
 

1 

Turizmus és Földrajztudományi Intézet 

Intézeti minőségfejlesztési terv 

2018-2019. tanév 

  

  

I. Oktatás, kutatás, képzés 

 

 feladat felelős határidő 

1.  A beiskolázási rendszer fejlesztése, a 

képzés népszerűsítése – 

bekapcsolódunk a központilag 

szervezett beiskolázási programokba 

 Egy fő delegálása a 

középiskolákban megtartandó 

tájékoztatókra.  

 Bekapcsolódunk az egyetem által 

szervezett „Élménynapba”.  

 az adott tanítási nap látogatható 

óráinak megadása 

 Bekapcsolódunk az egyetem által 

szervezett nyílt napba.  

Földrajz képzés népszerűsítése 

 Folyóvizes terepasztalon szimulált 

árvízi események és hordalékkúp 

épülés bemutatása 

 Tájékozódási és térképészeti 

gyakorlatok 

Intézetigazgató 

Bácskainé Dr. 

Pristyák Erika 

Dr. Vass Róbert 

intézeti oktatók 

A felsőoktatási 

képzésekre való 

jelentkezési 

határidőig, illetve 

folyamatosan.  

 

 

Élménynap: 2018. 

november 28. 

 

Nyílt nap: 2018. 

november 7. 

 

EFOP-3.4.4-16-

2017-00020 

„"JEEP!" - Junior 

Engineer, nyílt 

kutatóműhely: 2019. 

május 17. 

2.  Pályázatfigyelés, pályázatok beadása, 

pályázatokon való részvétel 

 Tudományos Bizottság 

 Pályázat benyújtása egy jegyzet 

kiadására.  

 EFOP-3.4.3-16: földrajztanár 

továbbképzés kidolgozása 

Intézetigazgató 

intézeti 

minőségirányítási 

felelős 

intézeti oktatók 

EFOP-3.4.3-16: 

Dr. Kókai Sándor, 

folyamatosan 
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 Oktatói kézikönyv (módszertani 

segédanyag) kidolgozása 

 A továbbképzés anyagához 

tartozó PowerPoint bemutató 

elkészítése 

 A képzés akkreditációs 

kérelmének benyújtása 

 

 EFOP-3.4.4-16-2017-00020 

„"JEEP!" - Junior Engineer 

Education Program. 

Pályaorientáció - matematika, 

természettudományos, műszaki és 

informatikai szakok népszerűsítése 

a Nyíregyházi Egyetemen” 

 Kutatók Éjszakájához 

kapcsolódó programok 

támogatása 

 OTKA 

 Önálló fiatal kutatói pályázat 

benyújtása, vagy 

 Csatlakozás más intézményben 

futó kutatási pályázathoz 

Dr. Vass Róbert 

és Dr. Tömöri 

Mihály 

 

 

 

EFOP-3.4.4-16: 

Bácskainé dr. 

Pristyák Erika, 

Dr. Lenkey 

Gábor, Dr. 

Tömöri Mihály, 

Dr. Vass Róbert 

 

3.  Részvétel a Magyar Akkreditációs 

Bizottság látogatóbizottságának 

ülésein 

Intézetigazgató 

Dr. Vass Róbert 

2018. október 3-4.  

4.  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.  

Házi TDK konferencia szervezése 

2018 novemberében 

Dr. Lenkey Gábor 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

TDK program 

összeállítása: 2018. 

szeptember 30-ig. 
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A XXXIV. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián várhatóan 

induló hallgatóink (FiFöMa szekció): 

 Czomba Péter 

 Takács Lívia 

5.  Tehetséggondozás 

 TDK 

 konferenciák  

 Tudományos és ismeretterjesztő 

előadások szervezése a Magyar 

Földrajzi Társaság Nyíregyházi 

Osztálya keretében.  

 Minimum 2 előadás félévente.  

 szakmai előadások  

 mentorálás, egyéni konzultációk 

Dr. Vass Róbert 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

6.  Szakmai gyakorlat a harmadéves BSc-

s nappalis és levelezős hallgatóknak 

Intézetigazgató 

Kristóf Andrea 

2018. szeptember 

27. 

