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VEZETŐI, VEZETŐ OKTATÓI INTELMEIM - MAGAMNAK

(MÉG MIELŐTT AZ LEHETNÉK,

S HOGY EGYSZER EMLÉKEZHESSEK / EMLÉKEZTETHESSENEK RÁ):

1.

A teljes vezető oktatói pályafutásom alatt kötelességem tervezőként dolgozni és
eredményeket felmutatni. (mint ahogy minden tervező kollégámnak)

2.

Kötelességem a szakmáról elmélkedni és írni: nyilvánosan elérhető publikációk
formájában (évente legalább egyszer / mint ahogy minden kollégámnak)

3.

Kötelességem - a munkatársaim - számára általános, átfogó víziót felvázolnom
még mielőtt bármilyen rész-döntés megszülethetne (félévente legalább egyszer)

4.

Kötelességem - a munkatársaimmal - a víziómat megvitatnom, megszavaztatnom
és a közös döntésünk alapján az elérhető célok megfogalmazása, megvalósítási tervek
készítése, stb.

5.

Javaslattételi jogom van (mint ahogy minden kollégámnak)

6.

Vétó jogom nincs (mint ahogy egyik kollégámnak sem)

7.

Szavazat egyenlőségnél (döntési jogom van)

8.

Új munkatárs felvételére, előléptetésekre javaslattételi jogom van (mint ahogy
minden kollégámnak), de döntési jogom nincs, kivéve szavazat egyenlőségnél.

9.

Munkatárs elbocsátására javaslattételi jogom van (mint ahogy minden
kollégámnak), de döntési jogom nincs, kivéve szavazat egyenlőségnél.

10.

Az elektronikus körlevél használata kötelező. Négyszemközt csak személyes,
egyetemet nem érintő dolgokat lehet megbeszélni, ebből fakadóan döntéseket sem
lehet ilyen formában hozni. (természetesen kivételt képeznek a kötetlen beszélgetések)

11.

A fizetésem nyilvános (mások számára - nyilvánvalóan - nem kötelező, de javasolt)

12.

Amennyiben a közösség sikereket ér el bármilyen - egyetemi kontextusban -,
úgy az érdem közös.

13.

Amennyiben a közösség kudarcot vall bármilyen - egyetemi kontextusban -,
úgy annak személyes felelőse vagyok.

13+1.

... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés
alapja. Így a személyes tervezői/alkotói identitásunk ugyanolyan fontos mint a közösség
(az egyetem) identitása, hiszen hosszútávon csak a differenciált és integrált teljesítmény
együttesen hozhatja meg a komplex eredményesség lehetőségét.

DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ = FEJLESZTÉSBE (FEJLŐDÉSBE) INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

a szemlélet megfogalmazásához szükséges
alapfelvetések a megismerés függvényében:

anyag - anyagtalan

viszonya

túlélés - fennmaradás - fejlődés
állandó - változó(k)

viszonya

viszonya
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