
A Vizualis Kultura Intezet minosegfcjiesztesi terve 
a 2022/2023-as tanevre 

Prof. Dr. habil. Szepessy Bela intezetigazgato 

Feladat Fel el OS Hataridd JVIegjegyzes 
Beszamolo a ViCI 2021/22. evi 
minosegfejiesztesi tervenek 
megvalositasarol. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos 

2022.okt6ber7. 

A 2022/23-as tanev 
minosegiranyitasi tervenek 
elkeszitese. 

Tapasztalatok beepitese a 2022/23-as 
tanev tervebe. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos 

2022. oktober 12. 

A 2021/22 tanevi minosegfejiesztesi 
tervben megfogahnazott, de nem 
teljesult vallaiasokat beepiteni az uj 
fej lesztesi tervbe (ha meg 
aktualisak). 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
feleios, 
szakfelelosok 

2022. oktober 

A felveteli eseteben a szakmai 
tuddst, rdtermettseget kreativitast 
aUipfelteteinek kell tekinteni. Az 
intezet szdmdni fontos a felveteli 
szempontjainak feliUvizsgdlata, a 
feladatok oktualizdldsa 
(idointervalluniok, feladattipusok 
egyeztetese, szukseges modositasa) a 
kepzes igenyeinek, vaiamint az 
intezmeny beiskolazasi strategiajanak 
figyelembevetelcvei. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfeielosok, 
tantargyfelelosok 

2022. 09.06. 
(felulvizsgalat a 
felveteli eijaras es 
a plusz pontok 
szamitasa 
kapcsan) 

Fontos feladatunk a hallgatdi 
felke'sziiltseg egyenetlensegeinek 
kikiiszohdlese, torekszunk a 
ha t! gatok fel zarkoztatasara, a 
differencialt gyakorlati es elmeleti 
oklatasra - az elsd evfolyamon 
kiemelten (pi. fakuitativ alaptargyak 
eiokeszito jelleggel, felzarkoztatas, 
ismetles, szemelyre szabott feladatok 
a gyengebb es erosebb kepessegu 
hallgatoknak egyarant). A felsobb 
eves hallgatoknal ev eleji ellenorzo 
gyakorlati feladatok teljesitese 
(szintfelmeres, ismetles), vizsgara 
felkeszito mentoralo alkalmak 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok, 
tantargyfelelosok, 
oktatok 

Folyamatosan; 
prezentacios het: 
az I - I I . felev 
szorgalmi 
idoszakanak 
iitolso 2 hete 



tartasa. Ugyanakkor a felevenkenti 
prezentacios het is a hallgatok 
felkeszultsegenek, feleves szakmai 
munkassaganak osszevetesere 
szolgai. 

Tdmogatni kell a hallgatokat 
patronalo tandri rendszer 
miikodeset, a feizarkoztato 
kurzusokat, a lemorzsolodasi aranyok 
csokkentese erdekeben tett 
intezkedeseket, a szakmai targyak 
eseteben a szemetyre szabott 
feladatok kiadasat, a kiemelt 
tehetseggondozast (TDK), a HOT-tel 
valo kapcsolat fejleszteset, a 
szakkollegiumi gondozasat 
hallgatoinknak. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfeleldsok, 
oktatok 

Folyamatosan; 
feizarkoztato 
kurzusok 
meghirdetese: 
szeptember es 
februar vegeig 

Az intezethen kiemelt fekiclai a TDK, 
esetUnkhen az OMDK dolgozatok, 
palyamitvek segliese, gondozasa 
(folyamatos konzultaciot 
biztositunk), ilietve a 
tehetseggondozo nuihelyekben reszt 
vevo hallgatok szamanak novelese. A 
hallgatok jelentkezese a kovetkezo 
OMDK. megmerettetesekre legyen 
folyamatos, felkeszitesiikre oktatoink 
nagy gondot forditsanak. 

