgatóval tartsuk. Nem lehet mit
kezdeni azzal a kéréssel hogy, adjunk
modernebb eszközöket hallgatók
kezébe. Az intézet fő profilját jelentő
program tervező informatikus
képzésben a Matematika és
Informatika Intézet hat számítógépes
labort használ. Ezeknek a
modernizálása vagy akárcsak szinten
tartása a színvonaluknak teljes
mértékben lehetetlen. Az oktatás
színvonala ezért folyamatosan csúszik
lefelé. Az eszközök modernizálása
érdekében a korábbi években
rendelkezésre állt szakképzési
hozzájárulás, pályázati lehetőség,
intézeti keret. Ezek mára teljes
mértékben.
Minden évben megtörténik. Az Intézet
oktatóinak tudományos teljesítménye
nem egyenletes.
Megtörtént:

A láda
nyilvános
helyen, az
Intézet
folyosóján lett
felállítva,
várjuk az
üzeneteket.
III.

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

Ssz.
Intézkedés
1.
2012/13. tanévi minőségfejlesztési
terv áttekintése, beszámoló készítése
2.
Karriertervek teljesülésének
áttekintése

Határidő
2013. 10. 04.

Beszámoló
A beszámoló leadásra került.

2013. 10. 22.

3.

2013/14. tanévre vonatkozó
(rövidtávú) karriertervek elkészítése

2014. 03. 14.

4.

Oktatók szakmai adatlapjának
frissítése

2013. 09. 30.

A kollégák tervei vállalhatóak, a a
munkahelyi és egyéni lehetőségekhez
idomulnak. A hosszabb távú tervek
elég óvatosra sikerültek, vélhetőleg az
ismert globális és lokális
bizonytalansági tényezők miatt.
A kollégák tervei vállalhatóak, a a
munkahelyi és egyéni lehetőségekhez
idomulnak.
Már az idei frissítés is folyamatban
van.

Prof. Dr. Gát György
Intézetvezető
Nyíregyháza, 2014. 10. 14.

Dr. Blahota István
Intézeti minőségirányítási felelős

BESZÁMOLÓ
a 2013/14. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Ssz. Feladat

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11.
12.

13.

Beszámoló

A záróvizsgák eredményei alapján az
értékelő jelentések elkészültek, melyeket
februárjában,
illetve
2014.
2014.
szeptemberében intézeti értekezlet keretén
belül ismertették a szakfelelősök.
A
szemináriumok,
gyakorlati 6 tantárgyhoz kapcsolódóan 6 oktató
tevékenységek során az aktív tanulási közreműködésével.
formák
alkalmazásra
kerültek,
intézmények gyakorlati tevékenységével
kapcsolatos tereplátogatásokra került sor.
A tanári szakképzettségek összefüggő 7 oktató közel 20 helyszínen 20 mentorszakmai
gyakorlati
helyszínein
a és tereptanárral.
mentorokkal, valamint a szociális területre
történő képzéseinek tereptanáraival való
folyamatos konzultáció megvalósult.
Tehetséges hallgatók munkatapasztalat- 1
fő
demonstrátor
folyamatos
szerzésének támogatása.
alkalmazása.
TDK tevékenység
2 oktató 2 hallgatói dolgozat (1 hallgató
továbbjutott az OTDK-ra).
Középiskolák
tanulói
számára Folyamatban van.
tehetséggondozó rendszer kiépítése.
A
tanártovábbképzés
rendszerében 4 oktató 4 tantárgyának frissítése, új
tananyagfejlesztés megvalósult.
tantárgyleírások készítése.
MTMT adatbázis frissítése.
18 oktató
Karriertervek.
Ellenőrzésük megtörtént, újak készültek.
A beiskolázási csoport tevékenysége 6 oktató 10 középfokú oktatási
kiemelkedő volt.
intézményben
népszerűsítette
intézményünket, szakjainkat.
Evangélikus Roma Szakkollégiummal való Tehetségnapok,
falukutató
tábor
együttműködés
szervezése 1 oktató.
A hétvégi ügyelet tartását negatívan Egyelőre nincs helyette új kolléganő.
érintette az egyik intézeti ügyintéző
hosszabb ideig tartó betegsége.
Külső szolgáltatásaink kapcsán
előadások
tartása
nevelőtestületi 2013. nov.19. Nyíregyházi Pedagógiai
felkérésre.
Szakszolgálat 1 oktató 1 előadás
2014. jan.20. Tiszakeszi Hétszínvirág
Óvoda 1 oktató 1 előadás
2014. febr. 26. Göllesz Viktor Speciáos
Szakiskola 1 oktató 1 előadás
2014. máj. 14. Kisvárdai TIT 1 oktató 1
Oktatási tevékenység az intézet 3
alapszakján, 3 tanári szakképzettségén, 2
felsőfokú szakképzésén és 2 felsőoktatási
szakképzésén.

előadás
2014. jún. 11. Nyíregyháza, Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály 1 oktató 1
előadás
2014. jún. 24. Ebesi Általános Iskola 1
oktató 1 előadás
2014. jún. 26. Göllesz Viktor Speciáos
Szakiskola 1 oktató 1 előadás
14.

pszichológiai tanácsadás
Patronáló tanári rendszer működtetése

3 oktató közreműködésével.
10 szakon 10 oktató

15.

Csapatépítő program hallgatóknak
Nemzetközi kapcsolatok.

3 oktató közreműködésével
Berlini Humboldt Egyetemről 1 kolléga
látogatása 2013. szeptemberében, 2014.
februárjában.

16.

Hazai és nemzetközi konferenciákon való
2013. szeptember 6-7. VIII. Kiss Árpád
részvétel
Emlékkonferencia
Interdiszciplináris
pedagógia és a fenntartható fejlődés.
Debrecen, 2 oktató 2 előadás
2013. nov. 6–9. XIII. Országos
Neveléstudományi Konferencia Eger 3
oktató 3 előadás
2013. nov.16. II. Országos Alkalmazott
Pszichológiai PhD Hallgatói Konferencia,
Károli Gáspár Református Egyetem
Pszichológiai Intézet, Budapest 1 oktató 1
előadás
2013. november 21-22. Információ és
társadalom. Információtörténeti
Konferencia, Nyíregyházi Főiskola,
Történettudományi és Filozófiai Intézet 1
oktató 1 előadás
2013. dec. 6. VII. Nyíregyházi
Doktorandusz Konferencia, DEOEC EK,
Nyíregyháza 2 oktató 2 előadás
2014. jan. 9-11. II. Neveléstudományi és
Szakmódszertani Konferencia Pázmány
Péter Gimnázium, Érsekújvár 1 oktató 1
előadás
2014. február 7. VII. Tani-tani
konferencia Miskolc 1 oktató 1 előadás
2014. március 20. Evangélikus Roma

Szakkollégium konferenciája 2 oktató 2
előadás
2014. márc. 21-23. Tudás – tanulás –
szabadság.
Neveléstudományi
konferencia.
Babes-Bolyai
Tudományegyetem Kolozsvár 3 oktató 3
előadás
2014.
márc.
18.
Neveléstörténeti
konferencia Miskolc 2 oktató 2 előadás
2014.
máj.
8.
Egyetemi
fokú
óvodapedagógus- és tanítóképzés –
időszerű kérdések. BBTE Szatmárnémeti
Kihelyezett Tagozat 4 oktató 3 előadás
2014. máj. 15-16. Hagyomány és
modernség
a
XXI.
századi
tanítóképzésben,
Nyíregyháza
Tanítóképző Intézet 3 oktató 3 előadás
2014. máj. 23-24. Szociálpedagógiai
konferencia Győr 1 oktató 1 előadás
2014. máj. 29-30 Pedagógiai konferencia
Szeged-MTA székház 1 oktató 1 előadás
17.

Publikációs tevékenység

27 publikáció 10 oktató

18.

Intézeti Tudomány Napja rendezvény

2013.
nov.
14.
Inkluzív
szociál/pedagógiai intézményi innováció
– jó gyakorlatok. Kerekasztal beszélgetés
4 oktató 22 résztvevő volt hallgatóink
köréből.

19.

Akkreditációs anyag kidolgozása

Szociálpedagógia MA 4 oktató

Tananyagfejlesztés: tankönyv munkafüzet, TÁMOP3.4.1.B – 11/2 – 2012 – 0003
pedagógus
továbbképzési
program Tanuljunk együtt program 2 oktató
kidolgozása
Feladatgyűjtemény
összeállítása,
pedagógus továbbképzési programok TÁMOP 4.1.2.B.2 – 13/1- 2013-0009
Pedagógusképzést segítő szolgáltató- és

20.

összeállítása, tanulmányírás

kutatóhálózatok továbbfejlesztése
kiszélesítése 3 oktató

Tanulmányút

2014. jún. 29-júl.3. Presovi Egyetem,
Rózsahegyi Katolikus Egyetem 1 oktató

Nyíregyháza, 2014. szeptember 25.

Vassné dr. Figual Erika
intézetigazgató

dr. Márton Sára
intézeti minőségirányítási felelős

és

BESZÁMOLÓ
a 2013/14. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Műszaki és Agrártudományi Intézet

Ssz. Feladat

1.

Új kari beiskolázási
stratégia

2.

