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A Turizmus és Földrajztudományi Intézet 
Minőségfejlesztési terve a 

2017/2018-as tanévre 
  
  

I. Oktatás, kutatás, képzés 
 

 feladat felelős határidő 

1.  A beiskolázási rendszer fejlesztése, a 
képzés népszerűsítése – 
bekapcsolódunk a központilag 
szervezett beiskolázási programokba 

A beiskolázási 
csoport tagjai:  

Dr. Kókai Sándor 

Dr. Vass Róbert 

valamint az 
intézet oktatói 

A felsőoktatási 
képzésekre való 
jelentkezési 
határidőig, illetve 
folyamatosan.  

2.  Pályázatfigyelés, pályázatok beadása, 
pályázatokon való részvétel 

 Tudományos Bizottság 

 EFOP-3.4.3-16: földrajztanár 
továbbképzés kidolgozása 

 EFOP-3.6.2.-16: Komplex 
vidékgazdasági és fenntarthatósági 
fejlesztések kutatása, szolgáltatási 
hálózatának kidolgozása a Kárpát-
medencében.  

 EFOP-3.4.4-16-2017-00020 
„"JEEP!" - Junior Engineer 
Education Program. 
Pályaorientáció - matematika, 
természettudományos, műszaki és 
informatikai szakok népszerűsítése 
a Nyíregyházi Egyetemen” 

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

intézeti oktatók 

EFOP-3.4.3-16: 
Dr. Kókai Sándor, 
Dr. Vass Róbert 
és Dr. Tömöri 
Mihály 

EFOP-3.6.2.-16: 
Tóth József 
Barnabás 

EFOP-3.4.4-16: 
Bácskainé dr. 
Pristyák Erika, 
Tóth József 
Barnabás, Dr. 
Vass Róbert 

 

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

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

Dr. Vass Róbert 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

TDK program 
összeállítása: 2017. 
szeptember 30-ig. 

4.  Tehetséggondozás 

 TDK 

 konferenciák  

 Tudományos és ismeretterjesztő 
előadások szervezése a Magyar 
Földrajzi Társaság Nyíregyházi 
Csoportja keretében.  

 szakmai előadások  

 mentorálás, egyéni konzultációk 

Dr. Vass Róbert 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

5.  Tudományos konferenciák szervezése: 

 XXXIII. Nyírségi Földrajzi Napok, 
Nyíregyháza.  

 A Kárpát-medence történeti 
földrajza, Pécs 

 XV. Tájföldrajzi Konferencia, 
Szerencs.  

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

intézeti oktatók 

2017. november 14-
15. 

2017. november 17. 

2018. május 18. 

6.  Részvétel hazai és nemzetközi 
tudományos konferenciákon 

 VI. Magyar Turizmusföldrajzi 
Szimpózium, Budapest. (3 fő) 

 XXXIII. Nyírségi Földrajzi 
Napok– Nyíregyháza (minden 
intézeti oktató) 

 A Kárpát-medence történeti 
földrajza, Pécs (2 fő) 

 XV. Tájföldrajzi Konferencia – 
Szerencs (1-3 fő) 

intézeti oktatók 2017. október 6. 

2017. november 14-
15. 

2017. november 17. 

2018. május 18. 
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7.  Publikálás hazai és nemzetközi 
tudományos folyóiratokban, 
tanulmánykötetekben, kiadványokban 

intézetigazgató 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

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

intézeti oktatók 

intézeti műszaki 
ügyintéző 

Folyamatosan, de 
legkésőbb 2018. 
június 30-ig.  

9.  A Történeti Földrajzi Közlemények c. 
folyóirat szerkesztése 

Intézetigazgató 

technikai 
szerkesztés: 
intézeti műszaki 
ügyintéző 

folyamatosan 

10.  Az intézet humánerőforrás igényének 
biztosítása 

 intézeti műszaki ügyintéző 
felvétele 

Intézetigazgató 2017. szeptember 1. 

11.  Az intézeti oktatók és hallgatók 
eredményeinek folyamatos nyomon 
követése és erről a Rektor 
tájékoztatása. 

Intézetigazgató Minden hónap 
elején.  

