
PÁLYÁZAT 

a Sapientia EMTE Biomérnöki Tanszék  

Tanszékvezetői tisztségének betöltésére 

 

Jelen tanszékvezetői program irányelvei a Biomérnöki Tanszék közös feljesztési 

elképzeléseinek megvalósítása, a tanszéki közösség érdekeinek érvényesítése, az oktatási-

kutatási és társadalmi tevékenységek fejlesztése, a szakmai fejlődés és a közösségépítés.   

Céljaiban a tanszék napi menedzsmentjével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok 

ellátása, illetve a tanszéki közösség által meghatározott kiemelt fontosságú feladatok teljesítése 

tükröződik.  

 

1. Fejlesztési elképzelések 

A középtávú stratégiai prioritás a Csíkszeredai Kar és a Biomérnöki Tanszék 

infrastrukturális, oktatási és kutatási potenciáljának a térségi igényeknek megfelelő fejlesztése, 

az oktatási-kutatási paletta bővítésével és a társadalmi beágyazódás megerősítésével, az alábbi 

fejlesztési irányok szerint: 

 

1.1. Oktatásfejlesztés 

BSc szint 

Testnevelés és sporttudományok területen két új alapszak indítása két helyszínen (Testnevelő 

tanár és Edzőképző szakok) 

- humán erőforrás igény biztosítása partner egyetemek segítségével 

- infrastruktúra biztosítása együttműködési szerződések alapján, valamint saját 

létesítmény szintjén. 

Egészségtudományok területen alapszak indítása (Általános asszisztensképző) 

- humán erőforrás igény részleges biztosítása partner intézmények segítségével 

- infrastruktúra biztosítása együttműködési szerződések alapján, a Megyei 

Kórházzal és Hargita Megye Tanácsával partnerségben, valamint a laboratóriumi 

rendszerünk korszerűsítésével (sejtbiológia-immunológia labor felszerelése). 

Környezetmérnöki területen a Környezetmérnöki szak átalakítása Környezeti informatika 

szakiránnyal 

- az akkerditációs lehetőségeknek megfelelően, 

- a jelenlegi humán erőforrásra, infrastruktúrára alapozva, 



- a szakindítás megfelelő megalapozása a kereslet és hosszútávú fejlesztési 

lehetőségeinek szempontjából.  

Az oktatási paletta bővítésének lehetősége az új szakokra alapozva, a térségi erőforrásokra és 

fejlesztési elképzelésekre támaszkodva: 

- Orvosi kozmetika – kozmetikai termékek technológiája, Balneo-fiziko-kinetoterápia 

- mindkét szak a térségi sajátosságokra épít. 

MSc szint 

Biotechnológiák területen egy mesterképzés indításának előkészítése (Alkalmazott 

biotechnológiák) 

- alapképzéseink végzős hallgatóinak igénye függvényében 

- a jelenlegi humán erőforrásra és infrastruktúrára alapozva 

Egészségtudományok területen egy mesterképzés indításának előkészítése (Orvosi 

biotechnológiák, 1 éves képzés) 

- alapképzéseink végzős hallgatóinak igénye függvényében 

- a jelenlegi humán erőforrásra és infrastruktúrára alapozva. 

PhD szint  

A jelenleg működő Alkalmazott Kémia doktori iskola erősítése és a doktorandusz hallgatók 

szakmai fejlődésének biztosítása 

- kutatási témák kidolgozásával, 

- a tanszéki kollégák oktatóként vagy témavezetőként való bevonásával,  

- ösztöndíjak, pályzáati források bevonásával, 

- jövőkép, karrierlehetősége körvonalazása segítségével.  

Interdiszciplináris vagy Növényi és állati erőforrások (Resurse vegetale și animale) 

doméniumban saját doktori iskola megvalósítási tervének előkészítése 

- humán erőforrás igényt az egyetem 3, hasonló tudományterületen tevékenykedő 

habilitált oktatója segítségével lehet megteremteni 

- a habilitáció megszerzésének elősegítése tanszéki kutatási munkák vagy más 

erőforrások segítségével. 