T D K ( O M D K ) 
felelos - Dr. Toth 
Livia 

2022 novembere, 
vaiamint 2023 
tavasza 

Tantdrgyi tartolmak es elnevezesek 
fefUlvizsgdlata. Az uj 
tantargyleirasokat, a BA aiapozo 
kepzesek programjainak frissiteset 
tovabbra is szem elott kell taitani. 
Meg kell vizsgaini, mely targyakhoz 
tartoznak korabbi kepzeseinkben 
kulon tantargykent szerepio teriiletek 
(pi. Szintan). A hianyzo temareszeket 
szLikseg szerint vissza kell emelni. A 
tematikak osszeegyeztetese az 
a tfedesek e! kerii iesere, h ianyok 
potiasara, vagy szandekos ismetles 
beiktatasara is gyengebben teljesito 
csoportoknal. 

Az angoi nyelvii targyaink tartalmi 
feliilvizsgaiata, elnevezesek 
(amennyiben szukseges) modositasa. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, minden 
oktato 

Felulvizsgalat: az 
adott felev 
oktoberenek es 
marciusanak 
vegeig 



A kepi dbrdzolds, az osztatlan 
tandrkepzes es az egyszakos 
vizudliskuitura-tandr szcik 
miutatatiterveinek dsszehangoldsa 
(feladat ennek folytatasa). Egyeztetes 
(es velhetoen modositas) szukseges a 
masodik tanari szak, i l l . sajat 
alapszakjaink reszero! is. Az 
osztatlan es az egyszakos tanari 
mesterkepzes mintatantervenek 
attekintese, javitasa. (Oktatasi 
tapasztalatainknak megfeleloen 
modositjuk, kiegeszitjuk a tantervet, 
tananyagot.) 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok 

Felulvizsgalat: az 
adott felev 
oktoberenek es 
marciusanak 
vegeig 

Oktatdsi anyagok fejiesztese, e-
learning anyagaink f)ovitese uj 
teruletek bevonasaval, 
gyakorlotesztek keszitese, tantargyak 
bemeneti es kimeneti felteteleinek 
feliilvizsgalata. Oktatast es tanulasat 
segito kurzusoldalak es az ott 
elhelyezett tananyagok (Moodle) 
fejiesztese. (Problema ugyanakkor, 
hogy a Moodle-be feltoltott regi 
anyagokat sajnos jogosultsag 
hianyaban nem tudjuk olvasni.) 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok, 
tantargyfelelosok 

Folyamatosan; de 
oktober es marcius 
kiemelt idoszak 

Sajdt anyagaink, dokumentumaink 
rendbetetele es az akkreditdciora 
void felkeszules: az egyetemi kozos 
Felho feliilet hasznalata, regi es uj 
anyagok feltoltese (online javithato, 
szerkesztheto valtozatban), 
dokumenturaok naprakesz meglete, a 
kozos munka osszehangolasa, az 
elmult idoszak anyagainak 
rendbetetele, az elavult informaciok 
felszamolasa, s ennek folytatasa. 
(Intezmenyi Felho: rendkiviil 
praktikus, hiszen megoszthato a 
kollegak kozott, ugyanakkor fontos, 
hogy egyetlen, mindenki altal 
hozzaferheto helyen taroljuk 
dokumentumainkat, de az 
akkreditacios anyagok eseteben is 
kiemelten fontos, hogy ne javitatlan 
elozo verziok keruljenek 
tovabbitasra. Az intezmeny erdeke 
pedig, hogy az egyetemi felulet 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok, 
tantargyfelelosok, 
oktatok, 
adminisztracio 

Folyamatosan; de 
oktober es marcius 
kiemeit idoszak 

-



minden idoben mukodokepes legyen, 
ne legyenek fennakadasok.) 

Hatekony iigyintezes. 

