
SZERVEZETI ÖNÉRTÉKELÉS 2017 

Oktatók / Kutatók 

 

 

1 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

A kérdőívet 2017 október és november hónapjaiban 209 oktatói és kutatói munkakörben dolgozó munkatárs 

töltötte ki a Miskolci Egyetemen. Az értékelhető válaszok száma 206. Az 1. táblázat a kitöltési hajlandóságot 

szemlélteti karonként. 

 

1. táblázat. A szervezeti önértékelésben résztvevő oktató és 

kutató munkatársak száma karonként 

Kar Fő 

Állam- és Jogtudományi Kar 25 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 0 

Bölcsészettudományi Kar 19 

Egészségügyi Kar 12 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 54 

Gazdaságtudományi Kar 37 

Műszaki anyagtudományi Kar 26 

Műszaki Földtudományi Kar 33 

 

A kérdőív a Miskolci Egyetemen alkalmazott és a szervezethez adaptált EFQM modell következő 

szempontjainak értékelésére szolgál: „Vezetés”, „Stratégia”, „Munkatársak irányítása”, „Erőforrások”, 

„Folyamatok”, „Munkatársak elégedettsége”. Az egyes szempontokon belül a kérdőív rendre 10, 8, 10, 10, 

12 és 13 kérdést tartalmaz, melyek közül a legtöbb 1-től 5-ig terjedő skálán történő értékelést, a 

folyamatokon belül az utolsó bináris (igen-nem) értékelést tesz lehetővé. 

 

1. ábra. A vizsgált szempontok átlagai intézményi szinten 

A vizsgált hat szempont esetén a válaszadók az 1. ábrán bemutatott átlagos értékeléseket adták. A „Vezetés” 

szemponton belül az értékek szórása egy-egy kérdés vonatkozásában 1,38 és 1,98 közötti. A „Stratégia” 

szempont esetén 1,46 és 1,99 közötti, a „Munkatársak irányítása” szempont esetén 1,26 és 1,84 közötti, az 

„Erőforrások” szempont esetén 1,27 és 2,08 közötti, a „Folyamatok” szempont esetén 1,16 és 1,92 közötti és 

a „Munkatársak elégedettsége” szempont esetén 1,21 és 1,61 közötti. A válaszok szórását illetően az a 
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legkisebb mértékben a „Munkatársak elégedettsége” szempont esetén jelentkezik. A viszonylag nagy 

szórásértékek a „Stratégia” szempont esetén tapasztalhatók. A nagy szórások a vélemények viszonylag erős 

eltéréseire utalnak. Látható, hogy a legmagasabb átlagértékkel a „Munkatársak elégedettsége” rendelkezik 

(átlag: 3,89), és az „Folyamatok” vonatkozásában ítélik meg a munkatársak az Egyetem működését a 

legborúsabban (átlag: 3,59). Megjegyzendő, hogy nincs lényegesen kiugró átlagos értékkel rendelkező 

szempont, ami azt sejteti, hogy az Egyetemen nincs olyan terület a vizsgált szempontok között a válaszadók 

átlagos megítélése szerint, ami szélsőségesen rossz vagy kiemelkedő lenne. 

Az egyes szempontok intézményi és karonkénti elemzését a következő fejezetek tartalmazzák. 

Általánosságban megállapítható, hogy az Egészségügyi Kar a leginkább elégedett a vizsgált szempontokat 

illetően: az első négy értékelési szempont vonatkozásában a Kar esetén tapasztalhatók a legmagasabb átlagos 

értékek. A „Folyamatok” és a „Munkatársak elégedettsége” szempontok esetén rendre a második és a 

harmadik legnagyobb átlagos értékeket tapasztalunk. A „Munkatársak elégedettsége” és a „Munkatársak 

irányítása” szempontokat leszámítva a Gépészmérnöki és Informatikai Karon tapasztalhatók a 

legalacsonyabb átlagos értékek. 

A megkérdezetteknek lehetősége volt a „Munkatársak irányítása”, a „Folyamatok” és az „Erőforrások” 

szempontokon belül megjegyzések szöveges formában való hozzáfűzéséhez a kérdőívhez. A melléklet 

tartalmazza a megfogalmazott javaslatokat, kritikai értékeléseket. Általánosságban elmondható, hogy a 

kritikai bírálatok valóban szorosan az egyes témákhoz kapcsolódnak, és kiemelendő, hogy számos hasznos 

tanács került megfogalmazásra ebben a részben. A megjegyzések között számos olyan található, amely 

átgondolt, valóban javító szándékú javaslat. 

