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1. A KRE HTK minőségbiztosítási munkája. Bevezetés  

Karunkon a minőségbiztosítási munka három pilléren nyugszik.   

1. Az első pillér a Minőségbiztosítási Bizottság, amely a Minőségbiztosítási vezető 

iránymutatásai alapján látja el a feladatait (KRE Minőségbiztosítási Szabályzat 7. §: A kari 

minőségbizt. koncepció kidolgozása; a minőségbizt. munkaterv kidolgozása és jóváhagyatása; 

a kutatás-fejlesztés és az oktatás színvonalának ellenőrzése; panaszok kivizsgálása; a kar 

képzési és kutatás-fejlesztési eredményeinek összegzése; éves minőségbizt. jelentés elkészítése 

és a kari tanács elé terjesztése). A KRE HTK minőségbizt. bizottságának tagjai: Dr. Karasszon 

István, Dr. Pecsuk Ottó, Dr. Németh Dávid, Dr. Egeresi László Sándor.   

2. A második pillér a Dékán munkája, aki a kar vezetőjeként felelős a minőségbiztosítási 

munka zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtéséért, a minőségbizt. célok 

meghatározásáért az egyetemi célokkal összhangban és a bizottság munkájának ellenőrzéséért 

(vö. KRE Minőségbizt. Szabályzat 9. §).   

3. A harmadik pillér a kari tanács, amely létrehozza a minőségbizt. bizottságot és 

meghatározza annak ügyrendjét, megválasztja a bizottság vezetőjét és elfogadja a bizottság 

éves jelentését valamint munkatervét és programját (vö. 10. §).  

A KRE HTK 2016. évi minőségbiztosítási jelentésében a három pillér egyaránt fontos szerepet 

játszik, a három minőségbiztosítási entitás munkája egymást segíti és kiegészíti, amint ez a 

Minőségbiztosítási Bizottság jelentésében is megmutatkozik.   

  

2. A minőségbiztosítási Bizottság 2016-os minőségcéljai és teljesülésük  

2.1. A kutatás-fejlesztés és az oktatás színvonalának emelkedése és annak ellenőrzése 

 

Ebben az évben is igyekeztünk a hallgatókat a TDK-n való részvételre bátorítani, és a 

jelentkezők mellé kompetens témavezetőket delegálni. A felkészülés már februárban 

megkezdődött, a témák meghatározásával. Oktatóink közül többen is részt vettek az OTDK 

Társadalomtudományi Szekciójának munkájában bírálóként illetve bizottsági tagként.  

 

A HTK kari tanácsa 2016. augusztus 29-én 08.29-én határozatot fogadott el arról, hogy 

Együttműködési megállapodást kötünk a Selye János Egyetem Református Teológiai Karával. 

 

2.1.1. Szakindítások és szakirányú képzések  

 A kari tanács 2016. szeptember 16-án döntött az angol nyelvű teológia MA szak indítása iránti 

kérelem beterjesztéséről. Ebben a képzésben az órákat javarészt anyanyelvi oktatók tarthatnák, 

az Erasmusos hallgatók és a mi nappalis hallgatóink is felvehetnék. A képzés nappali képzés 

lenne, a hallgatók a Ráday Kollégiumban laknának. Terveink szerint a 2017/2018-as tanévben 

el tudnánk indítani a képzést. 



Döntöttünk arról is, hogy a levelezős vallástanár MA szakot a mai formájában (4 féléves 

képzésben) idén indítottuk utoljára. A szak új „változata” rövidebb lesz és kiegészítő 

képzésként fog megjelenni, mert az új szabályozás nem engedi a 4 féléves képzést. Az új 

mintatanterv kidolgozására a kari tanács bizottságot hoz létre, amely elkészíti a KKK-ból a 

mintatantervet és benyújtja az Oktatási Hivatalhoz. 

 

Terveket készítettünk egy lelkész továbbképzési szak indítására is. Egy bizottság az 

Egyházkerülettel és a Gyökössy Intézettel együttműködve alakítja majd ki a továbbképzési szak 

kereteit. 

