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Jövőképünk
„2020-ban a Kaposvári Egyetem a dél- és közép-dunántúli régió, a

Balaton térségének társadalmi-gazdasági környezetére reflektáló, oktatási,
kutatási központja, egyúttal művészeti, egészségügyi és agrár
tevékenységeket szolgáltató, önálló felsőoktatási intézménye, amely a

társintézményekkel és külföldi partnereivel együttműködve látja el
feladatait.”

Jövőképünk
Nemzetközi dimenzió
Az egyetem a nemzetközi kapcsolatrendszerét, képzési, kutatási együttműködéseit
az egyetem a Kárpát-medencei térség országai, Közép-Kelet Európa, Azerbajdzsán,
Törökország, Izrael, valamint Oroszország, Kazahsztán, és az USA vonatkozásában
fejleszti.

Lokális dimenzió
A Kaposvári Egyetem Somogy megye és Kaposvár város vezetésével
együttműködve betölti a regionális piaci igények kiszolgálására, illetve a régió
gazdasági fejlődésének ösztönzésére hivatott tudásközpont szerepét.
Kiemelt célunk Kaposvár, Somogy megye társadalmi, gazdasági, kulturális
felemelkedésének és kreatív ipar potenciálja kibontakozásának segítése, vezető
szerepet vállalva a hátrányos helyzetű térség szervezett felkarolásában,
programszerű támogatásában.

Vagyongazdálkodás

Kutatásfejlesztés

Stratégiai
célok

Oktatás és képzés

Harmadik
misszió

Stratégiai céljaink
1. Stratégiai cél: Az egyetem kapcsolatrendszerének minőségi fejlesztése a munkaerőpiac szereplőinek
bevonásával, a munkaadók bevonása a képzésekbe, a képzési tartalmak és módszertan átalakítása
Oktatás - képzés

2. Stratégiai cél: Intézményi stratégiai szövetségek létrehozása, hazai és nemzetközi képzési hálózatok
kialakítása, fejlesztése
3. stratégiai cél: Hátrányos helyzetű diákok támogatása, a hallgatói szolgáltatások és a
tehetséggondozás rendszerének fejlesztése
4. stratégiai cél: Minőségi oktatói és kutatói utánpótlás nevelése a mester- és a doktori képzésekben
5. stratégiai cél: Az egyetem és a technológia-intenzív szektor kutatási és innovációs potenciáljának
megerősítése és fejlesztése

Kutatás-fejlesztés

6. stratégiai cél: Hazai és nemzetközi kutatási hálózatok létrehozása – H2020 és tematikus hálózatok
7. stratégiai cél: A kutatási portfólió továbbfejlesztése, kutatási tevékenységek specializálása

Harmadik misszió

8. stratégiai cél: A Kaposvári Egyetem aktív szereplője kíván lenni a helyi gazdaság fejlesztésének
9. stratégiai cél: Tudásközpont és társadalmi felelősségvállalási szerepkör növelése a térség kulturális és
tudományos életének fejlesztése, népszerűsítése érdekében

Vagyongazdálkodás

10. Stratégiai cél: A meglévő infrastruktúrában rejlő tartalékok széleskörű kihasználása a kutatási
potenciál, a harmadik misszió, és a saját árbevétel növelése érdekében.

Stratégiai irányok és akciótervek
a képzési tevékenységben

MÓDSZERTAN
Stratégiai célok megfogalmazása
az ezekre indítandó akciótervek
kibontása

Hátrányos helyzetű
hallgatók,
tehetséggondozás

Stratégiai
szövetségek

Oktatás
képzés

minőségi fejlesztés, a
munkaadók bevonása

Minőségi
oktatói és
kutatói
utánpótlás

1. STRATÉGIAI CÉL:
Az egyetem kapcsolatrendszerének minőségi fejlesztése a munkaerőpiac
szereplőivel, a munkaadók bevonása a képzésekbe, a képzési tartalmak és
módszertan átalakítása
Stratégiai akciók:
1.Kooperatív és Duális Képzési Központ létrehozása
2.A képzések gyakorlatorientált jellegének erősítése

3.A képzések tartalmi és módszertani fejlesztése
4.Az idegen nyelvű szaknyelvi tudás fejlesztése

2. Stratégiai cél:
Intézményi stratégiai szövetségek létrehozása, hazai és nemzetközi képzési
hálózatok kialakítása, fejlesztése
Agrár- és Környezettudományi Kar
•
•
•

