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1. A KRE HTK minőségbiztosítási munkája 

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. 2019. 

szeptemberéig a Bizottság elnöke dr. Karasszon István volt, azt követően pedig Dr. Egeresi 

László Sándor vette át ezt a feladatot. Az egyetemi minőségbiztosítási bizottságban karunkat 

Dr. Pecsuk Ottó képviselte. 

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 2019. 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 2018-as minőségcéljai és teljesülésük 

 

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

Ebben az évben áttekintettük és „update”-eltük az alkalmassági felvételi vizsgához elvárt 

olvasmánylistát, így a teológia MA nappali és a hittanár-nevelőtanár MA nappali szakára 

jelentkezőknek ettől az évtől az alkalmassági vizsgára történő meghívó mellékleteként egy 

javasolt olvasmánylista is kiküldésre kerül.  

 

Hasonlóképpen, hozzá kellett nyúlnunk a komplex záróvizsga tételeihez is. Alapvetően 

módosítottuk a több éve bejáratott tételsort, hogy a diákok ne kényelmesedhessenek el előre és 

mások által kidolgozott tételekkel a felkészülés során. 

 

Ugyancsak ebben az évben kerül elő „A szakdolgozat követelményeire vonatkozó elvárások 

rövid összefoglalása” c. dokumentum elkészítésének az igénye. Ezt a munkát két, egyenként 

három ill. két fős bizottság bevonásával végezte a Kari Tanács. A változtatás célja a 

szakdolgozatok értékelési szempontjainak tisztázása és az értékelések sztenderdjeinek 

egységesítése volt.  



2018-ban több, a kar tanszékeinek működését alapjaiban érintő változtatásra is sor került: 

visszaállításra került az évtizedekkel korábban megszüntetett Himnológia Tanszék, illetve új 

tanszékvezetőt kapott az Egyháztörténet Tanszék, Földváryné dr. Kiss Réka kinevezésével. 

Már korábban is voltak ilyen irányú kéréseink, de ebben az évben eldőlt, hogy a KRE BTK 

Pszichológiai Tanszékének a segítségét rendszeresen igénybe vesszük a felvételre jelentkezők 

szűrésénél. 

A tavaszi KRE tréninghét mottója az „Etikai és etikett kérdések az oktatásban” volt, és a kari 

oktatók is részt vettek az ehhez kapcsolódó előadásokon, műhelymunkákon. Emellett 

folytatódott karunkon a református értelmiségi szerepvállalás témájának kibontása is, 

előadásokkal. 

Karunkon ebben az évben több oktató is járt Erasmus vagy más szervezésben: Dr. Margriet 

Gosker (október 2.), Douglas Harink professzor Edmontonból, Koppándi Botond (október 16-

18.), Helmut Weiß (Düsseldorf), az SIPCC elnöke, a gyakorlati lelkigondozói- és szupervízor 

képzés egyik legismertebb szakembere, az Erasmus + program keretében előadó vendégünk 

volt Dr. Somfalvi Edit és Papp György a PTI (Kolozsvár) oktatói, Prof. Dr. J. van Belzen 

(UVA), Vidal Gilles, a montpellier-i egyetem ref.teol. karának dékánhelyettese. Május első 

hetében vendégelőadónk volt még, szintén az Erasmus+ keretében a Belfasti Union 

Theological College dékánja, Dr. J Stafford Carson.  

Konferenciáink: néhai Máté János tanár úr (Himnológiai Tanszék) emlékére rendeztünk 

ülésszakot (02.25.); Június 7-8. között került sor a BBT Ref. Tanárképző Kar és a KRE HTK 

illetve az RKKK rendezésében Kolozsváron a ‘Egyház és társadalom’ c. konferenciára. Az 

Egyháztörténeti Tanszék két oktatója szervezte a több napos „HIT” konferenciát 2018. október 

végén.  

 

Ebben a tanévben fontos kutatás-fejlesztési kérdés volt a KRE HTK kutatóintézeteinek 

működését szabályozó diszkusszió és az ezt követő szabályzatmódosítás. Ez elsősorban a 

Bibliai és Judaisztikai kutatóintézetet érintette, de a kutatóintézet szabályzata az Egyetem 

intézetekről és kutatóintézetekről szóló, később elfogadásra kerülő, szabályzatához kellett, 

hogy igazodjon. 

 

2.2. Mentori rendszer bővítése és felügyelete 

Ebben az évben is fontos volt az évfolyamvezető tanárok megválasztása és bevonása a diákok 

minősítésének rendszerébe, de általában a diákokkal való kapcsolattartásba. A 2018-ban 

belépő évfolyam vezető tanára Pecsuk Ottó lett. A mentori és szupervíziós munka 

rendszerének a felülvizsgálata most is folyamatos volt, és döntöttünk arról is, hogy szükség 

esetén lehetőség legyen külsős mentorok bevonására is. Ennek keretében 2019 februárjában 

Siba Balázs meghívta a kar oktatóit és a HÖK képviselőit egy beszélgetésre e témával 

kapcsolatban. 

Az elmúlt évek visszatérő témája volt egy második spirituális munkába állítása. Ez iránti 

kérésünk sajnos többedszerre sem talált támogatásra a fenntartó egyházkerületnél. 

 



2.3. Az oktatók hallgatói véleményezésének hatékonyabb koordinálása és kiértékelése 

Az OMHV kérdőívek kiértékelése Karunkon fontos szerepet tölt be az oktatói munka 

minőségének figyelemmel kísérésében és fontos a tananyag, illetve a követelményrendszer 

esetleges módosításainak előkészítésében. Korábban a Karunk kis méretéből és a hallgatók 

csekély létszámából adódóan a papíralapú felmérést láttuk célravezetőnek, de az összesítés és 

a kiértékelés megkönnyítése érdekében néhány éve átálltunk a Neptun rendszerben kiküldött 

és kitölthető kérdőívekre. Ezek összesítése automatikusan történik, és a kiértékelésben a HÖK 

nyújt segítséget a minőségbiztosítási bizottság számára.  

 

2.4. A hallgatók minőségbiztosítási folyamatokba való jobb bekapcsolása 

A KRE HTK fontos félévkezdő eseménye a Bölcsföldi András spirituális által szervezett 

csendesnap, amely amellett, hogy lelki alkalom, felkészítő az előttünk álló új tanévre, 

egyszersmind a hallgatók minőségbiztosítási folyamatokba való bevonásának egyik hatékony 

eszköze is. Ilyenkor mindig van idő és lehetőség fórumokon megbeszélni a közös ügyeinket, 

nehézségeinket.   

Ebben az évben a Hallgatói Önkormányzat önszabályozó munkájának jegyében módosította a 

„Legációválasztás Szabályai” c. dokumentumot.   

A hallgatók fontos szerepet játszanak a felvételt nyert új hallgatókat befogadó és felkészítő 

Gólyatábor szervezésében és lebonyolításában, így volt ez ebben az évben is, Velencén. 

Siba Balázs dékánhelyettes úr szervezésében sorra vettünk fórumainkon és szervezetten 

meghirdetett szemináriumokon néhány fontos, minden teológust és később lelkipásztort érintő 

kérdést. az egyik ilyen megbeszélés során hét területen tekintettük át, köztük azt, hogy miként 

lehetne jobban segíteni a női hallgatókat a  lelkésznővé válásban. A további reflexió érdekében 

szemináriumi keretben terveztünk lehetőséget adni a hallgatóknak arra, hogy reflektáljanak a 

női identitás kérdéseire (bibliai, dogmatikai, ekkléziológiai, spirituális szempontok).  

 

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

Dr. Pecsuk Ottó 

 