7.  Patronálói tevékenység 

 Hallgatók tájékoztatása az aktuális 

tanévi teendőkről 

 Segítségnyújtás személyesen, e-

mailekben 

 A nyelvtudás fejlesztésének 

fontosságára való figyelemfelhívás 

 Ösztönzés a Tudományos 

Diákkörben, illetve a TDK és 

OTDK versenyeken való 

részvételre 

 Félévzáró hallgatói tájékoztató 

tartása 

Mentor és 

patronáló tanárok 

munkaterv 

kidolgozása: 2018. 

szeptember 15-ig 

Nyitó tájékoztatók 

megtartása 2018. 

szeptember 30-ig. 

patronálás 

folyamatosan 

Félévzárás: 2018. 

12. 04. 

2019. 05. 15. 
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8.  Tudományos konferenciák szervezése:  

 XXXIII. Nyírségi Földrajzi Napok, 

Nyíregyháza.  

Intézetigazgató 

intézeti 

minőségirányítási 

felelős 

intézeti oktatók 

 

2018. november 14-

15. 

 

9.  Részvétel hazai és nemzetközi 

tudományos konferenciákon 

 XXXIV. Nyírségi Földrajzi Napok 

– Nyíregyháza (minden intézeti 

oktató) 

 IX. Magyar Földrajzi Konferencia, 

Debrecen (2 fő) 

 Eszterházy Károly Egyetem 

Turizmus Tanszék alapításának 10. 

évfordulója alkalmából rendezendő 

szakmai nap (2 fő) 

 VI. Alföld Konferencia – 

Békéscsaba (2 fő) 

 EUGEO konferencia, Galway, 

Írország. (1 fő) 

intézeti oktatók  

 

2018. november 14-

15. 

2018. november 9-

11. 

 

2018. november 16. 

 

2018. december 6. 

 

2019. május 15-18. 

10.  Publikálás hazai és nemzetközi 

tudományos folyóiratokban, 

tanulmánykötetekben, kiadványokban 

PhD disszertációk könyv alakban 

történő megjelentetése és oktatási 

segédanyagként való alkalmazása 

 Kristóf Andrea 

 Dr. Tömöri Mihály 

intézetigazgató 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

11.  Publikációs adatok feltöltése 

adatbázisokba (pl. Magyar 

Tudományos Művek Tára) és ezek 

rendszeres frissítése 

intézeti oktatók 

intézeti műszaki 

ügyintéző 

Folyamatosan, de 

legkésőbb 2019. 

június 30-ig.  
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12.  Aktuális kutatási témák az intézetben: 

 A Beregi-sík pleisztocén végi és 

holocén kori felszínfejlődésének 

vizsgálata 

 A Bodrogzug recens fluviális 

felszínfejlődésének vizsgálata 

 Bevásárlóturizmus 

 Bokortanyák 

 Elektronikus kiskereskedelem 

 Hullámtéri feltöltődésvizsgálat a 

Beregi-síkon 

 Népesség- és településföldrajz 

 Szatmár-Bereg turizmusa 

 Szociálgeográfia 

 Szuburbanizációs folyamatok 

 Történeti földrajz 

 Turizmusbiztonság 

 Vidékfejlesztés 

A kutatási témák 

vezetői 

folyamatosan 

13.  A Történeti Földrajzi Közlemények c. 

folyóirat szerkesztése 

 2018. 3-4. szám 

 2019. 1-2. szám 

Intézetigazgató 

technikai 

szerkesztés: 

intézeti műszaki 

ügyintéző 

folyamatosan 

14.  Az oktatás és kutatás személyi 

feltételeinek fejlesztése 

 1 fő docenssé való felterjesztése 

(Dr. Tömöri Mihály) 

 1 fő adjunktussá való felterjesztése 

(Kristóf Andrea) 

 A PhD-fokozattal rendelkező 

oktatók számának növelése 

(Kristóf Andrea) 

Intézetigazgató A tanév folyamán. 
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15.  Magda Pál Megyei Földrajzverseny 

indítása 

 célcsoport: 10. osztályos tanulók 

 feladatlapok kidolgozása 

o 3 forduló – 100 pont/forduló 

o természeti földrajzhoz, 

térképészethez kapcsolódó 

feladatok: Bácskainé Dr. 

