SAJTÓKÖZLEMÉNY
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.
2012. február 28. Projektzáró rendezvény

Kaposvár, 2012. február 28
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017
2012. február 28-án került sor a Kaposvári Egyetem európai uniós pályázati forrásból
megvalósuló projektjének zárórendezvényére. A rendezvényen részt vettek az Irányító
Hatóság és a Közreműködő Szervezet képviselői, az Egyetemmel a fejlesztés kapcsán
együttműködő szervezetek képviselői, valamint az Egyetem vezetői, hallgatói és dolgozói.

A Kaposvári Egyetem TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017-es azonosító számú „Diplomás pályakövetési
és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán
szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen.”című pályázata 2012.
február 29-én lezárult. Az intézmény versenyképességének javítása érdekében a projekt keretében
különböző hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztések valósultak meg. Megalakult a hallgatók
számára a karrier és pályaorientációs tanácsokat nyújtó Karrier Iroda, melynek keretében különböző a
munkavállalást előkészítő tanácsadásokon vehetnek részt hallgatóink. Az iroda munkatársai segítik a
tanulmányok alatti munkakeresést is. A projekt további eredménye, hogy a Kaposvári Egyetem
kialakította Diplomás Pályakövetési Rendszerét (DPR). A DPR program keretében folyamatos
vizsgálatokat folytatnak a végzett hallgatók körében munkaerő-piaci helyzetükkel kapcsolatban. A
felmérés célja, hogy a KE visszajelzést kapjon képzései minőségéről .
Elindult a régi diákokat közösséggé formáló ALUMNI program is. A kapcsolatok erősítése érdekében
segítséget nyújtunk az öregdiák-találkozók szervezéséhez. Hírleveleinkből értesülhetnek regisztrált
tagjaink egyetemünk híreiről, rendezvényeiről. Továbbá kedvezményes szolgáltatásokkal várjuk a
szervezetünkhöz csatlakozó végzetteinket. Az öregdiák közösség építése a Facebook-on is folyamatos,
ahol saját profillal jelent meg intézményünk.
A Menedzsment szolgáltatások fejlesztésének célja hogy a felsőoktatási intézményekben korszerű
menedzsment módszerek, és ezekhez kapcsolódó informatikai alkalmazások támogassák a vezetői
döntéshozatal, illetve az intézményirányítás folyamatait.
A vezetői információs rendszer (a továbbiakban: VIR) kifejlesztésének két fontos célkitűzése az Egyetem
vezetőinek és felsővezetőinek pontos, naprakész, könnyen áttekinthető, az egyetem tevékenységi
köreinek minél szélesebb körét magába foglaló információkkal való ellátása, a rendszeres és eseti
döntéshozatali folyamatok támogatása, illetve a főhatóságok felé történő automatikus és eseti
adatszolgáltatási igények kiszolgálása.
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