
A MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZET MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERVE 

A 2013. SZEPTEMBER 01. – 2014. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

Beszámoló

I. KÉPZÉS – OKTATÁS – KUTATÁS

Ssz. Intézkedés Határidő Beszámoló
1. Felvételi és beiskolázási elvek 

gyakorlatba való átültetése – a kar 
szakjainak népszerűsítése. 
Szakonként eltérő stratégiával, 
gyakorlatok, előadások, 
iskolalátogatások, robotfoci 
versenyek szervezésével. 

2013. 09. 01 –
2014. 08. 31.

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

2. A kurzusértékelők, valamint a 
legutóbbi akkreditációs eljárás 
ajánlásait is figyelembe véve az 
intézeteknek meg kell oldani a 
felmerült jegyzet-, technikai-, 
oktatástechnikai problémákat.

2013. 03. 01. 
– 2013. 08. 
31.

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

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.

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.

4. Pályakövetés az intézmény főbb 
célkitűzéseivel összhangban.

Folyamatos A lehetőségekhez mérten folyik. 
Jelenleg Excel-táblában állnak 
rendelkezésre adatok. Terveink közt 
szerepel egy esetleges Facebook 
csoport létrehozása.

5. Konferenciák, workshopok, 
előadások szervezése, megrendezése:

A TÁMOP -4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0051 sz. pályázattal 
kapcsolatban megrendezésre kerülő 
konferencián (többek között) az 
alábbi előadók meghívását tervezzük:

 Prof. Radomir Stankovics, 
University of Nis, Szerbia

2013. 10. 01.-
02.

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.

https://daproject.nyf.hu/darfa14


 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

6. Állásajánlatok, egyéb közérdekű 
információk elhelyezése az intézet 
honlapján

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

II. MÉRÉSEK

Ssz. Intézkedés Határidő Beszámoló
1. A  2013  júniusi  hallgatói

elégedettségmérés  eredményeinek
áttekintése

2013. 10. 11. 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)

2. Az oktatók hallgatói értékelése. 2013. 12. 10. 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 

http://www.nyf.hu/mat/node/33
https://daproject.nyf.hu/page/load/tudkonf1
https://daproject.nyf.hu/page/load/tudkonf1


után Intézeti értekezleten, illetve 
kollégákkal külön is beszélgettünk a 
kérdésről, hogy hogyan lehetne a 
különféle tanulási nehézségekből 
adódó lemorzsolódás okait 
csökkenteni.

3. Kurzusértékelés intézeti 
összesítésének áttekintése

2013. 10. 11. 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.

4. Oktatók tudományos 
tevékenységének értékelése.

2013. 10. 15. Minden évben megtörténik. Az Intézet
oktatóinak tudományos teljesítménye 
nem egyenletes.

5. Panaszláda kihelyezése az Intézetben 2013. 11. 15. Megtörtént:



A láda 
nyilvános 
helyen, az 
Intézet 
folyosóján lett 
felállítva, 
várjuk az 

üzeneteket.

III. FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

Ssz. Intézkedés Határidő Beszámoló
1. 2012/13. tanévi minőségfejlesztési 

terv áttekintése, beszámoló készítése 
2013. 10. 04. A beszámoló leadásra került.

2. Karriertervek teljesülésének 
áttekintése

2013. 10. 22. 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.

3. 2013/14. tanévre vonatkozó 
(rövidtávú) karriertervek elkészítése

2014. 03. 14. A kollégák tervei vállalhatóak, a a 
munkahelyi és egyéni lehetőségekhez 
idomulnak.

4. Oktatók szakmai adatlapjának 
frissítése

2013. 09. 30. Már az idei frissítés is folyamatban 
van.

Prof. Dr. Gát György Dr. Blahota István
       Intézetvezető Intézeti minőségirányítási felelős

Nyíregyháza, 2014. 10. 14.


