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AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2. SZ. MAB HATÁROZAT
A (akkreditált)

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Az egyetem akkreditációja
– az intézményakkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB
akkreditációs elvárásai alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetemet a MAB egyetemként
akkreditálja1. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Az intézmény az Nftv. szerinti2 3 4 képzési szerkezetben folytat képzést.5 Ezen belül legalább egy
képzési területen6 jogosult mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen7 jogosult
doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: az
alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát
munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatja (32 főből 19 fő, 60 %).
o A munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében foglalkoztatott
oktatók, kutatók legalább ötven százalékának van tudományos fokozata, (19 főből 16 fő, 84 %).
o Az intézményben folyik tudományos diákköri munka.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.8
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő
épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel,
szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, gyakorlóhelyekkel – valamint kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális
létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok9 kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.

Nftv. 115. § (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
2 Nftv. 6. § (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és
doktori képzés, vagy mester- és doktori képzés
3 Nftv. 101. § (4) Művészeti felsőoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen
jogosult alap- vagy mesterképzésre, illetve egy tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
4 Nftv. 91. § (4) Hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési
területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább egy tudományterületen vagy művészeti területen doktori
képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
5 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
6 A vonatkozó képzési területek felsorolása: hitéleti.
7 A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: hittudományok.
8 Az intézményben jelenleg nem folyik idegen nyelvű képzés.
9 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti és működési szabályzat;
minőségbiztosítási szabályzat.
1
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II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan – hova tart az egyetem
Az előző intézményi akkreditáció (2009) óta jelentős változások zajlottak le mind a felsőoktatás
területén, mind azokon a területeken, amelyekkel az intézmény képzési és kutatási tevékenysége
közvetlenül érintkezik. A jelen önértékelésből kitűnik, hogy az intézmény e változó körülményeket
folyamatosan figyelemmel kísérte, és a különböző módszerekkel szerzett tapasztalatokat (pl. 2012ben készült egyházszociológiai felmérés, a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban:
MEE) gyülekezeteinek, lelkészeinek helyzetértékelése, víziói) gondosan mérlegelve és értékelve
beépítette a stratégiaalkotásba – mindig szoros kapcsolatban az oktatókkal és a hallgatókkal. Az előző
akkreditációs eljárás kiemelte a minőségbiztosítási szempontok fontosságát – ezen a téren jelentős
fejlődés állapítható meg az intézményi stratégia, a minőségbiztosítási alapelvek kialakítása és azok
gyakorlati felhasználása területén.
Mivel az intézmény a MEE legfontosabb tudományos, képzési és továbbképzési intézménye,
elsősorban a fenntartó felől érkező elvárásoknak kell megfelelnie. Az utóbbi időben a hagyományos
lelkészi munka főleg a diakónia és a közoktatás irányában szélesedett ki. Növekvő igény mutatkozik
azonban részben a lelkészek továbbképzésére, illetve részben a világi munkatársak képzésére. Az
intézmény, nagyon helyesen, arra törekszik, hogy egyre inkább az MEE tudományos és szellemi
központja legyen, a felmerülő igényeknek megfelelő szolgáltató jelleggel. Ezek a szempontok
határozzák meg a rövid távú célokat és a középtávú stratégiát.
A rövid távú célok között elsősorban a valamely közismereti szakkal közösen fölvehető hittanár–
nevelőtanár osztatlan mesterképzési szak indítása szerepel, mely azóta már meghirdetésre került. A
tervek között szerepel egy kateketikai specializációs modul bevezetése.
A középtávú stratégiában a fő- és mellékhivatású laikus egyházi munkatársak képzése áll első helyen,
hiszen növekvő igény van arra, hogy a MEE oktatási-nevelési intézményeiben dolgozók teológiai
képzésben (is) részesüljenek. Emellett azonban továbbra is fontos a lelkészek továbbképzése rövid
kurzusok keretében. Távolabbi kilátásként jelenik meg a másoddiplomás levelező képzés és
felsőoktatási szakképzés, valamint szakirányú továbbképzések indítása a társadalmi igények
függvényében.
A kutatás területén kiemelkedő helyet foglal el a 2017-es reformációs jubileum méltó megünneplése,
erre az intézmény számos jelentős projekttel készül.
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
Az intézmény dokumentumai alaposan kidolgozottak, jól áttekinthetőek, minden fontos részletre
kiterjedőek. A folyton változó törvényi-egyházi környezet azonban szükségessé teszi a
dokumentumok folyamatos karbantartását, frissítését. Célszerű lenne ebből a szempontból legalább
évente áttekinteni, és ahol szükséges, aktualizálni őket. Nagy előrelépést jelent, hogy elkészült az
EHE új honlapja, amely minden részletre kiterjedően könnyen áttekinthető tájékoztatást ad.
Természetes, hogy ennek rendszeres frissítése, az igényekhez igazodó bővítése a jövőben állandó
feladatot jelent majd. (Az egyes oktatók bemutatása, tudományos és oktatói tevékenysége tanszékek
szerint történik, jó betekintést ad az oktatók tudományos munkásságába is. Érdemes volna talán
egységes rendszert kialakítani az oktatók tevékenységének bemutatására, összehangolva a különböző
tanszékek honlapjait. Hasznos lenne az újszövetségi tanszék oktatóit bemutató sémát mintául venni,
mert az a legjobban áttekinthető és leginkább informatív.)
A különböző szervezeti egységek, tanácsok és bizottságok hatáskörei, feladatai és kompetenciái a
dokumentumok alapján jól meghatározottak és elválasztottak, biztosítani tudják a zökkenőmentes
napi működést. Ehhez hozzájárul az is, hogy – az intézmény kis méretéből adódóan – az oktatók (és a
hallgatók) között folyamatos a személyes kapcsolat, ami így hálószerűen fogja át az egész intézményt.
Így az együttműködés s ennek nyomán a stratégiai döntések hatékonysága is igen jónak mondható,
hiszen azok meghozatalában gyakorlatilag mindegyik oktató részt vesz, mellettük azonban nem
elhanyagolható a HÖK szerepe sem. A döntéshozatali folyamat formális feltételeit számos informális
kapcsolat egészíti ki.
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Nagy erőssége az intézménynek, hogy igen kiterjedt és szoros a kapcsolata elsősorban az evangélikus
egyházzal és annak intézményeivel, ezen túl azonban a felsőoktatási intézményekkel is ápolja a
kapcsolatokat Magyarországon és külföldön egyaránt. Rendszeresen fogadnak külföldi előadókat, és
küldik tanáraikat, sőt hallgatóikat is más teológiai fakultásokra. Részt vesznek több nemzetközi
protestáns kutatási projektben is, mégpedig olyanokban, amelyek éppen a teológiai képzés
megújításán munkálkodnak. Fontos célkitűzés az is, hogy a teológiai képzés legyen kontextuális:
illeszkedjék be a társadalmi-kulturális életbe.

Az egyetemi C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis alapos és minden szempontra kiterjedő elemzésben – az egész evangélikus
egyház életét is szem előtt tartva – tárja fel az intézmény helyzetét, nem hallgatva el a gyöngeségeket
és a veszélyeket sem.
Az elemzés hosszú távon számol az egyetem kis méreteivel, ebből adódóan a humán erőforrások
szűkösségével. E nehézség viszont lehetőséget, sőt ösztönzést ad arra, hogy interdiszciplináris vagy
intézmények közötti kutatásokat végezzenek az oktatók. Az elemzés fontos szempontja a MEE
részéről érkező kihívásokra adott válasz: az erkölcstannal párhuzamosan kötelezően választható
hitoktatás bevezetése, annak minden következményével, továbbá a kateketikai és a diakóniai képzés
iránti növekvő igény. Hogy ezeknek az igényeknek az intézmény hogyan tud megfelelni, azt majd
csak a jövőben lehet megítélni. Előremutató javaslat a lelkészi életpályamodell kidolgozásának
feladata, ennek előkészítésében az intézmény is aktív szerepet vállal. Jelenleg ugyanis veszélyt jelent
a szolgálattal kapcsolatos szakmai elvárások bizonytalansága, a MEE „munkaerő-gazdálkodása”.
Az anyagi források szűkös volta ismételten megjelenik az elemzésben (emiatt nehézkes külsős
oktatók meghívása, a könyvtári állomány fejlesztése). Ennek ellenére azonban örvendetesen bővült és
élénkült a nemzetközi kapcsolatrendszer. Az intézmény láthatóan igen tudatosan törekszik a
„nemzetköziesítésre”. Itt a fejlődésnek szinte korlátlan, eddig kihasználatlan lehetőségei nyílnak meg,
ezek kiaknázása a közeljövő egyik fontos feladata lesz.
Ismételten történik utalás arra, mennyire stabil és eredményes a MEE és az EHE közti
kapcsolatrendszer, mennyire gyümölcsöző az együttműködés a gyülekezeti munka és az intézmény
oktatói között, s hogy milyen lehetőséget jelent ez a hallgatók számára is (egyetemi lelkészek). Az
EHE kis létszámából adódó előnyök közé tartozik, hogy az oktatók tanulmányi és mentális-spirituális
szempontból is kísérni tudják növendékeiket.
Gondot jelent, hogy az új belépők előképzettsége, sőt motivációja is meglehetősen egyenetlen. A kis
hallgatói létszám nemegyszer akadálya az elmélyültebb tudományos munkának, ez meglátszik a
doktori iskolában is, ahol ráadásul a PhD hallgatók gyakran megélhetési nehézségekkel küzdenek,
ezért kénytelenek más munkát is vállalni a tudományos munka mellett, illetve nem merik feladni
gyülekezeti lelkészi állásukat.