Éves karriertervek
értékelése, új
karriertervek
készítése

3.

Szolgáltatások
fejlesztése,
alkalmazott kutatási
eredmények
szolgáltatási
lehetőségeinek
kiaknázása a
főiskolai Spin-off
cég segítségével.

4.

A hallgatók TDK-ra

Beszámoló
 Folytatódtak a beiskolázásra irányuló további előadások
januárban is, az Intézet majdnem minden oktatója előre
egyeztetett időpontban 2-3 középiskolát (szakközépiskolát)
személyesen felkeresett, ahol beiskolázási előadásokat
tartott a régióban (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod, HajdúBihar megye).
 Megszerveztük 2014. január 13-án a Nyílt napot az
Intézetben a középiskolai diákok, érdeklődők számára.
– Részt vettünk 2014. január 16-18-án megtartott Educatio
kiállításon, Török Zoltán légiközlekedési hajózó szakos
hallgatónk részvételével.
 Beiskolázási szórólapot, power point-os bemutatót
készítettünk az Intézetről, szakokról, szakirányokról.
 Médiaszereplésen vettünk részt a fenti időszakban a
RETRO rádióban, Nyíregyházi Televízióban.
 A Felvételi tájékoztatót elhelyeztük az új szerkesztés alatt
álló Intézeti honlapon az Intézet által kínált továbbtanulási
lehetőségekről, választható szakokról, szakirányokról.
 Elsősorban szakirányú továbbképzéseinknél „Facebook-on
és Iwiw”-en hirdettük lehetőségeinket beiskolázásra.
 Az intézményi tájékoztatók bevezetése a középiskolai
szülői értekezleteken nem valósult meg.
Az intézeti minőségfejlesztési programokkal összhangban
2013.október 18.-i határidővel elkészítettük a 2013/2014.
tanévre szóló új éves karrierterveket, valamint értékeltük az
előző időszak terveit az intézetigazgatóval egyeztetve.
Tovább bővült a 2014-es évben a Spin-off cég
közreműködésével a főiskola szolgáltatásait igénybe vevő új
cégek száma.
- Agrimotor Kft., Fehérgyarmat
- Csőfém-Szer-Kft., Debrecen
- Fluxus Kft., Nyíregyháza
- Gémtech Kft., Tiszaadony
- MEVISZ Kft., Baktalórántháza
- Optiber Kft., Tímár
- RW-Hídtechnika Kft., Nyírtelek
- Steel Building Kft., Balkány
- MCE Nyíregyháza Kft., Nyíregyháza
- Zsindelyes Kereskedőház Kft., Érpatak
Az intézetben folyó tehetségműhely program folytatásaként

5.

6.

való felkészítése,
szakonkénti TDK
körök működésének
fejlesztése.
Az ADMIRtáblázatok kitöltése,
a 2012/2013-as tanév
adatainak bevitele

A gyakorlati képzés
feltételrendszerének
javítása, új
együttműködési
megállapodások
megkötése ipari,
élelmiszeripari és
mezőgazdasági
üzemekkel.
Duális képzés
feltételeinek
megteremtése, a
képzés előkészítése

7.

Az intézeti képzési
programok
fejlesztése, új
képzési programok
kidolgozása és
akkreditálása

8.

Konferencia
szervezés,
publikálási lehetőség
biztosítása a kari
oktatók számára

9.

Belső
továbbképzések
megszervezése a kari
dolgozók számára

sikerült továbbfejleszteni a TDK körök tevékenységét a TDK
elnök vezetésével. A soron következő OTDK-n 2 hallgató
részvétele várható, de ez a szám bővülni fog a 2014-es házi
TDK-n résztvevő hallgatók miatt.
Az ADMIR-táblázatok kitöltése, a 2012/2013-as tanév
adatainak bevitele 2013 novemberében megtörtént.
Új együttműködési megállapodásokat kötött az intézet az
alábbi cégekkel:
- Robert Bosch Kft.
- Michelin Hungária Kft.
- Orosz Béla egyéni vállalkozó
A duális képzés feltételeinek megteremtése, a képzés
előkészítése érdekében az alábbi cégekkel sikerült szerződést
kötni, vagy egyeztetni:
- Contitech Magyarország Kft.
- Electrolux Lehel Kft. (még nincs megkötve, egyeztetés
alatt)
- DKV Debreceni Közlekedés Zrt.
- Axiál Kft.
- Bilfinger MCE Nyíregyháza Kft.
- GE Hungary Kft.
- Eissmann Automotive Hungaria Kft.
- Coloplast Hungary Kft.
- Platán Autóház Kft.
- Hübner-H Gumi és Műanyagipari Kft.
- Pap-Agro Kft.
- Hulladékgazdálkodási szakmérnöki képzés programjának
kidolgozása a TÁMOP -4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0018. sz.
pályázat keretében megtörtént - „Ágazati együttműködés a
hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia
képzési rendszerének fejlesztése érdekében”
- Angol nyelvű tananyag kidolgozása a repülőmérnöki
képzéshez megtörtént.
- Magyar Tudomány Ünnepe keretében „
Hulladékgazdálkodási Szimpózium”. Nyíregyháza,
2013 november, (20 fő, 6 előadás)
- Doktoranduszok házi beszámolója. Nyíregyháza, 2014
március, (5 doktorandusz sikeres beszámolója)
- MTEAR konferencia (Műszaki Tudomány az ÉszakKelet Magyarországi Régióban). Szolnok, 2014 május
13. (5 előadás, 6 résztvevő)
A 2013/2014 tanévben a következő belső továbbképzések
történtek:
- Új TÜSZ - továbbképzés 2013.11.20.
- Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás: 2013.12.19.
(elektronikusan)

- Minőségirányítási továbbképzés 2014.02.13.
- Intézeti értekezlet 2014.05.27.

10.

Az intézeti oktatók
hazai és nemzetközi
konferenciákon való
részvételi
lehetőségének
biztosítása

11.

Kutatásfejlesztés,
aktuális kutatási
témák az Intézetben

12.

Hiányzó jegyzetek,
oktatási
segédanyagok

- International Scientific Conference on Advances in
Mechanical Engineering, Debrecen, 2013. október 10.-11.; (3
fő, 2 előadás)
- MTEM Kolozsvár, 2013. október 17.-18.; (3 fő, 2 előadás)
- Alumínium konferencia, Csehország, október 22.-25.; (1 fő, 0
előadás)
- FMTÜ Kolozsvár, 2014 március; (3 fő, 2 előadás)
- MicroCAD, 2014 március; (3 fő, 2 előadás)
- MTEAR 2014 május; (5 előadás, 6 résztvevő)
- Varinex Zrt., SimDay 2013. október 17., Szimulációs
Konferencia, Budapest. (1 fő, 1 előadás)
- Sinergy, Gödöllő, 2013 október 14.-16; (3 fő, 2 előadás)
- IAMFE 50, Äs, Norvégia, 2014. június 27. (3 fő, 1 előadás)
- IDS 2014 Lyon Franciaország, 2014. augusztus 24-27. (1 fő,
1 előadás)
- EXPRES – Szabadka, 2014. március 27-29 (2 fő, 3 előadás)
 Megújuló energiák kutatása; (folyamatban van)
 Napenergia hasznosítás légkondícionáló rendszerekben;
(folyamatban van)
 Traktorok teljesítményátviteli rendszereinek vizsgálata;
(folyamatban van)
 Járműgépészeti kutatások (hajtóanyag vizsgálatok, MOL;
hidrogéngenerátor vizsgálata); (sikeresen lezárult mindkét
vizsgálat)
 Rezisztens
szőlőfajták
nemesítése,
szőlőfajták
elfogadtatása; Energianövények szántóföldi termesztésének
technológiai fejlesztése; (folyamatban van)
 Kertészeti termények, gyógynövények és egyéb
nyersanyagok tartósítástechnológiájának kidolgozása –
beltartalmi vizsgálatok az új szárítási eljárások után
(AMSZKI-val közösen); Amarant beltartalmi vizsgálatok;
(folyamatban van)
 Forgácsolási szimuláció; (folyamatban van)
 „Csavarfelületek, menetfelületek” kutatása; (Bodzás
Sándor sikeres doktori védéssel zárta a kutatást)
 Ipari
ETHERNET-rendszerek
időmeghatározási
módszerei; (Ferenczi István doktori dolgozata elkészült a
témában)
 Amarant termesztés és felhasználás gépesítése; (amarant
cséplő és aprómag vetőgép elkészült),
- Zöldségek, gyümölcsök fagyasztva szárítása;
(folyamatban van)
- Angol nyelvű tananyag kidolgozása a repülőmérnöki
képzéshez elkészült;
- Hulladékgazdálkodás jegyzet elkészült;

elkészítése írott,
illetve elektronikus
formában

13.

