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Intézkedés Felelős Határidő

1. Hallgatói Szociális' ,::,:

Bizottság u HÖr-or' uéitr Hetei Norbert 2012. február 20.

2. A szociálís trímogatási

rendszer eleltronikus 
-,.l

i

pilyazati formára való teljes

áttérése ,-,','

Hetei Norbert

2012. olsóber 10.

3. HoT csapatépíto tréningek

minőségügyi munka j avítása

érdekében (ismétlődő) , 
' '

KovácS Lászlő 201;2.június 21.

4. HOT honlap folyamatos

fejlesáése és frissítése , , Kálmandi Sandor Folyamatos

5. Fórumok szervezése a

hal 1 gatók táj ékoúatás iíia é s
:

igényeik felmérése .l,
KálmandilSríndór z}I2.június vége

6. A szoctáIis támogatási

rendszer telj es egységeiítése,

és főiskolai szintti kiosáása

Hetei Norbert 2012. december vége

Minősédejlesztési terv eredményessége a 2012-es évben

l. A Hallgatói_]Szociális Bizottság létrehozása nem valósult meg. A Hallgatói

Önkormanyzati Testi'ilet a szociáIis támogatásokat egy teljesen új elelctronikus

felületen végzí 2012. szeptember 24-től,. A szociális Bizottság részére szánt

feladatokat a Kari DJA tagok végzik. Az eIek1ronikus felületen a 2011. auguszlusában

elfogadott pontozási rendszert használjuk fel, amelyet már az e\őző (2011-es

fej le sáési tervben) ís me gemlítetltink szociális rendszer új ításaként.



2. A szociális támogatás pályázatának elektronikus formátumra való áttérése. Az

elektronikus páIyazati rendszer 2012- szeptemberi 24-tő| indult el. A Neptunon való

páIyázási mód a 2011. évi tapasztalataink miatt megszílnt. Az új elektronikus feltilet

tökélete sen múkö dik. A felület elérhető sé ge szoctam.nyf.hu

A rendszer összehangoltan mríködik a főiskola Neptun rendszerével' így a
hallgatóknak a személyes adatait nem kellkiilön felvinni, és az adatok valósak.

HÖT c sapatéi1ar'eittgék' minőségügyi munka j avítása érdekében.

2OI2. tavaszi,iiÍétve őszi félév elején több csapatépítő tréninget szewezett a HÖT, így

az eg1rrnás ,;ktizritti münkakapcsolatok javultak, és a munkafolyamatok

gördülékenyebbén összehangoltabban valósulnak meg.

aJ.

5.

4. HoT honlap folyamatos fejlesáése és frissítése a mai napig megoldott. A hallgatók

tájékoúatás 
""öo 

kereszttil is történik. Pl. szociális támogatás tájékoúatÍs,

rendezvények st!.,, .' .' ''

Fórumok szervezése a hallgatók tájékonatásara és igényeik felmérése

20t2-es tavaszi ,illetve őszí félévében tobb Fórumot szervezett a HÖT. Ezek a

Fórumok általában karonként lebontva történiék még, ahol a hallgatók tájékozódhattak

a főiskolaról, a foiskolai kiilönböző rendezvényeiről, illetve a igényelhető

p ály azatolcó l, támo gat as okró l.

'l

A szociális támogatási rendszer teljes egységesítése még nem valósult meg, fejlesztési

tervtinkben i',d'..1,1** 2012. decembert je|oli meg' a teljes,egységesítés kérdése

folyamatosan napirenden Van a Diákjóléti Albizottság tilésein.

6"

Nyíregyhaz a, 2O72.szeptember 27.
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