ökológiai gazdálkodási mérnök MSc (SzIE-MKK),
vadtenyésztő agrármérnök MSc (NyME),
természetvédelmi MSc (PE-GK)

Gazdaságtudományi Kar
•
•

Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterszak (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Green MBA (University of Presov, Spiru Haret University Bukarest, FON University Skopje,
Educons University, Újvidék és a KE)
• Doktori képzés (KE, Magyar Nemzeti Bank, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közös
program)
Pedagógiai Kar
• reedukációs mesterszak (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
Művészeti Kar
• Hazai művészeti felsőoktatási intézmények
• Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem

3. stratégiai cél:
Hátrányos helyzetű diákok támogatása, a hallgatói szolgáltatások és a
tehetséggondozás rendszerének fejlesztése
Stratégiai akciók:
1.A hátrányos helyzetű hallgatók segítése, a lemorzsolódás csökkentése, a diáktanácsadási tevékenység szélesítése:
Nagy figyelmet kívánunk fordítani a hátrányos helyzetű hallgatók mentorálására,
tutorálására, továbbá – a felsőoktatásba való bekerülést elősegítendő – a hátrányos
helyzetű általános- és középiskolás diákok programszerű, illetve projektek keretében történő
támogatására.

2. A TDK/MDK tevékenység és a szakkollégiumok működésének szervezett
támogatása
Határozott törekvésünk azoknak a lépéseknek a folytatása, amelyeket az elmúlt időszakban
a tudományos/művészeti diákköri és a szakkollégiumi tevékenység ösztönzése és szervezett
keretek között történő támogatása érdekében tettünk. Növelni kívánjuk a TDK/MDKmunkába bekapcsolódó hallgatók számát.

4. stratégiai cél:
Minőségi oktatói és kutatói utánpótlás nevelése a mester- és a doktori képzésekben
A Kaposvári Egyetem a minőségi humánerőforrás-fejlesztés területén – a nagynevű
szakemberek mellett, akiknek tudományos és kutatói előmenetelük már bizonyított tény –
fiatal, motivált, a gyakorlati életben is aktív oktatói gárda rekrutációját tűzi ki legfontosabb
HR-célként.
Stratégiai akciók:
1.Verseny- és közszféra fejlődését támogató mester- és doktori programok kialakítása
Az egyik legfontosabb cél a hallgatók egyéni fejlődése mellett az oktatói és kutatói
utánpótlás kinevelése. A doktori képzés során preferáljuk olyan témák kiírását, amelyek a
vállalati szektor fejlődését közvetlenül szolgálják.

2. Az oktatók-kutatók elkötelezettségének javítása – teljesítményalapú ösztönzési
rendszer kialakítása
Kiemelkedő teljesítményekre képes oktató-kutató szakemberekre van szükségünk, akik
képesek széleskörű együttműködésre hazai és külföldi kutató társintézményekkel, vállalati
partnerekkel.

Stratégiai irányok és akciótervek
meghatározása a K+F+I tevékenységben

Kutatási
tevékenység
specializálása

Kutatási
hálózatok
létrehozása

Kutatás
fejlesztés

technológiai-intenzív szektor
bevonása

Kreatív ipar

5. stratégiai cél:
Az egyetem és a technológia-intenzív szektor kutatási és innovációs potenciáljának
megerősítése és fejlesztése
Stratégiai akciók:

1.Agrár Innovációs Park (AIP) létrehozása és kutatási infrastruktúra fejlesztése
Az AIP kutatási, fejlesztési és innovációs területei és kapacitása a teljes magyar
agrár-vertikum tevékenységét felöli, a precíziós mezőgazdaság fejlesztése
érdekében a „termőföldtől az asztalig” szakmai koncepciónak megfelelően.
2. Kreatív ipari potenciál kibontakoztatása
A kreatív ipar új impulzust ad az innovációs tevékenységnek. Különösen olyan
főként tudás- és kevésbé tőkeigényű gazdaságszervezési modellek, mint például a
start-up jelenség felfutása szorosan összefügg az alkalmazott média és design
tudásformák hasznosíthatóságával.

