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1

Intézeti beiskolrázasi stratégia folyamatos
aktualizálása, sziikség szerinti fejlesztése, új
elemek beemelése (p1. médiaszereplések növelése,
konferencia rendezvények bevezetése a
beiskolrízási programb4 dualis képzés
népszerűsítése, beiskolrázási roadshow_k
szervezése).

iftézetigazgatő
oktratasi tanácsadó
szakfelelősök

folyamatos

)
Az oktatői teljesítményértékelő rendszerbe adatok
feltöltése, javaslatok a rendszer fejlesáésére,
dokumenuílt vezetői ellenőrzés, új kariertervek
készítése.

itézetigazgatő
tanszékvezetők
minőségirrányítási
felelős

okÍóber 3l.

3.

Meglévő szolgráltatrási portfolió fejlesáése,
alkalmazott kutaüási eredmények szolgáltatrísi
lehetőségeinek kiaknazása az egyetemi Nlr-Inno_
Spin Kft. segítségével. Lehetőség szerint új
szolsáitatási körök bevezetése' partnerkör bővítése.

intézetigazgatő,
fudományos tanácsadó
tigyvezető igazgatő

folyamatos

4.
A hallgatók TDK_ra va]ó felkészítése, képzési
területenként hrázi TDK megszervezése, vóúlalati
szakemberek meshívasa a TDK értékelő zsűribe.

intézményi TDK-elnök,
tudomrányos tanácsadó

december I

5.
Hallgatói elégedettségmérések végrehajtása,
szakokra vonatkozó minőségfejlesáési javaslatok,
intézkedési tervek kidolsozása

szakfele1ősök,
tntézettgazgató'
IMFB-elnök

november 28.

6.

A gyakorlati képzés feltételrendszerének javítrása,

új egyiittműktidési megállapodasok megkötése
ipari, élelmiszeripari és mezógazdasági tizemekkel.
Dtuílis képzésben résztvevő vrállalatok körének
bővítése.

intézetigazgatő.
oktatási tanácsadó

2017. október
31.

7.

Felkésziilve a 20l8_as akkreditacifua" a vállalati
drr.ílis mintatervek átdolgoz ása az új mintatantervek
alapjan.
Az irúézeti képzési programok folyamatos
fejlesztése, új képzési programok kidolgozása és
akkreditrálrísa:

Székhelyen kí\riili (Kisvrírda) gépeszmérntiki
BSc. és műszaki felsőoktatási szakképzés
(rnűszaki mérnökasszisztens) indíthatóságrának
előkészítése,
Légiközlekedési Injőző szakmérnöki szak
alapítísi és indítási dokumentr{cióinak
előkészítése,
A durális képzés bevezetése 2018
szeptemberétől az MM szakon.
Duális vállalati partnerek szímrínak növelése.
Műszaki felsőoktatrísi szakkéozési szak indítrási

tntézetigazgató,
oktatasi tanácsadó,
szakfelelősök

folyamatos
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kérelmének elkészítése.

8.

Konferencia szervezés, publikálrási lehetőség
biztosítrísa az intézeti oktatók számáta:.

- ,,U1 utakon az agriárszektor''. Közös
konferencia a Primom Alapítvannyal a
Magyar Tudomríny Ünnepe keretében.
(2017. november 6),

- Emlékkonferencia. 55 éves a Jármű-és
Mező gazdasági Géptani Tanszék,

- DokÍoranduszok háu'i beszámolója (2018.
miírcius),

- Részvétel a Műszaki Tudomány az Esz,ak'
kelet Magyarorczági Régióban konferencia
szervezésében (20 1 8. május)'

- A nykegyhlázi pilótaképzés 50 éve
elnevezésű konferencia szervezése 2018
első felében.

tudomrányos tanácsadó
intézetigazgató

folyamatos

9.
Belső továbbképzések megszetvezése az intézeti
dolgozók számára: összoktatói értekezlet'
minőségirányítasi, munkavédelmi, tiizvédelmi, stb.

tntézetigazgatő,
oktaüási tanércsadő,
IMFB elnök

folyamatos

10.

