Minőségirányítási, Monitoring-és Kontrolliroda
Dr. Szigeti Ferenc
minőségirányítási felelős részére

BESZÁMOLÓ
a 2014/15. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről
a Turizmus és Földrajztudományi Intézetben
I.

Oktatás, kutatás, képzés
feladat

beszámoló a teljesítésről

1.

A beiskolázási rendszer fejlesztése, a
képzés népszerűsítése (pl. média,
szórólapok, nyílt napok, road show,
kapcsolattartás a középiskolai
földrajztanárokkal)

Földrajzi és csillagászati előadások tartása
az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnáziumban
Beiskolázási tájékoztató a Művészeti
Szakközépiskolában és a nyíregyházi
Zrinyi Gimnáziumban.

2.

A tantárgyi tematikák és
követelményrendszer aktualizálása, az
intézeti honlapon történő közzététele

Rendben megtörtént minden szemeszter
kezdetekor

3.

Az intézeti honlapon közzétett
információk folyamatos frissítése és
bővítése

Rendben megtörténik

A TDK-ban résztvevő hallgatók számának
növelése, nagyobb aktivitásra való
ösztönzése

Kutatás-módszertani előadások tartása
történeti földrajzból
Nyírségi Földrajzi Napok előadássorozaton
történő részvétel, figyelemfelkeltés a
kutatás fontosságára

4.

A honlap frissítése mellett elindítottuk az
intézet facebook oldalát:
facebook.com/nyftfi

A TDK keretében szervezett előadásokon
a kutatási módszerek és gyakorlati
alkalmazási lehetőségeinek
megismertetése a hallgatókkal

5.

Az intézet nemzetközi kapcsolatainak
bővítése különös tekintettel a „keleti

Jónai Pál: Svájc vasutas szemmel
(nyilvános vetített képes előadás)
időpont: 2014. 12. 09.
helyszín: Nyíregyházi Főiskola, B. ép. 261.
2015 márciusában az intézet munkatársai
részt vettek a lengyelországi Krosnoi
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6.

nyitásra” (Oroszországi
partnerkapcsolatok keresése)

Főiskola és a Nyíregyházi Főiskola közötti
egyeztető tárgyalásokon, melyen az
együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk.
2015. június 25-28. között a Turizmus és
Földrajztudományi Intézet 4 oktatója (Prof.
Dr. Hanusz Árpád, Dr. habil Kókai Sándor,
Dr. Tömöri Mihály, Dr. Vass Róbert) a
kapcsolatfelvétel folytatása érdekében
látogatás tett a Krosnoi Főiskolán. A
látogatás során lehetőségünk nyílt a
főiskola képzési struktúrájának
megismerése, illetve az együttműködési
lehetőségek feltérképezésére.
Oroszország és Grúzia felé
partnerkapcsolatot egyelőre nem
alakítottunk ki, mindazok ellenére, hogy
erre irányuló országos és főiskolai
kezdeményezések elindultak.

Tudományos konferenciák szervezése

XXX. Nyírségi Földrajzi Napok
időpont: 2014. november 11.
helyszín: Nyíregyházi Főiskola
A földrajztanárképzés beindulásának 50
éves évfordulója alkalmából szervezett
ünnepség és konferencia.
időpont: 2015 május 8.
helyszín: Nyíregyházi Főiskola

7.

Szakdolgozati konzultációs lap bevezetése

A konzultációs lapot bevezettük, ezt a
hallgatók az intézet honlapjáról tölthetik le
és kötelező beköttetniük a
szakdolgozatukba. A konzultációs lap
igazolja a témavezető és a hallgató közötti
folyamatos szakmai jellegű
kapcsolattartást.

8.

Részvétel hazai és nemzetközi
tudományos konferenciákon

B. Pristyák Erika: Viable farmsteads
(Hungary), EUGEO, Budapest, 2015
Temporal changing in spatial distribution of
mining settlements in East Borsod Coal
Basin (NE Hungary)
László Sütő, Balázs Adorján, Zoltán
Dobány, Zoltán Dobány Jr., Péter Rózsa,
EUGEO, Budapest, 2015
V. EUGEO konferencia, 2015. 08. 31. - 09.
02., Budapest. Süli-Zakar István - Tömöri
Mihály: Changing human mobility of the
East-Central European poor strata with
special regard to the Roma
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A Beregi-sík fluviális formálódása és a
formakincs hatása a tájhasználatra. Vass
Róbert-Kiss Tímea-Hernesz Péter, VI.
Magyar Tájökológiai Konferencia,
Budapest, ELTE, 2015.05.22.
9.

