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Bessenyei Györry Tanárképző Központ

l. xÉpzns-oKTATÁs

II. MERESEK

Ssz. Intézkedés Beszámoló
1 Az mesterképzés iskolai gyakorlatának és

összeftiggő szakmai gyakorlatának évenkénti
megbeszélése oktatói értekezleten (a
kurzusértékelés és a hallgatói elégedettségmérés
adatai alapián) a mesterképzés felelőseivel.

Támop 4.1.2B pályázat keretében workshopot
tartottunk (Összefiiggő gyakorlatok
megbeszélése), melyen a régi és rij mentorok
cserélhettek tapasztalatot a T anárképző
Központ koordinálásával. A workshop vezetőie

5. A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok
szakmai felkészítése.

Dr. Buhály Attila volt.

2. Uj képzések akkreditációs anyaganak
kidolgozásábarr való együttműködés (igény
szerint).

Nem volt újabb igény.

Gyakorlati képzési napló aktualizálása nappali és
levelező tagozaton21.3, 4,és 5 féléves képzésre.
Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön
egyeztetése.

A meglévő gyakorlati képzési naplók
akfia|izálására csak az öt-féléves (,,sima
barna") napló esetében volt sziikség, arégi
példányok kivezetésével (20 l0-es kiadás
cseréje javítás uán 20 14-re).
Elkezdtiik az osztatlan képzés új naplój ának
kidolgozását (,,Kék gyakorlati képzési napló"),
a Támop 4,1.2B pályázat keretében.

4. Iskolai tanítási gyakorlaton és összefiiggő szakmai
gyakorlaton részt vevő hallgatók adatainak
(,,Hallgatói adattábla") aktualiálása (felvett
hallgatók, végzelt hallgatók), sziikség szerinti
fej lesztése új információk beilleszésével,

Aktualiálás megtörtént.
Fejlesztés nem történt. Oka: informatikai
segítséget nem állt módunkban igénybe venni,
mivel a pedagógus szakvizsga szakirányú
továbbképzési szak bevételéből nem kaptunk
engedélyt anyagi forrás tervezésére.

6. A központ új munkatársainak felelősségi
teriileteinek meghatároása

Munkakörök pontos elhatárolása megtörtént, új
munkaköri leírásokban r öszitv e.

7. Rövid távú személyes fejlesaési és karrierterv
készítése

Uj rendszer szerint már nem kellett ilyet
készíteni.

8. Karriertervek ellenőrzése: a határozott idejű
alkalmazások esetében szemeszterenként,
határ ozatlan idei űeknél évente

9. Hallgatók beiskolázása: közreműködés az
intézményi beiskolázási stratégia
megvalósítás ában, az egyes intézetekhez
csatlakozva

A hallgatói beiskolázásban a Központ aktívan
részt vett, a nyílt napon való közremőködéssel,
valamint a mesterképzés iránt érdeklődők
számára táiékoúató és fórum keretében.

10. Pályakövetés Nem általunk történt meg, hanem az Alumni,
Karrier. és PR-iroda végezte. A szükséges
adatokat veliik eMittműködésben használiuk.

Ssz. Intézkedés Beszámoló
l1 Dolgozói elégedettségmérésben való részvétel Az egység dolgozói kitöltötték az online

kérdőívet, kiértékelését a Kancellária végzi.
12. - Hallgatói elégedettségvizsgálat megismétlése

- mesterképzésben részt vevő hallgatók iskolai
gyakorlatai vonatkozó eredmények kiértékelése
- szakirányú továbbképzési szakok HEM-ének
kiértékelése, tanulmányterület-felelősökh öz v a|ő
továbbítása

Az iskolai gyakorlatra vonatkozó véleményeket
értékeltiik, a pedagógus szakvizsga szakiranyú
továbbképzési szak mentorképzési
ismeretkörének felülvizsgálatát elvégeztiik.

13. Teljesítménymérésben való aktív részvétel
(Admir helyett)

Az oktatók az új kérdőívet kitöltötték.
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.. SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTESE

V. KUTATÁS-FEJLESZTES

Nyíregyhaza, 20l5-10-15

K/,b íu
Dr. Szabó Antal
fóigazgató

{
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Dr. Vallner Judit
minőségfej lesztési felelős

Ssz. Intézkedés
14. Médiában való megielenés, sajtótájékoztatón való

érdemi részvétel (országos, városi, intézményi
szinten)

A Támop 4.1 .2 B pályázat keretében folyó
munkáról rádió- és Tv-interjú készült, a
disszeminációs kötelezettségnek megfelelóen,
ahogyan az aSzaktámet honlapián is látható.

15. A hallgatói elégedettségvizsgálat eredményeinek
publilcílása a honlapon

Nem történt meg, mivel csak kevés hallgató
töltötte ki a kérdőívet.

l6. Külső szolgáltatások:
- szakirányú továbbképzések
- pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési
szakok indítása

Azoka képzések indultak, amelyekre volt kellő
számú jelentkező.

17, Honlap aktualiálása, hiányző dokumentumok
elkészítése

Bizonyos dokumentumok frissítése a honlapon
mestörtént, a további feilesztés folyamatos.

l8. A Központ minőségfejlesztési terv honlapon való
közzététele

A Központ honlapján megtekinthető a
minőségfeilesáési terv.

19. Tanárképzéssel kapcsolatos konferenciákon,
munkamegbeszéléseken való részvétel

Támop pály ázat keretében rendezett
konferenciákon vettek részt a Központ
dolgozói:

- Debrecen 2015-02-13,2015-06-12,
2015-09-1"1

- Eger 20l5-03-16
- Budapest2014-11-12
- Pécs 20l5-05-10

Szakmai tanulmányút (Támop pály ázat
keretében):

- Berlin 20l5-05
- Helsinki 2014-10
- Krakkó 2015-05

20. Pály6zatitevékenység:
Támop 4.| .2.B,2-13 l l pály ázatban aktlv
konzorciumi közremíiködés

A p ály zÁzati tevékenysé g ütemezé s szerint
lezaj lott. A pályárat zÁrása 20l 5. 09. 30-án
történt meg.

2l. Infr astnrktúra fej lesaés
- elavu|t szaámítógépek helyett újak

beszerzése
- gyenge fényerejű projektorok

karbantaftása (szüksége esetén égőcsere
kérése)

- egyéb hiányzó eszközök pótlása (egyéb
bevétel terhére)

- pályázati keretből 3 táblagép, 0 laptop,
0 projektor került beszerzésre

- nem teljesült, anyagi forráshiányra
hivatkozva

- a Központnak ebben a tanévben sem
volt költségvetése, egyéb bevételünk
nem keletkez ett, hiány ző eszközöket
pótolni csak a pályázati forrásból,
annak megkötései szerint tudtuk.
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