DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR
AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK
SZABÁLYZATA
1.§
Általános rendelkezések
1.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar e szabályzatot a Debreceni Egyetem
egészére vonatkozó, azonos szabályzat alapján készítette, figyelembe véve a Karon
folyó képzés sajátosságait is.

2.

Az oktatói munka véleményezésének célja:
-

az oktatás színvonalának emelése
a hallgatók felelősségtudatának növelése
a véleményezési jog gyakorlásának lehetővé tétele
a vezetés humánpolitikai döntéseinek segítése
a kiváló oktatói munka elismerésének segítése
az oktatók folyamatos visszajelzést kapjanak munkájukról

3.

A Szabályzat hatálya a Kar összes oktatójára vonatkozik, a véleményezésben a BA és
MA képzésben tanuló hallgatók vehetnek részt.

4.

A hallgatót véleményének kinyilvánításáért vagy annak elmaradásáért semmilyen
hátrány nem érheti. A véleményezés joga a hallgatói jogviszonyból eredő alanyi jog.

5.

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének megszervezését a Kar
Minőségbiztosítási Bizottsága végzi, amelyben a HÖK által delegált hallgató is részt
vesz. A technikai lebonyolításhoz szükséges segítséget a Kar dékáni vezetése adja
meg.
2.§
A véleményezés szabályai

1.

Az oktatók véleményezése általában tanévenként egy alkalommal történik, a tanév
végén, kivéve azon oktatókat, akik az első félévben befejezik a tantárgy oktatását.

2.

Az oktatói munka értékelésekor a tantárgy oktatását és a vizsgáztatást egyaránt
figyelembe kell venni.

3.

Az oktató munkájáról csak az általa oktatott hallgatók mondhatnak véleményt. Akkor
lehet a hallgatók által véleményezettnek tekinteni az oktatót, ha arról az általa oktatott
hallgatók legalább 30%-a véleményt mondott.
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4.

A hallgatók az oktatók munkájáról az erre a célra elkészített kérdőív kitöltésével
mondhatják el véleményüket. A hallgatóknak jogukban áll a kérdőív egy vagy több
kérdésére nem válaszolni. A kérdőívet a tanszékvezetőkkel együtt az oktatott terület
sajátosságait figyelembe véve a Minőségbiztosítási Bizottság állítja össze, majd
véleményezteti a HÖK testületével és az igazgatóval.

5.

A Minőségbiztosítási Bizottság az általa kitöltetett kérdőíveket a kitöltést követően
legkésőbb egy hónapon belül feldolgozza és kiértékeli.

6.

A kitöltött kérdőívekbe és azok értékelésébe csak a dékán, a HÖK elnöke, a
Minőségbiztosítási Bizottság tagjai és a tanszékvezetők nyerhetnek betekintést.

7.

Az oktatók jogosultak a róluk készült hallgatói véleményezést megismerni, a
lebonyolítás módjával, egyéb rendellenességekkel kapcsolatban panasszal élni az
igazgatónál.

8.

A hallgatói vélemények figyelembevételével tett esetleges munkáltatói intézkedésekről
az igazgató tájékoztatja a HÖK vezetését.
3.§
Záró rendelkezések

1.

Az oktatók munkájáról készített és kitöltött kérdőívek hivatali titkot képeznek, azokat
elzárt helyen kell tárolni. Az iratokba betekintő személy(ek)nek titoktartási
kötelezettsége van. Ez különösen érvényes az oktató személyiségi jogait érintő
adatokkal kapcsolatosan.

2.

A kitöltött kérdőíveket három évig kell megőrizni.

3.

Indokolt esetben a Kar dékánja jogosult a Kari Tanács ülésén közzétenni az oktatóról
készült véleményezés azon szakmai és pedagógiai részleteit, amelyek nem tartoznak a
személyiségi jogok védelmének kötelezettsége alá.

4.

Jelen szabályzatot elérhetővé kell tenni mindazok számára, akik részt vesznek a
véleményezési folyamatban.

Jelen szabályzatot, mint a korábbi szabályzattal egyezőt, a Kari Tanács 2011. február …-n
megtárgyalta és elfogadta.

Debrecen, 2011. február ...
Dr. Duffek Mihály
dékán
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