SziJkseg lenne eg}' a Felhohen 
letrehozoii archivuirira, ahova 
lanevenkent'i mappakhan 
hekerhelnenk a hallgatdk altal 
keszheii, az in/ezeti ese/nenyekhez 
kapcsolddd foldkal, de a prezentacids 
anyagaikai is.. A fotozas mel 1 e 
fontos lenne rovid videok keszitese is 
a kiemelt programokrol, ennek 
tarolasara is szolgalna ez az 
archiviim. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfeleiosok, 
oktatok, 
adminisztracio 

Folyamatosan: de 
november es 
aprilis vegeig 

A felevenkenti prezentdcios 
alkahnak, prezentacids napok, 
szervezese (melyek kapcsan celszerli 
a minel hamarabb vaio tajekoztatas 
es a celok es elvarasok pontos 
megfogalmazasa a hallgatok fele). 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
prezentacio 
felelos, 
oktatok 

Prezentacio 
varhato idopontja: 
az I - I I . felev 
szorgalmi 
idoszakanak 
utolso 2 hete; 
elozetes 
informaciok: 
marcius, oktober 

Interaktivi/as minden leriilelen: pi . 
mueiemzesek, s egyeb 
visszacsatoiasok, beszamolok kerese 
a hallgatoi csoportok bannely 
megmozdulasa eseten (kozos 
muzeum- es tarlatlatogatasok, 
miiveszettorteneti tanulmanyutak, 
szakmai gyakorlatok, miivesztelepek, 
hallgatoi kiallitasok, angol nyelvu 
targyak oktatasa). 
(A szobeli vizsgakon, 
kollokviumokon is torekszunk 
interaktiv dialogusok alkalmazasara a 
hallgatoi figyeiem fenntartasa 
celjabol.) 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
feleios, 
minden oktato 

Folyamatos, az 
aktualis regionalis 
es orszagos 
kiallitasok 
fiiggvenyeben (pi. 
Matisse, Vaszary 
Janos, El Greco -
2022. 
szeptemberetol 
2023. marciusaig) 

Az intezetigazgato az oratartas 
formal es tartalmi ellenorzesere az 
intezmenyi ellenorzesekkel 
parhuzamosan rendszeresen tigyel. 

Intezetigazgato Foiyamatosan a 
tanev soran 

Az idovel vald gazdalkodas az 
energiavdisag miatf meg inkdhh 
kiemelt teridet: az drarendszerkesztes 
flexihilis dtalakilasa tovabbra is 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelds, 
szakfelelosok. 

Folyamatosan (az 
orarend 
szerkesztes 
lezarasi idopontja 



celkent jeloiheto meg (persze ez az 
intezmeny, ilietve a Neptun 
fuggvenye is). 90 es 45 perces orak 
rogzitesere lenne sziikseg, szakmai 
gyakorlati targyak eseten tovabbi 
tombositesre a hatekonyabb 
idobeosztasert. Ennek lehetoseget a 
megvalositas erdekeben inlezmenyi 
szinten kellene koriil j ami . 

tantargyfeleldsok lenyeges; \-\\
felev) 

A hallgatdi csoportok letszamanak 
rendezese lehetosegeinkhez merten 
fontos feladat. Mas tanszekekre valo 
atoktatas eseten is optimalissa kell 
alakitani a gyakorlati kurzusokon 
resztvevok szamat (sajnos l- tol 30-
40 foig terjedo a letszam bizonyos 
gyakorlati orakon: 
csecsemogondozo, ovond, tanito 
vagy osztatlan tanar szakon - ezt 15 
foben kellene maximalizalni)! 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok, 
tantargyfeleidsok 

Folyamatosan (az 
orarend 
szerkesztes 
lezarasi idopontja 
lenyeges: I - I I . 
felev) 

Elozetes egyeztetes mas tanszekek 
tanmeneiehen szerepio targy^akrol 
(indulnak-e, de fontos lehet a 
tantargyfelelosok szemelye es az 
oktatoinkat erinto igeny is, stb.). 
Idoben keriink irasbeli tajekoztatast, 
hogy donthessiink a benniinket, 
oktatoi gardankat es oraterhelesiinket 
erinto legfontosabb kerdesekben. 