 

A kari tanács 2016. november 11-i ülésén elfogadta a Pasztorálpszichológia Szakirányú 

továbbképzési szak mintatantervét, valamint az általános iskolai és középiskolai hittanár-

nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) rövid ciklusú (2 

féléves) osztatlan tanárképzés (levelező munkarend) mintatantervét. Hasonlóképpen az 

általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: 

református vallás- és nevelőtanár) rövid ciklusú (4 féléves) osztatlan tanárképzés református 

hittanoktató (katechéta) szakképzettségre épített (levelező munkarend) mintatantervét. 

  

2.1.2. Az előző akkreditáció tapasztalatai  

A kari tanács 2016. május 19-i (elektronikus) ülésén számos döntést hozott az előző 

akkreditáció során megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésére. Ilyen volt például, hogy az 

új Hittanár-nevelőtanár (Református vallástanár-nevelő) MA levelező szak (hittanoktató ill. 

katechéta alapképzéssel) - 4 félév mintatantervét módosítottuk. Ugyancsak elfogadtuk az új 

Hittanár-nevelőtanár (Református vallástanár-nevelő) MA levelező szak (lelkész 

alapképzéssel) - 4 félév mintatantervét.  

 

A jelentkezők csekély száma miatt a HTK már a 2016/2017-es tanévre sem hirdette meg a 

"Protestáns teológia (Osztatlan "MA") esti szakot". A Kari Tanács ezen az ülésén hivatalosan 

is megszüntette ezt az esti szakot. 

 

A MAB véleményezése és állásfoglalása alapján a Református hittanoktató (Katechéta 

lelkipásztori munkatárs) BA nappali szakot is megszünteti a Kar a 2016/2017-es tanévtől kifutó 

rendszerben. A 2016/2017-es tanévre jelentkezőket a TFK azonos képzésére irányítja. 

 

Ugyancsak a MAB véleményezése és állásfoglalása alapján módosítottuk a HTK oktatói 

tárgyfelelősség- összkreditterheléseket. 

    



2.1.3. Konferenciák és kötetek  

Az év során terveztük megjelentetni Bekő István erdélyi kollégánk doktori disszertációját, 

Németh Dávid professzor úr új vallásdidaktika tankönyvét, illetve Rainer Albertz Izrael 

vallástörténete című munkáját. E két utóbbi kötettel pályáztunk az NKA könyvpályázatára is. 

2016. január 27-én az MTA-n megtartott Schweitzer József Emlékkonferencián karunk oktatói 

szervezőként és előadóként is részt vettek. 

2016 augusztusában a fenntartó Dunamelléki Egyházkerülettel közösen Karunk adott otthont a 

MRE Doktorok Kollégiuma idei ülésének. A dékáni hivatal munkatársaitól jelentős erőfeszítést 

igényelt a majd 200 résztvevő logisztikai segítése. A KRE HTK oktatói aktívan részt vettek a 

DC munkájában szekciók vezetésével, valamint előadások megtartásával. 

Október 11-12-én rendezzük meg a Zsinati hivatallal közös szervezésben a II. Helvét Hitvallás 

450. évfordulójának emlékkonferenciáját. 

Ugyancsak októberben az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére Horváth Erzsébet 

kolléganő szervezett egy konferenciát. 

A DOSZ Hittudományi szekciója október végére tervezett egy Nemzetközi Teológus 

Doktoranduszok Konferencia elnevezésű szimpóziumot. 

 

2.1.4. Vendégtanítások, Erasmus 

2016. április 14-én egy török egyetemi delegáció látogatott Karunkra, ahogyan már 2 évvel 

ezelőtt is. Főként a gyakorlati képzés és a pasztorációs oktatás és gyakorlat, valamint a 

társadalom felé megfogalmazott missziós programok érdekelték őket, ezekről beszélgettünk 

velük egy oktatói ülés keretében.  