A hallgatói
szolgáltatások
fejlesztése

-

Berta Miklós: CNC gépek szerszámozása című jegyzet
elkészült

 Új
patronáló
tanárok
kinevezése,
felkészítése,
továbbképzése megtörtént;
 „Nyitott labor” program a gyakorlati képzés elmélyítésére;
(folyamatosan rendelkezésre áll)
 Hallgatóink országos és nemzetközi versenyekben való
részvételének anyagi támogatása:
 VII. Nemzetközi Rexroth Pneumobil
verseny, Eger, 2014 május (részvételükkel
képviselték főiskolánkat)
 Bosch GoKart verseny, Hungaroring, 2014
május (részvételükkel képviselték
főiskolánkat)
 Az intézeti tésztahíd-építő versenyre 3
hallgatói csoport nevezett
 Az üzemlátogatások, szakmai tanulmányi kirándulások új
helyszíneken (Suzuki, Mercedes, Brassó helikoptergyár);
 A hallgatói mobilitás fejlesztése (küldés-fogadás)
CEEPUS, Erasmus keretében az alábbi mobilitások
valósultak meg:
2013/2014

CEEPUS
oktató hallgató

14.

Az ADMIR-adatok
intézeti és tanszéki
kiértékelése, intézeti
és tanszéki
minőségfejlesztési
javaslatok,
intézkedési tervek
kidolgozása.

össz

ERASMUS
oktató hallgató

össz

Bejövő

9

7

16

27

12

39

Kimenő

4

0

4

20

51

71

 Cégbemutatók szervezése, elhelyezkedési lehetőségek
bemutatása (MSK, Contitech, esetében nem valósult meg,
de a Henkel, Coloplast, Platán, Electrolux esetében igen );
 Innovációs délutánok szervezése, új műszaki fejlesztések
bemutatása (Mercedes, Opel). Az Opel esetében nem
valósult meg, a Mercedes előbb kapacitáshiány miatt
elutasította, majd felkérte intézményünket a regisztrációra.
Szervezése jelenleg is folyamatban van.
Az ADMIR intézeti értékelése 2014.02.11.-vel megtörtént,
intézeti és tanszéki minőségfejlesztési javaslatok, intézkedési
tervek készültek.

15.

16.

17.

 Az intézményi, tanszéki honlapok folyamatos frissítése,
tartalmi fejlesztése (oktatási anyagok, feladatok naprakész
információk, elégedettségmérések eredményei, stb.)
részben átdolgozásra kerültek, megújultak, frissítésük
folyamatos
 Új intézeti Facebook oldal elkészült,
 A régió vállalatainak személyes megkeresése, a
szolgáltatás kínálat bővítése során az alábbi cégeknél
megtörtént (NYÍR-Kartech Kft., Steel Building).
A nyilvánosság (PR)  A PR tevékenység erősítése az írott sajtóban, rádióban,
televízióban folyamatos:
fejlesztése
 Riportok a Retro Rádióban és a Nyíregyházi
Televízióban több alkalommal (2014. január-június)
beiskolázással,
továbbképzési
szakjaink
bemutatásával,
rendezvényeinket
népszerűsítő
riportokkal.
 Kutatók Éjszakája.
 Hallgatóink médiákban (helyi sajtó, rádió) való
szereplése a Bosch Gokart, Pneumobil versenyek
kapcsán.
 Az oktatók szakmai továbbképzéseken való részvételének
biztosítása az alábbi területeken: Anyagvizsgáló,
Programok az oktatás
Hegesztési, Mérnöktanári, Munkavédelmi (Hajdu A., Péter
színvonalának
L., Sasovits S., Lajtos I., Százvai A., Szigeti F.) A
képzések jelenleg is tartanak.
emelésére, az oktatók

Külső cégek szakmai bemutatóinak megszervezése az
szakmai
intézetben (PHOENIX Légrugó Kft. helyett a Henkel és
felkészültségének
Rumed Bt. tartott szakmai bemutatót.)
javítására
 Ipari tapasztalattal rendelkező külső szakemberek bevonása
egyes témakörök oktatásába (Henkel, Lindegas, ESAB Kft,
Grimas Kft., TÜV-Rheinland esetében megvalósult. 3M,
Contitech esetében nem történt oktatás,)
Tervezett tanfolyami szolgáltatások:
Szolgáltatásfejlesztés
a
beszerzett
új - CNC gépkezelők és forgácsolók képzése 20-20 fővel
folyamatos (SZTÁV),
berendezések,
- Nemzetközi hegesztőtechnológus képzés, (IWT képzés)
műszerek, akkreditált
zárása 16 fővel októberben esedékes.
labor
- Közúti szakoktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok
felhasználásával, a
továbbképzése folyamatos, az alapképzés ősszel indul.
tanszéki szolgáltatási - „Műhold alapú helymeghatározás alkalmazásai a
mezőgazdaságban” nevű továbbképzés a KITE Zrt.-vel
tervek átdolgozása.
közös szervezésben 25 fő részvételével sikeresen zárult
2013 decemberben.
-

18.

Laborfejlesztés
-

Az energetikai labor felszereltsége 5 db napelem
beszerzésével tovább bővült. Rendszerbe foglalását az
ENERGOTEST Kft. végzi.
Az áramlástani labor fejlesztése folyamatos, jelenleg a
ventilátor beszerelése történik.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Az
oktatási
infrastruktúra
fejlesztése,
új
berendezések,
szoftverek oktatásba
való
bevezetése,
laboratóriumi
programok
kidolgozása

A 2013/2014. tanévben beszerzett új berendezések, műszerek:

A hallgatói és
dolgozói
elégedettség-mérések
megszervezése,
minden oktató
hallgatói
véleményezése,
felmérések
végrehajtása,
kiértékelése,
minőségfejlesztési
javaslatok
kidolgozása
Az oktatás – kutatás
személyi
feltételeinek
fejlesztése
Tangazdaság
tevékenységi
körének átalakítása,
fejlesztése, a
gazdálkodás
nyereségessé tétele,
tárolókapacitás
növelése,
gépmegóvások
biztosítása
Magyar Tudományos
Művek Tára
(MTMT) nemzeti
bibliográfiai
adatbázisba az
oktatók
publikációinak
felvitele.
A MATI előadóiban
a projektorok
felújítása, fokozatos

A hallgatói elégedettségmérések, oktatók hallgatók általi
véleményezése 2014 tavaszán megtörténtek, de a 10% alatti
válaszadási arány miatt ez év őszén meg kell ismételni a
felmérést.

Félautomata szalagfűrészgép, sorjátlanító, változtatható
sebességű csiszoló-polírozó gép, metallográfiai mikroszkóphoz
csatlakoztatható digitális fényképezőgép tartozékokkal,
EdgeCAM és SolidEdge szoftverek vásárlása, frissítése,
Autodesk Education, Master Suit szoftver, Solid Works
szoftver frissítése,

PhD-fokozatok számának növelése: Bodzás Sándor sikeresen
megvédte doktori dolgozatát, Ferenczi István dolgozata
elkészült, Szegedi Attila és Ferenczi István a szükséges idegen
nyelvi követelményeket teljesítette..
Folyamatosan zajlik. A tervezett gépszín megépítése anyagi
forrás hiányában még nem valósult meg. A lovarda udvarán a
régi sertéstelep felszámolásából fedett szín épült.

Az adatbázis feltöltése folyamatos.
Az alábbi oktatók esetében az adatbázis teljes:
- Dr. Dezső Gergely
- Dr. Szigeti Ferenc
- Dr. Sikolya László
- Dr. Kerekes Benedek
- Dr. Simon László
A projektorok cseréjére ígért központi rendelés teljesítése
csúszik, ezért az izzók cseréje saját forrásból folyamatos.

cseréje, írásvetítők
karbantartása.
Nyíregyháza, 2014.szeptember 25.

Dr. Sikolya László
intézet igazgató

Krajnyik Károly
IMFB elnök

BESZAMOLO
a 2013/14. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Beszámoló

Feladat

Ssz.

A beiskolázási stratégia fejlesztése

A beiskolázási stratégia fejlesztése

Ezen belül:
1.1. Külső szolgáltatások fejlesztése: m unkaterv kidolgozása képzés
indítására - a főiskola kompetens egységének vezetőjével együtt középiskolások m agyar emelt szintű érettségire való felkészítéséhez.

1.1. Külső szolgáltatások fejlesztése: m unkaterv kidolgozása
képzés indítására - a főiskola kompetens egységének
vezetőjével együtt - középiskolások m agyar emelt szintű
érettségire való felkészítése nem valósult meg, ugyanis nem
volt elegendő jelentkező a tanfolyamra.
A külső szolgáltatások fejlesztése egyik eleme volt az a
középiskolásoknak szervezett program, am ely a „Nyitott kapu

1.

a tehetségnek” c. pályázat keretében valósult meg.
Intézetünk a Történettudományi és Filozófiai Intézettel együtt
az N TP-KNYT-M PA-12-012 sz. „Nyitott kapu a tehetségnek”
c. pályázat keretében, a Nemzeti Tehetség Program
támogatásával elnyerte annak a lehetőségét, hogy
tehetséggondozó (emelt szintű érettségire felkészítő) tábort
szervezzen történelemből, irodalomból és nyelvészetből
középiskolás diákok számára. A tábor sikeresen lezajlott,
mind magyarból, mind történelemből 8-8 fő középiskolás vett
részt a kurzusokon.
Szintén a külső szolgáltatások fejlesztéséhez tartozik a

N yíregyházi Főiskola hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulását elősegítő hálózata, szakmai koordinátor:
Tukacsné dr. Károlyi Margit.
50 fő résztvevő 6 megyei középiskolából (m agyaros 22 fő)
Felvételi előkészítő a Student Stop Nyelviskolával (az órák
2014. januárban kezdődtek, kedden és szombaton. A
1.2. Helyesírási, Kazinczy-verseny, szavalóverseny szervezése
középiskolások számára.

képzésben részt vett: dr. Ajtay-Horváth M agda és dr. lu k a c s
Tamás.)
1.2. 2014. január 15. regionális helyesírási és szavalóverseny
középiskolások részére, Nyelvi tájkép címmel dr. M inya

1.3. Személyes kapcsolatfelvétel középiskolákkal (Kölcsey Ferenc
Gimnázínm, M űvészeti Szakközépiskolai, nagykállói Korányi Frigyes
Gimnázium, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
Demecser Á M K stb.).

