
Tisztelt Hallgató! 

 

Ezúton tájékoztatom arról, hogy 2021. április 22-én megalakult a Logisztikai 

Folyamatfejlesztési Bizottság (továbbiakban: LFB), melynek feladata a Logisztikai 

Intézethez kapcsolódó folyamatok hatékonyságnövelése az intézet hallgatóinak, oktatóinak, 

valamint vállalati partnereinek bevonása mellett.  

A szervezet kétféle módon kívánja elősegíteni a hatékonyabb működést, ezek a 

következők: 

I.  Tantárgyak, oktatók értékelése: Félév végén az aktuális félévben oktatott tárgyak, 

előadást/gyakorlati órát tartó oktatók hallgatók által történő értékelése valósul majd meg, mely 

alapján az LFB elnöke szükség esetén változtatásokat kezdeményez az érintett tárgy(ak), 

személy(ek) bevonása mellett. 

II. Kijelölt területek fejlesztése: Az LFB tagjainak egyetértésével kijelölt területek tekintetében 

az oktatók, hallgatók, vállalati szakemberek javaslatokat fogalmaznak meg, melyek alapján az 

LFB cselekvési terveket dolgoz ki, illetve az előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást ad. 

Az LFB legutóbbi ülése alapján a következő 4 téma került kiválasztásra, melyek 

tekintetében 2021.05.28-ig kérem véleménye megküldését a https://logcrm.uni-miskolc.hu 

web-es felületen keresztül. 

 

Témák:  

1. Hallgatók létszámának növelése, valamint a sikeres szereplés elősegítése a TDK-n, 

valamint a hallgatói versenyeken. 

2. Intézeti facebook tartalmának fejlesztése. 

3. Intézet tevékenységének népszerűsítése a jelentkező hallgatók körében. 

4. Logisztikai mérnöki életpálya bemutatása a BSc/MSc képzésben résztvevők számára. 

 

Az értékes javaslatokat az LFB a következő módon jutalmazza: 

➢ 1. értékes javaslat (1 db intézeti toll/jegyzetfüzet), 

➢ 5. értékes javaslatért (1 db intézeti tankönyv), 

➢ 15. értékes javaslatért (vállalati partnerek részéről felajánlott ajándék), 

➢ Félév javaslatáért (elismerő oklevél+50.000 Ft-os hallgatói ösztöndíj). 

➢ Év legjobb javaslatáért (elismerő oklevél+100.000 Ft-os hallgatói ösztöndíj). 

 

Fejlesztési folyamat: 

 

https://logcrm.uni-miskolc.hu/


Kérdés esetén a következő LFB tagokhoz fordulhatnak segítségért. 
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