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ELTE TTK és intézetei oktatói létszáma

2011:     425 fő

2017:     374 fő 

Kémiai Intézet



Kémiai Intézet korfája

határozatlan oktatói szerződéssel rendelkezők száma

nincs 30 alatti; alig van 40 év alatti; túlsúlyos az 55-59 korosztály

10 éven belül a Kémiai Intézet oktatóinak negyede (16 fő) nyugdíjba megy!



A korfa beosztásonként

docensi induló kor 40 év  (habilitáció kell)

egyetemi tanári induló kor 50 év (MTA dokt. kell)

docens és egy. tanár: magas követelmények

DE: a korfát a fiatal adjunktusok hiánya

és a tovább nem lépett 

idős adjunktusok és docensek

nagy száma torzítja



A korfa tanszékenként



Kis javulás

Idén két alkalommal vehettünk fel munkatársakat,

bár egy részüket határozott időre:

2017. január

Kiss Edina     (határozatlan, mesteroktató)

Mátyus Edit (határozatlan, adjunktus)

Vácziné Schlosser Gitta (határozatlan, adjunktus)

Gyulai Gergő (határozott, tud. munkatárs)

Németh Zoltán (határozott, tud. munkatárs)

2017. szeptember

Nemes Anikó    (határozott, adjunktus)

Tolnai Gergely (határozatlan, adjunktus)

Varga Zsófia (határozatlan, mesteroktató, Szombathelyen)



A minőségbiztosítás helyzete



Minőségbiztosítás a Kémiai Intézetben

A Kémiai Intézet úttörő volt a minőségbiztosítás bevezetésében az ELTE-n. 

1. fázis („Császár Attila”)

Excel táblázat kitöltése; talán túl bonyolult és túl részletes adatbekérés

2. fázis („Surján Péter”)

Web táblázat kitöltése; talán túl egyszerűsített volt

Előnyös tulajdonság volt: 

a Kémiai Intézet munkatársai számára nyilvános volt az összefoglaló eredmény

Rossz tulajdonság volt:   

igazából nem használta az eredményt senki semmire



ELTE Stratégiai Adatbázis

Nagy előrelépés volt az ELTE minden munkatársának szakmai (oktatási/kutatási) és

közéleti tevékenységéről egységes adatbázis létrehozása.

Előnyös tulajdonságok:

- Az adatokat mind külső adatbázisokból vették át

⇒ nem (vagy nehezen) manipulálható eredmények

- nagyon sokféle minősítési szempont jelenhetett meg, minden karnak elfogadható volt

- felhasználása jutalmazásra (⇔ egyszeri alkalom volt, túl szűk körnek)

Rossz tulajdonságok:

- Az adatokat mind külső adatbázisokból vették át

⇒ nem lehett elérni nyilvánvalóan rossz adatok javítását sem; abszurd Neptun adatok

- „validálni kötelező”: nincs szervezett visszajelzése a rossz adatoknak

- nem voltak nyilvánosak még a nem bizalmas / összefoglaló adatok sem

(⇔ MTMT adatbázis, doktori.hu)

- csak a rektori szint nézhetett bele az adatbázisba

- akkor lenne hasznos, ha pl. tanszékvezetők is használhatnák

- hiányzik az általános felhasználása (pl. fizetésemelés, előléptetés, (büntetés?) )

- mi a jövője?   



Köszönöm a figyelmet!

Köszönetnyilvánítás: a korfa-statisztikai adatokat Szabóné Tunyogi Helga szedte össze,

az ábrákat Zsély István Gyula készítette. 


