Szolgáltatásfejlesztés: minőségi és mérhető diploma

EU támogatásból valósítja meg a hallgatói
szolgáltatásfejlesztést a Kaposvári Egyetem

és

intézményi

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2009-ben meghirdetett, a TÁMOP
4.1.1/08-01. „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban”
című intézkedés keretében a Kaposvári Egyetem sikeresen pályázott, amelynek
keretében 90 millió forintos támogatást nyert el. A projekt fő célja az intézmény
versenyképességének javításának érdekében a hallgatói és intézményi
szolgáltatások további fejlesztése.
Kaposvár, 2010. március 9. - A bolognai folyamatokkal kapcsolatban, a Kaposvári
Egyetemen kialakított új felsőoktatási mechanizmusok minőségi működtetésén túl az
Egyetemnek szüksége van a képzések és a munkaerőpiac kapcsolatának javítására és az
eddigi kapcsolatok hiányosságainak felszámolására. Az előbbieken túl, az intézmény
versenyképességének javításának érdekében az intézményi szolgáltatások további
fejlesztése, színvonaluk javítása is szükséges.
Ezen szükségletekből kiindulva az oktatási és a kutatási infrastruktúra (technológia,
kapacitás, minőség) fejlesztésén (TIOP 1.3.1) és megújításán túl, a Kaposvári Egyetem
jelen projekt keretében a következő fejlesztéseket tervezi: a végzett hallgatók
munkaerő-piaci helyzetét feltáró információs rendszerek létrehozását (pályakövetés,
alumni programok), olyan modulokkal, amely alkalmas a munkaerő-piaci információk
közvetítésére a hallgatók felé (karrier tanácsadás).
Az intézményi szolgáltatások
javítását: a menedzsment kapacitások (VIR rendszer harmadik modulja) és a hallgatói
szolgáltatások fejlesztését. A konkrét fejlesztési modulok:
A diplomát szerzők, munkaerő-piaci mozgásának, meghatározott életpályája-adatainak
gyűjtését, rögzítését, feldolgozását és elemzését lehetővé tevő szakmai-módszertani és
informatikai (DPR) fejlesztések képezik.
Pályakövetési tevékenységet megalapozó és a végzett hallgatók és az intézmények
közötti kapcsolattartást elősegítő alumni szolgáltatások módszertani megalapozása,
fejlesztése (a szolgáltatás portfólió kialakítása), továbbá az infokommunikációs hátteret
biztosító ALUMNI infrastruktúra (webalapú IT fejlesztések)
Adattár alapú vezetői információs rendszer fejlesztése és kapcsolódó menedzsment
szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztés célja az, hogy az egyetemen meglévő nagy
mennyiségű adatból információt szolgáltasson a vezetők számára, ezt könnyen
értelmezhető és transzparens módon megoldva.
Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének
pályaorientációs tanácsadás, humánerőforrás fejlesztés)
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Bővebb információ:
Név/cím: Szabó Gábor projektmenedzser - 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Telefon/fax: +36 82 505 831
E-mail: szabo.gabor@ke.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017-es azonosító számú
pályázati forrásból a „Diplomás pályakövetési és vezetői információs
rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex
hallgatói
humán
szolgáltatások
rendszereinek
kialakítása,
fejlesztése a Kaposvári Egyetemen.” című projekt keretében.