2 VEZETÉS 

A „Vezetés” szemponton belül egyetemi szinten a feltett kérdések megítélése 3,6 és 4 átlagos érték között 

ingadozik. Lényegesen kiugró érték nem tapasztalható. A karok vonatkozásában a kérdéscsoportra adott 

válaszok átlagértékei az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Műszaki Földtudományi Kar esetén a 

legalacsonyabbak és az Egészségügyi Kar esetén a legmagasabbak. Bár a „Vezetést” illetően az intézményi 

értékek nem, de a kari értékek nagyobb viszonylagos eltéréseket mutatnak. A karok átlagos értékei a 2. ábrán 

láthatóak. A munkatársaknak a legtöbb kérdést illetően a kari vezetést kellett értékelni, ezért az ingadozás 

oka a Karok közötti különbségekben keresendő. 

 

2. ábra. A „Vezetés” szempont átlagai karonként 

A legalacsonyabb átlagos értéket intézményi szinten a 2.2 sz. kérdés kapta: „A vezetők által kialakított 

szervezeti struktúra és működési rend megfelelően szolgálja-e a jövőbeli irányvonalak megvalósítását?” 
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3 STRATÉGIA 

A „Stratégia” szempontot illetően a karok megítélése változó. A karok átlagos értékei (3. ábra) 3,27 és 4,19 

között alakulnak). A kérdőív 3.4 kérdése („A vezetés bevonja-e a munkatársakat a stratégia elfogadásába, 

támogatásába?”) átlagosan 3,4 értékkel jellemzett, a 3.6 kérdés („A stratégiai akciók, illetve a napi feladatok 

időbeli ütemezése megfelelő-e?”) 3.3 értékkel, a 3.8. kérdés („Biztosított-e, hogy a folyamatos fejlődés 

melletti elkötelezettség és az ez irányú teljesítmény összhangban áll az erkölcsi-anyagi elismeréssel?”) pedig 

3,1 értékkel. Az utóbbi kérdés esetén a legnagyobb a válaszok szórása (1,4), ami a viszonylag eltérő 

véleményalkotásra mutat rá. A nyolc kérdés közül ezek a kiugróan alacsony átlagos értékűek. A 3.2 és 3.2 

sz. kérdések átlagos értéke a legmagasabb. Ennek értelmében a munkatársak úgy ítélik meg, hogy a vezetők 

folyamatosan kutatják és ismerik a jövőbeli elvárásokat és létezik a karokon stratégiaalkotási folyamat. 

 

3. ábra. A „Stratégia” szempont átlagai karonként 

4 MUNKATÁRSAK IRÁNYÍTÁSA 

A „Munkatársak irányítása” szempont kérdéseinek megítélésében az ÁJK, BTK, GÉIK és MFK Kar mutat 

alacsonyabb átlagos értékeket. A karok által adott átlagos értékeket a 4. ábra mutatja be. Az átlagok 3,38 és 

4,10 mozognak. 

 

4. ábra. A „Munkatársak” irányítása szempont átlagai karonként 

A válaszadók szerint a szervezeti egységben csak viszonylag alacsony mértékben (átlag: 3,2) teljesül az, 

hogy az ösztönzési és érdekeltségi rendszer működtetésénél érvényesülnek a teljesítményértékelés 

eredményei. Viszonylag alacsony átlagértékekkel jellemzett még a kétirányú kommunikációval való 
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elégedettség és a munkaerőmegtartó-képesség érdekében a vezetés által tett erőfeszítések megítélése. ezek 

átlagos értékei rendre 3,4 és 3,3. 

5 ERŐFORRÁSOK 

Az „Erőforrások” kérdéscsoport az erőforrások menedzsmentjének megfelelőségét járja körül. A BTK és 

GÉIK munkatársainak véleményes szerint a vizsgált változók átlagos értéke rendre 3,37 és 3,34, ami 

viszonylag alacsony a többi karéhoz képest. Az 5. ábra bemutatja, hogy a karok átlagos értékei 3,34 és 4,04 

között mozognak. Intézményi szinten a leginkább problémás területek: az oktatói és kutatói helységek 

technikai felszereltsége, illetve a döntéshozatal decentralizációja az adott szervezeti egységben. Ezen 

változók átlagos értéke 3,2. A pénzügyi erőforrások költséghatékony felhasználása a legmagasabb átlagos 

értékű: 3,9. 