Az intézeti oktatók bazai és nemzetközi konferen-
cirákon való részvételi lehetőségének biztosítasa:

- ISCAME, Debrecen20t7.10.12'14.
- Tudomrány Napja Erdélyben (Kolozsvar,

2017. november 25)
_ Szent AtanáaHittudomámyi Főiskola Dokto-

randuszok Konferenci ája, 2077' november
- Múszaki, technológiai és gazdaséryi kihívá-

sok a 21'. széu;adban, Szeged (2017. decem-
ber 8.)

- FMTÜ' Kolozsvar (2018. marcius)

intézetigazgatő,
tudomarryos tanácsadó

folyamatos

11.

Kutatrás-fejlesztés, aktrrális kutatasi témék a
intézetben:

Megújuló energitík kutatasa;

Traktorok teljesítményátviteli rendszereinek
vizsgáIata;
Rezisztens szőlőfajtak nemesítése, szőlőfajták
elfogadtatrása; Energianövények szántóÍi'ldi
termesztésének technológiai fej lesztése;

Kertészeti termények, gyógynövények és
egyéb nyersanyagok tartósíüástechnológiájanak
kidolgozrása _ beltartalmi vizsgálatok az t$

szér:rtási eljrár:ások után (AMKSZI-val
közösen); Amarant beltartalmi vizsgálatok;
Zöldségek, gyÍimölcsök fagyaszfv a szétítá.sa;

Mezőgazdasági termények és dísznövények
fagyasffira szérítása;
Permetezőgép-vizsgáLóberendezésfejlesztése;
A talajerő_utrínpótlasi szabadfiildi tudományos
kísérletek (Nitro génművek)

fudományos tanácsadó,
témavezetők

folyamatos
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12.

Hiányző jegyzetek, oktatási segédanyagok
elkészítése írott, illetve elektronikus formában
(Mooc):

- Mtiszakialapismeretek,
_ Korszerű élelmiszer-tartósítrísi és tarolási

technológiák,
_ Statika mérnök hallgatóknak,
- A Nyírség tríjjellegu növényeinek

kömyezetkímélő termesáése és
fe1dolgozása,

- Kömyezetk'tmé|ő agrotechnikrík természet-
tudományos alapiai.

szerzók
2018 június

13.

A hallgatói szolgáltatások fejlesztése:
Új patronáló tanrírok kinevezéseo felkészítése,
továbbképzése;,

,,Nyitott labor'' prograÍn a gyakorlati képzés
elmélyítésére;
Hallgatóink országos és nemzetktizi
versenyekben való részvételének anyagi
tétmogatása (p1. Pneu-mobil, Tésztahíd, Bosch
gokart);
Üzemlátogatások, szakmai tanulmarryutak
szervezése a hallgatók, oktatók számára az
alábbi helyszíneken (p1. Audi, Mercedes,
Brassó helikoptergyár, Nyíre gyhazi repiilőtér'
opel Csősz, ptatan Autőház, Észak
Magyarors zági Közlekedési Központ, Záhony -
Port, DKV Zrt., Axiá| Kft., Horváth kertészet,
Debreceni reptilőtér) ;

A hallgatói mobiliüís fejlesáése (kíildés-
fogadás) CEEPUS, Erasmus keretében: (pl.
Temesvríri, Marosvrísiírhelyi, Poznani Műszaki
Egyetemekkel);
Cégbemutatók szervezése, elhelyezkedési
lehetőségek bemutatasa (p1. Henkel, Coloplast,
SMC, Cad Zeiss Vision Hungary Kft., stb.);

Innovációs délutanok szervezése, új műszaki
fei le sztések bemutatiísa.

intézetigazgató,
szakfelelősök

Dr. Dezső Gergely
Dr. Pay Gábor

folyamatos

14.
Dolgozói elégedettségmérés végrehajtasrínak
szervezése. intézeti eredmények kiértékelése

IMFB elnök 2017
november

15.

Intézefr PR tevékenység fej lesztése :

Az intézeti, tanszéki honlapok folyamatos
frissítése, tartalmi fejlesáése (oktatási
anyagok, feladatok naptakész információk,
elégedettségmérések eredményei, stb);

htézeti Facebook oldal frissítése,
karbantartrísa;
A régió vállalatainak személyes megkeresése,
szolgáltaüás kínálat ismertetése célj ából.
A PR tevékenysés erősítése az kott saitóban,

íntézetigazgatő,
oktatrísi és tudományos
tanácsadó

folyamatos
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rádióban, te1evízióban (pl. Magyar Mezsgye,
Őstermelő, Agrarunió, Nyíregyhr2i Tv,
Kölcsev TV. Kelet-Masyarország)

16.