Károly előadást tartott.
1.3. A vállalás szerint intézetünk m egvalósította a személyes
kapcsolatfclvctcl több középiskolával, e kapcsolatfelvétel
megerősítéseként, konkrét eredm ényeként azzal a céllal, hogy
valamennyire bem utassuk intézetünket oktatóink előadásokat
is tartottak:
Dr. M inya Károly: Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakközépiskola, Nyíregyházi Evangélikus K ossuth Lajos
Gimnázium (2013. novem ber 30-án)
Dr. Ajtay-Horváth M agda: népszerűsítő előadás tartott a Szent
Imre K atolikus Gimnáziumban 2013. december 12-én, és
az ibrányi M óricz Zsigm ond Gimnázium, Szakközépiskolában
2014. márciusában

2.

A M AB akkreditációs javaslataira és ajánlásaira történt intézkedés:

A MAB akkreditációs javaslataira és ajánlásaira történt
intézkedés:

2.1. Az angol osztatlan általános iskolai tanári képzés akkreditációjának
az előkészítése, a személyi feltételek m egterem tésének előkészítése

2.1. Az angol osztatlan általános iskolai tanári képzés anyagát
elkészítettük, 2014 m ájusában elküldtük a M AB-nak, a MAB

2014. június 5-én iktatta az anyagot. A kérelemre végleges
döntés még nem született. Az intézeti tanszék személyi
állományát 1 fő habilitált egyetemi docenssel dr. Simigné dr.
Fenyő Sarolta személyével megerősítettük.

3.

2.2. „A 26-35 éves korosztály minőségi kiegészítése a nyugdíjazásra
került minősítettek helyett” jelen pillanatban kivitelezhetetlen, és nem
tartozik az intézet döntési kom petenciájába
A kurzusértékelőben jelzett problém ákra tett intézkedések: hallgatói
szolgáltatások fejlesztése, a patronáló tanári rendszer fejlesztése, a
lemorzsolódási arányok csökkentése, tanulást segítő anyagok elkészítése
(PP, óravázlatok készítése)

4.

TD K-dolgozatok számának növelése

2.2. A 26-35 éves korosztályhoz tartozó m inősített kolléga
felvétele a nyugdíjazott minősített helyett nem sikerült.
A hallgatói szolgáltatások fejlesztésére a tanév folyamán
m indvégig fokozott figyelmet fordítottunk. A patronáló
tanárok folyamatosan a hallgatók rendelkezésére álltak
különböző ügyek elintézésében, a tanulás segítésében stb. A
lemorzsolódási arányok csökkentése érdekében számos
módszert alkalmaztunk. Ide tartozik tanulást segítő anyagok
elkészítése és hallgatókhoz való eljuttatása különböző
formában (e-mailben, papír alapon). Számos oktatónk készít
részletes vázlatot óráikhoz, és ezeket eljuttatta e-mailben a
hallgatókhoz. A hallgatók intézeti honlapunkról számos
oktatási segédanyagot letölthetnek, melyet az oktatók
folyamatosan frissítenek
(http://ww w .nyf.hu/nyelveszet/node/58). A hallgatók
tananyaggal kapcsolatos kérdéseikkel felkereshették az
oktatókat fogadóórájukon heti 2 x 1 órában.
A TD K-dolgozatok számának növelése érdekében minden
intézeti tanszék TDK-felelőse lépéseket annak érdekében,
hogy több hallgatót vonjunk be a TD K-tevékenységbc, ezáltal
megterem tve a lehetőségét a több TDK-dolgozat
elkészültének. E m unka keretében 2013. október 25-27-én.
A Tem esvári Pelbárt Tudományi D iákkör és a N yitott Füzetek
szépirodalmi műhely XII. vándorszem inárium ot rendezett
Tiszalökön.

A tanév során ezen kívül még a következő TDK-program ok
voltak.
2014. március 18.
Budai Csilla előadása
Cím: Anyanyelvi érdeklődés és tudatosság a M agyar Nyelvi
Szolgáltató Irodához érkezett kérdések alapján
2014. május 8-10.
17. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia, Nagyvárad,
Partiumi Keresztény Egyetem
R észt vevő hallgatók:
Gávai Anita (MA. II. évf.): A z emlékezet antropológiája. A
kultúrakutatás narratíváinak tapasztalata Oravecz Im re
H alászóember című művében
Orosz Boglárka (BA II.): A halaszthatatlan lehetetlen. Bodor
Adám szövegei a Forrás-nem zedékek hatvanas-hetvenes
évekbeli abszurd prózájának kontextusában
Eredmények: Gávai A nita II. helyezést ért el, Orosz Boglárka
pedig ktilöndíjban részesült.
Főiskolánk részéről a m agyar nyelv és irodalom szekció
zsűrijének m unkájában részt vett: Tukacsné dr. Károlyi
Margit, Pállné dr. Lakatos Ilona, dr. Antal Balázs.
Részben a TD K-m unkában való részvétel előkészítéseként
igyekeztünk minél több hallgatót m ozgósítani különböző
tanulmányi, hallgatói versenyekre. így pl. a következő
versenyeken vettünk részt:
15. Országos Kossuth-szőnokverseny, 2013. novem ber 8-9.,
Budapest: M ajor Szilvia (média m oderátor fsz.): részvétel
„Szép m agyar beszéd” verseny, 2014. április 11., Budapest:
M ajor Szilvia (m. m.): részvétel

5.

A hallgatói elégedettségmérés eredményei által jelzett problém ákra tett
intézkedés: az oktatók és hallgatók kapcsolatának szorosabbá tétele
szakestek és házi versenyek szervezésével

6.

A képzési kínálat, ill. program ok fejlesztése: a közgazdásztanár képzés
ügyvitel szakirányának akkreditációs előkészítése

Sikeres intézeti szakestet szerveztünk 2014. április 16.-án,
am elyen kb. az intézethez tartozó hallgatók 2/3-a részt vett.
Házi helyesírási verseny: 2014. június 10. Felelős: dr. M inya
Károly
Az Ügyviteli Intézeti Tanszék - a szakmai tanár szakok
képesítési és kimeneti követelm ényeinek m egjelenése után - a
Gazdaságtudományi Intézettel közösen nagy lendülettel
kezdte m eg az ügyvitel szakirányú közgazdásztanár-képzés
indítási program jának kidolgozását. Ehhez a
G azdaságtudományi Intézetben előállt személyi változások
ellenére is biztosították az akkreditációs elvárásokat. Sajnos a
program rajtunk kívül álló okok miatt már nem került a
szenátus elé. Az ügyviteli területhez tartozó szakok
akkreditációját azonban továbbra is kiem elt teendőnek tartjuk,
különös tekintettel arra, hogy 2009 óta az ügyvitel
szakterületre országosan nincs tanárképzés, így sem a
közoktatás 9-12. osztályában az ügyvitel ágazatos képzésben,
sem az ügyviteli szakmacsoportban a szakképzésben nincs
tanárutánpótlás, Az ügyvitel ágazatos képzésben részt vevő
tanulóknak pedig semmilyen lehetőségük nincs
szakterületükön továbblépésre a felsőoktatásban. Ugyanakkor
intézményünkben m egvannak azok a személyi és tárgyi
feltételek, amelyek alkalmasak az eredményes tanárképzéshez
ezen a szakterületen.
A z ügyvitel alapszak indítása indokolt lenne, de a jelen
oktatási helyzetben az érintett intézeti tanszék ennek kevesebb
realitását látja, m int a tanárszaknak.
U gyanakkor kidolgoztuk, és a 2014-2015. tanév I. félévétől
m ár indítottuk is a Programozó informatikus alapszakon az
ügyviteli (1. Információs menedzser) specializációt. Jelenleg
ezzel és az anglisztika szakon tanuló hallgatók Idegen nyelvű

7.