2016. április 7-én Postma Ferenc tartott előadást Karunkon, április 18-20. között pedig egy 

blokkszeminárium keretében volt vendégünk Ciska Stark professzor az amszterdami protestáns 

teológiai karról. Ugyancsak 2016 áprilisában Tellér Gyula, a miniszterelnök főtanácsadója, 

magyar szakos tanár, politológus, műfordító is előadást tartott a hallgatóknak 1956-ról. 

Papp Anette 2016 májusban vett részt Erasmus tanításon. 

Erasmus ösztöndíjra ebben az évben 5 hallgatónk jelentkezett, hozzánk pedig egy kolozsvári és 

egy holland hallgató érkezett. 

Október 12-én a II. Helvét Hitvallás konferencia kiegészítő programjaként Udo Schnelle, a 

halle-wittenbergi Martin Luther Universität újszövetséges professzora tartott vendégelőadást. 

Október 18-án a Genfi Egyetem emeritus ószövetséges professzora, Albert de Pury tartott 

nálunk vendégelőadást. 

 



2.1.5. Szakmai továbbképzések  

2016. március 16-18 között volt a tréninghét, amelyen oktatóink és munkavállalóink több 

továbbképzésen is részt vehettek. 

Az őszi tréninghét október 24-28 között kerül megrendezésre. 

 

2.2. A hallgatók minőségbiztosítási folyamatokba való jobb bekapcsolása  

Ebben az évben szerveztük meg első ízben a 7. félévesek számára a féléves szakmai 

gyakorlatot. A benyomásokról, tapasztalatokról az egyházi sajtó (parokia.hu) is beszámolt. 

2016. április 8-10 között rendezte meg Karunk a Kárpát-medencei Református Teológus 

Találkozót, a HÖK szervezésében. Minden Kárpát-medencei teológiáról eljöttek képviselők, és 

a rendezvények egyrészt a teológia épülete, másrészt a Baár-Madas Református Gimnázium és 

Általános Iskola adott helyet. Téma a Virtualitás és valóság, melyet többféle oldalról és 

szemszögből közelítettek meg előadások szemináriumok keretében: Milyen veszélye 

leselkednek a mai hívekre, hogyan lehet online kommunikációs stratégia tervezésben 

gondolkodni, és hogyan lehet használni a virtuális tér adta lehetőségeket a hitoktatásban, a 

gyülekezetépítésben, a misszióban, a kommunikációban, a lelkigondozásban? 

A kari tanács és a Minőségbiztosítási Bizottság a HÖK segítségét kérte ebben az évben ahhoz, 

hogy feldolgozza a 2015/2016-os tanév II. félévének OMHV íveit. A kar döntése alapján a 

kérdőív kitöltése továbbra is papír alapú marad. Hasonlóképpen a nem oktató kollégák 

véleményezésének kiértékeléséhez is segítséget kértünk a hallgatóktól. 

A hallgatók évkezdésre, félévkezdésre való ráhangolódásában, valamint közös ügyeink 

megbeszélésében, kiértékelésében fontos szerepet játszanak a teológia évkezdő csendesnapjai. 

A 2015 őszi csendesnapot hagyományosan Tahi Sion hegyén tartottuk, melynek témája 

Változ(tat)ások volt, központi igéje pedig: „Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 

17,28). A csendesnapon fórumbeszélgetést tartottunk: „Változások a teológiában” címmel, 

Zsengellér József, Fekete Károly, Karasszon István, Németh Dávid professzorokkal, akik a 

teológiai tudományágakban bekövetezett és várható változásokról szóltak, illetve ezeket 

vitatták meg a hallgatókkal. 

2.3. Fegyelmi ügyek 

Ebben az évben mindössze egy vizsgarenddel és gyakorlattal összefüggő fegyelmi ügyet 

tárgyalt a kiküldött Fegyelmi Bizottság (dr. Németh Dávid elnökként, dr. Békési Sándor és 

Székely Tamás tagok), amelynek tapasztalatait a vizsgaszabályzatunkban is rögzítettünk. 

A jelentést a Minőségbiztosítási Bizottság nevében a Kari Tanács jóváhagyására készítette:   

Dr. Pecsuk Ottó  

  