II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az elmúlt öt év alatt számos változás történt a képzési struktúrában. A 2007-ben bevezetett kántor
alapképzési szakon 2010-ben végeztek az első hallgatók, a négy féléves teológia mesterképzési szak
2010-ben fogadta az első (levelező) hallgatókat, erre az évre a korábbi főiskolai képzések kifutottak, s
ezzel megszűnt a győri és a nyíregyházi székhelyen kívüli képzés is.
A nappali tagozatos hallgatók összlétszáma a vizsgált időszakban nagyjából állandónak mondható.
Jelentős növekedés tapasztalható viszont katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szakon a
levelező képzésben. A teológia osztatlan mesterképzési szakon (lelkész szakirányon) a hallgatók
száma némi csökkenést mutat, ugyanilyen mértékben emelkedett viszont a négy féléves teológia
mesterképzési szakos hallgatók száma. Örvendetes, hogy a hittanár–nevelő tanár mesterképzés iránt
folyamatosan és dinamikusan növekszik az érdeklődés. A kántor alapképzési szakra jelentkezők
száma stagnál, a kis létszám viszont gondot okozhat a finanszírozásban és az oktatói kapacitás
kihasználásában. A doktoranduszok létszáma nagyjából állandó, az intézmény méretéhez és a végzett
hallgatók létszámához képest számarányuk imponáló, ennél többet nem is lehet elvárni. Említés
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történik az SE Mentálhigiéné Intézetével együttműködésben indított mentálhigiénés lelkigondozó
szakirányú továbbképzési szakról, ennek további alakulásáról azonban nem találtunk adatot.
A hallgatói lemorzsolódás nem haladja meg az átlagos értéket, az okok között azonban nemcsak a
tanulmányokra való alkalmatlanság jelenik meg, hanem az is, hogy némelyik hallgató időközben más
hivatás felé orientálódik, s ezért nem folytatja tanulmányait. Ugyancsak nem kiugró a passzív félévet
választók száma.
A tanulmányi színvonal a szigorlatok és az oklevél minősítések tükrében jónak mondható, csupán a
2010. évben sikerültek feltűnően gyengébben a szigorlatok, az oklevelek minősítése azonban már
kiegyenlítettebb lett. A vizsgált öt év átlagában is elmondható, hogy a szigorlatok minősítése alatta
marad a diplomavédés és az oklevél minősítés átlagának. A képzés minőségének fenntartása és
fejlesztése megköveteli a tantervek folyamatos aktualizálását, optimalizálását. Kétévente végeznek
ún. kreditoptimalizációt is. Mindezekhez az intézmény bizonyára figyelembe veszi a tanulmányi
eredmények alakulását is.
Gondot jelent ebben az intézményben (is) a nyelvvizsga hiánya, főleg az alapképzési szakokon, holott
a használható nyelvtudás nélkülözhetetlen lenne az elmélyültebb tanulmányokhoz, nem is szólva a
külföldi képzéseken való részvételhez. A hallgatók dolgát bizonyára nehezíti az idegen nyelvi
lektorátus megszüntetése is.
Az oktatási folyamat szerves része a terepmunka. A hallgatók több területen végeznek önkéntesként
szociális munkát, dolgoznak nyári táborokban, emellett elvégzik a kötelező szakmai gyakorlatokat.
Ezek a későbbi lelkészi munkának szinte egész spektrumát felölelik. A hittanár–nevelő tanár
mesterképzésben megtörténik a csoportos tanítási gyakorlat, a folyamatos féléves tanítási gyakorlat,
hiányzik azonban a csoportos tanítási gyakorlat mellett az előírt 15 óra „gyakorlótanítás” – ennek
beiktatása a tanárjelöltek képzésébe feltétlenül kívánatos.
A nemzetközi mobilitás hagyományos formái (például az Erasmus) iránt rendkívül alacsony az
érdeklődés, annak ellenére, hogy az intézmény erre teremtene lehetőséget. Az egyházon keresztül
szervezett és lebonyolított külföldi gyakorlatok, csereprogramok azonban kellő mértékben biztosítják
a nemzetközi tapasztalatszerzés és mobilitás lehetőségét, és ezekkel a hallgatók magas számban és
szívesen is élnek.
A visszajelzések alapján a hallgatók túlságosan megterhelőnek érzik az órarendi követelményeket és
heti beosztásukat. Sok esetben előfordul, hogy akár főtárgyak is kétévente kerülnek csak
meghirdetésre, ami órahalmozásra ösztönzi a hallgatókat, csökkentve ezzel a tanulás és a szakmai
fejlődés hatékonyságát. Bár állításuk szerint ezt kompenzálja a hozzáadott „emberi” érték és az
intézményvezetés segítőkészsége.
Végzettek elhelyezkedése
A végzett hallgatók elhelyezkedése a munkaerő piacon – már csak a lelkészképzésből adódóan is –
biztosítottnak mondható. A végzett hallgatók kétharmada lesz ordinált lelkész, de a többiek nagy
része is egyházi munkakörben helyezkedik el. A munkanélküliek száma elenyésző (3%). A DPR
felmérés másik bíztató adata, hogy a végzettek többsége úgy véli, hogy jelenlegi munkaviszonya
megfelel szakmai elvárásainak. Amint erről föntebb írtunk, az EHE rendszeresen monitorozza az
evangélikus egyház munkaerő-piaci szükségleteit is, és az így nyert tapasztalatokat felhasználja
képzési struktúrájának fejlesztésében.

2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
Az EHE K+F tevékenysége imponálóan széleskörű mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. E
tevékenységben a különböző tanszékek sajátos profiljuknak megfelelően vesznek részt. E munkában
az oktatók mellett a doktoranduszok is tevékeny szerepet vállalnak. Kimagaslóan jó az intézmény
publikációs tevékenysége, 2012 óta csatlakoztak az MTMT-hez, így a publikációs eredmények
bárkinek hozzáférhetőek. Emellett pedig az oktatók többsége részt vesz valamely nemzetközi
kutatócsoport, illetve szakmai tudományos műhely munkájában. Mindezek a tevékenységek
jótékonyan emelik a képzés színvonalát is.
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3. Gazdálkodás
AZ EHE pénzügyi erőforrásai főleg az állami támogatásból származnak, a hiányzó költségeket az
MEE fedezi. A hallgatók többsége államilag támogatott képzésben vesz részt, az önköltséges
hallgatók létszáma az utóbbi két esztendőben nőtt. Az állami támogatás évről évre csökkenő
tendenciát mutat, az intézmény fenntartásához így egyre szorosabb és racionalizáltabb gazdálkodási
fegyelem mellett is egyre jelentősebb egyházi támogatásra van szükség. Említettük a
könyvtárállomány fejlesztésének korlátait – ezt azonban ellensúlyozza számos jelentős hazai és
külföldi könyvadomány. Ehhez járulnak még az NKA pályázatain a könyvtár fejlesztéséhez elnyert
támogatások is. A folyó esztendőben pedig egy jelentős uniós energetikai pályázat elnyerésével az
épület komplex energetikai felújítására kerülhet sor.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az intézményi önértékelés az áttekintéshez szükséges mélységben bemutatja a minőségbiztosításában
közreműködő egyetemi testületeket, azok feladatait, valamint a kapcsolódó dokumentációs rendszert.
Mivel az intézmény nem kari tagozódású, az egyetemi szintű szabályozás a szervezet minden
hierarchikus szintjére kiterjed. Az egyetem méretéből adódóan, és erről a helyszíni látogatás során is
volt alkalmunk meggyőződni, a minőségbiztosítási törekvések egyik meghatározó eleme a
személyesség. Példaként említjük, hogy az alacsony oktatói létszámból következően, szükségképpen,
ugyanazon személyek több döntés-előkészítő, illetve döntéshozó testületnek is tagjai, így közvetlenül
érintettek egy döntési folyamat teljes vertikumában. Az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata az
intézmény belső életében meghatározó elem. Ennek a személyességnek és a minőségbiztosítás
formális eljárásainak jó arányérzékkel megválasztott egysége a további minőségi törekvéseknek is
megfelelő alapot teremthet. Szükségesnek látszik azonban a formális eljárások további fejlesztése, a
rendszerszerű működés belső koherenciájának erősítése. Ez erősítheti az objektivitást, segítheti a
vezetői döntéshozatalt, és nem utolsó sorban pozitív eredményei jelentős PR erővel bírnak. Az
önértékelési dokumentáció és a helyszíni látogatás tapasztalatainak értékelése alapján összességében
megállapítható, hogy az előző akkreditáció óta eltelt időszakban az intézmény, az akkreditációs
javaslatban foglalt ajánlások teljesítésével, az „ösztönös” minőségbiztosítás szintjéről a tudatos,
rendszerszemléletű minőségbiztosítás irányába fejlődött tovább.
Az intézmény minőségpolitikája két pillérének a felhasználói körben jelentkező igény kielégítését, és
az igényteremtést tekinti. Az eljárások középpontjában a képzés áll. A képzéssel kapcsolatos adatokat
gyűjtik, a fenntartó MEE és az oktatási tárca felé benyújtott éves beszámolóik ezeket tartalmazzák.
Az egyetem minőségbiztosítási feladatait Minőségbiztosítási Bizottság felügyeli. Az önértékelés
megadja az egyetem honlapján hozzáférhető elektronikus források elérhetőségét (szabályzatok, az
előző akkreditációig terjedő időszakra vonatkozó beszámolók, jelentések stb.). A látogató bizottság
számára ezek a dokumentumok a megadott elérhetőségen hozzáférhetők voltak. Az egyetem
rendelkezik az előző akkreditáció során ajánlásként megfogalmazott Minőségpolitikai irányelvekkel,
megalkotta Minőségbiztosítási szabályzatát, és elkészítette 2014. évre vonatkozó Minőségfejlesztési
programját is.
Az önértékelésben bemutatott elégedettség mérések a hallgatói, az oktatói és az alkalmazotti körben
rendszeresek és visszacsatoltak. A 2010–13. közötti időszakra vonatkozó elégedettség felmérések
összesítő-értékelő dokumentuma
közzétett, az intézmény honlapjáról elérhető. A
minőségbiztosításban alkalmazott mérési és visszacsatolási eljárások bemutatása az egyes szakok
önértékelési anyagaiban is, mint a szak(ok) minőségbiztosításának eszközei, megjelennek. Az előző
akkreditációs ajánlással összhangban, az elégedettségmérés és feldolgozás során, informatikai elemek
is megjelennek. A hallgatói felmérések a tanulmányi rendszeren keresztül, elektronikusan tölthetők
ki, és küldhetők be.