12.  Az intézet humánerőforrás térképének 
elkészítése 

Intézetigazgató 2017. szeptember 
22. 

13.  Intézetfejlesztési és személyi 
fejlesztési terv elkészítése 

Intézetigazgató 2017. szeptember 
22. 

14.  Óralátogatások engedélyezése idősek 
számára az Idősügyi Tanács kérése 
nyomán 

Minden oktató:  
2 tanóra / félév 

Látogatható órák 
listájának 
elkészítése: 2017. 
szeptember 22-ig.  

15.  Tantárgyi tematikák elkészítése az új 
formátumnak megfelelően 

Minden oktató 2017. szeptember 4. 
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16.  Patronálói tevékenység 

 Hallgatók tájékoztatása az aktuális 
tanévi teendőkről 

 Segítségnyújtás személyesen, e-
mailekben 

 Földrajz szakest szervezése 

Mentor és 
patronáló tanárok 

munkaterv 
kidolgozása: 2017. 
szeptember 15-ig 

Tájékoztatók 
megtartása 2017. 
szeptember 30-ig. 

patronálás 
folyamatosan 

17.  Részvétel a Kutatók Éjszakáján 

 Ásványbemutató 

 Szitarázó gép bemutatása 

 Terepi mérőműszerek 
működésének ismertetése 

 Földrajz kvíz 

 Vaktérkép 

Dr. Tömöri 
Mihály 

Dr. Vass Róbert 

Dr. Lenkey Gábor 

Tóth József 
Barnabás  

demonstrátorok 

2017. szeptember 
29. 
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II. Minőségirányítási feladatok  
 

1.  Az előző tanévi hallgatói 
elégedettségmérés eredményeinek 
áttekintése, értékelése a jelzett 
problémák megoldása. 

 a lemorzsolódás csökkentése  

 a közvetített ismeretek folyamatos 
aktualizálása 

 a hallgatók önkifejező 
képességének javítása 

 a terepgyakorlatok, tanulmányutak 
rendszerének újragondolása 

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

intézeti oktatók 

Problémák 
megoldása 
folyamatosan, de 
legkésőbb 2018. 
június 30-ig.  

2.  Hallgatói elégedettségmérés 

 Az oktatói munka hallgatói 
véleményezésében (OMHV) 
érintett oktatók névsorának 
összeállítása. 

 A hallgatók ösztönzése a 
kérdőívek kitöltésére. 

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

szakfelelősök és 
patronáló oktatók 

intézeti oktatók 

OMHV-ben érintett 
oktatók névsorának 
elküldése 2017. 
szeptember 23-ig.  

2017. szeptember 
26. – október 10. 

3.  A 2016/17. tanévi minőségfejlesztési 
tervek (MFT) megvalósulásának 
értékelése 

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

2017. október 3. 

4.  Oktatói teljesítménymérés minden 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 
álló oktató (a 
tanársegédtől az 
egyetemi tanárig) 

2017. október 9 – 
24. 

5.  Az oktatói teljesítménymérő 
rendszerbe feltöltött adatok 
ellenőrzése, az oktatók 
teljesítményének értékelése.  

Intézetigazgató 

 

2017. október 31. 
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6.  Rövid távú (egy éves) oktatói 
karriertervek elkészítése 

intézetigazgató és 
minden 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 
álló oktató (a 
tanársegédtől az 
egyetemi tanárig) 

2017. november 8. 

7.  A nem oktatói munkakörben 
foglalkoztatottak 
teljesítményértékelése 

Intézetigazgató  2017. október 31. 

8.  Dolgozói elégedettségmérés  minden dolgozó 2017. november 8 – 
22. 

9.  Egyebek 

 Adatok frissítése az MTMT-ben 

 Minőségirányítási dokumentumok 
folyamatos vezetése, irattárazása.  

 Minőségirányítási dokumentumok 
feltöltése az intézeti honlapra.  

Intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

intézeti oktatók 

intézeti műszaki 
ügyintéző 

Folyamatosan, de 
legkésőbb 2018. 
június 30-ig. 

 
 
 
Nyíregyháza, 2017. október 17. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Dr. habil Kókai Sándor Dr. Tömöri Mihály 
 intézetigazgató intézeti minőségirányítási felelős 
 


