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A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda (a továbbiakban KTFI) ügyrendjét a 

Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa – összhangban az Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ) és mellékleteivel – az alábbiakban hagyja 

jóvá: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Jelen ügyrend célja, hogy egységessé és áttekinthetővé tegye a KTFI feladatait, ügyintézési 

és ügyviteli rendjét, az ezekhez kapcsolódó tevékenységet, ezáltal elősegítse az intézmény 

továbbképzési és felnőttképzési oktatásszervezési tevékenységének támogatását, és 

lehetőség szerint hozzájáruljon az Egyetem tudományos és fejlesztő munkája 

eredményeinek értékesítéséhez. 

2. A KTFI oktatásszervezési és ehhez kapcsolódó szolgáltató tevékenységet végez. 

 

II. A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda szervezete 

 

1. A KTFI a rektor és a kancellár közös irányítása alatt álló Technológia- és Tudástranszfer 

Központ szervezeti egysége. 

2. A KTFI munkáját az irodavezető szervezi és irányítja. 

 

III.  A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda vezetése 

 

III.1. Az irodavezető jogállása 

 

1. Az irodavezetőt a Szenátus rangsorolását követően az Egyetem kancellárja bízza meg 

határozott időre. A vezetői megbízás pályázat alapján az eredeti eljárással azonos módon több 

alkalommal meghosszabbítható.  

 

III.2. Az irodavezető feladat– és hatásköre 

 

1. Az irodavezető közvetlen munkahelyi vezetője a Technológia- és Tudástranszfer Központ 

vezetője, a munkáját a központvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 

2. A KTFI irodavezető: 

a) irányítja a KTFI képzésszervezési, ügyintézési, ügyviteli tevékenységét, 

b) kapcsolatot tart a pedagógus-továbbképzés, valamint a felnőttképzés rendszerét 

irányító hatóságokkal, 

c)  kapcsolatot tart a térség tankerületi központjaival, azok vezetőségével és a térség 

köznevelési intézményeinek vezetőivel.  

 

IV. A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda célja, feladatai 

 

1. A KTFI célja: 

a) Az Egyetem oktatási tevékenységének kiegészítése felnőttképzési, pedagógus-

továbbképzési, szolgáltatási, valamint kommunikációs tevékenységgel. 



b) A KTFI az Egyetem képzési, továbbképzési és szolgáltatási feladatokat ellátó egysége, 

amely az intézményi szabályzatok által meghatározott körben kiegészíti az intézmény 

oktatási tevékenységét. Új lehetőségek és források feltárásával hozzájárul az intézmény 

fejlesztéséhez, stratégiai céljainak megvalósításához. 

2. A KTFI feladatai: 

a) pedagógus szakirányú továbbképzésekhez és akkreditált pedagógus-továbbképzésekhez, 

valamint felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása; 

b) felnőttképzési és pedagógus-továbbképzési programok – köztük a LEGO® Education 

Innovation Studiohoz kapcsolódó továbbképzések és tréningek – szervezése, 

célcsoportok számára történő kiajánlása és lebonyolítása; 

c) a felnőttképzéshez és pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó akkreditációs / 

engedélyezési eljárások lefolytatása; 

d) közreműködés a tevékenységével összefüggő pályázati projektek tervezésében és 

lebonyolításában; 

e) közreműködés a tevékenységével összefüggő külső partnerkapcsolatok kiépítésében és 

gondozásában; 

f) a Komplex Alapprogram Régiós Képzési és Továbbképzési Központ feladatkörében a 

Komplex Alapprogram akkreditált pedagógus-továbbképzési programjainak kiajánlása és 

lebonyolítása; 

g) közreműködés szakmai pedagógiai programok, szakmai konferenciák, előadások 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

 

V. Záró rendelkezések 

 

A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda ügyrendjét a Nyíregyházi Egyetem 

Szenátusa 2021. november 18-i hatállyal, az IHK/25-158/2021 (november 16.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2021. november 16. 

 

 

 

 

A Szenátus nevében: 

 

Vassné prof. dr. Figula Erika 

rektor 