2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az intézmény a 2014-18-as időszakra vonatkozó középtávú stratégiáját a fenntartó MEE
stratégiaalkotásával összhangban alakította ki.
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A programok indításáról a fenti kerethez illeszkedő fenntartói szándék és az aktuális piaci
információk (pl. a közoktatásban megjelenő hitoktatás igény) mérlegelését követően, a SzMSz-ben
szabályozott módon, a szenátus dönt. Az önértékelés utal arra, hogy a lelkészi, illetve a hitoktatói
életpályamodell hiánya – melyek elfogadása és bevezetése túlmutat az intézmény keretein – a képzési
programok iránti érdeklődés piaci korlátját jelenti. Az intézményben a programok indításával
kapcsolatban előzetes gazdasági kalkuláció nem készül. A programok megvalósításával kapcsolatos
utólagos elemzések visszaigazolják azt a vélekedést, hogy egyes intézményi kurzusokon az alacsony
hallgatói létszám a ráfordításokat nem képes finanszírozni. Egy előkalkulációs modell kialakításával a
képzések indításához kapcsolódó döntés-előkészítő támogatás jelentősen javulhatna.
Az intézmény honlapjáról, a Tanulmányi nyilvántartás linken keresztül az ETN rendszerben a képzési
programokkal kapcsolatos információk hozzáférhetők (mintatantervek, az aktuális félév kurzusai). A
képzési programok követésére és értékelésére az önértékelési anyag több, közvetett és közvetlen
eljárást is bemutat. Ezek az eljárások, részben az alacsony hallgatói létszámból adódóan, döntően
személyes kapcsolattartáson alapulnak. Az intézmény a tantervek, tananyagok optimalizációját,
aktualizálását állandóan napirenden tartja, ahogyan az fentebb olvasható.
Az önértékelésben említett „felnőttképzési” és „felsőfokú szakképzés” képzési tervekhez
kapcsolódóan felhívjuk az intézmény figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban mindkét területet
érintően jelentős jogszabályi változások történtek. Célszerű, hogy az e képzési területeken történő
tervezést előzetes, alapos jogszabályi tájékozódás előzze meg.

3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
Az intézményben folyó tanulmányi tevékenységet a TVSZ szabályozza. A szabályzat jól strukturált,
részletes és minden lényeges területre kiterjed; rendszeresen karbantartott, a záradék tartalmazza a
módosítások időpontjait. Az utolsó módosításra 2013 októberében került sor. A hallgatók a helyszíni
látogatás során a látogató bizottság számára megerősítették, hogy a TVSZ-t megfelelőnek ítélik, az
értékelési eljárásokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az intézmény figyelembe veszi.
Törvényben biztosított egyetértési jogukat gyakorolhatják (2011. évi CCIV. tv. 61. § (1) bekezdés c) pont.
A feltűnően gyengén teljesítő vagy lemaradó hallgatók, lemaradásuk okairól és tanulmányi
elképzeléseikről háromtagú bizottság előtt adnak számot. Az intézményben működő Oktatói Tanács
(melynek tagja az EHE minden főállású oktatója, tanára és kutatója) az érdemjegyek alapján félévente
értékeli a kiugróan jól vagy rosszul teljesítő tantárgyak problémáját.
A hallgatói teljesítmény mennyiségi és minőségi megítélésének eszköze a kreditindex alkalmazása. A
hallgatói találkozón megfogalmazott vélemények szerint a kreditindex alapú átlagszámítás eredménye
az esetek egy részében torzítja a valós teljesítmény megítélését. Az ezzel összefüggő problémák
áttekintését, a megoldási javaslatok kidolgozását a HÖK elvégzendő feladatának tekinti.

4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az intézmény 17 főállású oktatóval rendelkezik. Ebből 15 főnek van PhD/DLA fokozata, heten
habilitáltak. Az oktatók besorolását, előmenetelét, az egyes munkakörök minőségi feltételeit az „EHE
Oktatói, kutatói, hallgatói és egyéb alkalmazotti szabályzata” tartalmazza. Az egyetem a tudományos
minősítés eljárásait az oktatói minőségbiztosítás kulcselemének tekinti. A minősítettségi arány
kiemelkedő (88 %). Az önértékelés bemutatja a személyi kiválasztás formális eljárásait, az Oktatói
Tanács és a Szenátus szerepét, az utánpótlás nevelési törekvéseket, az oktatók és a kutatási
tevékenység minőségbiztosítását. Az oktatók évente elégedettségi kérdőívet töltenek ki. Az
intézményi beszámoló szerint az oktatói beszélgetésekben és a kérdőívekben is visszatérő igény a
közös oktatói tér, „tanári szoba” kialakítása. Ennek az elvárásnak a teljesítésére a közeljövőben
megvalósuló infrastruktúra megújító pályázat – a várakozások szerint – lehetőséget fog teremteni.
Az intézmény évente végez hallgatói elégedettségméréseket, melyek érintik a kurzusokkal kapcsolatos
elégedettséget is (OMHV). A 2010–13-as időszakban végzett felméréseken a hallgatói részvételi
hajlandóság alacsony, átlagosan 20 % körüli. Ennek okát a hallgatókkal folytatott beszélgetésen sem
sikerült feltárni. A mintanagyság elégtelensége miatt az értékelés helyessége, és a visszajelzés alapján
hozott intézkedések indokoltsága bizonytalanságot hordoz(hat). A HÖK megfogalmazott szándéka a
hallgatói érdektelenség okainak feltárása, a hallgatói aktivitás jövőbeli növelése.
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5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az EHE Juttatási és térítési szabályzatában rögzíti a hallgatók által elérhető juttatásokat. Az
önértékelés bemutatja az oktatási épületek eszköz és férőhely kapacitásait, a könyvtár, a kollégium és
a konyha szolgáltatásait, a sportolás lehetőségeit. Az EHE kollégiuma a 82 férőhelyes Evangélikus
Teológusotthon.
Az intézmény hallgatói létszámra vonatkoztatott eszköz és infrastrukturális ellátottsága kiemelkedően
jónak mondható. Az egyetem 1989-ben épült oktatási épületében egy 150 fő befogadóképességű
díszterem, két nagyobb (56, illetve 40 fős) és három kisebb (20–30 fős) előadóterem, illetve két,
szemináriumi foglalkozásra alkalmas oktatási helyiség áll rendelkezésre. Kisebb létszámú órákat,
műhelymegbeszéléseket tanszékeken, vagy pl. a Prőhle emlékszobában is meg lehet tartani. A
helyiségek részben telepített, részben mobil telepíthető audiovizuális technikával ellátottak. (440
oktatási célú férőhely/144 hallgató). A hallgatók számára számítógépterem áll rendelkezésre. A
vezeték nélküli hálózat (wifi) igényekhez igazodó fejlesztése jelenleg van folyamatban.
A könyvtár az intézmény integráns része, a könyvtári állomány mintegy 62.000 kötetet foglal
magába. Az állománygyarapodás évi 600-700 kötet, a külföldi szakirodalom ennek kb. 20 %-a. A
folyóiratok közül 78 magyar, 20 idegen nyelvű. Az UNITAS informatikai portál 20 egyházi könyvtár
állományának elérését teszi lehetővé. Különös történeti értéket képvisel az egykori Soproni Teológia
gyűjteménye, mely a hallgatók számára szintén elérhető.
Az önértékelési anyag kitér arra, hogy 2014 során, pályázati forrásból, energetikai korszerűsítési
célból, az infrastruktúra felújítására kerül sor. A helyszíni látogatás tapasztalatai alapján az épületek,
az oktatói és hallgatói terek, a kiszolgáló helyiségek általános állapota kifejezetten jónak mondható. A
környezeten a gondosság, a rendezettség, a jó gazda szemlélete tükröződik.
A hallgatói szolgáltatások fontos eleme – az intézmény képzési jellegéből adódóan – a spirituális élet.
Az egyetem a lelki gondozás lehetőségét két oktatói megbízással foglalkoztatott lelkész személyén
keresztül biztosítja.
Az intézményben TDK-tevékenység elvétve folyik, ez iránt (általában más elfoglaltságok miatt)
kevésbé mutatnak érdeklődést a hallgatók.
A törvényben rögzített ösztöndíjak pályázati rendszere és folyósítása rendben működik, az állami
támogatásokat az egyház és az egyházkerület saját erőből kiegészíti, így biztosítva további lehetőséget
a rászorulók és az átlagon felül teljesítők támogatására. De az elbírálás módját hallgatói részről értik
kifogások.