 

 

5. ábra. Az „Erőforrások” szempont átlagai karonként 

6 FOLYAMATOK 

A „Folyamatok” értékelését illetően a BTK és GÉIK átlagos értékei a legalacsonyabbak és nem tapasztalható 

kiugróan magas értékeket megadó kar. A karok átlagos értékeit a 6. ábra mutatja be. Intézményi szinten a 

problémás területek: 

 Erőforrások biztosítása a változások megvalósításához (átlag: 3,2; szórás: 1,3) 

 Számítástechnikai ellátottság foka (átlag: 3; szórás: 1,3) 

 Oktatástechnikai ellátottság (átlag: 3,1; szórás: 1,2) 

A leginkább jól működő területek: 

 Oktatási és kutatás folyamatainak szabályozottsága (átlag: 3,8; szórás: 1,1) 

 Folyamatok résztvevőinek és felelőseinek meghatározása (átlag: 3,8; szórás: 1,1) 

 Elméleti képzés színvonala (átlag: 3,9; szórás: 1) 

 Az oktatott tananyag gyakorlati alkalmazhatósága (átlag: 3,8; szórás: 1) 
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6. ábra. A „Folyamatok” szempont átlagai karonként 

A „Folyamatok” szemponton belül a következő alfejezetekben szereplő kérdéscsoportok további szorosan 

összetartozó kérdéseket tartalmaznak, melyek az oktatói kutatói munka szempontjából meghatározóak. 

6.1 A Karon érvényesülő követelményrendszer 

A válaszok értelmében elmondható, hogy az oktatók és a kutatók alapvetően a logikus problémamegoldás 

kialakításának képességére törekszenek az oktatás során (átlag (3,8). Az ismeretek aprólékos 

számonkérésének igénye viszonylag alacsony mértékű (átlag: 3,3). A karok közötti eltéréseket a 7. ábra 

szemlélteti. 

 

7. ábra. A „karon érvényesülő követelményrendszer” kérdéscsoport átlagai karonként 

6.2 Tanóra és egyéb tanulmányi terhelés szintje 

A kérdéscsoportban az oktatók és a kutatók a tudományos tevékenység értékelésének módszertanát, a 

publikációs aktivitást, a tudományos utánpótlás-nevelés színvonalát és a K+F forrásteremtés 

eredményességét értékelték. A négy kérdés megítélése hasonló: átlag 3,3-3,5. a szórások 1 és 1,2 közöttiek. 

A kérdéscsoport megítélése közepesnek mondható. A karokat illetően ingadozóak a válaszok átlagos értékei, 

amit a 8. ábra mutat be. 
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8. ábra. A „tanóra és egyéb tanulmányi terhelés” kérdéscsoport átlagai karonként 

6.3 Szervezeti egységek, testületek, személyek tevékenységének megítélése 

A munkatársak az alábbi egyetem, illetve kari központi egységek, munkatársak munkáját értékelték: 

Szenátus; Egyetemi Habilitációs Bizottság; Egyetem Doktori Tanács; Kancellária; Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság; Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács; Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság; Dékán; Oktatási 

feladatokat ellátó dékánhelyettes; Gazdasági feladatokat ellátó dékánhelyettes; Tudományos feladatokat 

ellátó dékánhelyettes; Nemzetközi feladatokat ellátó dékánhelyettes; Hivatalvezető; Dékáni hivatal; 

Egyetemi HÖK elnök; Kari HÖK elnök; Egyetemi HÖK; Kari HÖK. 

Intézményi szinten a legalacsonyabb átlagos értékkel a Kancelláriát jellemezték a munkatársak (3,6). A 

legmagasabb értékekkel (4,2) pedig a nemzetközi feladatokat ellátó dékánhelyettes, a dékáni hivatal és a 

hivatal vezetője munkáját jellemezték a munkatársak. A karok értékeléseit a 9. ábra foglalja össze, az értékek 

3,54 és 4,32 között ingadoznak. 

 

9. ábra. A „szervezeti egységek tevékenységeinek megítélése” kérdéscsoport átlagai karonként 

6.4 Szakmai szervezeti tagságban történő munkavégzés 

A különböző szakmai szervezetekben való részvételt a 10-13 ábrák foglalják össze kari bontásban a 

válaszadók százalékos megoszlásában. A diagramokon látható, hogy az egyetemi és/vagy kari szakmai 

feladatokban való részvétel a legerőteljesebb, míg a nemzetközi szakmai szervezeti tagság a legkisebb 

arányú a karokon. 
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10. ábra. Részvétel kari/egyetemi szintű szakmai 

szervezet, egyesület stb. munkájában [%] 

 

11. ábra. Részvétel regionális szintű szakmai 

szervezet, egyesület stb. munkájában [%] 

 

12. ábra. Részvétel országos szintű szakmai 

szervezet, egyesület stb. munkájában [%] 

 

13. ábra. Részvétel nemzetközi szintű szakmai 

szervezet, egyesület stb. munkájában [%] 

7 MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGE 

A „Munkatársak elégedettsége” intézményi szinten a többi értékelési szemponthoz viszonyítva 

kiemelkedőnek ítélhető, a válaszok értékeit vizsgálva viszont csak közepesnek-jónak. A különböző 

kérdésekre adott válaszok átlagos értékei ingadozóak (3,3 és 4,3 közötti értékek), a szórások 1 és 1,3 

közöttiek. 