Kutatásfejlesztés, publikációk tervezése, konferenciák: előadások a
tudom ány napján, a Szociodialektológiai M űhely m unkájának folytatása,
kiilső kutatócsoportokban való részvétel (Stíluskutató Csoport,
Anyanyelv-pedagógiai Kutatócsoport, M agyar Nyelvstratégiai
Kutatócsoport)

ügyintéző specializációjával biztosítjuk a TÁ M O P-4.1.1 .A10/1/KONV-2010-0013 számú „Versenyképes N yíregyházi
Főiskola” c. projekt Ügyvitel-technológiai labor kialakítása
alprojekt vállalásainak fenntartását.
A M agyar Tudom ány Ünnepe alkalmából „Regionalitás
határok nélkül” címmel szervezett konferenciát az intézet
(2013. novem ber 28-29.), melyen az intézet 18 oktatója és
külföldi vendégek tartottak előadást.
Boccaccio e la sua ereditá/Konferencia Boccaccio
születésének 700.évfordulója alkalmából. Debrecen, 2013.
szeptem ber 13. (1 oktató)
A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi
Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, N yíregyháza
M egyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. október 18. (2
oktató)
W eöres Sándor emlékezete. Emlékkonferencia, Budapest,
2013. novem ber 7. (1 oktató)
Krúdy-konferencia. Budapest. M agyar Irodalomtörténeti
Társaság, ELTE BTK M odern M agyar Irodalomtörténeti
Tanszéke. 2013. novem ber 7. (1 oktató)
„Velünk élő tudom ány”. A M agyar Tudom ány Ünnepe.
Nyíregyháza. N yíregyházi Főiskola. 2013. novem ber 12. (1
oktató)
A M agyar M űvészeti Akadémia nyolc tagozatának közös,
kétnapos tanácskozása. Budapest, Benczúr ház, 2013.
novem ber 18. (1 oktató)
Információ és társadalom (információtörténeti konferencia).
Nyíregyháza. 2013. nov. 21. (3 oktató)
Theatres o f Existence: City and Country Spaces in M odernist
Fiction / A lét szín-terei: város és vidék a m odernista
prózában, Eger, Eszterházy Károly Főiskola. (1 oktató)
VII. N yíregyházi Doktorandusz Konferencia. Nyíregyháza.

2013. dec. ő. (1 oktató)
III. Czuczor-Fogarasi-em lékkonferencia. Petőfi Irodalmi
M úzeum, Budapest, 2014. jan. 6. (1 oktató)
A LOGOS (Languages-Goals-Strategies) kutatócsoport
konferenciája: Nyelvek-célok-stratégiák: fókuszban a
nyelvszakok. Szegedi Tudom ányegyetem BTK. 2014. január
22. (1 oktató)
„M eg kell újulnod, m ert különben elvesztél.” Az esszéista és
szépíró M akkai Sándor. Sárospatak, Református Kollégium,
2014. január 30. (1 oktató)
Socio-Cultural Factors in Style. Budapest. Research Group in
Stylistics at Eötvös Loránd University. 2014. február 5. (2
oktató)
IV. Józsa Péter m űvelődésszemiotikai szimpózium.
Szom bathely-N agyrákos, 2014. április 4 -5 . (1 oktató)
Kerekasztal beszélgetés Ratkó József költészetéről.
Nyíregyházi Főiskola, 2014. április 10. (3 oktató)
A Kölcsey Társaság huszonöt éve. Fehérgyarmat, 2014.
április 13. A Kölcsey Társaság hivatalos bejegyzésének 25.
évfordulóját ünneplő em lékkonferencia (1 oktató)
Helynévtörténeti szeminárium. 2014. május 30. Síkfőkút (1
oktató)
Tokaji írótábor, 2014. aug. 14. (1 oktató)
Szociodialektolőgiai Műhely:
A dim enzionális nyelvi, nyelvhasználati vizsgálatok
tanulságai a m agyar-román, m agyar-ukrán határ mentén c.
előadás (előadók: T. Károlyi Margit, P. Lakatos Ilona) A
nyelv közösségi perspektívái c. konferencián (Nagyvárad,
Partiumi Keresztény Egyetem, 2013. július 5-én)
N yelvváltozatok - nyelvhasználati változatosság a hármas
határ mentén (előadók: P. Lakatos Ilona, T. Károlyi M argit)
„Regionalitás határok nélkül” c. konferencián (Nyíregyháza,

2013. novem ber 28-29.)
Sííluskutató Csoport:
1. A Nyíri csend halk szavú poétája". Krúdy N yíri csend című
kötetének néhány stílusvonásáról. A Krúdy-kutatás jelene és
jövője. Nyíregyháza. N yíregyházi Főiskola, Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Önkormányzata. 2013. október 18. (Pethő József)
2. Szecesszió és biedermeier. A stilizált biederm eier Krúdy
novelláiban. Krúdy-konferencia. Budapest. M agyar
Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK M odern M agyar
Irodalomtörténeti Tanszéke. 2013. novem ber 7. (Pethő József)
3. „A stílus maga az em ber” . A nyelv és a stílus értelmezése a
kognitív stilisztikában. „Velünk élő tudom ány” . A M agyar
Tudom ány Ünnepe. Nyíregyháza. N yíregyházi Főiskola.
2013. novem ber 12. (Pethő József)
4. Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. Regionalitás
határok nélkül. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, a M agyar Nyelvtudományi
Társaság Nyíregyházi Csoportja. 2013. novem ber 28. (Pethő
József)
5. Socio-culturally Structured Style in Literary Texts. SocioCultural Factors in Style. Budapest. Research Group in
Stylistics at Eötvös Loránd University. 2014. február 5.
(Ajtay-Horváth Magda, Pethő József)
A M agyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport szervezésében
(2014. június 18-19., Sátoraljaújhely) dr. M inya K ároly
előadást tartott M agyar nyelvjárások címmel. A CzF-szótár
mai lexikológiai szemmel. III. Czuczor-Fogarasiemlékkonferencia. Petőfi Irodalmi M úzeum, Budapest, 2014.
j a n . ó.

KLTE: A TÁM OP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009
(SZAKTÁRNET) elnevezésű pályázat keretében: előzetes

8.

A nyilvánosság biztosítása: az intézeti honlap folyamatos frissítésével és
bővítésével, médiam egjelenés a m agyar nyelv napján és a m agyar nyelv
hetén, illetve egyéb aktuális események kapcsán

szakmai konzultáción, nyitórendezvényen, mimkacsoporti
konzultáción vett részt dr. Szabó G. Ferenc.
Az intézeti honlap felelőse dr. Zopus András, az Angol Nyelv
és K ultúra Intézeti Tanszék honlapfelelőse dr. Tukacs Tamás,
akik a honlapot folyam atosan frissítik, bővítik információkkal.
Dr. M inya Károly: A M agyar Nyelvi Szolgáltató Iroda. A
Médiamegjelenés:
A m agyar nyelv napján rendezett ünnepi ülés. Petőfi Irodalmi
M úzeum, Budapest, 2013. nov. 13. A z előadásról a M agyar
Flírlap tudósított.
Dr. M inya Károly: Bodabácsi, bödekati, fűzkacsa és
gatyelinkabogár. I. Nyíregyháza, 2014. április 15. A M agyar
Nyelv Flete megnyitójának előadása. A K eletM agyarországban jelent meg képes tudósítás az eseményről.
Krúdy-konferencia: 2013. október (Pethő József, Karádi
Zsolt) (Nyíregyházi Televízió, Kclct-M agyarország, helyi
rádió)
A 2014-es Ratkó-év keretében a költő halálának huszonötödik
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés: 2014.
április 10. (Az Egy ágyon, egy kenyéren c. portréfilm vetítése,
valam int „Ratkó József költészete ma” c. kerekasz talbeszélgetés az életműről.) (Kelet-M agyarország)

9.

Részvétel szakmai továbbképzéseken

Shakespeare-konferencia: 2014. m ájus 9.
(Karádi Zsolt - előadás tartása) (Kelet-M agyarország)
A Nyíregyházi Főiskola hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulását elősegítő hálózata (Kelet-M agyarország)
Szoros értelem ben vett szakmai továbbképzésen szakmai
továbbképzésen nem vettek részt oktatóink, de az alábbi
rendezvényeken, program okban szakmai továbbképzés
valósult meg:
Erasmus-szakm ai program keretében egyehetes bulgáriai

10.

Pályázatok, infrastruktúra-fejlesztés:
pályázat a N em zeti Tehetség Program kiírásához hasonló
tehetséggondozó program ra (am ennyiben lesz újabb kiírás), ill. egyéb az
intézet profiljának megfelelő programokra.

tartózkodáson vett részt Jakabné dr. Zubály Anna, Dankó
M árta és Rem beczkiné M oroz Tímea kolléganő (2014. júnins
23-29.).
K onferenciákon való részvétel. Lsd. 7. pont
„N yitott kapu a tehetségnek” (NTP-KNYT-M PA-12-013 sz.)
című pályázat, a Nyíregyházi Főiskola tehetséggondozó
program ja középiskolásoknak történelemből, irodalomból és
nyelvészetből. A program tábor j ellegű volt, mely két hétvégét
foglalt magába: 2013. október 25-27. és novem ber 8-10. 16
fő középiskolai tanuló vett részt a programban, ill. 15 fő
oktató.
Programfelelős: Pál Iné dr. Lakatos Ilona
KLTE: A TÁ M O P 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009
(SZAKTÁRNET) elnevezésű pályázat keretében: előzetes
szakmai konzultáción, nyitórendezvényen, nnmkacsoporti
konzultáción vett részt dr. Szabó G. Ferenc.