 

1.2. Kutatásfejlesztés 

A tanszéki kutatási témák kidolgozása, fejlesztése és új kutatási irányok indítása, az alábbi 

kutatási prioritások alapján: 

- Proteomikai, transzkriptomikai vizsgálatok, specifikus fehérjék tanulmányozása 

különböző patológiákban, 



- Anyagcseremérnökségben alkalmazott génsebészet és transzkriptomika, 

- Környezeti biotechnológiai vizsgálatok extrém élőhelyek mikrobiótájának 

felmérésében, szennyvíztisztításban és hulladékhasznosításban, 

- Alkalmazott mikrobiológia: mikroorganizmusok és növények közötti összefüggések 

vizsgálata; bélbakériumok metabolikus aktivtásának vizsgálata,  

- Környezeti geokémia- a légszennyezés biotikus és abiotikus környezetre való 

hatásának, valamint a geoszférák közötti kapcsolat vizsgálata, 

- Gyulladásos markerek és csontmarkerek sportbiológiai jelentőségének vizsgálata, 

- Hőátadással jellemzett hidrodinamikai modellek vizsgálata.  

A tanszéki kutatási tervek megvalósításához elengedhetetlen kutatási források bevonása 

(intézményi szintű megoldás szükséges a nagyobb kutatási témákban való részvétel 

biztosítására) az alábbiak szerint: 

- stratégiai partnerségek működtetése a térségben működő kutatóközpontokkal,  

- stratégiai partnerségek kialakítása a jelentős térségi intézményekkel a pályázati 

források elérhetőségének növelése céljából,  

- hatékony pályázatfigyelés megvalósítása.  

Tudományos kommunikáció és a tanszéki kutatási eredmények láthatóságának növelése 

- ACTA Sapientia Biotehnologica indítása, 

- saját konferencia szervezése,  

- tudományos publikációk támogatási rendszerének kidolgozása segítségével.  

 

1.3. Társadalmi szerepvállalás 

A társadalmi szerepvállalás szempontjából a tudománynépszerűsítés, a tehetséggondozás 

folytatása, fejlesztése, előadások, workshopok szervezése és középiskolás diákoknak 

szervezett tudományos műhelyek elindítása a fő célok. Emellett a tanszéki közösség által 

képviselt szakmai tudás és know-how térségi, székelyföldi hasznosítása kiemelt fontosságú, az 

alábbi prioritásokkal alapján:  

- Élelmiszer, környezeti és genetikai szolgáltató laborrendszer megvalósítása, 

- térségi szereplőkkel való stratégiai partnerségek formalizálása és megvalósítása,  

- helyi problémák iránti érzékenység biztosítása, szaktanácsadás biztosításával 

fizikai személyeknek, érdeklődőknek, 

- piaci szereplőkkel való együttműködés, az oktatási-kutatási stratégiák alakítása 

céljából, szakmai kerekasztalok és workshopok segítségével.  

 



2. Megvalósítási terv 

2.1. A tanszéki tevékenységek minőségi koordinálása 

A tanszéki tevékenységek napi menedzsmentje már jól bejáratott feladatkör, amelynek 

minőségét az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tanszék oktatói és az adminisztrációs 

munkatársak között jól működő kollaborációval lehet biztosítani. A napi feladatok sikeres 

megoldásához a kollégiális hangulat, valamint a kiadott feladatok követése, ezek megoldásának 

határidőkhöz kötött ellenőrzése, rendszeres tanszéki ülések/munkaülések) és folyamatos 

kommunikáció fenntartása szükséges.  

A tanszéki adminisztrációs tevékenységek hatékonyságának növelése 

- a tantervek-álláskeretek és órarendek, valamint ezekhez kapcsolódó 

tevékenységek digitális platformon való kidolgozásának megvalósítása 

segítségével, 

- a megfelelő informatikai platform létrehozásának előkészítése és kari prioritásként 

való kiemelése.   