A leginkább kiemelkedőnek ítélet területek: 

 Tisztességes bánásmód a szervezetben (átlag: 4,3) 

 Munkahelyi légkör, szervezeti kultúra (4,00) 

 Munkahely kialakítása (átlag: 4,00) 

A leginkább problémás területek: 

 Oktatási és kutatási eszközellátottság (átlag: 3,3) 

 A szervezeti teljesítmény és a motivációs rendszer összhangja (átlag: 3,3) 

A 14. ábra a kérdéscsoportra adott válaszok átlagos értékeit mutatja be karonként. 
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14. ábra. A „Munkatársak elégedettsége” szempont átlagai karonként 
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MELLÉKLET – Szöveges megjegyzések 

 

Munkatársak irányítása 

 Munkaviszony megszűnése esetén a felszabaduló bér terhére nagyobb arányban megfontolandó lenne az 

új alkalmazás. 

 A fiatal generáció előrehaladása segítése kiemelt feladat kell, hogy legyen.  

 Konferenciarészvétel, publikációk valamint külföldi utazások anyagi finanszírozása és elismerése, 

szakmai előmenetel anyagi ösztönzése és elismerése, alapvető tárgyi szükségletek (nyomtatópapír, 

szivacs, kréta) biztosítása, alkotói szabadság biztosítása, irodák és tantermek takarításának biztosítása, 

irodai bútorok cseréje, az iroda falainak festése, irodák felújítása, parkettázása. Ez mind hozzájárulhat a 

humánerőforrás megtartásához és ahhoz, hogy a humánerőforrás szívesebben járjon be a munkahelyére. 

Nyugodtabb munkafeltételek biztosítása a pályázatok és pénzszerző tevékenység erőltetése helyett 

minőségi oktatói és kutatói munka ösztönzése. 

 Véleményem szerint nem létezik humánerőforrás-gazdálkodás, mindent az anyagi erőforrások hiánya 

határoz meg. Ösztönzők nincsenek, csak egyre szigorúbb követelmények. Nem pótolják a kieső 

munkaerőket, hagyják elmenni az évtizedek óta dolgozó oktatókat, végletekig terhelik az itt maradókat, 

olyan tantárgyak oktatására szorítva őket, amely nem a szakterületük - miközben az intézettől ugyanazt a 

színvonalat, kreativitást várják el mind az oktatásban, mind a forrásszerzésben, mind a tudományos 

munkában. A legtöbb kolléga csak a szakma iránti szeretetből marad, nem a kedvező munkakörülmények 

miatt. Legelőször is lehetővé kellene tenni, hogy egy oktató saját kutatási területével foglalkozhasson 

(kutatási pénzekkel, könyvvásárlási támogatással, konferencia-költség-térítéssel stb, tanulmányutak 

támogatásával), hogy azt oktassa, amihez ért, mert ellenkező esetben végletekig aprózódnak az energiái, 

és nem tartható a színvonal. Lehetővé kellene tenni vendégoktatók fogadását is. A diákoknak sem vonzó, 

ha kiégett, fáradt, csüggedt oktatók tartják az órákat. 

 Nem mindig világos az egyes egységek feladatköre, kompetenciája, céljai. 

 Véleményem szerint a rendelkezésre álló források mellett nincs mód javításra. 

 Jó lenne, ha a levelezős órákat nem ingyen és hobbiból kellene tartani, hanem megfizetnék! Hisz nem 

mindegy, hogy az egyik oktatónak 40-50 órát kell ingyen tanítania hétvégente, másoknak meg 

semennyit.... 

 A túlterheltség és az 'elaprózódás' a jellemző. Rengeteg, teljesen különböző feladattal kell foglalkoznia 

egy-egy kollégának, aminek az az eredménye, hogy rendesen egyik feladatával sem tud foglalkozni, hogy 

az igazán jó legyen. Ez egy közepes színvonal fenntartására talán elég, fejlődésre nem. Pedig jellemzően 

a kollégák nem lusták és hajlandóak is tenni a haladásért. Ezek a problémák főként erőforráshiányra 

vezethetőek vissza, további kollégákra lenne szükség. 