Nyíregyháza, 2014. szeptem ber 25.
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Dr. M inya K ároly

!()/. habil. Pethő József

minőségirányítási felelős

intézetigazgató

BESZÁMOLÓ
a 2013/14. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Testnevelés és Sporttudományi Intézet

I.
Ssz.
1.

KÉPZÉS-OKTATÁS-KUTATÁS
Feladat
A 2014. szeptemberében induló
Testnevelő tanári asszisztens képzés
akkreditációjának előkészítése.
Egyeztetések, tantárgyleírások
kidolgozása, szakmai-tárgyi feltételek
biztosítása, kidolgozása.
Segédanyagok, jegyzetek,
oktatófilmek készítése:

Beszámoló

Teljes mértékben megvalósult, de a
képzés neve megváltozott Iskolai
sportkör tartására képzett szakember
szakirányú továbbképzésre. Mind az
akkreditációs, mind a segédanyagok,
jegyzetek, oktatófilmek elkészültek,
illetve folyamatban vannak.

- Játékos testtartásjavítás és
mozgáskoordináció fejlesztés.
- A küzdősportok és küzdő jellegű
feladatok oktatása és módszertana.
- A tájékozódási futás
oktatásmódszertana általános iskolás
korban.
- Torna oktatásának elmélete és
módszertana.
- Atlétika oktatásának elmélete és
módszertana
2.

A testnevelő-edző szakos valamint az
osztatlan (4+1) tanárképzésben részt
vevő hallgatók számára
gyakorlóiskolákban,
sportegyesületekben a 8-18 éves
korosztály edzéseinek látogatása
alapsportágak (atlétika, torna, úszás,
labdajátékok, tenisz, küzdősportok)
területén belül.

A vállalt feladatok folyamatosan
zajlanak, amelynek ellenőrzése nem
megvalósítható, mivel a hallgatóknak
felajánljuk a lehetőségeket arra, hogy
szakmai ismereteiket bővíthessék, és
önállóan döntik el, hogy élnek-e vele.

3.

A kurzusértékelők összegzése során
kiderült, hogy bizonyos elméleti és
gyakorlati tárgyakból a lemorzsolódás
nagyon magas, ezért javaslatunk:
2014-ben kétlépcsős (alkalmassági +
mozgásműveltségi) felvételi rendszer
visszaállítása.

4.

Felvételi előkészítő kurzus
újraindítása.
Jegyzetek, e-learning segédanyagok,
oktató DVD-k készítése, multimédiás
anyagok fejlesztése.

5.

A magas hallgatói létszám
megoldására egyes tárgyakból több
kisebb létszámú csoport létrehozása
magasabb óraszámmal.

6.

Nagyobb hangsúly fektetése a
hallgatók nyelvtanulására
(nyelvvizsgával) külföldi
nyelvtanulási lehetőségek
biztosításával. Részvétel az
ERASMUS – programokban nagyobb
létszámmal.
Nagyobb szervezőmunkával és
szervezettebb kiválogatással a TDK-s
tevékenységbe bevont hallgatók
létszámának növelése.
Patronáló tanári rendszer fejlesztése,
tevékenységének kiszélesítése,
felzárkóztató kurzus (felvételi
előkészítő), a lemorzsolódási arányok
csökkentése érdekében sportszakmai
gyakorlaton való részvétel.

7.

Az alkalmassági és mozgásműveltségi
felvételi rendszer visszaállítása nem
valósult meg a Sportszakmai Kollégium
döntése által, ezért a felvételi előkészítő
kurzus újraindítása is szükségtelenné
vált.

Az intézet oktatói (Vas László, Kósa
László, Regős József, Hegedüs Ferenc)
módszertani segédanyagokat készítettek
jegyzet formájában 3 tárgyból, és ezekhez
mozgóképes oktatófilmeket is forgattak
(torna, atlétika, szabadidősportok).
Több kisebb létszámú csoport létrehozása
nem valósult meg, mert az oktatói létszám
és az óraszám lefedettség nem engedte meg,
hogy további csoportbontásokat alakítsunk
ki.

Az ERASMUS programban való
részvétel
kismértékű
növekedést
mutatott.
A TDK-ra bevont hallgatók létszáma is
növekedett, 2012/2013-ban 3 fő
2013/2014-ben
8 fő vett részt a
konferencián.

A
patronáló
tanári
rendszer
folyamatosan működik. A sportszakmai
gyakorlatokra
a
hallgatók
bejelentkeznek, ahol az oktatók külön
gondot fordítanak a tantervi anyagban
szereplő
tananyagok
oktatására,
gyakoroltatására.
A 2013/2014-es tanévben 3 sportágban
hirdettünk sportszakmai gyakorlatot
(kosárlabda,
röplabda,
atlétika),
amelyek keretében a kitűzött cél

megvalósult. Azért nem hirdettünk több
sportágban,
mert
a
hallgatók
jelentkezése a gazdaságos működtetést
nem biztosította volna esetenként, és az
oktatók óraterhelése is az intézetünkben
az elvárható kötelező óraszám felett
volt.
8.

A félévi rutinprotokoll elvégzése:
hallgatók teljeskörű tájékoztatása
(ösztöndíj, pályázati lehetőségek,
ERASMUS, TDK), jegyzetigény
felmérése, honlapok frissítése,
aktualizálása, felülvizsgálata, oktatás
színvonalának ellenőrzése
(óralátogatások), fogadóórák
megtartásának ellenőrzése,
adminisztrátor ügyfélfogadási idejének
esetenkénti ellenőrzése.

9.

Konferenciák, előadások
megszervezése, megrendezése:
Tudomány Napja

10.

A kurzusértékelők összesítésében az
oktatók által javasolt intézkedések,
feladatok megvalósítása, problémák
megoldása.
Ezek a következők:
- felvételi rendszer visszaállítása
(alkalmassági +
mozgásműveltségi)
- a Tanulmányi és
vizsgaszabályzat módosítására
tett javaslat: szigorítani kell a
vizsga - és tanulmányi
feltételeket
- vissza kell állítani a kötelező
sportolást a főiskolai
szakosztályokban
- sportszerek állapotának és
mennyiségének javítása,
tornacsarnok fűtésrendszerének
korszerűsítése,
infrastruktúrafejlesztés.
Kutatásfejlesztés: a Testnevelés és
Sporttudományi Intézet és az Agrár- és

11.

A honlap frissítése, aktualizálása
megtörtént,
és
a
fogadóórák
megtartásának ellenőrzése is, illetve az
adminisztrátor ügyfélfogadása teljes
munkaidő alatt megvalósult.

A Tudomány Napja megrendezésre
került.
A Tudomány Napján 7 előadás hangzott
el, ebből 6 fő az intézet oktatói közül és
1 fő meghívott, aki az intézményünkben
szerzett diplomát, és jelenleg PhD-s
hallgató.

A felvételi rendszer visszaállítása nem
történt meg, és nem lett szigorítva a
vizsgaszabályzat.
A sportszerek állapota nagymértékben
javult, hiszen 7 millió Ft értékben új
sportszereket szereztünk be, és egy
multifunkcionális
képességfejlesztő
rendszerrel is gazdagodtunk, amely
nagyon
jól
beépíthető
a
szabadidősportok oktatásába.

Molekuláris Kutató és Szolgáltató
Intézet együttműködése a
sporttudományi kutatások területén.
A TÁMOP – 3.1.13-12/1 A
testnevelés új stratégiájának és a
fizikai állapot új mérési rendszerének
kialakítása és az önkéntes részvétel
ösztönzése a komplex iskolai
testmozgásprogramok szervezésében
(terhelésélettani vizsgálatok és
motorikus próbák).
Publikációk tervezése, konferenciákon
való részvétel a testnevelés és
sporttudomány területén belül.
Pályakövetés (DPR) az intézmény
főbb célkitűzéseivel összhangban
(mesterképzés, PhD-képzés,
szakirányú továbbképzések,
edzőképzés, külföldi ösztöndíjak)
együttműködésben az Alumni,
Karrier- és PR-irodával.

12.

II.
Ssz.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Az MSTT kongresszuson 3 előadó vett
részt önköltséges formában, mert az
intézmény
nem
támogatta
a
konferencián való részvételt.
Az Agrár és Molekuláris Kutató és
Szolgáltató Intézettel az együttműködés
elindult az új kolléganő személyében.

Az végzős hallgatók elérhetőségét az
intézetben nyilvántartásba vesszük
pályakövetés megvalósítása miatt.

MÉRÉSEK
Intézkedés

Beszámoló

Hallgatói elégedettségmérés.
A Testnevelés és Sporttudományi
Intézet oktatóinak hallgatói értékelése
a 2013/2014. tanévben.
Dolgozói elégedettségmérés.
Egységvezető, intézetigazgató oktatók
és beosztottak általi értékelése a
2013/2014. tanévben
2013/2014. tanévi kurzusértékelők
elkészítése
Oktatók tudományos tevékenységének
értékelése

A hallgatói elégedettségmérés
eredményei által jelzett problémák
megoldása:
- infrastruktúra javítása (konditerem
gépeinek folyamatos karbantartása)
A Testnevelés és Sporttudományi
Intézetben történő oktatói munka

Mivel kevés hallgató töltötte ki az
elégedettségmérést, nem volt értékelhető
eredmény.
A 2013/2014-es tanévben Gyula Sándor
főiskolai docens és Seregi Ernő főiskolai
docens kollégát véleményezték a hallgatók.
2014. február
2014. június
Az oktatók tudományos tevékenységének
értékelése folyamatban van.

folyamatos

hallgatói véleményezése:
- az oktatók felkészültsége,
foglalkozások légköre, vizsgák
légköre kiváló.
A jelenlegi magas színvonal (elmélet,
gyakorlat) megőrzése,
továbbfejlesztése.