Szakfelelosok, 
tantargyfelelosok, 
adminisztracio 

Augusztus, 
december 
(orarendkeszites 
elott) 

Jnfrastrnktiira fejiesztese, a 
rendelkezesre alio mithelvek 
alaposahb jelszerelese, uj specidlis 
miihelyek letrehozdsa (gipsz-, 
femmegmunkalo, femonto, 
textilmiihely, stb., akar allando, a 
miihetymunkat segito vagy 
levezenylo jo l kepzett szemelyzettel). 
Egeto feladat a korszeru digitalis 
eszkozok beszerzese, csereje 
(projektor, izzo, led tv, tdvirdnyito, 
kabelek, stb.), 
Fogyo anyagok, eszkozok 
beszerzese, tarolasa a nagyobb 
letszami'i csoportok szamara is 
gyakorlati oraikhoz 
(csecsemogondozo, 6v6- es 
tanitokepzes). 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfelelosok, 
tantargyfelelosok 

Folyamatosan a 
tanev soran 



KiiIdria/16 kollegiumi miilemii ler 
letrehozasa a hallgatdk szamara 
tovahbra is celunk, ami a gyakorlati 
orak soran tamasztott 
kovetelmenyeket, a feladatok 
elvegzeset nagyban segitene, 
vaiamint onallo alkotoi tevekenyseg 
szintere lehetne. Olyan miitermi 
komyezet lenne ez, ahova barmikor 
bemehetnek dolgozni (amilyen regen 
a K-mnheiy is volt). Mindez a 
kollegiumban lenne a leginkabb 
idealis, hogy ~ jelenleg este 6 ora 
utan - is dolgozhassanak. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
szakfeleldsok, 
tantargyfelelosok, 
oktatok 

Folyamatosan a 
tanev soran 

A laboransi es demonstratori 
feladatkor lisztdzasa 
(dokumentalastoi, fotozastol, a 
tananyagok, cikkek szkennelesetol, 
szetkiildeseto! az anyagbeszerzesig, 
kialiitasrendezesig) a hatekonyabb 
munkavegzes celjabol. Pontosabban 
korvonalazott elvarasok: egzakt 
feladatkiadas, pontos hataridok 
megadasa es betartatasa, 
igenyessegre es minosegi munkara 
valo torekves/neveles. Az Educatio-n 
valo intezeti kepviselet legyen 
minden demonstratortol es a 
laboranstol elvart. 
Nyi l t nap: demonstratorok feladata: 
November 10. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelos, 
minden oktato 

Szeptember-
oktober; 
a nyilt napon valo 
reszveteliik: 2022. 
11. 10. 

Beiskoldzdsi strategidnk fejiesztese: 
beiskoldzdsi strategidnk 
kdzeppontjdban a mdr eddig is 
sikeresen miikodo alapszakok (BA) 
mellett az osztatlan tandrkepzes 
(szakpdros formdban), vaiamint az 
ujonnan letrehozott egyszakos 
vizudlisknltura-tandr kepzes (MA) 
dll. A sikeres felveteli eijaras celjabol 
fontos a kozepiskolasokat (vaiamint 
egykori es vegzos hallgatoinkat) 
megszolito esemenyek tervezese es 
megvalositasa intezeti szinten. 
Felveteli tajekoztatok, vetitesek 
tartasa a regio erintett 
kozepiskolaiban (egyetemi es intezeti 
szervezesben). Szamukra kiirt 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleldsok, 
tantargyfeieldsok, 
minden oktato 

Evkozben 
folyamatosan; 
beiskolazasi 
esemenyek 
februar ! 5-ig, de a 
tavaszi felevben is 
(felmeno 
rendszerben) 

A nyilt napon 
rendezett 
osztatianos 
hallgatoi kiallitas 
(megnyito es a 
hozza kapcsolodo 
kozonsegszavazas 
idopontja: 2022. 



palyazatok, kozos kialh'tasok 
szervezese, lebonyolitasa, vaiamint 
sajat propagandaanyagok tervezese, 
celhelyekre valo eljuttatasa, honlap 
frissites, naprakesz informaciok 
kozlese, meglete, stb. 
Fontos az intezeti megjelenes 
kozepiskolai szinten: hallgatoink 
(jelenlegi, de akar vegzett 
hallgatoink) es oktatoink munkaival 
egyarant, stb. 