 Nagyobb fizetés esetén (mind a régen itt dolgozók és az újonnan érkezettek) jobban tudnának bevonzani 

új kollégákat arra, hogy az Egyetem legyen a fő állásuk. 

 A kar kezdje el a a humánerőforrás gazdálkodást 

 Szerintem külön kellene választani - más intézmények mintájára - az oktatási és kutatási tevékenységet. 

Hatékonyabb lenne mindkettő.  

 Szakmunkás fizetések differenciálása, a mostani nagyon alacsony és mindenkié azonos.  

 Versenyképesebb juttatási rendszer, amely legalább megközelítően arányban áll a befektetett energiákkal. 

 A feladatok pontos megfogalmazása. Elvárások összehangolása. Mindenki azt a feladatot lássa el, ami 

hozzá tartozik.   

 Szokták mondani, hogy 'könnyű gazdálkodni, ha van miből'. A humán erőforrás tekintetében, sajnálatosan 

nagyon kevés látszik abból, amit 'gazdálkodásnak' lehetne nevezni (vagy legalábbis az ezzel kapcsolatos 

kommunikáció igen hiányos). Egyetemünk, Karunk, intézményünk, tanszékünk legnagyobb problémáját az 

oktatói utánpótlásban látom. A pozitív társadalmi megítélés egymaga már messzemenően nem elégséges 

a feladat megoldására és nem teszi egymaga vonzóvá az egyetemi oktatói pályát. Javaslataim mindegyike 



az oktatói munkavállaláshoz kapcsolódnak: 1. A 'belépéshez' szükséges elvárások (tanulmányi 

eredmények, nyelvtudás, kutatási hajlam, oktatási képesség) messze nincsenek összhangban az 

alapilletmény nagyságával. Az 'nem normális', hogy egy egyetemi tanársegéd vagy az akár több tízéves 

tapasztalattal rendelkező adjunktus is mélyen az országos átlag alatti fizetést kapja, mert ők nem 'átlag 

alatti' emberek. Ez a kontraszelekció melegágya. 2. A rugalmas munkaidő nincs összhangban az 

elvárások teljesítéséhez szükséges idővel. A túlterheltség is oka a pálya elhagyásának.  3. Jellemző annak 

a hiánya is, hogy az oktatók regenerálása valamilyen intézményesített formában megtörténjen. 

Hiányzanak a 'csapatépítő tréningek', az ezeket szolgáló 'egyéb juttatások'.b A 'Gulyás party' nem tud 

ilyen célt szolgálni. 4. Munkahely: mennyire lehet vonzó egy olyan munkahely, ahol lehet, hogy kéthetente 

sem takarítanak, vagy a mellékhelyiségekben nincs WC papír és szappan? 

 A mai középiskolákban teljesen általános szokás a tanulók magántanárokhoz irányítása. A Miskolci 

Egyetem több vezető oktatója is így járta ki a középiskolát, és így végezte el az egyetemet is. Így, külön 

tanárok bevetésével valóban hatékonyan - azaz időtakarékosan lehet oktatni a hallgatókat, hiszen a 

nyűgös konzultálásokat valakik külön pénzért elvégzik. Büszke vagyok arra, hogy hallgatóimat soha nem 

zavartam el, ha konzultációs időmön kívül érkeztek hozzám, és hogy a Miskolci Egyetem hallgatóitól soha 

nem fogadtam el a konzultálás fejében pénzt, hízott kacsát, gombát, stb. Most is van olyan hallgatóm, aki 

bár nem vehette fel hivatalosan a tárgyamat, mert az előfeltételét nem teljesítette, de bejár előadásaimra, 

gyakorlataimra, és évközi feladatait lelkesen készíti. Csak vele már két óránál több időt konzultáltam e 

félévben, bár a tárgyat csak egy év múlva veheti majd fel. Természetesen a rendes hallgatóimmal is sokat 

törődök, többekkel idáig már több órát. Különösen a levelező hallgatókkal, akik egy-egy tárgyunkat 

negyed annyi órában hallgatják, mint nappali tagozatos társaik, viszont ugyanahhoz a diplomához 

ugyanazt a tervezési gyakorlatot kell megszerezniük. Nem értek egyet azzal, hogy a 'hatékonyság' 

növelése érdekében nem adunk ki feladatokat, vagy bezárjuk előttük irodáink ajtaját, és átirányítjuk őket 

a pénzkeresetben kevésbé finnyás munkatársainkhoz. Nem az ilyen munkatársakat vádolom, hanem 

azokat a humán erőforrás gazdálkodókat, akik nem veszik észre, hogy a gyengébb előképzettségű 