A fentiek mellett a teljes tanszéki közösség bevonása a döntéshozásba, a Tanszéki Tanács 

bővítése és feladatainak diverzifikálása biztosítja a tanszéki tevékenységek hatékonyságának 

növelését és fejlesztési elképzelések megvalósítását.  

A humán erőforrás fejlesztést tanszéki prioritásként kell kezelni, az alábbiak szerint: 

- a habilitációt megcélzó kollégák támogatása,  

- az előrelépéshez szükséges kritériumok tanszéki szintű követése,  

- publikációs tervek kidolgozása és követése. 

 

2.2. Oktatásszervezési feladatok 

A Tanszék által gondozott szakok napi oktatásszervezési feladatai mellett hangsúlyos 

figyelmet szükséges fordítani a működő alap- és mesterképzési szakok szempontjából 

- a meghirdetendő szakok helyzetének felmérésére, felvételi kampány tanszéki 

feladatainak koordinálására,  

- felvételi kampány sikerességére:  

o mit tehet a tanszéki közösség együtt és egyénenként?  

o a Tanszék vonzáskörében található térségi partnerek hozzájárulása, 

- a hallgatók lemorzsolódásának megakadályozása és szakmai fejlődésének biztosítása 

a curriculán kívüli tevékenységek segítségével (kutatási projektekbe való bevonás, 

diákkutatási témák hirdetése, konzultációs lehetőségek biztosítása a felzárkóztatás 

érdekében, illetve szak- és szakcsoport specifikus összerázó események szervezése) 



- államvizsgára való jelentkezés feltételeinek meghatározására ill. az államvizsgák 

szervezésére (tanulmányi programfelelősök és szakkordinátorok szerepe)  

- tartalmas szakmai gyakorlatok megvalósítására 

- távlati/stratégiai célként új szakok indítási /a meglévő szakok átalakítási 

lehetőségeinek elemzésére.  

A létező szakok konszolidációja és fejlsztése kiemelten fontos a tanszékvezetői tisztség 

betöltésének időszakában, a tanszéki munkatársak javaslatainak összegzéséből származó 

fenntartható megoldási javaslatok, akciótervek kidolgozása és a tanszéki erőforrások ez irányba 

való átszervezése a mindenkori tanszékvezető feladata. 

 

2.3. Kutatásszervezési feladatok  

A tanszéki kutatási témák működtetése a BIBIRC kutatóközpont keretében, az alábbiak 

szerint: 

-  a kutatóközpont működésével járó operatív feladatok megfogalmazása,  

- kutatási források bevonásának megvalósítása,  

- a jelenleg működő tudományos irányok, témacsoportok jól körülhatárolt struktúrákba 

való szervezése (kutatócsoportok vezetői-csoporttagok-infrastruktúra), 

- “kintről” is jól látható nevet és keretet adni a tanszéki tudományteremtés irányainak,  

- nemzetközi kapcsolati háló kiépítése.  

2.4. Térségi szerepvállalás 

Térségi szereplőkkel való kapcsolattartás szempontjából kiemelten fontos, a Biomérnöki 

Tanszék fejlesztési irányainak megfelelően megfelelően: 

- a tanszék tevékenységének térségbe való beágyazódottságának felmérése, 

- térségi szereplők bevonása a tanszék fejlesztési elképzeléseibe – lehetőségek 

felmérése találkozók, kerekasztal beszélgetés szintjén (középiskolák, vállalkozások, 

állami szakintézmények, önkormányzatok, sajtó, más társadalmi szereplők 

képviselőivel), 

- a tanszéki közösség bevonása a regionális fejlesztési elképzelések kidolgozásába. 

 

Miklóssy Ildikó, 

 
 
Csíkszereda, 2020. 09. 20. 