6. stratégiai cél:
Hazai és nemzetközi kutatási hálózatok létrehozása – H2020 és tematikus
hálózatok
A K+F+I infrastruktúrák hálózatban tevékenykedve hatékonyak, éppen ezért azok hazai
szintű épülését, bővülését és működtetését kell előtérbe helyezni. A fejlesztés irányát úgy
kívánjuk meghatározni, hogy nemzetközi szinten is jegyzett eredmények eléréséhez
vezessen.
A Kaposvári Egyetem célja hazai tematikus kutatási együttműködések létrehozása:
• Az agrár- és környezettudományok területén
• A pénzügyi és regionális tudományok területén
• A kisgyermek nevelés kutatása, továbbá a reedukáció területén.
• A kreatív ipari szereplőkkel, a design, a média és a turisztika területén
Célunk, hogy a Kaposvári Egyetemet nagyobb szabású tematikus nemzetközi kutatási
hálózatokban vegyen részt (EMBL-EBI-ELIXIR, EuroBioImaging, LIFEWATCH,
CARPATCLIM).

7. stratégiai cél:
A kutatási portfólió továbbfejlesztése, kutatási tevékenységek specializálása
Stratégiai akciók az agrártudományi területen:
• Genetikai profilra alapozott, teljesítmény orientált, magas minőségű állati eredetű élelmiszer
alapanyag előállítást szolgáló, a környezeti- és az állatjóléti szempontokat is integráló
takarmányozási és tartástechnológia prototípusok kidolgozása
• Termelő állatok élettani státuszának, az állati termék komplex minőségének és élelmiszerbiztonsági
kockázatának jellemzése biológiai-biokémiai módszertannal
• Gyorsvizsgálati módszerek fejlesztése mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek minősítésében
történő alkalmazásra, különös tekintettel a precíziós mezőgazdaság igényeire.
• Ökoszisztéma szolgáltatások hatékonyságának növelése regionális léptékben
• Nem élelmiszer célú biomassza termelés lehetőségeinek vizsgálata a takarmányozás, az
energiatermelés, valamint a fenntartható gazdálkodás területén, célirányos alkalmazási technológiák
kidolgozása.
• Precíziós növénytermesztés elterjesztésének támogatása (komplex precíziós termesztéstechnológia
fejlesztés funkcionális élelmiszerek takarmány-alapanyagok előállításához, GMO mentes szántóföldi
növénytermesztés, informatikai fejlesztéssel).
• Precíziós állattenyésztés elterjesztésének támogatása.
• A termelési környezet (agrár) állapotának megóvása, fenntartása és fejlesztése.
• Energiatermelő agrárágazat fejlesztése, adaptálása és elterjesztése.

7. stratégiai cél:
A kutatási portfólió továbbfejlesztése, kutatási tevékenységek specializálása
Stratégiai akciók egészségügyi területen:
• PET MR/PET CT által biztosított technikai lehetőségek felhasználása, az élelmiszer biztonsági
kutatásokhoz, haszonállat testösszetételének megállapításához. Állatmodell vizsgálatok
lehetőségének felhasználása különböző, a humán-egészségügyi kutatásokat támogató területeken
(agykutatás, daganatkutatás és cardiovascularis kutatás területén).
• Egészségügyi kutatásokat megalapozó infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy az
Egyetem Egészségügyi Központjában a készségfejlesztő eszközök mellett (skill babák, surgiscope laptop alapú endoscopia) a CT/MR/PET vizsgálatok során kapott képadatbázis kivetítése a műtéti
területre, egy háromdimenziós ortopéd-sebészi beavatkozást támogató, kiterjesztett valóság alapú
eszközrendszerrel humán és állat területen egyaránt kiemelt kutatási terület lehessen.
• Adatbázis központ kialakítása: A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete és
a Kaposi Mór Oktató Kórház által létrehozott onkológiai ellátás menedzselési rendszer adatbázis
alapú továbbfejlesztése.
A fenti három kutatási iránynak az Európai Unió által kiírt pályázatokban való részvétele:
• ERA Chair, Teaming, Twinning, Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI)

7. stratégiai cél:
A kutatási portfólió továbbfejlesztése, kutatási tevékenységek specializálása

Stratégiai akciók gazdaságtudományi területen:

•
•
•
•
•
•
•
•

A hazai élelmiszeripar stratégiai irányai, kitörési pontjai
Környezetvédelem és energiahatékonyság
Vidékfejlesztés és turizmus
Helyi és alternatív pénzügyek
A matematikaoktatás módszertani fejlesztése
A klímaváltozás és az ökoszisztémák biológiai sokféleségének
fenntarthatósága
Természetközpontú gazdaságfejlesztés
A vállalatok új helye a gazdaságban és a társadalomban – hálózatok, IT és
CSR

7. stratégiai cél:
A kutatási portfólió továbbfejlesztése, kutatási tevékenységek specializálása
Stratégiai akciók pedagógiai területen:
• Az állatasszisztált pedagógiai tevékenységek és az állatasszisztált terápia
alkalmazásának vizsgálata (az AKK-val, az EC-vel és a KMOK-val közös téma)
• A funkcióhiány, a funkcióvesztés és az idősödés folyamatainak vizsgálata pedagógiai
támogató tevékenység protokolljainak kidolgozásával (az EC-vel, a KMOK-val és az
MK-val közös téma)
• Hátrányos helyzetű, főleg roma/cigány tanulók felzárkóztatása
• A gyermeki fejlődést, a köznevelést és a felsőoktatást támogató módszertani
kutatások/fejlesztések
Stratégiai akciók művészeti területen:

•
•
•
•

A kreatív ipar hatása a művészeti felsőoktatásra
„Művészet-gazdaságtan”
A művészetek és a vizuális kultúra szerepe a kortárs társadalmi folyamatokban
Reformáció 500

Tudásközpont, kulturális és
társadalmi felelősségvállalás

Helyi
vállalkozásokkal
projektalapú
együttműködés

Harmadik
misszió

aktivitás a helyi
gazdaság fejlesztésében

közös
fejlesztések az
önkormányzati
szektorral

Stratégiai irányok és akciótervek
meghatározása a harmadik misszió
keretében végzett tevékenységben

8. stratégiai cél:
A Kaposvári Egyetem aktív szereplője kíván lenni a helyi gazdaság fejlesztésének

Stratégiai akciók:
1. Tudástranszfer szolgáltatások bővítése, fejlesztése
2. Helyi Élelmiszeripari Klaszter akkreditációja, tevékenységeinek

fejlesztése, aktív egyetemi szerepvállalással
3. Vidékfejlesztési, gazdaságfejlesztési projektek generálása, tanácsadói
tevékenység
4. Helyi vállalkozásokkal közös projektalapú együttműködések

9. stratégiai cél:
Tudásközpont és társadalmi felelősségvállalási szerepkör növelése a térség
kulturális és tudományos életének fejlesztése, népszerűsítése érdekében

Stratégiai akciók:
1. Egyetemi szolgáltatások elérhetőségének javítása a térségben élők számára
2. Önkormányzati szektorral történő kapcsolatfejlesztés és közös fejlesztések
indítása
3. Tudománynépszerűsítő tevékenységek erősítése, fejlesztése
4. Tudomány és Művészet Roadshow
5. Senior Oktatási Program továbbfejlesztése
6. Sportszolgáltatás fejlesztése
7. Korszerű digitális tartalmak előállítása, egyetemi tudásbázisokhoz történő
hozzáférés biztosítása

Skill-labor
fejlesztés

Agrár
Innovációs
Park

Sportszolgáltatások
növelése

Vagyongazdálkodás

Auditórium,
oktatótermek
felújítása

Új gyakorló óvoda
építése

Reedukációs
módszertani
központ

Természetvédelmi
képzési központ
Energia-független
campus

Stratégiai irányok és akciótervek
meghatározása a vagyon- és
ingatlangazdálkodási tevékenységben

10. Stratégiai cél:
A meglévő infrastruktúrában rejlő tartalékok széleskörű kihasználása a kutatási
potenciál, a harmadik misszió, és a saját árbevétel növelése érdekében.
Stratégiai akciók

1.Energia-független campus kialakítása
2.Agrár Innovációs Park megvalósítása
3.Skill-labor fejlesztés
4.A szolgáltatás potenciáljának javítása a sportszolgáltatások terén
5.Kaposvár -Toponár városrészben új gyakorló óvoda építése
6.Reedukációs képzést és ellátást szolgáló módszertani központ létrehozása
7.Természetvédelmi képzési központ létrehozása
8.Az auditórium, az oktatótermek, a tanügyi épület felújítása

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Észrevételeiket, javaslataikat az
ift2016@ke.hu e-mail címre várjuk!