III.
Ssz.

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS
Intézkedés

1.

folyamatos

Rövidtávú karriertervek elkészítése

Beszámoló
A rövid távú karrierterveket novemberben
fogják elkészíteni az intézet oktatói

Rövidtávú karriertervek
nyomonkövetése, teljesítésvizsgálatok

IV.
Ssz.
1.

2.

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Intézkedés
Intézeti minőségirányítási felelősök
munkaértekezlet, intézeti
minőségirányítási képzés
programpontjainak egyeztetése
A kar minden dolgozója számára
minőségirányítási képzés, az
intézményi elképzelésekkel
összhangban

……………………………
Pásztorné Dr. Batta Klára
Intézetigazgató

Nyíregyháza, 2014-10-15

Beszámoló
Az intézeti minőségirányítási felelős a
munkaértekezleteken részt vett.

………………………………
Regős József
Minőségirányítási felelős

BESZÁMOLÓ
a 2013/14. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
Történettudományi és Filozófia Intézet
Ssz.

1.

Feladat
Az oktatók és adminisztratív
dolgozók munkaköri
leírásának frissítése, a
karriertervek elkészítése.

Beszámoló

A Minőségirányítási kézikönyv és a minőségfejlesztési
irányelvek, szempontok szerint határidőre teljesült.

2014. májusában az első tanítási év tapasztalatai alapján
apró korrekciókra volt csak szükség.

2.

Az osztatlan tanárképzés
képzési programjának
továbbfejlesztése az első
tapasztalatok alapján.

3.

A gyakorlati etika
területeinek beépítése az
alapozó Filozófia tantárgyba.

4.

Akcióterv készítése a
felzárkóztató kurzusok iránti
hallgatói igények
felmérésére

A minőségfejlesztési terv ezen pontja nem teljesült,
felzárkóztató kurzust az elsőéves osztatlan
tanárképzéses hallgatóknak nem szerveztünk, mert az
évfolyam öt hallgatója közül senki sem igényelte.

5.

A patronáló tanárok
folyamatos tájékoztatása, a
tanévi feladatok
teljesítésének nyomon
követése.

6.

A beiskolázási stratégia
fejlesztése. A bentlakásos,
emeltszintű érettségire
felkészítő tanfolyam
tapasztalatinak beépítése.

A patronáló tanárok a tanév folyamán a korábbi
években szerzett tapasztalatik nyomán ellátták
feladatukat. A történelem alapszakos képzés
szüneteltetése, a kifutó képzés miatt az első és második
évfolyam hallgatóival foglalkozó patronáló tanárok
feladatköre megszűnt. Ugyanakkor belépett az osztatlan
tanárképzés első évfolyama. Főiskolai szintű
tájékoztatókra, fórumokra a 2013/14-es tanévben nem
került sor.
Központi pályázati forrásból 2013. októberében,
novemberében a Nyelv- és Irodalomtudományi
Intézettel karöltve bentlakásos, emeltszintű érettségire
felkészítő tanfolyamat bonyolítottunk le. Forrás és a
középiskolások érdektelensége hiányában nem sikerült
további felkészítő kurzust szervezni.

A szemeszter utolsó harmadában külön súlyt
helyeztünk az ökológiai etika, a pedagógiai etika
kérdéseinek a tananyagba történő beépítésére.

7.

8.

A mestertanár szakos hallgatók képzésében
Folyamatos kapcsolattartás a
mentortanárokkal, középiskolákban továbbra is számíthattunk a tapasztalt mentorokra.
A középiskolások továbbtanulását szolgáló
felvételi tájékoztatók szervezése.
felvételi tájékoztatók szervezésében nem értünk el
átütő sikert.
A hallgatói elégedettségmérés az intézethez
A hallgatói és dolgozói
tartozó hallgatók esetében sikertelen volt.
elégedettségmérés előkészítése,
lebonyolítása és kiértékelése.

9.

Mindkét intézeti konferencia lebonyolítása sikeres
volt. A félelem mítoszai c. konferencián (2013.
október 25.) 4 oktató, 3 előadás;
Információ és társadalom c. konferencián 9 oktató,
9 előadás;

A félelem mítoszai és az Infromáció
és társadalom c. intézeti
konferenciák szervezése,
lebonyolítása.
Tudományos konferenciákon való
részvétel.

Egyéb konferenciákon való részvétel a tanév
folyamán:
Eperjesi Egyetem Történelmi Intézet és a
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Eperjes,
2013. szeptember 12–13. (3 oktató, 2 előadás);
Érvelés és retorika konferencia, Nagyvárad,
Partiumi Keresztény Egyetem, 2013. szeptember
13. (2 oktató, 2 előadás);
Perspectives of Philosophy, Horvát Filozófiai
Társaság, Cres, Horvátország, 2013. szeptember
25. (1 oktató, 1 előadás);
IV. Magyar várostörténeti konferencia. Normák,
normakövetés és normaszegés a városi életben.
Budapest, 2013. november 13., (1 oktató, 1
előadás);
Az erőszak reprezentációi – Tettesek, az áldozatok
és a szemlélők narratívái, Debreceni Egyetem,
2014. február 7. (1 oktató, 1 előadás);
Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században,
Debreceni Egyetem, 2014. február 21. (1 oktató, 1
előadás);
Shakespeare konferencia, NyF Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, 2014. május 8–9. (1
oktató, 1 előadás);
An Axiological Problem of Bioethics, Losinj,
Horvátország, 2014. május 20. (1 oktató, 1
előadás);
Luby Margit emléknap, 2014. július 4. (1 oktató, 1
előadás);
A vidéki élet és a vidéki társadalom

Magyarországon (A Hajnal István Kör
konferenciája). Eger, 2014. augusztus 29. (1
oktató, 1 előadás);
10. Az intézeti honlap folyamatos
frissítése.

Megvalósult, a honlap arculata illeszkedik a
főiskolai honlapéhoz.

11. Az intézethez tartozó hallgatók
körében tudományos diákköri
felolvasó ülés szervezése

2014. április 9-én volt a házi felolvasó ülés (4
hallgató). A két legjobb eredményt elért hallgató a
Lónyai Menyhért Szakkollégium rendezvényén is
bemutatkozott.

12. Az intézet Társadalomtörténeti
Kutatócsoportja adatbázist és elearning tananyagot dolgoz ki
középiskoláknak..
13. Az oktatók adatainak feltöltése az
ADMIR-ba, az adatok tanszéki és
intézeti kiértékelése.
14. Általános iskolai és középiskolai
tanárok továbbképzését szolgáló
fórumok és szakképzések
előkészítése.

Az adatbázis egy intézeti oktató
közreműködésével elkészült, az MNL SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Levéltára honlapjáról az
adatbázis elérhető.

Nem valósult meg az ADMIR kifutása miatt.

Törekvéseink ellenére a továbbképzést szolgáló
fórumok megteremtéséig a 2013/14-es tanévben
nem jutottunk el. További kapcsolatépítésre lesz
szükség az általános és középiskolák irányába.

…………………………………..
Nyíregyháza, 2014. szeptember 25.

Dr. habil Kiss Lajos András
intézetigazgató

…………………………………...
dr. Reszler Gábor
intézeti minőségirányítási felelős
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Minoseginlnyihlsi, Monitoring-es Kontrolliroda
Dr. Szigeti Ferenc
minosegiranyitasi felelos

BEszAMOL6
a 2013/14. tanevre vonatkoz6 minosegfejleszh~si terv teljestileserol
a Turizmus es FOIdrajztudomanyi Intezetben
-

Ssz.

I.

Feladat

Szakmai gyakorlati bclyek
szamanak es szinvonalanak
noveiese

2.

Minosegfejlcsztesi
programok rendszeres
nyomonkovetese es
haszoalata

3.

LLL programok
lehetosegeinek kihaszmihisa

4.

K +F programok szamanak
novelese

5.

Oktat6i minoseg tovabbi
javitasa

6.