6. Az egyetem belső információs rendszere
Az önértékelés alapján meghatározó belső információs rendszer az egyetem honlapjáról elérhető
Egységes Tanulmányi Nyilvántartás. A hallgatók, az oktatók és alkalmazottak információs
kiszolgálását biztosítja a közelmúltban megújult egyetemi honlap. A könyvtári keretrendszer a
könyvtári kiszolgálást hivatott támogatni és hatékonnyá tenni. Az oktatói, hallgatói belső tájékoztatás
fontos eszközei a honlapon túl az ETN körlevél, illetve az ETN-ből elérhető Irattár adatbázisa. A
gazdálkodási folyamatok nyilvántartását és követését az MEE által az intézmény számára is
hozzáférhetővé tett számítógépes rendszer támogatja.
A belső információs rendszer lényeges elemének tekinthető – bár működtetése csak időszakos – a
DPR. A diplomás pályakövetési adatok gyűjtésére első alkalommal 2013-ban került sor. Az adatok
grafikus és szöveges értékelését tartalmazó dokumentum a honlapról elérhető. A beérkezett
visszajelzések meghatározó hányada a képzéssel kapcsolatos elégedettségről számol be. A változtatási
javaslatokkal kapcsolatos kérdéskörben a válaszadók többsége a lelkész szakon folyó képzésre
javasolt változtatásokat. A gyakorlatorientáltabb és gyülekezet-centrikusabb képzés igénye
hangsúlyosan jelenik meg a legtöbb válaszban. A korszerű, praktikus ismeretek átadására
vonatkozóan a válaszadók konkrét területek fejlesztésére is javaslatot tettek. Ezeknek a
visszajelzéseknek az értékelése, képzésbe történő visszacsatolása az intézmény számára a közeljövő
feladatát jelenti majd.
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7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az intézmény a http://teol.lutheran.hu címről elérhetően, egy megújult honlapot üzemeltet. A honlap
informatív, könnyen kezelhető, a nyilvánosság tájékoztatásának megfelelő és korszerű eszköze. Az
egyetem tevékenységéről a nyomtatott sajtó, a fenntartó útján folyamatosan tájékoztatja a
közvéleményt. Az EHE HÖK által 2013-ban végzett sajtófigyelés eredménye a honlapról
hozzáférhető.
Az intézmény évente szervez nyílt napot, a teológusnapok havi rendszerességgel ismétlődnek. A
nyilvánosság tájékoztatásának eszközei a nyomtatott kiadványok. A helyszíni látogatás során a
látogató bizottság készhez vehette az igényesen szerkesztett 2014-es felvételi tájékoztató füzetet, és a
„Teológia és kultúra” címmel frissen megjelent közös oktatói tanulmánykötetet.
Önértékelési anyagában az intézmény beszámol arról, hogy a közoktatás és a diakónia irányába
történtek nagyon jó elmozdulások, a közös gondolkodás és szervezés is több esetben megvalósult.
Kölcsönösen jó kapcsolat alakult ki az evangélikus oktatási intézményekkel és az ott tanító
pedagógusokkal. A hagyományos szupplikációk (kötelező prédikálási gyakorlatok) során a hallgatók
négy féléves forgóban az országnak mind a 300 evangélikus gyülekezetébe ellátogatnak.
A megbízható hazai ökumenikus kapcsolatok mellett a határon túli nyilvánosság eszköze, - és ezt az
intézmény erősségei között említi - az élénkülő nemzetközi kapcsolatrendszer. A hagyományos
egyházi csatornákon keresztül kiépült partnerhálózat fenntartása mellett az LLL-Erasmus-program és
a tudományos kutatási projektek révén a nemzetköziesedés lehetősége az intézmény számára a
jövőben jelentős stratégiai elemmé válhat.

III. Az intézmény további működésére vonatkozó javaslatok
1. Kívánatos az intézmény életét szabályozó dokumentumokat rendszeresen frissíteni, tekintetbe véve a
változó jogszabályi stb. környezetet. Pl.: az SZMSZ-ben a Minőségbiztosítási Bizottság működésének
szabályozása – több más bizottsággal ellentétben – nem szerepel. Javasoljuk, hogy a
Minőségbiztosítási Bizottság működésének alapvető szabályai (tagjai, működése, feladata,
felelősségi- és hatáskörök, a bizottság helye a döntési eljárásokban, stb.) jelenjenek meg a
dokumentumban. A kiegészítéshez jó alapot nyújthat az egyetem Minőségbiztosítási szabályzatának
5.(2) – a bizottság működésére vonatkozó – alpontja. Javasoljuk, hogy a külön dokumentumban
bemutatott szervezeti organogram legyen az SzMSz melléklete, a szervezeti ábra és a szabályozás
alkosson naprakész egységet. Ezt a naprakészséget a szenátusi határozatok tükrében, folyamatos
felülvizsgálattal ajánljuk biztosítani. A nyíregyházi hittanárképző tagozatot (SZMSZ 12. §), mivel
jogi státusza megszűnt, indokolt törölni.

2. Javasoljuk az EHE Minőségbiztosítási szabályzatának és az éves minőségfejlesztési program
elkészítésére vonatkozó eljárásának a felülvizsgálatát és átalakítását az alábbi szempontrendszer
figyelembe vételével: „Az önértékelés során vizsgált főbb területek” pont (5. oldal. 2 pont)
felülvizsgálata. A hivatkozott felsorolás az ún. EFQM modell elemeire épül, bár a modell intézményi
alkalmazására sehol nem történik utalás, az intézmény azt nem alkalmazza. Helyette célszerűen, az
intézményi minőségbiztosítási sajátosságokra figyelemmel, a MAB által elvárt ESG
szempontrendszer megjelenítése lehet kívánatos, és egyúttal elegendő is. A 2014. évre szóló
Minőségfejlesztési program formai és tartalmi elemeiben nem felel meg a hivatkozott szabályzat
„Minőségfejlesztési program” elkészítésére vonatkozó előírásának (8 oldal 5. pontja). Megerősítjük,
hogy a Minőségfejlesztési program elkészítése során ajánljuk az ESG szerinti struktúra követését. A
feladatok legyenek mérhetőek, a program az egyes feladatokhoz minden esetben rendeljen
határidőket, és felelősöket. Ez a megoldás a beszámolási időszakban jól nyomon követhetővé teszi az
egyes területeken tett javító intézkedéseket, minőségfejlesztési lépéseket.

3. A „Mutatószámok” tekintetében ajánljuk konkrét, egy hosszabb tervezési időszakon belül is mérhető,
az intézmény jellegéhez és elvárásaihoz igazodó, korlátos számú mutató meghatározását. A
mutatószámokra alapuló trendek figyelése stratégiai döntéstámogató elem lehet. A mutatószámok
kialakításához a MAB jelenleg hatályos Önértékelési útmutatója is tartalmaz ajánlásokat. A
szabályzatot, a fejezetstruktúrának megfelelően, a sorszámozás tekintetében is kívánatos
felülvizsgálni.
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4. Javasoljuk, hogy az intézmény a HÖK-el együttműködve, tegyen kezdeményező lépéseket az OMHV
felméréseken történő hallgatói aktivitás növelésére.

5. A nyilvánosságnak szánt dokumentumok jelenleg az ETN (a honlap felületen jelenleg „virtuálisan
rejtett módon” megjelenő) felületéről érhetők el. Ajánljuk, hogy a technikai lehetőségek
függvényében a nyilvánosságnak szánt dokumentumok ne csupán az ETN-n keresztül, hanem
közvetlenül ez egyetem honlapjáról is legyenek hozzáférhetők.

6. Javasolt a tanulmányi ösztöndíjnál használt felosztási rendszer működése kapcsán a hallgatói
észrevételek figyelembe vétele.

