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A 2021. évre vonatkozó kari minőségcélok a KRE Szenátusának 293/2020. (XI. 11.) sz. 

határozatával 2021-2025 évekre elfogadott intézményi stratégiájában megjelölt rövid, közép- és 

hosszútávú stratégiai célok figyelembevételével kerültek meghatározásra 2020 második felében. 

 

Általános minőségcélok 

1. A jól szervezett, dokumentált, és az eredményeket visszacsatolás útján hasznosító működés 

fenntartása, a jó gyakorlatok megőrzése, a MAB intézményi akkreditációs jelentés javaslatainak 

átültetése a kari gyakorlatokba.  

2021-ben a MAB jelentés kézhez vételét követően azonnal hozzákezdtünk a HTK-ra 

vonatkozó intézkedések áttekintéséhez. Ennek felelőse a HTK dékánja és dékánhelyettese 

vezetésével a HTK Minőségbiztosítási Bizottsága volt.  

2. A 2021-2025 évekre szóló egyetemi stratégia lebontása a kar életére és működésére, az aktuális 

környezeti-társadalmi kihívásokra reagáló, a társadalmi felelősségvállaláshoz és a MRE 

célkitűzéseihez igazodó oktatási és kutatási tevékenység folytatása, nemzetközi 

együttműködések, a mobilitás és az idegen nyelvű képzések fejlesztése, a hallgatók és a külső 

érintettek bevonása a minőségfejlesztési tevékenységekbe.  

Mindegyik területen közreműködőket illetve felelősöket határoztunk meg a kari stratégia 

kialakítását célzó üléseinken, elsősorban a személyes érdeklődést és alkalmasságot együtt 

tükröző munkacsoportok kijelölésével. Az egyes területeken végzett munkát 2021 során a 

HTK Minőségbiztosítási Bizottsága ellenőrizte.  

3. Az oktatók, a szak- és tárgyfelelősök minőségének vizsgálata (belső audit, kölcsönös 

óralátogatások), az oktatói állomány MAB követelményeknek való megfelelőségének 

vizsgálata, az oktatói és kutatói teljesítményértékelés szempontrendszerének kidolgozása, belső 

képzések indítása (oktatásinformatikai kompetenciák és a digitális eszközhasználat), az 

intézményi hallgatói felmérések (Gólya kérdőív, elégedettségi mérések, OMHV, DPR) 

eredményeinek visszacsatolása a hallgatói előrehaladás sikerességének elősegítéséhez.  

A HTK Minőségbiztosítási Bizottsága szervezésében folyamatos volt az oktatók kölcsönös 

óralátogatása jegyzőkönyvekkel dokumentálva. Az oktatói teljesítményértékelés objektív 

folyamatának kidolgozása még csak a tervezés fázisában jár, de a kérdést „szubjektív” 

módon a dékánhelyettes és a dékán folyamatosan ellenőrzi és erről kommunikál az 

oktatókkal. Az oktatók kompetenciájának folyamatos fejlesztéséről összegyetemi szinten 

történt döntés, és más karok oktatóival együtt a HTK oktatóknak is lehetősége volt résztvenni 

ezeken a képzéseken, természetesen önkéntes jelleggel. Az OMHV és egyéb kérdőívek 

kitöltése a Neptun rendszerben a hallgatók és az oktatók lehetősége volt, ezzel nagy számban 

éltek is mindkét célcsoportban. A kérdőívek kiértékelése az őszi félévre nézve már megtörtént, 

erről a HTK MB-i Bizottság és a Kari Tanács is értesült, illetve döntött.  

4. A Kar nemzetközi és tudományos láthatóságának erősítése, kari honlap fejlesztése, angol nyelvű 

honlap fejlesztése, az idegen nyelvű képzés (MA Theology) meghirdetésének fejlesztése, az 

online program lehetőségeinek kidolgozása.  

Ezeken a területeken lassabb előrelépést tapasztalhattunk, de folyamatosan tájékoztatást 

kaptak az oktatók a nemzetközi pályázatokról és konferencialehetőségekről. A COVID által 

okozott karanténhelyzet természetesen nagyban akadályozta a nemzetközi utazásokat és 

beszűkítette a konferencialehetőségeket is (sok konferencia elmaradt 2021-ben), ugyanakkor 

ezeket a szűkülő kereteket igyekeztünk tágítani az itthon meghirdetett konferenciák 

nemzetköziesítésével, illetve azzal, hogy a kari publikációkat tudatosan bővítettük külföldi 

kollégák publikációival. Az MA Theology szak 2021-ben sem tudott elindulni, de a korábban 
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jelentkezett hallgatók „utánkövetésével” a következő évben talán meg tudjuk szerezni a 

szükséges hallgatói létszámot.  