hallgatóinkkal bizony több időt kell tölteni, egyéni konzultálás keretében, és azt sem veszik észre, hogy a 

teljesen szétzilált hallgatói kapcsolatok is sokat rontanak az egyéni hallgatói előmenetelen - itt a 

tanulókörök megszűntetésére (elődök bűne) és megszűntetve hagyására (ez már nem az elődök bűne) 

gondolok. Hangsúlyozom, hogy azt  a szemléletet szeretném elterjeszteni  Miskolci Egyetemen, hogy az 

oktatónak kutya kötelessége hallgatói előmenetelének biztosítása - ezért kapja fizetését. Az egyetem 

vezetése ezen úgy tudna segíteni, hogy az igen nagy képességbeli különbségeket észreveszi, az alsó és 

felső 10-20 százalékot külön kezeli. Az alsó csoportot megpróbálja felzárkóztatni, a felsőt pedig TDK 

feladatok konzultálásával segíti. Már első évtől kezdve! Aki az ilyen feladatokat csak külön pénzért tudja 

vállalni, annak megítélése nem az én dolgom. 

 Csak megfelelő fizetés, elegendő munkatárs és ésszerű szervezés mellett lehet követelményeket támasztani 

 Államilag legalább háromszoros fizetéseket kellene biztosítani! 

 Támogatás nyújtása 1 napos workshop-ok szervezésére. 

 Nem vagyok HR munkatárs, nem ismerem a humánerőforrás gazdálkodás korszerű módszereit. 

 A felsőoktatási dolgozók bérét is emelni szükséges, mert a jó és fiatal oktatók elhagyják az egyetemet.  

 Rendszeresen végzett munkakörelemzés és -tervezés, ehhez illeszkedően létszámtervezés a hatékony 

munkavégzés érdekében, szem előtt tartva az egyenletes terheltségi szintet.  

 Nagyon örülnék, ha az Egyetemen alkalmazottai díjtalanul vehetnék igénybe a Kemény Dénes 

Sportuszodát, de az is nagyon jó lenne, ha olyan áron lenne mint pl. a Bosch dolgozóinak. Köszönöm 

 Az elvégzett munka, többletmunka anyagi elismerésének javítását javaslom.  

 Az Egyetemnek több forrást kellene a Karoknál hagyni a teljesítmények elismerésére. 

 Az anyagi elismerés javítása, a bérek rendezése, az előléptetések támogatása nélkülözhetetlen a 

felsőoktatásban, ami azonban nem a közvetlen vezetőkön múlik elsősorban.  

 Az egyéni teljesítmények jobb anyagi és nem anyagi elismerése.  



 Igazságtalannak tartom, hogy van olyan kolléga, aki heti 4 órát tart, és van, aki heti 14-et ugyanazért a 

bérért. És nem sok mindent csinál mást sem az egyetemért, vagy a karért. 

 Belső képzések indítása haladóbb szoftverhasználat, nyelvtudás érdekében, folyamatos belső képzések   

Standard eljárási utak infografikus bemutatása a gyors ügyintézéshez Modern informatikai irányítási 

rendszerek, elektronikus aláírások Kapacitáshiányok többletek felmérése 

 A munkatársak feladatait és hatáskörét, valamint felelősségét az eddigieknél egyértelműbben kell 

meghatározni. A munkatársak teljesítményének értékelése mindenki számára világos elvek szerint 

történjen, s az értékeléseknek legyen következménye: pozitív és negatív értelemben egyaránt. 

 A feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítása, a feladatok tervezhetőségének és a felkészülési 

időnek a biztosítása, anyagi elismerés minden szinten. 

 A vezetés tartsa meg azokat a frissen doktorált kollégákat, akik ugyan nem az Ő 'körükbe' tartoznak, de 

más professzor kollégájuk szívesen megtartotta volna Őket a Karon, adott Intézetben / Tanszéken maguk 

mellett, értékes munkatársként! 

 A doktoráns képzésben rejlő potenciált maximálisan ki kell aknázni új, tehetséges és fiatal kollégák 

felvételére. 

 Elhatározott és stratégiailag fontos fejlesztési területeken erőteljes többletjuttatással ösztönözni az adott 

feladatra felkért/kiválasztott személyeket. Emellett az adminisztrációs és vezető-asszisztensi feladatok 

ellátására segédszemélyzetet is biztosítani szükséges.    

 Globálisabb szemlélet, a tudományos kutatói oldal jelentős erősítése és bővítése. 

 A teljes kar személyi állományát kellene fejleszteni. 