7. Lehetőség szerint az egyes tantárgyak több évenkénti meghirdetését kerülni kell, amennyiben ez
veszélyezteti a tananyag egymásra épülését.
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IV. Az intézményben folyó hitéleti képzések értékelése
Evangélikus Hittudományi Egyetem

Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2/1. SZ. MAB HATÁROZAT

teológia [lelkész]

A (akkreditált)

osztatlan mesterképzési szak (12 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2006/9/XII

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A tanterv felépítése a fokozatosság elvére épül. Az első négy félévben elsősorban az alapozó
ismeretekre koncentrál összesen 24 tantárgyban (bibliai nyelvek, bibliaismeret, bevezetés az egyes
teológiai tárgyakba). Ezt követi – jellemzően az 5. félévtől a szakmai törzsanyag (összesen 31
tantárggyal), amely felöleli a teológia minden fontos területét. Az elméleti előadások és gyakorlati
szemináriumok aránya megfelelő, a képzés láthatóan tekintettel van a leendő lelkészek gyakorlati
felkészítésére is. Ennek megfelelően arányos a kollokviumok és a gyakorlati jegyek megoszlása. A
differenciált szakmai ismeretek már kifejezetten a gyülekezeti munkára készítenek fel. A szabadon
választható tantárgyakra fenntartott kreditek száma messze meghaladja a kötelezően biztosítandó
kreditértéket, de a tényleges választhatóság lehetőségére csak következtetni lehet, mert arra vonatkozó
adatot az intézmény nem adott meg, viszont a többi az intézmény további 4 képzésének kínálatából
feltételezhetően biztosítható. A mintatanterv nem tartalmaz ajánlást a szabadon választható tantárgyak
felvételére vonatkozóan.
A KKK-ban megjelölt általános és szakmai kompetenciákra való felkészítés az önértékelés tanúsága
és a helyszínen látottak alapján is gondosan tervezett és eredményes. Fontos mutató lehet itt a végzett
növendékek visszajelzése: mennyire sikerült a gyakorlatban hasznosítaniuk az itt kifejlesztett
kompetenciákat.
Személyi feltételek
A szak felelőse N. N., egyetemi tanár. A képzés tantárgyainak száma 150, a képzésben 32 oktató vesz
részt, közülük 22 a tantárgyfelelős. Az oktatók minősítettsége kiemelkedően jó: 20 PhD, 2 DSc, a
tantárgyfelelősök mindegyike minősített. Az oktatók, illetve a tantárgyfelelősök T/E aránya
megfelelő, noha az intézmény által megadott összesítés nem erre utal. Fontos eredmény, hogy a
minősített oktatók aránya az utóbbi években jelentősen emelkedett.
A kreditterhelés csak olyan tantárgyfelelős esetén haladja meg az elfogadott szintet, aki féléves külső
gyakorlat felelőse.
Tudományos háttér
Az intézményben folyó kutatások – az EHE jellegéből adódóan – elsősorban a teológia területén
folynak, értelemszerűen tehát e szak oktatói által történnek. Az oktatók gazdag és szerteágazó
tudományos munkásságáról az intézményi részben részletesebben szóltunk. A sokoldalú nemzetközi
kapcsolatok nemcsak az egyes oktatók személyes teljesítménye szempontjából imponálóak, hanem
jelentősen növelik az intézmény hírnevét is. A tudományos publikációk mellett fontos az oktatók
aktív részvétele nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon, szakmai műhelyekben. Az oktatók
jelenleg a GEKE (Európai Protestáns Egyházak Közössége) szervezésében a teológusképzés
egységesítésébe is bekapcsolódnak. Hangsúlyos hazai műhelynek tekinthető a Magyarországi
Evangélikus Egyház Lelkipásztor című szakfolyóiratának a kiadása.
A friss szakmai eredményeket az oktatók folyamatosan be tudják építeni a tantárgyi tematikákba,
oktatási anyagokba.
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Infrastrukturális feltételek
Az infrastrukturális feltételek részletes bemutatása az intézményi önértékelésben történt, ugyanez a
háttér áll rendelkezésre az e szakon folyó képzéshez is.
Fontos specifikus elem viszont a gyakorlati képzés megszervezése, a gyakorlatokhoz szükséges
gyülekezeti és intézményi terepek biztosítása, hiszen a szak 10 éves elméleti képzését 2 féléves
gyakorlati képzés teszi teljessé. Az EHE tudatos képzési politikája érvényesül a gyakorlóhelyek
kiválasztásában, a gyakorlatok megszervezésében, a gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartásban, a
gyakorlóhelyi munka ellenőrzésében és értékelésében. Ebben nagy segítséget jelent, hogy az EHE
szervesen beleépül a MEE gyülekezeti és intézményrendszerébe, így a képzés során a hallgatók
megismerkedhetnek az ország összes evangélikus gyülekezetével (szupplikációk), a teológus napokon
közelebbről is megismerkedhetnek egy-egy gyülekezet életével. Ezen felül szorosabb kapcsolatot
építenek ki saját gyülekezetükkel, hitoktatási gyakorlatot végeznek valamely gyülekezetben, sőt
iskolai gyakorlatra is sor kerül. Rendszeresen részt vesznek az evangélikus iskolák különböző
programjainak szervezésében, lebonyolításában. Az iskolákkal való kapcsolatot erősíti az EHE 120
órás tanári továbbképzési programja is.
Összességében elmondható, hogy a hallgatók gyakorlati képzése kiemelkedően magas minőségű.
Végigköveti az egész képzési folyamatot, amelyet aztán a hatodik, gyakorlati év tesz teljessé. Így
minden előfeltétel adott ahhoz, hogy a végzett hallgatók gyorsan és eredményesen bele tudjanak
illeszkedni a MEE életébe és tevékenységébe.
A képzési létszám és kapacitás
A teológia osztatlan mesterképzési szakon (lelkész szakirányon) a hallgatók létszáma némileg
csökkent, ezt viszont kiegyensúlyozza a négy féléves teológia mesterképzési szakra jelentkezők
növekvő száma. A létszám így stabilnak mondható, ami biztosítja a képzés folyamatos
tervezhetőségét.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A teológia osztatlan mesterképzési szak az egyetem legnépesebb szakja, ez adja meg az intézmény
alapvető szellemiségét, képzési karakterét is. Fontos az elméleti teológia és lelkészi munkára történő
gyakorlati felkészítés egysége, mindvégig szoros kapcsolatban a spirituális kíséréssel, a hitben történő
elmélyüléssel, a hivatástudat és küldetéses elkötelezettség erősödésével. Ebben nagy segítséget jelent
a MEE-vel való kölcsönös kapcsolat.
A fenti szempontok jól érvényesülnek az egyes tantárgyak jellegében és az elméleti előadások, a
szemináriumok és a gyakorlatok arányában. A képzésbe számos konzultációs folyamat is beépül, az
oktatók és a hallgatók közvetlen személyes kapcsolatai azonban biztosítékot jelentenek arra, hogy a
hallgatók bármilyen kérdésben bizalommal fordulhatnak tanáraikhoz – ebben kiemelten fontos az
egyetemi lelkész szerepe is.
Értékelés és ellenőrzés
A számonkérés a hagyományos formákban történik. A tantárgy jellegének (előadás, szeminárium)
megfelelően kollokvium vagy gyakorlati jegy; a tantárgyakat lezáró szigorlatok 3 tagú bizottság előtt
történnek. A diplomamunka témaválasztása történhet a témavezető javaslatára vagy a hallgató
kezdeményezésére, legalább két féléves munkával készül el, a témavezetővel történő rendszeres
konzultációval. A diplomamunka megvédése, továbbá a hatodévet lezáró záróvizsga vizsgatanítással
és vizsga-istentisztelettel szintén bizottság előtt történik. Mindennek rendjét a TVSZ részletesen
szabályozza.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A vizsgált időszakban a jelentkezők létszáma erős hullámzást mutatott. Az egyetem képzési
színvonala szempontjából azonban jelentős az, hogy ennek ellenére emelte a felvételi
követelményeket. Nagy eltéréseket mutat a diplomát szerzők száma is (6 és 13 között fluktuál) –
ennek okai részben adottak (pl. külföldi ösztöndíjak). Összességében megállapítható, hogy a
végzettek kétharmada lesz ordinált lelkész, de a többiek közül is a többség egyházi munkakörben
helyezkedik el. Mindegyik hallgató állami finanszírozásban végzi tanulmányait.
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A végzett hallgatók tanulmányaikat folytathatják az EHE Doktori Iskolájában, illetve lehetőséget
kapnak demonstrátori munkára, továbbá pályázhatnak ösztöndíjra külföldi tanulmányok folytatására.
Ebben nagy segítséget jelent az idegen nyelvek tudása és az intézmény rendkívül kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszere. A vizsgált időszakban külföldi tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók aránya az
összlétszámhoz képest kiemelkedően magas. Az ösztöndíjas hallgatóknak csupán kisebbik része
Erasmus-ösztöndíjas.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak felelőse N. N. egyetemi tanár, nemrég vette át a szak irányítását elődje nyugdíjba vonulása
után. Munkatársaival eredményesen gondoskodik arról, hogy élő kapcsolat legyen az egyetem és az
evangélikus egyház vezetése és gyülekezetei között. A képzésben így viszonylag gyorsan lehet
reagálni az egyházi igényekre, és az egyházi közösségben végbemenő folyamatokra.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
Az EHE minőségbiztosítási bizottsága az intézmény összes szakjának minőségbiztosításáért felelős. A
minőségbiztosítási folyamatról részletes leírást találunk az LB jelentésének intézményi részében. A
teológia osztatlan mesterképzési szak felvételi követelményei között különösen hangsúlyosan jelenik
meg az egyháziasság és az elkötelezett hivatástudat. A végzett hallgatók pályakövetése évtizedes
hagyománynak tekinthető, a lelkészi szolgálatba állókat folyamatosan figyelemmel kísérik, a
visszajelzések tapasztalatait felhasználják az oktató munkában. Emellett 2013-ban elindították a DPR
alappilléreként a Diplomás Pályakövető Kérdőív rendszerét is. Fontos szerepet tölt be az intézmény
az evangélikus Lelkészakadémia életében, úttörő szerepet vállal a lelkészi életpályamodell
kidolgozásában és megvalósításában. A fenntartó evangélikus egyházzal így több szálon is szoros
kapcsolatban állnak, a fenntartót képviselő kijelölt püspök maga is részt vesz a stratégiai
egyeztetéseken.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Amint erről többször említést történt, az EHE igen szoros kapcsolatban áll a fenntartó evangélikus
egyházzal, így osztozik annak nehézségeiben és lehetőségeiben is. Nyomon követi a lelkészi szolgálat
munkaterületeinek átrendeződését, figyelemmel van a hagyományos gyülekezeti lelkészi szolgálat
mellett az új feladatok megjelenésére, s ezeket a kihívásokat beépíti képzési rendszerébe (elsősorban a
kateketikai kompetenciák fejlesztésével, illetve a speciális, intézményi lelkészi szolgálatokra való
felkészítéssel). A hagyományos hivatásgondozás mellett új hangsúlyt kap a mentális egészség
gondozása. A nemzetközi profil erősítésére még számos kiaknázatlan lehetőségük van, ennek
kiaknázását az intézmény egyik fő feladatának tekinti.
A gyöngeségek közé tartozik, hogy az oktatók igen magas színvonalú tudományos tevékenysége nem
tükröződik eléggé a hallgatók teljesítményében – a nemzetköziesítésnek a jövőben elsősorban a
hallgatók felé kell kiterjednie, ebben rejlik az EHE egyik legfőbb erőtartaléka.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Ilyen mennyiségű szabadon választható kreditmennyiség mellett fontos volna támpontokat
meghatározni a hallgatók számára, hogy az egyenletes haladás érdekében félévenként hány kredit
értékben volna célszerű szabadon választható tantárgyat felvenni. Nagyon fontos továbbá, hogy a
tényleges választhatóság biztosítása érdekében ne legyen technikai akadálya annak, hogy a
hallgató valóban az intézmény által meghirdetett bármely tárgyat választhassa, amely nem
kötelező tananyaga a saját szakjának.
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Evangélikus Hittudományi Egyetem

Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2/2. SZ. MAB HATÁROZAT

katekéta–lelkipásztori munkatárs

A (akkreditált)

alapképzési szak (6 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2005/10/VII/2/14

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A 2006-ben indult katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak tanterve a képzési és kimeneti
követelményekkel összhangban van. A szükséges kompetenciák az adott kereteken belül elsajátíthatók.
Mind az alapozó ismeretek, mind a szak törzstárgyai kellő mélységben készítik fel az alsó tagozatos
hittanárokat, a differenciált tantárgyak pedig a gyülekezeti élet kereteire és speciális vonatozásaira
tekintettel nyújtanak ismereteket. Szabadon választható tantárgyak az egyébként műveltségi
szempontból is gazdag curriculumot teszik imponálóan színessé, a szabadadon választható tantárgyakra
fenntartott kreditek aránya más intézmények gyakorlatához képest vállaltan magasabb. Fontos, hogy az
ilyen mennyiségű szabadon választható kredittartomány mellett a választási lehetőség valóban
meglegyen. Ezt az intézmény nem részletezi, de az intézmény többi szakjának tárgyaival a választási
lehetőség biztosítható. Az elméleti képzés mellett bőséges lehetőség nyílik a hallgatóknak gyakorlati
felkészülésre, elsősorban az Evangélikus Egyház gyülekezeti, oktatási illetve szociális intézményeiben.
Külön érdem, hogy az oktatói gárda ökumenikus munkaközösség keretei között dolgozta ki a katekéta,
illetve hittanárok munkaeszközeként a szükséges tanterveket és tankönyvi anyagokat.
Személyi feltételek
A szak felelőse XXXXX, N. N. tanszékvezető egyetemi tanár. A képzés tantárgyainak száma 49, amit
25 oktató oktat, ebből 18 tantárgyfelelős. A tantárgyfelelősök mindegyike minősített. A teljes
munkaidős és egyéb foglalkoztatású tantárgyfelelősök, illetve oktatók között (T:E) aránya megfelelő. Jól
felkészült, középgenerációs, illetve fiatalokból álló tanári gárda tagjai a hazai, illetve a nemzetközi
szakmai életbe is beágyazottak, kiváló kvalitásokkal rendelkező pedagógusok.
Tudományos háttér
Jelentős szakmai eredmény a kötelezően választható hit- és erkölcstan koncepciójának, tanterveinek,
illetve tankönyveinek kidolgozása, mely munkájuk túlmutat az EHE keretein.
Minden elismerést megérdemel a szakon oktatók publikációs aktivitása, kiterjedt és igen aktív
részvételük a hazai és nemzetközi tudományos életben. Jelenlegi legfontosabb tevékenységük a MEE
által 2012-ben elfogadott új kerettanterv, illetve az elmúlt évben az iskolákban bevezetett hit- és
erkölcstan tantárgyak részére tankönyvek, kézikönyvek segédanyagok készítése.
Infrastrukturális feltételek
A szak infrastrukturális hátterére az intézményi részben és a teológia osztatlan mesterképzési szaknál
leírtak érvényesek.
A képzési létszám és kapacitás
A szakra felvettek száma jelentős ingadozást mutat. A részidejű képzésben az elmúlt két év mutat
jelentős emelkedést, remélhető, hogy ez a tendencia folytatódik. A fölvettek számához képest elmarad
a diplomát szerzők száma, ennek oka részben az évhalasztások, részben a nyelvvizsga hiánya. A
felvettek többsége a felvételkor még nem rendelkezett nyelvvizsgával, s ennek megszerzése a
tanulmányi idő alatt is komoly nehézségeket okozott.
Az évfolyamok kis létszáma ellenére a hallgatók igen aktívak, érdeklődőek tanulmányaikban,
elhivatottak. Szívesen tanulnak a meglehetősen szerteágazó, igazi interdiszciplinaritást kínáló
curriculum keretei között. Kiemelésre méltó a különféle társadalmi szolgálatokban való részvételük,
elkötelezettségük, ami jótékonyan hat vissza elméleti stúdiumaikra.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A viszonylag kis létszámú hallgatói kör, hozzájuk képest kiterjedt oktatói kar (a 9 fő hallgató/ 1 fő
tanár arány) ugyan gazdaságossági szempontból kérdéseket vethet fel, azonban a hallgatók és az
oktatók közvetlen kapcsolatra épülő viszonya garancia mind a szükséges tudás és kompetenciák
elsajátításához, mind a spirituális nevelés céljainak megvalósításához. Az intézmény campus jellege
ideális oktatási-nevelési szituációt teremt, a közös lelkiség pedig ennek hatékony spirituális bázisát
nyújtja. A számos gyakorlati képzőhely, szoros együttműködésben a későbbi alkalmazó
gyülekezetekkel, egyházi oktatási, szociális intézményekkel komoly tényezője a képzés
eredményességének.
Megtévesztő, hogy az önértékelésben a szakmaspecifikus szempontokról szóló fejezet – bizonyára
tévedésből – a hittanár-nevelő mesterszak anyagát tartalmazza. Érthető, hogy a két szak egymásra
épülése miatt sok a hasonlóság, de érdemes lenne megkeresni az egyedi vonatkozásokat.
Értékelés és ellenőrzés
A hallgatók részérők nem merült fel kifogás az értékelési rendszerrel kapcsolatban, az egyes
szakokon az érvényben lévő TVSZ szerint folyik a tanulmányi értékelés. Négy alapvető formája a
kollokvium, a gyakorlati jegy, a szigorlat, valamint a záróvizsga. A katekéta–lelkipásztori munkatárs
alapképzési szakon szakdolgozat írása helyett a hallgatók egy 4 részből álló portfoliót készítenek el.
Az egyes dolgozatokhoz a hallgatók maguk választhatnak témát, vagy válogathatnak az oktatók által
felkínált témákból. A portfolió egyes részei feldolgozhatnak négy különböző témát, de a részek
egymásra is épülhetnek. Ez a megoldás azonban felveti azt a kérdést, hogy ez mennyire elegendő a
hallgatók írásbeli kultúrájának fejlesztéséhez, értékeléséhez.
A szigorlatokat három tagú bizottság előtt kell letenni. A záróvizsgát a hallgatók két részben teljesítik:
egyik része az iskolai tanítási gyakorlatot lezáró vizsgatanítás, másik részbe a gyülekezeti gyakorlat végén
történő vizsgatanítás, a négy portfólió érdemjegye tehát mintha nem számítana bele a diploma jegyébe.
Igen jól kidolgozott a gyakorlati képzés, amely négy területen folyik: diakóniai, iskolai, gyülekezeti és
nyári gyakorlat formájában. Mivel ezen az alapképzésben önálló gyakorlati félév nincs, a gyakorlatok a
képzés folyamán folynak, részben elosztva a tanulmányok idejére, részben az utolsó félévben.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A felvettek és a diplomát szerzők arányáról fentebb szó esett. A végzett hallgatóknak lehetőségük van
továbblépni a hittanár–nevelő tanár mesterképzésre. A képzés jellegéből adódóan e szakon még TDK
dolgozatok aligha születnek. A végzett hallgatók pályakövetése kérdőíves módszerrel történik, az
intézmény rendszeres kapcsolatban áll a MEE Oktatási Osztályával és az evangélikus oktatási
intézményekkel.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak még az EHE méreteihez képest is kicsiny, érthető tehát, hogy a szakfelelős és a szak többi
oktatói, a hallgatókkal is együttműködve törekednek arra, hogy növeljék a képzés eredményességét.
Ehhez minden segítséget megkapnak az intézmény vezetésétől. XXXXX, áttekintése van az egyetem
egész oktatási tevékenységéről, a hallgatók későbbi pályájáról, nemzetközi tapasztalatokkal és
kapcsolatokkal rendelkezik a szakot érintő tudományos területen, így hatékonyan tudja irányítani a
szak folyamatos menedzselését.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A rendszeres minőségbiztosítási tevékenységet az EHE Minőségbiztosítási Bizottsága látja el,
melynek értékelése az intézményi részben található.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-SWOT analízis a hittanár–nevelő tanár mesterszak elemzésével megegyező. Célszerű volna a
katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak saját hasonló analízisét önállóan is elvégezni.
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5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Az egyes szakok önértékelésében az átfedéseket kerülni kellene, vagy egyértelműen jelezni, hogy
ez tudatos döntés eredménye, mert nincsenek szakspecifikus szempontok (pl. az infrastruktúra, a
minőségbiztosítás terén). A hittanár–nevelőtanár mesterképzés és a katekéta–lelkipásztori
munkatárs alapképzési szak 4. és 5. fejezetének betű szerinti azonossága fölveti a kérdést, hogy ez
vajon tévedés-e, vagy valóban nincsenek speciális, egymástól eltérő szempontok a két szak
esetében.
2. Az osztatlan hittanárképzés bevezetésével érdemes volna áttekinteni az intézmény ezen képzéssel
kapcsolatos stratégiáját.
3. Javasolt folyamatosan figyelemmel kísérni a szabadon választható tantárgyak nagy arányának
hatását a képzés minőségére, mely következetes alkalmazással hasznos lehet a leendő végzettek
személyre szabott képzettségére nézve.
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Evangélikus Hittudományi Egyetem

Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2/3. SZ. MAB HATÁROZAT

kántor

A (akkreditált)

alapképzési szak (6 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2006/9/XV/29

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A 2007-ben indult kántor alapképzési szak tanterve a képzési és kimeneti követelményekkel
összhangban van. Mind a szükséges zenei kompetenciák, mind a lelkiséget meghatározó teológiai
ismeretek is megfelelő szinten megszerezhetők a képzésben. A szak alapozó ismeretei, illetve
törzstárgyai, a differenciált szakmai ismeretek valamint a kiterjedt szakmai gyakorlatok elvégzésével
az intézmény felkészült zenei munkatársakat bocsát ki a gyülekezetek számára. Érdekességként
említjük az egyházi fúvószene, fúvós együttes, illetve könnyűzenei jazz ismereteket a választható
tantárgyak között. A terhelés félévek közötti elosztása a szabadon választható tantárgyak kreditjeinek
figyelembe vételével egyenletes, bár a szabadon választható tantárgyak felvételére vonatkozóan nem
tesz ütemezési javaslatot a tanterv. A félévenként felkínált kontaktórák száma meghaladja a
minimálisan elvártat. A mintatanterv a szabadon választható tantárgyak körét három témakörre
korlátozza. Nehézséget okozott a bizottság számára az intézmény által az önértékelésben megadott
tanterv értelmezése, noha az intézmény honlapján szereplő mintatanterv adatai alapján a tanterv
megfelelősége egyértelműen megállapítható.
Személyi feltételek
A szak felelőse N. N., XXXXX. A képzés tantárgyainak száma 29, amit 19 oktató oktat, ebből 9 teljes
állású. A tantárgyfelelősök rendelkeznek tudományos fokozattal, de terhelésük a MAB által
elfogadhatónak tartott mértéket meghaladja, bár itt is részben a gyakorlatok adják a terhelés egy
részét, illetve a szak kis létszáma nem teszi lehetővé nagy oktatói gárda alkalmazását a
kántorképzésben. Az oktatók derékhada jól felkészült, középgenerációs, illetve fiatalokból álló, a
hazai illetve a nemzetközi szakmai életbe is beágyazott, kiváló kvalitásokkal rendelkező pedagógus.
Az elmúlt években a viszonylag sok óradíjasok arányát csökkentették, a belső dolgozók óraszámának
jelentős emelésével.
Tudományos háttér
A szak oktatói hazai és nemzetközi egyházzenei szervezetek tagjai. Kapcsolatban állnak a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei tanszékével, vannak a Károli Gáspár Református
Egyetem egyházzenei oktatóival, a Magyar Egyházzenei Társasággal, a Magyar Liturgikus és
Egyházzenei Intézettel. Szerepelnek szakmai konferenciákon, így az Országos Egyházzenepedagógiai Konferencián. Az európai protestáns egyházzenészek szervezetébe vezetőségi tagot
delegálnak. (ECPCM) Részt vesznek szakmai folyóirat szerkesztésében.
Infrastrukturális feltételek
A kántor alapképzési szak hallgatói az Egyházzenei tanszéken s az épület más helységeiben jó
feltételekkel készülhetnek szolgálatukra.
A helyben lévő templom két manuálos, tizenkilenc regiszteres mechanikus traktúrájú orgonáján,
valamint a Gyarmat utcai két manuálos, öt regiszteres hangszeren gyakorolhatnak a hallgatók, de
lehetőségük van a pestújhelyi evangélikus templomban is gyakorolni. Ezek mellett két pianínó,
valamint egy hordozható Roland elektromos zongora segíti az oktatást.
A zenei tanszéknek önálló tanszéki helysége van, ahol hangszeres oktatás és gyakorlás is folyhat.
A képzési létszám és kapacitás
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A szakra felvettek száma erősen ingadozó (1-3-3-2-1 fő). A hallgatói létszám – a többi magyarországi
kántor szakhoz hasonlóan – alacsony. A hallgatók nagyobb része államilag támogatott képzésben vesz
részt. Az alacsony létszám részben a készségekkel, részben a kántori hivatás egzisztenciális
bizonytalanságával magyarázható. A korábbi évek lelkesedése csökkent, a legtöbb gyülekezet
elvárásainak tanfolyami keretek között, könnyebben megszerzett tudással is meg lehet felelni.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
Az évfolyamok kis létszáma ellenére a hallgatói aktivitással nincs baj, érdeklődőek tanulmányaikban,
elhivatottak. Szívesen tanulnak szakmájukhoz szorosan nem tartozó diszciplínákat is. A képességek
és kompetenciák fejlesztésére a szak kis létszáma jó körülményeket biztosít. Kiscsoportos és egyéni
munkákban vesznek részt a hallgatók. Más szakok hallgatóival együtt teljesítenek egyes tárgyakból s
ez kölcsönösen előnyösen hat az egyes szakos hallgatókra. Fontos említeni a Lutheránia és a
Protestáns Kántorátus énekkarok munkájában való részvételt. Technikailag is igyekszik biztosítani az
intézmény a teológia osztatlan mesterképzési szak és a katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési
szak párhuzamos felvételének lehetőségét. A naponta tartandó reggeli és esti áhítatok kántori
szolgálatát az egyetem hallgatói látják el.
Az egyházzenei oktatás Európa-szerte gyakorolt normáit, illetve a hazai egyházzenész-képzés normáit
veszik figyelembe a képzésben. A tananyag fejlesztésében az éves munkabeszámolók,
koncerttevékenységek értékelése, publikációs aktivitás nyújt segítséget. Megfelelő számú gyakorlati
képzést segítő helyszín és alkalom adódik, ahol a hallgatók életközelben gyakorolhatják jövőbeli
hivatásukat (énekkarok, istentiszteleti alkalmak, stb). Egyéni oktatás, személyes tanácsadás, ezeken
keresztül személyes továbblépés lehetséges a szakmai fejlődésben. Félévente, évente szervezett
mesterkurzusok segítik a tehetséggondozást. Több hallgató külföldi tanulmányi ösztöndíjakban
részesül.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon történő értékelés az érvényben lévő TVSZ szerint folyik. Négy alapvető formája a
kollokvium, a gyakorlati jegy, a szigorlat, valamint a záróvizsga. Az alapozó modul tárgyainak
többsége előadás, de ez megjelenik a törzsanyag tárgyai között is – ezekben az esetekben az értékelés
kollokviummal történik. A két szigorlat összefoglaló vizsgát jelent, bővebb kötelező irodalommal. A
differenciált szakmai tárgyak és a szakmai gyakorlati tárgyak többsége gyakorlat, amely gyakorlati
jeggyel zárul. A szakdolgozat szerepét egy három fázisból álló záróvizsga tölti be. A végzősök
kórusműveket vezényelnek, orgonálnak. Vizsgahangverseny és vizsga istentisztelet zárja a
tanulmányokat, melyekhez megfelelő elméleti ismeretek bemutatása is társul. Tanulmányaik során
állandó gyülekezeti munkában vesznek részt a hallgatók, megismerik ennek során az ország
gyülekezeteit. Kiscsoportos és egyéni órák formájában folyik a képzés java része. A képzés
eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A fölvett hallgatóknak 50–75 %-a jut el a záróvizsgáig az alapszak önértékelése szerint. A tényleges
számadatok azonban némileg más képet mutatnak: a vizsgált időszakban mindössze 3 hallgató
szerzett diplomát a táblázat szerint. A magas lemorzsolódási aránynak fő oka, hogy a magas
óraterhelés nehezen teljesíthető a más tanulmányokat is folytató vagy állásban végző hallgatóknak.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak felelőse a szaknak megfelelő XXXXX minősítéssel rendelkező egyetemi docens, megfelelő
szakmai és oktatási gyakorlattal, mind hazai, mind nemzetközi téren. Művészeti és publikációs
eredményei jelentősek a szakot érintő releváns területeken. A szakon teológiai tárgyat oktatók
azonosak a többi szakon tanító oktatókkal, a kántorszak zenei tárgyainak oktatói pedig az egyházzenei
tárgyakat tanítják a többi szakon. Így ez a szak is szervesen beépül az intézmény képzési rendszerébe.
A zenei tárgyak egy részét részben óraadók alkalmazásával tudják biztosítani. A zenei tárgyak
oktatóinak életkora és szakmai megfelelősége hosszú távra biztosítja a jó képzés hátterét.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
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Az éves elégedettségi felmérések a többi szakokhoz hasonlóan folynak. A szak minőségstratégiájának
megvalósulásáért az adott szak felelőse felel, munkája beépül az egyetem minőségbiztosítási
rendszerébe, melyet annak felelőse irányítja és felügyeli magas szinten.
A jelentkezők az oktatáson belüli lehetőségekről a weblapról, valamint az egyetemet bemutató
kiadványokból, nem kevésbé az itt végzettek beszámolóiból értesülnek. Az evangélikus
gyülekezetekkel való folyamatos kapcsolattartás teszi lehetővé a munkaerőpiac igényeinek és
elégedettségi szintjének a monitorizálását. Igyekeznek a végzettek életpályáját is követni, a
közelmúltban kialakított kérdőíves rendszerrel is.
A szakon végzett hallgatókkal a kapcsolattartás e-mailes körlevélen keresztül történik. Meghívást
kapnak a rendszeres mesterkurzusokra, a zenei együttesek kiemeltebb szerepléseire, ami kiváló
alkalom a szakmai továbbképzésre. Az intézmény kicsiny jellegénél és a MEE jellegénél fogva
személyesen tudják követni a végzettek további sorsát.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-SWOT elemzés kitér a politikai előzmények meghatározó szerepére, ami a kántorképzést is illeti.
Tiltott volt a képzés, a kántorok nem rendelkeztek egyházzenei képzettséggel. Az egyházzene
magyarországi helyzete jelentősen nem változott. A jelenlegi hallgatók előképzettség szempontjából
való heterogenitása, a hallgatók alapismereteiben fennálló jelentős különbségek nehezítik az egységes
oktatást. A szak erőssége az oktatók minősége, a személyes mentorálás, a munkatársak erős
motivációja, elhivatottsága, az alacsony létszám, a képzések átjárhatósága. Gyengeség: az óraadók
visszaszorításával a kínálati paletta színe fakult, az infrastruktúra fejlesztésre szorul. Lehetőség: az
egyes területek egymásra építése, a gyakorló hangszerek fejlesztése. Veszélyek: a jelentkező és
hallgatói létszám alacsony volta, az egyházzenei munka megbecsülésének hiánya.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Javasolt a szabadon választható tantárgyakra vonatkozóan a mintatantervben javasolt ütemezést
megadni, hogy a hallgatók félévenkénti terhelése kiegyensúlyozott maradhasson.
2. A szabadon választható tantárgyak vonatkozásában az intézmény nem élhet témaköri megkötéssel.
3. A zenei tantárgyak felelősei körében törekedni kell a kreditterhelés csökkentésére.
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Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2/4. SZ. MAB HATÁROZAT

