
 

 

 

 

 

 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Kara 

Minőségbiztosítási Bizottságának 2017. évi 

jelentése 

  



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 2017. 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 2017-es minőségcéljai és teljesülésük 

Ebben az évben több bizottsági hely mandátuma is lejárt, azért új tagokat kellett választanunk: 

a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottságba Dr. Papp Anette tanárnőt, az egyetemi 

Minőségbiztosítási Bizottságba: Dr. Pecsuk Ottót; a Felübírálati Testületbe pedig Dr. Siba 

Balázst delegálta a HTK Kari tanácsa. 

 

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

2.1.1. Szakindítások és szakirányú képzések 

A Kari Tanács jóváhagyta a Lelkigondozói szakasszisztens szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményeit és mintatantervét, valamint a Szaklelkigondozó szakirányú 

továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit és mintatantervét. 

Dr. Zsengellér József dékán úr a KT elé terjesztette a Theology MA angol nyelvű levelező 

munkarendű szak tervezetét, amelynek akkreditációs anyagát Dr. Siba Balázs és Dr. Pecsuk 

Ottó dolgozták ki. Ennek elkészítése után a KT elfogadta a „Theology MA” angol nyelvű szak 

mintatantervét és a szak megindítását a 2018/2019-es tanévtől. 

Ebben az évben a Kari tanács elfogadta a „Spiritualitás és misszió az Egyházban” szakirányú 

továbbképzési szak KKK-ját is.  

 



 

2.1.2. Az előző akkreditáció tapasztalatai 

Az előző akkreditációs folyamat végén a MAB iránymutatása alapján feladatunk volt, hogy 

megoldjuk, hogyan tanítsunk a mintatanterv szerint vallástanároknak külön exegézis. 2017. 

októbere elején HTK-BTK egyeztetés zajlott a szakpáros hallgatók órafelvételének és 

részvételének megkönnyítése érdekében, s ezt követően az új munkarend már ebben a félévben 

bevezetésre került. 

2.1.3. Személyi változások 

Dr. Horváth Erzsébet 2017. február 28-val nyugdíjba vonult. A tanszék vezetését Földváryné 

dr. Kiss Réka veszi át.  

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus 2017. április 19-én eredményesen teljesítette a habilitációs 

eljárást, melyet a DRHE Habilitációs Tanácsának elnöke Dr. Fazakas Sándor 2017. április 20-

án kelt levelével igazolt. Ezen igazolás alapján Dr. Német Dávid, a Valláspedagógiai és 

Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetőjének kezdeményezésére a KT támogatta Siba Balázs 

egyetemi docensi kinevezését.  

Dr. Zsengellér József második dékáni ciklusának végén Dr. Kocsev Miklóst választotta a Kari 

Tanács  dékánná. Kocsev Miklós Siba Balázs egyetemi adjunktust (2017.07.01-től docens) 

választotta maga mellé dékánhelyettesnek, akit a Rektor nevezett ki az SzMR 41§ (3) és 49§ 

(1) alapján.  

2.1.4. Konferenciák és kötetek 

2017. február 14-én tartottuk a Magyar Hebraisztikai Társaság Schweitzer-lectures 

konferenciáját a HTK Kisdísztermében, valamint február 24-én a Kendeffy Gábor tanár úr által 

szervezett, a Magyar Patrisztikai Társaság égisze alatt tartott könyvbemutatót (Pierre Riché: 

Oktatás és művelődés a barbár nyugaton). 

Április 3-án, a z egyetemi tréninghét keretében Karasszon István professzor úr szervezésében 

Tóth Kálmán néhai tanárunk születésének 100. évfordulójára emlékezve rendeztünk egy kis 

konferenciát.  

2017. szeptember 25. Keskeny úton című, a protestáns múltfeltárásról szóló konferencia (MRE 

Zsinata, RKKK, KRE HTK és Nemzeti emlékezet Bizottság szervezésében) 

International Conference on Persecution, Passion and Epiphany in Early Jewish Literature – 

Zsengellér József szervezéséáben (2017.09.20-23) 

2017. október 9-én Sarkadi Nagy Pál emlékkonferencia.  