 Oktatói - kutatói terhelések újravizsgálása, minden alkalmazottra hasonló mennyiségű teher osztása 

sajnos van pár oktató kutató akik vállukon cipelik a nehéz, megoldandó feladatokat, míg egyes csoportok 

kivonják magukat a közös feladatviselésből 

 Ösztönzés az eredmények elismerése által  (a kérdőívben a nem releváns választásra is szükség lenne, a 

'nincs információ'-t néha ehelyett jelöltem.) 

 Tényleges igények és teljesítmények alapján kellene történnie, nem önös érdekek mentén. 

 Mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért. Minden feladatra szakembert biztosítani. Lásd: project 

management, kommunikáció, tartalomfejlesztés, honlapépítés. de akár oktatás-kutatás, nem helyes olyan 

oktatókat alkalmazni, akik nem voltak iparban, cégként a NAGYBETŰSBEN. 

 Megfelelő szintű bérezés azoknak akik hozzák az elvárt eredményeket...,hogy az egyén motivált legyen 

illetve a gyenge fizetés miatt ne kelljen jobban fizető munkákat keressen. 

 

Erőforrások 

 Az anyagi erőforrások felhasználása kötött,a partnerkapcsolatok flexibilitása a jövő kulcsa. 

 A karnak nincsenek pénzügyi erőforrásai, amely fölött rendelkezhet, ezért rossz a kérdésfeltevés. A 

szervezeti egységeknek bevételszerző lehetőséget kell biztosítani, ha már elvárja az egyetem vezetése, 

hogy a szervezeti egységek tartsák el az egyetem vezetését és az adminisztratív szervezeteket. 

 Ha egy intézet nem rendelkezik önállóan és tetszés szerint felhasználható, megfelelő mennyiségű 

forrással, kénytelen spórolni - de ez nem valódi gazdálkodás.  

 Jó lenne egy helyi, mindig elérhető rendszergazda 

 Az erőforrások véleményem szerint megfelelően vannak kihasználva, a partnerkapcsolatok működése is 

túlmutat a lehetőségeken. 

 Javaslatok a partnerkapcsolatok fejlesztésére: - egyedi, tanszékekre bontott pénzügyi források 

hozzárendelése a hazai partnerkapcsolatok fenntartására - pályázati lehetőségek támogatása a külföldi 

partnerekkel 

 Kiemelkedően fontos a fenntartható fejlődés mind szelesebb kiterjesztésének elősegítése. 



 Hiánygazdálkodás van, ebből nem lehet fejleszteni. A partnerkapcsolatok tekintetében fel kellene oldani 

az egyes karok eltérő érdekeit, amelyek gyakran gátjai a hatékony oktatási, kutatási kapcsolatok 

kialakulásának.  

 Rendszeres szakmai találkozók, workshopok a partnerekkel, közös rendezésű konferenciák, közös 

pályázatok megvalósítása. 

 Nagyon sok órát tartunk az intézeti laborban, de a számítógépeken és a tárgyi eszközökön (Pc és bútorok) 

lehetne fejleszteni az oktatás magasabb szintű megvalósítása érdekében. 

 Az egyetemi elvonások csökkentésével hatékonyabbá lehetne tenni a Karok működését. 

 Az egyetemen/karon nehézkes a munkatársak közötti kommunikáció. Égető szükség lenne egy egységes 

információs rendszer bevezetésére, amely segíti a szervezeti egységek / személyek közötti hatékony 

kommunikációt, találkozók szervezését, dokumentumok megosztását stb. Pl.: Ms Office 365 Enterprice 

('Shared Calendar') vagy Slack. Vállalati példa: pár 100 fős nagyvállalatnál a dolgozók megosztott 

naptárban látják egymás elfoglaltságait (egyetemen: órája van / konferencián van /szabadságon van / 

megbeszélése van / szabad), egy több résztvevőt érintő meeting megszervezése könnyen megoldható - már 

első körben - olyan időpont választásával, ami minden érintettnek megfelelő lehet. Az e-mailen, telefonon 

történő szervezkedések, későn érkező meghívók rengeteg időt és energiát emésztenek fel. 

 Partnerkapcsolatok kialakításánál progresszív jogi tanácsadás (szerződést jogász fogalmazza meg és ne 

az oktató/kutatónak kelljen) 

 A tanszéki, intézeti műhelyekben dolgozó kollégákat és az általuk használt eszközöket egy kari 

szervezetben célszerű integrálni. 

 Hátráltatja a beszerzést és drágábbá teszi a beszerzést a közbeszerzés rendszere.  

