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t. xnpzns-oKTATÁs

oktatásszervezés
Az mesterképzés iskolai gyakorlatának és
összefiiggő szakmai gyakorlaüínak évenkénti
megbeszélése oktatói értekezleten (a
kurzusértékelés és a hallgatói elégedettségmérés

a mesterképzés felelőseivel.
j képzések akkreditációs any agának

kidolgozásában való együttműködés (igény

Comenuius eSchool4S pályázat keretében
nemzetközi konferencia szervezése 2015. l 1.4-5-
én.

Gyakorlati képzési napló aktuallzálása nappali és
levelező tagozaton 2, 3, 4,és 5 féléves képzésre.
Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön

Osztatlan tanárképzés gyakorlati képzési
naplójanak elkészítése, Tanárképzési Tanácson

Iskolai tanítási gyakorlaton és összefiiggő szakmai
gyakorlaton részt vevö hallgatók adatainak
(,,Hallgatói adattábla") aktualizálása (felvett
hallgatók, végzett hallgatók), sztikség szerinti

információk beillesaéséve1.
A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok
szakmai felkészítóse.

Ha|lgatók beiskolázása: közreműködés az
intézményi beiskolázási stratégia
megvalósítás ában, az egyes intézetekhez
csatlakozva

főigazgató ( Szabó Antal ),
szakfelelősökkel e gyüttműködve

főigazgatő ( Szabó Antal)

Vallner Judit (proj ektmenedzser)

Val]ner Judit

Szabó Antal, Vallner Judit

Buhály Attila, Vallner Judit

Buhály Attila

Szabó Antal

főigazgató ( Szabó Antal)

főigazgató, Alumni, Karrier- és
PR-irodával űködésben

II. MERESEK

Ssz. Intézkedés Határidő Felelős
10. Dolgozói elégedettségmérésben való részvétel november minden dolgozó

1l - HalIgatói elégedettségvizsgálat megismétlése
- mesterképzésben részt vevő hallgatók iskolai
gyakorlatai vonatkozó eredmények kiértékelése
- szakirányú továbbképzési szakok HEM-ének
kiértékelése. tanulmányterület-feIelősökhöz v alő
továbbítása

október vallner Judit

12. Oktatói teljesítménymérésben való aktív
részvétel (Admir helyett)

november eleje minden oktató



III. SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTESE

főigazgatő ( Szabó Antal)

minőségfej lesztési felelős

főigazgató ( Szabó Antal),
ismeretkörfelelős (Vallner Judit)

loigazgató ( S zabó Antal)

intézményi honlap-szerkesztő

V. KUTATÁS-FEJLESZTES

Médiában való megj elenés. sajtótájékoztatón való
érdemi részvétel (országos. városi. intézményi

A hallgatói elégedettségvizsgálat eredményeinek

Külső szolgáltatások:
- szakirányú továbbképzések
- pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési
szakok indítása
Honlap aktualizálása, hiányzó dokumentumok
elkészítése
A Tanarképző Központ minőségfejlesztési tervének

l8. Tanarképzéssel kapcsolatos konferenciákon,
munkamesbeszéléseken való részvétel

folyamatos központban dolgozó oktatók

19. P áIy ázati te v éken y s é g :

Támop 4.1.2.B.2-1311 pályázatban aktív
konzorciumi közreműködés

pály azati ütemezé s szerint pály ázatban részt vevő oktatók

20. Infr astruktura fej lesaés
- elavult szaámítógépek helyett újak

beszerzése
- gyenge fényerejű projektorok

karbantartása (szüksége esetén égőcsere
kérése)

- egyéb hiányző eszközök pótlása (egyéb
bevétel terhére)

folyamatos foigazgatő ( S zab ó Antal)

\1 íre.'el háza. 2015- l0-25 lli \A //''C"Y\(]
Dr. Vallner Judit
minőségfej lesztési felelős

d4o| no/K
Dr. Szabó Antal
tbigazgató