11. 10.) 

Felveteli 
tajekoztato: 
Nyiregyhazi 
Muveszeti 
Szakgimnazium: 
2022710. 21., 
Debreceni 
kozepiskolak: 
2022. november-
december 

Nyilt napok, ill. palyaorientdcids 
napok, elmenynapok, 
m titer em bejdrasok, kozos szakmai 
gyakorlatok szervezese intezmenyi es 
egyeb szintereken, mert ezeken 
keresztiil tudjuk tartani a kapcsolatot 
a hallgatoi utanpotlast jelentd 
kozepiskolakkal. (A beiskolazast 
segito nyilt napok szervezese es a 
kepzest nepszerijsitd eldadasok 
tartasa mar az dszi feiev folyaman 
esedekes. Ennek eldkesziteset mar 
eldzd tavasszal erdemes 
megkezdeni.) 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelds, 
szakfelelosok, 
tantargyfelelosok, 
oktatok 

A nyilt napon 
rendezett 
osztatianos 
hallgatoi kiallitas, 
megnyito es a 
hozza kapcsolodo 
kozonsegszavazas: 
2022. 11. 10. 

Tervezett 
Palyaorientacios 
nap Nyiregyhazi 
Muveszeti 
Szakgimnazium: 
2023. majus U . 

A pandemias idoszak tanulsdgakent 
az alternativ megoiddsok 
kigondoldsa is fontos: a 
hagyomdnyos formdk helyett az 
online megjelenes erositesere meg 
inkdbb fokuszdlnunk kell (pi. 
intezeti honlap fejiesztese, iitds 
szakmai anyagok osszeallitasa, 
elerhetdve tetele). 
Fontos, hogy az oktatok es hallgatok 
kiallitasairol, dijairol, T D K 
helyezesekrol, a legjobb 
diplomamunkakrol, s egyeb 
programjainkroi rendszeresen 
kesziiljon foto es mozgokepes 
dokumentacio, amelyet a honlapon, 
i l l . a felhdben elerhetove tesziink 
(intezeti honlap aktualizalasa, 
nepszeriisito kisfilmek keszitese). 
A vdratlan helyzetekre torteno 
felkeszules tovdbbra is fontos eel (pi. 
pandemia, online felveteli 
kidolgozdsa). 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelos, 
szakfeleldsok, 
tantargyfeleldsok, 
minden oklato, uj 
intezeti 
honlapfelelos: 
Posta Mate 

Folyamatosan; 
de az i . szakasz 
novemberig, a 11. 
aprilisig 

-



Beiskoldzdsi strategidnk resze az 
egykori liallgatoinkkal vald 
kapcsolattartds, egyetemeken, 
kozepiskolakban, muveszeti 
szakgimnaziumokban, altalanos 
iskolakban tanito volt tanit\'anyaink 
meghivasa orainkon, kurzusainkon, 
szakmai gyakorlatainkon valo 
reszveteire, kiallitasra, tudomanynapi 
es egyeb eloadasokra. Fontos a veliik 
vald kozos szdkmai megmozduldsok 
letrehozdsa kepzeseink 
nepszerusitese, s az ild 
kapcsolattartds celjdbol. Masreszt 
epiteniink kell a szakjainkkal, 
multunkkal kapcsolatos pozitiv 
visszajelzesekre is. Fontos lenne 
ezeknek keretet adni, honlapunkon 
minel tobbet elerhetdve tenni 
(palyako vetes: vi sszaemlekezesek, 
irasok, interjukerdesek es valaszok, 
fotok formajaban. stb.). 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelos, 
szakfeleldsdk, 
tantargyfeleldsok 

A tanitasi 
gyakorlatok, 
partneriskolai 
gyakorlatok 
mentoraival valo 
kapcsolatfelvetel, 
kapcsolattartas: 
oktober-november 

Fametszd 
muveszteiep: 
oktober 28-nov 4. 