Publikálás hazai és nemzetközi
tudományos folyóiratokban,
tanulmánykötetekben, kiadványokban

Dobány Z.: Adalékok az éghajlattan
tanításához. Egy helytelenül értelmezett
jelenség: a monszun. In: Tiszteletkötet Dr.
Frisnyák Sándor professzor 80.
születésnapjára (szerk.: Gál A. – Kókai S.)
Nyíregyháza – Szerencs, 2014. pp. 331349.
Dobány Z.: A tájhasználat történeti
szakaszai a Taktaközben (18-20. század).
Nyíregyháza, 2014. p. 178
Dobány Z.: Antropogén tájak
összehasonlító elemzése – esettanulmányok
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
(társszerzők: Sütő L.- Novák T. J.- Incze J.Rózsa P.). Észak-magyarországi Stratégiai
Füzetek 2014. XI. 2. pp. 45-52
Tömöri M.:
●
●
●
●

cikk tanulmánykötetben (hazai,
magyar nyelvű): 3 db
cikk lektorált, referált folyóiratban
(hazai, magyar nyelvű): 1 db
konferencia absztrakt (hazai,
magyar nyelvű): 1 db
konferencia absztrakt (nemzetközi,
idegen nyelvű): 1 db

Vass R:
●
●

10.

Publikációs adatok feltöltése
adatbázisokba (pl. Magyar Tudományos
Művek Tára) és ezek rendszeres frissítése

cikk tanulmánykötetben (hazai,
magyar nyelvű): 2 db
konferencia absztrakt (hazai,
magyar nyelvű): 1 db

A kollégák folyamatosan végzik a
publikációs adatok feltöltését az
elektronikus rendszerekbe. Ebben a
tekintetben a Nyíregyházi Főiskola
Központi Könyvtár és Szakirodalmi
Információs Központ munkatársaival is
tartják a kapcsolatot.
Dobány Z.: A tájhasználat történeti
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szakaszai a Taktaközben (18-20. század).
Nyíregyháza, 2014. p. 178 (Magyar
Elektronikus Könyvtár)
11.

Minőségirányítási képzéseken való
részvétel

Nem voltak ilyen jellegű képzések. Az
intézeti minőségirányítási felelős részt vett
a Minőségirányítási Bizottság ülésein és az
ott elhangzottakról folyamatosan
tájékoztatta a kollégákat.

12.

Az oktatók előrelépéséhez (oktatói
minőség javítása) szükséges feltételek
biztosítása, támogatása

Az Intézet oktatói kizárólag saját
költségükön tudnak konferenciákon részt
venni, a docensi előrelépésekhez szükséges
jegyzetek és főiskolai tankönyvek
kiadásához szerény pénzügyi támogatást
sem kaptunk. Mindezt az oktatók saját
költségen tudják megtenni.

13.

A gyakorlati képzéshez szükséges
műszerek beszerzése, karban tartása,
műszerbeszerzést támogató pályázatok
figyelemmel kísérése

A pályázatokat figyelemmel kísértük,
azonban a főiskolai Karok megszüntetése
eleve kizárja a komolyabb pályázatok
megírását, megnyerését. Intézeti pénzügyi
keret több éves hiánya miatt a
legegyszerűbb műszerek és eszközök
beszerzésére sincs lehetőségünk! Az intézet
eszközállományának amortizációját jelzi,
hogy az elmúlt öt évben csak és kizárólag
selejteztünk!

II. Mérések

1.

A hallgatói elégedettségmérés
eredményeinek áttekintése, értékelése a
jelzett problémák megoldása

A hallgatói elégedettségmérés eredményeit
áttekintettük, értékeltük a jelzett problémák
megoldására intézeti intézkedési tervet
dolgoztunk ki, melyet 2015. április 28-án
leadtunk. Erre érdemi választ nem kaptunk,
sem pozitív sem negatív értelemben.

2.

Az új oktatói teljesítménymérő és –
értékelő rendszerbe az adatok felvitele

Az új oktatói teljesítménymérő és –értékelő
rendszerben minden kolléga határidőre
rögzítette az adatait.

3.

A 2013-14-es tanévre vonatkozó
karriertervek értékelése.

A karriertervek értékelését az
intézetigazgató határidőre elvégezte.
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4.

A 2014-15-ös tanévre vonatkozó
karriertervek elkészítése

A 2014-15-ös tanévre vonatkozó
karrierterveket minden oktató határidőre
elkészítette, azok az intézeti irattárban
elhelyezésre kerültek.

5.

A dolgozói elégedettségmérés
kérdőíveinek kitöltése

A dolgozói elégedettségmérés kérdőíveit
minden kolléga kitöltötte. Visszajelzést
nem kaptunk.

6.

A végzett hallgatók élet-pályakövetése
(pl. elektronikus kérdőívekkel)

Az államvizsgáztató kollégák folyamatosan
gondoskodtak a DPR kérdőívek
kiosztásáról, ill. visszajuttatásáról.

Nyíregyháza, 2015. október 14.

Tisztelettel:

Dr. habil Kókai Sándor
intézetigazgató

Dr. Tömöri Mihály
intézeti minőségirányítási felelős
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