 Szomorú, hogy a költségvetés nem biztosít fedezetet az oktatási-kutatási munka feltételeinek 

biztosításához: az irodaszer beszerzéshez, a laboratóriumi eszközök beszerzésére illetve a szükséges 

javításokra. Nem lehet elvárás, hogy erre az intézetek találjanak megoldást. Működő eszközök hiányában 

sem vállalkozni, sem oktatni, sem kutatni nem lehet. 

 Nincs laborterület, minden össze van zsúfolva 

 A pénzügyi erőforrásokat a feladatok fajsúlyosságához kell igazítani.. 

 Tartalék erőforrások hiányában rendkívül nehéz fejleszteni. Az elhatározott stratégiai célokhoz 

többletforrásokat is biztosítani kell.  

 Több megkeresés, innovatívabb elképzelések, naprakész információk! 

 Intenzívebb partnerségi viszony ápolás és keresés, minden intézethez kapcsolódóan jó lenne egy ember, 

alkalmazott akik csak ezen munkálkodhatna hiszen ez is egy egész ember munkáját kívánja 

 Vélemények bekérése az egyes döntések előtt 

 Nagyon fontos lenne a karok közötti munkamegosztás és együttműködés, főleg kutatási projectek 

esetében, de oktatásban is. 

 

Folyamatok 

 Amíg a kar nem rendelkezik anyagi források felett, addig ne várják el, hogy a kar és a kar oktatói fogják 

eltartani az egyetemi szervezeteket. Amennyiben a kancellária rendelkezik az anyagi források elosztása 

felett és az egyes szervezeteknek nincsenek forrásteremtő lehetőségeik (pl. az intézet nem számlaképes és 

nem fogadhat befizetést), addig ne várják el, hogy az intézetek fogják eltartani a kart, és így tovább. Az 

egyetem feladata, hogy biztosítsa a tantermek, folyosók és oktatói irodák felszerelését, karbantartását, 

felújítását, takarítását, hiszen az egyes intézetek nem bérlik ezeket a helyiségeket az egyetemtől, hanem az 

egyetemi szervezet alá tartoznak. Sokat segítene egy az egész egyetem területén fogható ingyenes WIFI 

hálózat kiépítése is lásd pl. Eszterházy Egyetem, Eger. 

 Túl sok szervezet, kevésbé látszanak a feladatkörök és az elérendő célok. Nem határolódnak el 

egyértelműen kinek mi a feladata. A egyes feladatok feleslegesen szerteágazhatnak (pl. hallgatói 



ügyintézés) -> lényegében a hallgató jár a kérvényeivel és aláírnivalójával és nem a papírok haladnak a 

hivatalok között. Ez jellemző más ügyintézésre is. 

 A kancellár, kancellária hatalmát csökkenteni lenne célszerű. A kari vezetés azért nem lehet hatékony, 

mert a bérek borzalmasan alacsonyak - ezen a kar nem tudhat változtatni - és a kancellár minden érdemi 

döntést önmagában tesz meg! 

 A kedvezőtlen folyamatokat főleg külső kényszerek okozzák, ezek megváltoztatására lenne szükség, de ez 

külön tanulmányt igényelne.  

 Változások alapos előkészítése, érintettek tájékoztatása. Változtatás bevezetését követően, annak 

eredményességét megítélni és visszacsatolást adni az érintetteknek. Folyamatos nyomon követés, a 

szükséges beavatkozások lehetősége miatt. 

 A Karok több önállóságot kaphatnának a működésben, kevesebb forrást kellene elvonni tőlük, a központi 

szervezetek működésének olcsóbbnak, hatékonyabbnak, kevésbé bürokratikusnak, segítőnek és 

támogatónak kellene lennie. 

 Modern információs irányítási rendszerek használata Eljárási folyamatok egyszerűsítése Modern órarend 

készítési eljárások Az egyetemen elért eredmények folyamatos bemutatása 

 Az oktatók/kutatók megítélésénél nagyon fontos a négyes követelmény rendszer arányos kidolgozása és 

következetes érvényesítése: oktatás, kutatás, projekt-tevékenység és közéleti munka. Az egyes 

követelményekben szereplő feladatokat olyan súllyal kell figyelembe venni, amely az az Egyetem oktatási 

színvonalát javítja és külső megítélését erősíti.  

 A meglévő apparátus sokat tesz a fejlesztésekért, ennek bővítését csak személyi bővítéssel látom 

lehetségesnek. 

 Célszerűnek tartanám az adminisztrációs folyamatok és engedélyeztetések egyszerűsítését, az ezekkel járó 

papírmunka csökkentését. 

 Gyakorlatias kutatási projektek kivitelezése minden szint bevonásával (hallgatók is). 