Programok az okatás színvonaliának emelésére, az
oktatók szakmai felkésztiltségének j avíLására:

Az oktatók szakmai tovabbképzéseken való
részvételének biztosítrísa az alábbt területeken:
Mérnökknári, minőségirrányítasi, MooC,
SAP' IWE képzések.
Külső cégekkel együttműködve szakmai
bemutatók megszervezése az Intézetben
(Henkel, Rumed Kft.)
Ipari tapasztalattal rendelkező külső
szakemberek bevonása egyes témakör<ik
oktatásába (Gé:pgyártástechnológia: Antal
Csaba IWE mérnök, McE Nyíregyhríza Kft.;
Dr. Dudas Illés igyvezető, DifiCad Kft.;
Üzemszervezés: Sápi Tamas termelési
isazsatő. Dunapack)

oktatrási tanácsadó
szakfelelősök, folyamatos

17.

Szolgáltatásfejlesztésabeszetzettújberendezések,
műszerek, akkreditált labor felhaszná]asával, a
tanszéki szolgáútatasi tervek átdo|gozása.
T erv ezett tanfolyami szolgaltatasok :

_ CNC gépkezelő és forgácsoló tanfolyam
szervezése,

_ Nemzetközi hegesztőmérnök képzés (IwE)
indítísa.

_ Közuti szakoktatók, iskolavezetók,
vizsgabiztosok alap- és továbbképzése.

_ Hegesztő tanfolyam szervezése önköltséges
alapon,

_ ,,Műhold alapú helymeghatározás
alkalmazásai a mezógazdasubaf' nevti
továbbképzés a KITE Zrt.'vel közös
szervezésben'

_ Növényvédő eép ellenőrző állomrís
kialakítása (NGEA) a Magyar Növényvédő
Szakmémöki és Növényorvosi Kamara
ésisze alatt.

Dr. Szigeti Ferenc
Dr. Péter LászLő

intézetigazgatő

folyamatos

18.
Laborfejlesztés: kiemelten az iáramlástani,

energetikai va]amint a talaj labor kialakítasa.
intézetigazgatő,
oktatrísi és tudomrínyos
tanácsadó

2018.
augusztus

19.

Az oktaüási infrastruktura fejlesztése, új

berendezések, szoftverek okÍatrásba való
bevezetése.

oktatasi tanácsadó,
szakfelelősök,
tantárs\'felelősök

20l8. április

20.

A hallgatói elégedettségmérések megszervezése,
kijeliilt oktatók hallgatói véleményezése,
felmérések végrehajüís4 kiértékelése,
minősésfeilesztési iavaslatok kidolgozasa.

IMFB elnök marcius 30.

21.
Az oktatas kutatas személyi feltételeinek
feilesáése:

irftézettgazgatő 2018. június
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PhD-fokozatok szémá,rlrak növelése: Szegedi
A., Szilágyi A.,
1 tr ffiiskolai docenssé előléptetése 2018
januarjaban (Ravai Nagy Sríndor),
lfó PhD fokozattal rendelkező adjunktus vagy
Íöiskolai docens felvétele a hivatiísos
repülősépvezető képzésbe.

22.
Együttmúködés a Tang azdasággal, közreműködés a
talajvizsgaló laboratórium akkreditaciójának
e1őkészítésében.

Dr. Szabó Béla
Dr. Szabó Miklós
intézetisazsató

2018.
augusztus 30.

23.
Magyar Tudomiínyos Művek Tara (MTMT 2)
nemzeti bibliográfiai aóatbazisba az oküatók
oublikációinak folvamatos felvitele.

tudomrínyos tanácsadó folyamatos

24.
Intézményi akkreditációra való felkésztilés intézetigazgatő

tanszékvezetők
szakfelelősök

folyamatos

Nyíregyhaza, 2017 . október 1 7.