Pristyák Erika, Dr. Vass Róbert 

o társadalomföldrajzi feladatok: 

Dr. Lenkey Gábor, Dr. Tömöri 

Mihály 

o regionális földrajzi feladatok: 

Dr. Kókai Sándor, Kristóf 

Andrea 

 versenyfelhívás elkészítése és 

részvételi feltételek meghatározása 

 A fordulók megszervezése, 

lebonyolítása 

 Feladatlapok 

kidolgozása: 2018. 

október 24-ig. 

Első forduló 

lebonyolítása: 2018. 

november 30-ig.  

16.  Dr. Habil. Göőz Lajos főiskolai tanár, 

emeritus professzor 90. születésnapját 

köszöntő ünnepség szervezése 

Intézetigazgató 2018. szeptember 

17. 

17.  Részvétel a Kutatók Éjszakáján 

 Ásvány- és kőzettani bemutató 

 Szitarázó gép bemutatása 

 Online kitölthető földrajzi és 

turisztikai témájú kvízkérdések 

 Tájékozódási feladat 

 Activity 

 Az intézet kiadványainak 

bemutatása 

Bácskainé Dr. 

Pristyák Erika, 

Dr. Vass Róbert, 

Dr. Tömöri 

Mihály, Dr. 

Lenkey Gábor 

demonstrátorok 

2018. szeptember 

28. 

18.  Az intézeti oktatók és hallgatók 

eredményeinek folyamatos nyomon 

követése és erről a Rektor 

tájékoztatása. 

Intézetigazgató Minden hónap 

elején.  
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19.  Részvétel a dolgozók számára 

szervezett belső továbbképzéseken 

(összoktatói értekezlet, 

minőségirányítasi, munkavédelmi, 

tűzvédelmi oktatások, 

továbbképzések) 

minden dolgozó folyamatosan 

 

II. Mérések  

 

1.  Hallgatói elégedettségmérés 

 Az oktatói munka hallgatói 

véleményezésében (OMHV) 

érintett oktatók névsorának 

összeállítása és elküldése Ménes 

Ildikónak. 

Intézetigazgató 

intézeti 

minőségirányítási 

felelős 

OMHV-ben érintett 

oktatók névsorának 

elküldése 2018. 

szeptember 25-ig.  

2.  A hallgatók ösztönzése az 

elégedettségmérésben való részvételre. 

minden oktató 2018. szeptember 26 

– október 30. 

3.  A 2017/18. tanévi minőségfejlesztési 

tervek (MFT) megvalósulásának 

értékelése 

Intézetigazgató 

intézeti 

minőségirányítási 

felelős 

2018. október 8. 

4.  Oktatói teljesítménymérés minden 

közalkalmazotti 

jogviszonyban 

álló oktató (a 

tanársegédtől az 

egyetemi tanárig) 

2018. október 8 – 

24. 

5.  Az oktatói teljesítménymérő 

rendszerbe feltöltött adatok 

ellenőrzése, az oktatók 

teljesítményének értékelése.  

Intézetigazgató 

 

2018. október 31. 

6.  Rövid távú (egy éves) oktatói 

karriertervek elkészítése 

intézetigazgató és 

minden 

közalkalmazotti 

2018. november 5. 
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jogviszonyban 

álló oktató (a 

tanársegédtől az 

egyetemi tanárig) 

7.  A nem oktatói munkakörben 

foglalkoztatottak 

teljesítményértékelése 

Intézetigazgató  2018. október 31. 

8.  Dolgozói elégedettségmérés  minden dolgozó 2018. november 5 – 

19. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. október 15. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Dr. habil Kókai Sándor Dr. Tömöri Mihály 

 intézetigazgató intézeti minőségirányítási felelős 

 