Intezmenyekkel vald kozos projektek 
elokeszitese, amelyekkel 
kilephetnenk az egyetem keretein 
kiviJl, pi. egy-egy intezmeny fele 
kepzeseink nepszerusitese, reklam 
(de beiskolazasi ceilal is), pi. 
muzeum, botanikuskert, iskolak fele, 
varosi rendezvenyeken, vagy 
palyazatok zsiirizeseben, vizsgakon 
(pi. OKJ) valo reszvetellel, stb. 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
minden oktato 

Folyamatosan; 
februar 15-ig, de a 
tavaszi felevben is 
(felmeno 
rendszerben) 

Az osztatlan kepzesek es az 
alapkepzesre e'pUld egyszakos 
tandrkepzes irdnti erdeklddest 
szinten erositeniink kell minden 
rendelkezesiinkre alld eszkozzel (a 
kepzesre jelentkezok letszamanak 
noveleseert, a kepzes es a 
megszerezheto tanari vegzettseg 
nepszeriisiteseert). Az eddigi tanevek 
tapasztaiatai alapjan fontos feladat a 
kepzes erdsilese, mi.nel szelesebb 
koru megismertetese. 

Intezetigazgato, 
minosegiranyitasi 
felelds, 
minden oktato 

Folyamatosan; 
februar 15-ig, de a 
tavaszi felevben is 
(felmend 
rendszerben) 

Fontos az iij kepzesi formakra vald 
felkesziiles. PI. a kepalkotas 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 

Folyamatosan; 
kiemelten febr. 



alapszakon heliU a festo es gnifika 
szakirany heinditasa. (Az uj K_KK 
tovabbra sem jelent meg.) Az 
alapkepzeshez kapcsolodo Kulturalis 
Instruktor mester szak elfogadtatasa 
folyamatban van. 
Fontos a korabban kepzesi palettank 
reszet kepezd Kdrnyezetkultura es 
Plasztikai abrazolas alapszakunk 
ujrainditasa, meghirdetese. Az 
elokeszites alatt alio Ipari termek- es 
formatervezd BA inditasa. 

felelds, 
szakfeleldsdk 

15-ig 

Az uj hallgafoi elegedettsegmeres 
lefolytatdsa, kierleketese, elemzese. 
A hallgatok altal megfogalmazott 
fejlesztesi javaslatok attekintese, 
ertekelese, a hasznos elkepzelesek 
beepitese (ezek intezettink fejlesztesi 
lerveben egyeb helyen is 
szerepelnek). 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
feieids, 
szakfeleldsok 

2022 dsze, 2023 
tavasza 

Az alapkepzes (BA) „kimeneti 
hasznalhatosaga", a realis 
„munkaerdpiaci keresletnek" vato 
megfeleles - akar az erre epuld ( M A ) 
vegzettseg megszerzese nelkiil is -, 
fontos es megoldando feladat. 
Az l i j , iiletve beinditando kepzesek 
tervezese soran fontos lenne 
fel Li 1 vi zsga 1 n i , hogy cm ludna az 
inlezel meg johhan ehnozdiihii az 
aha/a miiveh kepzesi teriilefeken - a 
megievd szakmai professzidk es az 
infraslnikiura johb kihasznalasdval -
az elmeleti kepzesehiel a regidhan 
johhan igenyell praklikus 
vegzettsegef ado kepzesek ircmyaba. 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
feieids, 
szakfeleldsok, 
tantarg)'feieldsdk 

Folyamatos 
kon'ekciot igenyel 

-

Az alapkepzesben vegzeltek szamara 
(BA) taniihiianyaik meslerkepzeshen 
(MA) vald fo/yla/dsa, annak 
megteremtese rendkivii! idoszeri/ es 
jontos feladal tovdbhra is (de 
intezmenyi erdek is). A hallgatok 
reszerol folyamatos az erdeklddes ez 
iranyba. 
Az elfogadas alatt alio Kulturalis 
instruktor szak ( M A ) , vaiamint az 
eldkeszites alatt alio Ipari termek- es 

intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeieldsdk, 
lantargyfeieldsok 

Foiyamatosan; 
felliivizsgalat: 
november es 
aprilis vegi 
hatariddvel 



formatervezo szak (BA) inditasa a 
kerdesre reszben megoldast nyujthat. 