2017. okt 12-én és 17-én karunk adott helyet a „Merre tovább keresztyénség?” elnevezésű 

disputa-sorozatnak, katolikus-református illetve evangélikus-református részvétellel.  

2017. október 26. Reformáció örökségében élve c. konferencia, Lányi Gábor tanár úr 

szervezésében. 

2017. november 25. Gyökössy Endréről szóló könyvbemutató és konferencia. 



Felelet a mondolatra címmel tanulmánykötet jelent meg Szabó István püspök úr 60. 

születésnapjára.  

2.1.5. Doktori és habilitációs események 

Sung Kon Park a Selye János Komáromi Egyetemről sikeresen tett doktori vizsgát.  

Dr. Martin Erdmann habilitációs eljárását és Csűrös András doktori vizsgáját is ebben az évben 

folytattuk le. 

2.1.6. Vendégtanítások 

Dr. Margriet Gosker (október 2-án), Douglas Harink professzor King’s University 

Edmontonból (Kanada) és Koppándi Botond Kolozsvárról (október 16-18.) 

2.1.7. Szakmai továbbképzések 

Összoktatói/munkatársi kötetlen találkozót tartottunk 2017. májusban – Zsengellér József 

rektorhelyettes úr látta vendégül a Kart.  

A tanulmányi hivatal és a dékáni hivatal munkatársai egy oktatási tájékoztatón vettek részt 

Egerben 2017. szeptember elején. 

Elhelyezésre került a Kálvin teremben egy asztali számítógép és egy nyomtató az Oktatók 

részére. Minden tanszék asztali gépe erre a nyomtatóra lett rákötve, így hivatali időn kívül is 

lehetőségük van a nyomtatásra, fénymásolásra 

Siba Balázs javaslatott tett egy egységes szakdolgozati szempontrendszer kialakítására. Siba 

Balázs és Literáty Zoltán elkészítettek egy tervezetet, amelyet azután a Kari tanács is 

jóváhagyott 

 

2.2. Mentori rendszer bővítése és felügyelete 

Az első évfolyamos hallgatók részére kötelező Karunkon egy a mentor-tanár választása. Az idei 

évben a Gólyatábor és a Csendesnap alkalmával a felsőbb éveseknek lehetőségük volt 

megismerni az első éves hallgatókat, így a HÖK készített egy listát arra vonatkozóan, hogy 

saját megítélésük alapján melyik oktató lenne egy-egy hallgató számára a legmegfelelőbb. A 

lista kiadásra került az érintett oktatóknak és a hallgatóknak egyaránt . 

A hallgatók az oktatók segítségét kérték a déli áhítatokra készült prédikációk előzetes 

átnézésében. Az oktatók támogatásukról biztosították a diákságot, és a megállapodás szerint az 

adott héten exhortáló tanárhoz fordulhatnak ezzel az adott héten áhítatot tartó diákok. 

2017. június 27-én és június 30-án is Minősítő Bizottsági ülést tartottak a Kar oktatói, 

amelyeken egyenként végigtekintették a kar hallgatóinak tanulmányi és hitbeli, közösségi 

előrehaladását.  

 

2.3. A hallgatók minőségbiztosítási folyamatokba való jobb bekapcsolása 



A HÖK 2017-ben több lépcsőben is alapszabályt módosított, amelybe bevonták a Kar oktatóit 

is. 2017-ben is a HÖK szervezésében és lebonyolításában került sor a Gólyatáborra, amelynek 

mintaszerű szervezéséért a KT köszönetet mondott a HÖK-nek. 

Az októberi tréninghét keretében sor került a Protestáns teológus hallgatók találkozójára 

karunkon, szintén a HÖK szervezésében. 

 

A jelentést a minőségbiztosítási bizottság nevében a Kari Tanács jóváhagyására készítette:  

Dr. Pecsuk Ottó 

 