5. Az önértékelés és az éves értékelés rendszerének felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója, 

együttműködés a doktori MB-i bizottsággal a doktori fokozatszerzés és habilitáció 

gyakorlatának felülvizsgálat és fejlesztése érdekében.  

Ezen a területen komoly előrelépések történtek 20231-ben. A doktori iskola különböző 

alprogramjaiban megszokott gyakorlatokat igyekeztünk a jó gyakorlatok beazonosításával 

általánossá tenni.  

 

A MB-i bizottság általános feladatai voltak 2021-ben az alkalmazott minőségbiztosítási eljárások 

megszilárdítása, a jó gyakorlatok fenntartása és megosztása, a dékán és a KT tevékenységének 

támogatása, a kari MB-i dokumentumok és eljárások harmonizálása az egyetemi minőségbiztosítási 

folyamatokkal. 

 

A kari MB-i bizottság konkrét tevékenysége 2021-ben 

 

2021. január-február 

A KT 2021. február 19-i ülésén elfogadásra került a 2020-as MB jelentés, valamint a 2021-es MB 

terv, a Dékán, az akkreditáció folyamat felelőse (Dr. Hanula Gergely), valamint a MB-i bizottság 

elnöke jelentést tett az akkreditációs folyamatról. Ugyanezen a Kari tanácsi ülésen a MB-i Bizottság 

javaslatait is figyelembe véve megvitatásra került a KRE HTK-nak az egyetem 2021-25 közötti 

időszakra vonatkozó fejlesztési terve. Megtörtént az őszi félév OMHV és oktatói elégedettséget mérő 

kérdőívek kiértékelése is, de ezek még nem kerültek a KT elé.  

 

2021. március-április 

Siba Balázs dékánhelyettes a KT 2021. április 23-i ülésén előterjesztette a HTK 2021-2025 közötti 

időszakra vonatkozó Stratégiai tervét. A stratégiai tervezetet megismerhette és támogatta a fenntartó 

képviselőjeként Balog Zoltán püspök, aki felkérte a Kart a Dunamelléki Egyházkerülettel való 

egyeztetésre. Az egyházi képviselők több javaslata is bekerült a stratégiai. A KT 1/2021.04.23. 

számú határozatával elfogadta a stratégiai tervet. A KT megbízta a Kari Minőségbiztosítási 

Bizottságot, hogy felügyelje a stratégia megvalósításának folyamatát.   

 

2021. május-június 

Megtörtént a 2020/2021/2. félévének OMHV és oktatói elégedettséget mérő kérdőívek kitöltése, az 

eredmények összesítése után azok kiértékelése. 

 

2021. július-augusztus 

Megtörtént a felvételi eljárás jelentkezési és felvett létszámadatainak és eredményeinek kiértékelése. 

A Kari Tanács 2021. július 1-jei ülésén a dékánhelyettes beszámolt a stratégiai tervezés első pillérén 

belül a teológiai képzés célját és kompetenciatérképét definiáló konzultációról. A további lépések 

magukba foglalják a hitéleti képzések feltérképezését Kárpát-medencei szinten. Ebbe a kutatásba egy 

doktorandusz hallgatót is bevon a Kar (online kérdőíves kutatás a református lelkészek körében arról, 

hogy a terepen szolgálóknak milyen javaslataik vannak a lelkészképzésre és a továbbképzésre nézve). 

Módszertani műhely alakult a 2020. novemberi kari tanács után 6 kolléga részvételével. A tavaszi 

félévben több megbeszélést tartottak. A módszertani műhelyben megtörtént a karanténidőszak online 
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oktatásának kiértékelése és ennek fényében javaslatokat fogalmazott meg a műhely a Kar oktatói 

számára a hibrid oktatási rendszer alkalmazására, elsősorban a levelezős oktatásban. A MB-i 

Bizottság több online stratégiai megbeszélést kezdeményezett, és továbbvitte a stratégiai pillérek 

alakításának folyamatát. Létrejöttek a munkacsoportok, amelyeket a MB-i Bizottság felügyel majd. 

 

2021. szeptember-december 

Megtörtént az OMHV és az oktatói elégedettségi felmérések /2020/2021/2. félévére vonatkozó 

válaszainak kiértékelése és elfogadása a Kari Tanács decemberi ülésén. 

 

      Készítette: Pecsuk Ottó, a KRE HTK MBB elnöke 

 

 