Erasmus: tovahhi erofeszilesek 
szuksegesek a hal/gatoi erdeklddes 
fokozdsa celjdbol (pi. Erasmus 
tajekozlaidk lariasa). Fontos a hazai 
es kulfoldi dsztondijakat igenybe 
vevd hallgatoink szamanak novelese, 
Erasmus egyiittmukodesek elindttcisa, 
iiletve a meglevdk gondozasa. 
Feladat az Erasmus program intezeti, 
oktatdi reszrd! vaio kiemeit 
tamogatasa, az erkezd diakok 
tanuimanyainak segitese, a 
kapcsolddo Erasmus programokban 
valo aktivabb reszvetei. 
A kiutazo diakokka! valo 
kapcsolattartas, feiadatok kiadasa, 
konzultacidk biztositasa, ertekeles, 
rugaimassag es alkalmazkodas a 
lehetdsegekhez, stb. szinten 
feiadatunk. 

Intezetigazgatd, 
szakfeieldsdk, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleidsok 

Folyamatosan; 
tajekoztatdk: 
oktober, marcius 

Egyiiltmiikodesek kezdemenyezese, a 
meglevdkfemitartasa, vendegfandrok 
fogaddsa. Fontos, a ku 1 so 
szolgaltatasok fejiesztese: a 
szolgaltatasok kiterjesztese, kiilfdldi 
hailgatdk oktatasa. Profilunkbol 
kovetkezden ez elsdsorban a 
festeszet, szobraszat, grafika, 
aikaimazott grafika, foto, 
textilmuveszet, esztetikai tanacsadas 
teriiletere terjed ki . 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleldsdk 

Folyamatosan; pi. 
a rdmai Szent 
Istvan Hazzal 
(2023. aprilis 10-
14 kozott - rdmai 
tanulmanyi 
kirandulas) 

Az eddigi tapasztalatokra epitve a 
kepzdmuveszeti kepzes intezmenyi 
huzdagazat szerepet fontos ienne 
megerdsiteni, a megievd 
hianyossagokat kikiiszdbdlni. 

Intezetigazgatd, 
mindsegi ranyitasi 
feieids, 
szakfeieldsdk, 
tantargyfeleldsok 

Folyamatosan; 
felulvizsgalat: 
november es 
aprilis vegi 
hatariddvel 

Az intezetnel dolgozok 2020/21 evi 
karrierterveinek ellendrzese a 
2018/i9-es tanevtdl az oktatdi 
teljesitmenymeres feltdltott adatai 
alapjan tdrtenik. Ezzel 
tulajdonkeppen a karrieilervek 
ertekelese is megvalosui, tehat kiilon 
szoveges ertekelest a karriertervek 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelds 

OTE tervezett 
kitoltesi iddszak: 
szept. 26-okt. 17., 
OTE vezetdi 
ertekelese: okt. 
17-nov. 2. 



megvalosulasarol nem kell 
keszitenunk. 

Az uj kan'iertervek (2022/23-as 
tanevre szolo) elkeszitese. 

Intezetigazgato, 
minden oktatd 

2022/23-as 
karriertervek 
iiatarideje: 2022. 
oktdber 14. 