Szervezettebb hallgatoi
eletpalya-kovetes

Beszamo16
A szGkos fomisainkra tekintettel es az igenyclt kii ls6
penzligyi tamogatas el maradasa miatt szakmai
gyakorlati helyeinket nem sikertilt az e16inl.uyzott
mertekben b6vit ni. Azonban a meglevo gyakorlati
helyeinkkel kapcsolatban a munka szakmai
szinvonalat lloveltlik, elsosorban a kapcsolattartas
tekinteteben.
Az intezmcnyi es intezeti minosegfej lesztesi
programokban megfogalmazott celok es fe ladatok
teljestileset fo lyamatosan ert6keltlik 6s az
eredmenyeket a visszacsatol<ls reven beepitettUk a
jov6beli programok tervezesi fo lyamataba.
A hallgat6k fi gyelmet saj at peldainkon kereszrul is
rairanyitottuk arra, hogy a megszerzett tudasuk 4-5
even beWl elavultta vaihat, ezelt kiemelten fo ntosnak
lartjuk a szakma iranti elkotelezettseg mellett az LLL
programokat.
A programokat anyagi forrasok bianyaban csak
reszben tudtuk megval6sitani. OTKA paIyazalot nem
sikertilt elnyemiink, llj abb egyeni kutatasi
pal yazatokat sem. Elkepzeleseink vannak a
programok szanuinak novelesere, melyek
megval6sitasa csak uj abb forrasok bevonasaval
lehetseges.
Uj adjunktusaink a 20 13 - 14-es tanev folyama n
megvedtek doktori (PhD) disszertaci6j ukat,
megszereztek a tudomanyos fokozatot.
Dr. Tomori Mihaly Tamirseged 0r adj unktllsi
paIyazatat benyujtotta.
Olyan elektronikus fe lUletet hoztunk letre az lntezet
honlapj an, ahova a haUgat6 okos telefonjaval is be lud
j elentkezni es tudja j elezni fe lenk azt, hogy ki kerlilve
milyen tapasztalatokat szerzett a gyakorlati eletben

7.

Oktat6i ubinp6this
fejlesztese

8.

TDK tevekenyseg

9.

Nemzetkozi kapcsolatok
tovabbi kiterjesztese

10.

ERASMUS programokoD
val6 reszvetel segitese
KurzusertekeJesben jelzett
problemak, inh~zkedesek

11.

vagy hoi tudott elhelyezkedni.
Az Intezet kepzesi kimilatat bovitetttik. Beinditottuk a
Foldrajz Bsc-n beltili uj Teriilet- es teleplilesfejleszt6
koordimitor szakiranyt.
TDK kor evente 4-6 to diiikkori kutatas ban is aktfv, es
tovabbi 4-6 f6 szervezesi feladatokban segit6
hallgat6val do lgozott. Koziiltik csak 1-2 hallgat6
jutott el orszagos koruerenciakra, OTDK-ra, mert az
egyetemi kutat6bazisokkal nehez versenyezni,
valamint kevesen kepesek hOSSZlJ tavu tObbletmunkat
befektetni: reszben a megelhetestik finanszirozasa
(muszakos diakmunkak vallalasa), reszben a
sztikseges egyeni kepessegek hianya miatt.
MFT Nyirsegi Osztiily es a Mendol Tibor TDK kozos
prograrnjai: Radics Tamas, geo\6gus PhD hallgat6,
DE Asvany- es Foldtani Tanszek - Beszamo16 a 201 3
as Szekely-Magyar Pamir Expedfci6r61 Kepkiallitas
es diavetites - 20 14. aprilis 1.; Dr. Suto Laszl6:
, K6szenbanyaszat taj formal6 sz repe a Borsodi
szenmedenceben - 20 14. majus 20.; Dr. Vass R6bert:
A Beregi-sik paleo-meder ha16zata - 201 4. maj us 20.
Dr. Suto Laszl6: OTDT FiFoMa SzB litkar - 2013.
november 18., ELTE TTK
Mendol Tibor TDK megval6slli t programjai:
klltat6munkruc antropogen taj fomlci1<is, OTDK
tOrtenete; helyi Diakkori Konferencia - 201 4.05.24.
Kutat6k Ejszakaja (tilzhanyo bemutat6t61 a
tajekoz6dason at a turizmusig). A segit6 hallgat6k egy
resze TDK kutatasba is bekapcsol6dotl.
Sikerkent konyvelheto el, hogy levelezosok koziil is
sikertilt tudomanyos diakkori kutatasokba hall gat6 kat
bevonni.
A hallgat6i letszam csokkenese es a tehetsegeseb b
hallgat6k egyetemek fele orienta16dasa m1att a TDK
tevekenyseg egyre nehezebben fe nntarthat6, amelyet
tovabb nehezit az hallgat6k ut6fLIlanszirozasi
rendszere, a TDK korok anyagi tam ogata anak
hi{mya, az intezeti kutatasok penztelensege.
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartottunk fent a
nagyvaradi (pI. turizmus, gazdasag), a szatnuimemeti,
az ungvari es a beregszaszi fe lsofokU intezmenyek
geografusai val.
Prof. Dr. Hanllsz Arpad sikeresen lezarta a hataron
atnyu16 k02QS patyazatat a Karpataljai Tourinfo
Irodakkal.
Tan6rakon hirdetttik a lehetoseget.
A kurzllselteke iesek megszlintek.

12.

A hallgat6i
elegedettsegmeres
eredmenyei altai jelzctt
problemakra torteno
intezkedesck

13.

Kepzesi programok
(uj szakiranyok
akkreditaci6ja,
tananyagfejlesztes es
jegyzctiras)
fejleszh~se

14.

Kutatasfejlcsztes,
publikaci6k tervezese,
konferenciak

A hall gat6k reaIis problemait minden esetben
figyelembe vettti.k, azonban meg mindig ugy
tapasztaIjuk, hogy felmeresek nem erik el a
reprezentativitas i e11eket. Mindezek ellenere
igyeksziink minden hall gat6i eszrevCtelre esszerii
megoldast talalni .
Kidolgoztuk, akkreditaltattuk a 20 14- 15-os tanevtol
beinditottuk az llj telepUles- es teriiletfej lesztesi
koordimitor specializacionkat. Az ehhez kapcsolod6
tantervi halot, tanmr yleirasokat, tananyagokat es
ovetelmenyrendszert kidolgoztuk (Dr. habil. Kokai
Sandor, Dr. Tokes Tibor).
Torteneti Foldraj zi Kozlemenyek cimmel uj
tudomanyos periodik,H indftottunk, amcly az
Interneten is elerheto.
lntezetiink 2013 . november 5-en megszervezte a
XXIX. Nyirsegi Foldrajzi Napok c. konferenc iat.
Intezetiink a szerencsi Bocskai Istvan Katolikus
Ginuuiziummal, valam int a Magyar FOldrajzi
Tarsasaggal egyiittmiikodve 20 14. majus 9-en
tizenegyedik alkalommal szervezett tajfdldrajz i
konferenciat Szerencsen.
Dr. Dobany Zoltan elkeszitette "A taj hasznalat
tOrteneti szakaszai a Taktakozben (18-20. szazad)"
dmii konyv 't, amely e-book formajaban feltOltesre
keriilt az intezeti honlapra.
Prof. Dr. Hanusz Arpad elkeszftett egy a magyar cs a
Karpcitaljai kezmiiveseket bemutato magyar, angol,
ukran nyelvu kiadvanyt.
Ket kollegank a Magyary Zo ltan Posztdoktori
6sztondfj (Dr. Siito Laszlo, Dr. Tomori Mihaly)
kereteben vegezte kutatomunkajat.
Az Europai Foldrajzi Tilrsasagok (EUOEO) negyed ik
kongresszusan (2013. szeptember 5-7., Roma) 1
kollegank (Dr. Tomori Mihaly) vett reszt.
Az Alkalmazott Tudomanyok I. Foruma c.
konferencian (20 14. mareius 13-14. , Budapest) 2
kolleg<ink (Prof. Dr. I-Janusz Arpad, Dr. Tomori
Mihaly) vett reszt.
" A geognlfus utjai" - Toth Jozsef Em lekkonfer ncian
(20 14. mareius 18., Pees) az intezet 3 munkatarsa (Dr.
habil. K6kai Sandor, Bacskaine Dr. Pristyak Erika,
Dr. Tomori Mihaly) vett reszt.
A Nemzetkozi Foldrajzi Unio (I OU - Intemational
Geographjcal Union) Regionalis Konferenciajan
(20 14. augusztus 18-22., Krakko, Lengyelorszag) 1
koUegank (Dr. Tom6ri Mihaly) vert reszt.
A VII. Magyar f6ldraj zi Konferencian (20 14.
szeptember 2-4., Miskolc-Lillafiired) 2 kollegank (Dr.
Suto Laszl6, Dr. T6mori Mihaly) vett n!szt.

19.

Beiskohizasi strntegia
fejlesztese

20.

Palyazatok, infrastruktura
fejlcszh!s

Erika, Dr. Tomori M ihaly, Dr. Vass R6bert) vett reszt
a Bartfai Endre (BGF KVIK adjunktusa) altai tartott
Micros Fidelio 8 szakmai szam it6gepes szoftver
haszm'tlatat bemutat6 szakmai tovabbkcpzesen.
Az Intezet altai szervezett tudomanyos
ismeretterj esZ10 el6adasokra es szakmai napokra
rendszeresen meghivtuk a gyakor16i kolak tanarait es
diakjait. Tovabbi kapcsolatepites a leterheltseg okan
nem miikodott.
201311 4. OTKA tag, DE Foldtudomanyi lntezet (Dr.
Stito Laszlo);
Magyary Zoltan Posztdoktori Oszt5ndij (Dr. Siilo
Lasz16, Dr. Tomori Mihaly)

Nyfregyhaza, 2014. okt6ber 14.
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Dr. habil K6kai Sandor
intezetigazgat6
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Dr. Tomori Mihaly \
intezeti minesegininyitasi fele les

www.nyf.hu

E-mail: kokai «!' nyfhu