Minosegbiztositdsi tervunk fontos 
eleme a pubiikdciok kerdese. 
Fontosnak tartjuk a 
kutatasfejlesztdst, a publikdciok 
tervezeset, tovdbbra is szorgaimazni 
kell a konferencidk szervezeset. 
Intezettink az oktatas mellett aktiv 
elmeleti es gyakorlati kutato, 
tudomanyos es fdleg muveszeti 
munkat vegez. Fontos, hogy 
tanaraink folyamatosan publikaljanak 
hazai es nemzetkozi szinten, alkotd 
miiveszeink lehetdseg szerint 
vegyenek reszt az orszag jelentdsebb 
kepzdmuveszeti tarlatain. 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
feieids, minden 
oktato 

Foiyamatosan 
koliegaink egyeni 
reszvete level 

A varos kepzdmuveszeti eletenek 
nyomon koveiese es az ahban vald 
reszvetei minden oklatdnak 
kdtelessege, ilietve haligatdink 
bevonasa is fontos feladat. 
Intezetunkben a kollegak kozotti 
szakmai kapcsolattartas szoros, 
egymas kiallitasainak latogatasa, 
aikalmankent megnyitasa jellemzd es 
altalanos. 

Intezetigazgatd, 
szakfeleldsdk, 
minden oktatd 

Folyamatosan: pi. 
Fametszd 
muveszteiep: 
oktober 28-nov 4. 

Anyagi lehetdsegeink ftiggvenyeben 
reszt veszunk a vizualis nevelesi es 
egyeb szakmai konferenciakon. 
Korikrel lervezes az aktudlis kiirdsok 
fuggvenye minden esethen: pi. 2022. 
nov. 10. a Vizualis Kultura Intezet 
oktatoinak alkotd es kutatdmunkajat 
bemutato tudomanyos konferencia (a 
Magyar Tudomany Unnepe 
alkalmabdl). 

Intezetigazgatd, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleldsdk 

Folyamatosan; i l l . 
aktualis kiirasok 
fuggvenye: pi. 
2022. nov. 10. 

Intezeti tevekenysegunk 
,,publikalasa", a nyilvanossag 
biztositasa, honlap frissitese, media-
megjelenes. Fontos (mint azt a 
beiskolazassal kapcsolatban mar 

Intezeti 
honiapfeleids; 
Posta Mate, 
intezeti 
adminisztracid 

Folyamatosan; 
feliiivizsgalat: 
november es 
aprilis vegi 
hatariddvel 



leirtuk), hogy az utobbi evek 
fontosabb tanari kiallitasai, az 
aktuaHs palyazatok, hallgatoi 
megmozdulasok, az intezethez 
kapcsolodo muvesztelepi 
gyakorlatok, evkozi es 
zardkiallitasok kepanyaga 
folyamatosan es naprakeszen 
elerhetd, megtekinthetd legyen 
intezetiink honlapjan. Facebook es 
Instagram profil tartalmainak 
aktualizalasa. 

A kovetkezd evek feladata tovabbra 
is a fiatal (kb. 26-tdl 35 eves korig) 
oktaldk meghivasa, heepitese, iiletve 
intezetunkben tovabbi megerdsitessel 
sziikseges fejieszteni a minosiiett 
oklaldk ardnydf (s ebbdl kovetkezden 
a hazai es nemzetkdzi kapcsolatok 
epfteset, a tudomanyos es muveszeti 
tevekenyseget). 

Intezetigazgatd, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleldsok 

Folyamatosan 
(strategiai eel) 

megtartdsa fontos 
es Intezeti eel is, 

tdvozott koUegdink 
resziegesen sikeriilt 

Oktatdink 
intezjnenyi 
nem regi ben 
helyet csak 
betolteni. 
Hatekonyabb humanerdforrast 
megtartd intezkedesekre lenne 
szukseg az intezmeny reszerdl, ami 
segitene oktatoink elkotelezddeset az 
egyetem iranyaba (egyetemi 
kedvezmenyek kialakitasa a fdallasu, 
videkrdl, de akar a fdvarosbdl bejard 
koliegaink szamara - szallasdij, 
parkolas, stb.),- belatva ezen 
intezkedesek megtartd erejet. 

Intezetigazgato, 
mindsegiranyitasi 
felelds, 
szakfeleldsok 

Folyamatosan 
(strategiai eel) 

Nyiregyhaza, 2022. oktdber 28. 

Tamoczi Jdzsef 

mindsegiranyitasi felelds 

/ 

-^of. Dr. habil. Szepessy Bela 

intezetigazgatd 