teológia

A (akkreditált)

mesterképzési szak (4 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2009/8/IX/25

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A szakon 2010 őszén indult el a képzés. Az intézmény honlapján elérhető mintatanterv értelmezése
könnyebb, mint az önértékelésben megadott tantervé. Az alapozó ismeretek a bibliai nyelveket
tartalmazzák, a 2. félév végén a hallgatóknak le kell tenniük a görög és héber nyelvű szigorlatot. Ez
láthatóan nagy erőfeszítést kíván a hallgatóktól, ezért érthető, hogy a teológia osztatlan
mesterképzésben szereplő többi bevezető tantárgy hiányzik a tantervből. A szakmai törzsanyag 26
tárgyat tartalmaz, felöleli a teológia fontosabb területeit, de kitekintést ad a teológiához kapcsolódó
néhány más területre is. A differenciált szakmai ismeretek két specializációra épülnek: biblikum és
szociáletika. A specializációkon belül is vannak kötelezően választható tantárgyak. A szabadon
választható tárgyak kínálata bőséges, figyelembe véve az intézmény többi képzésének
tantárgykínálatát. Feltűnő, hogy a tanterv nagyszámú, kis kreditértékű tantárgyból épül fel. Az új
mintatanterv teherelosztása egyenletes, de ezzel együtt a teljesítése nagy energia-befektetést igényel.
A biblikum specializációra vonatkozó mintatanterv 122 kredit megszerzését írja elő. A kialakítandó
kompetenciák felsorolása meglehetősen egyéni, ahogyan sajátos a hozzájuk rendelt ismeretkörök,
tantárgyak és módszerek felsorolása is, eltér a szokásos gyakorlattól.
Személyi feltételek
A szakfelelős N. N. egyetemi tanár, a biblikus specializáció felelőse N. N. egyetemi tanár, a
szociáletika specializáció felelőse N. N. egyetemi docens. A képzés tantárgyainak száma 71, a
képzésben 27 oktató vesz részt, ebből tantárgyfelelős 15. Az oktatók minősítettsége igen magas
szintű: 25 PhD/DLA, 2 DSc. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. Ugyancsak
kiemelkedően jó a foglalkoztatási arány: 18 T és 9 E, és kielégítőnek mondható az oktatók korfája is.
A szakfelelős és a két specializáció felelőseinek kreditterhelés meglehetősen magas. Tervük, hogy a
jövőben a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak aktív szakoktató munkatársakká váljanak.
Megjegyzendő, hogy más szakok önértékelésével összevetve a jelen szak önértékelését, tapasztalható,
hogy egyazon személyről eltérő adatok szerepelnek a különböző dokumentumokban pl. a
foglalkoztatás típusa tekintetében.
Tudományos háttér
A négy féléves teológia mesterképzés bevezetése fontos szemléleti váltást hozott az intézmény
életében, elsősorban az elméleti és gyakorlati ismeretek kapcsolatában, másrészt az oktatási
módszerekben. Az oktatók a nemzetközi tudományos életben is elismert szakemberek, ugyanakkor
figyelembe veszik a hazai társadalom kontextusát is – ez a kontextualitás főleg a szociáletika esetében
különösen hangsúlyos.
A szakon folyó tudományos munka szervesen kapcsolódik hazai és külföldi tudományos
műhelyekhez. Különösen szép eredményeket ért el az MTA–EHE Ökumenikus és Szociáletikai
Kutatócsoportja, mind kiadványaival, mind konferenciáival. Részt vesznek az ECEN munkájában, a
Societas Oecumenica munkájában, de saját kutatóműhelyeik is jelentősek. Számos külföldi
testvérintézménnyel tartanak fenn kapcsolatot.
Infrastrukturális feltételek
Az infrastrukturális feltételek részletes bemutatása az intézményi önértékelésben történt, ugyanez a
háttér áll rendelkezésre az e szakon folyó képzéshez is. Speciális igények nem merülnek fel.
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A képzési létszám és kapacitás
Mivel a szak nemrég indult, csak 3 év adatai állnak rendelkezésre. A tervezett keretet egyik évben
sem érték el, fontos viszont, hogy a hallgatóknak csupán mintegy fele részesül állami támogatásban, a
többiek önköltséges hallgatók (ez adódik abból, hogy az államilag finanszírozott féléveiket már
elhasználták korábbi tanulmányaik során). A szakra ugyanis többségükben a teológiai ismeretek iránt
érdeklődő, egyetemi diplomával rendelkező egyháztagok jelentkeznek, akiknek tehát már van
tapasztalatuk a felsőfokú tanulmányok végzésében. Gondot jelenthet viszont, hogy a 2013/14. tanév
elejétől megnőtt az önköltség összege. Érdemes volna az intézménynek forrásokat felkutatnia e
hallgatók finanszírozási nehézségeinek enyhítésére.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás módjait a tantárgy jellege határozza meg (előadások, gyakorlatok), a szemináriumok
többsége a két specializációban kapott helyet. A kis hallgatói létszám és az oktatók elkötelezett
hivatástudata eredményeként folyamatos a közvetlen személyes kapcsolat a hallgatók és az oktatók
között. Ez eredményesebbé teszi a képzést, és lehetőséget ad a tantervi struktúra folyamatos
fejlesztésére a felmerülő igények szerint. Mindezt fokozottan szükségessé teszi a képzés levelező
rendszere, hiszen a hallgatóknak sokkal több egyéni munkát kell végezniük. Munkájukat az
intézmény azzal is segíti, hogy igyekszik minél több írásos anyagot is rendelkezésükre bocsátani.
Értékelés és ellenőrzés
Az értékelés és ellenőrzés során a hallgatók önálló munkáját igyekeznek elősegíteni. A számonkérés
kollokviummal vagy zárthelyi dolgozattal vagy otthoni dolgozattal történik, a gyakorlati tárgyak
esetében gyakorlati jeggyel, zárthelyi vagy otthoni dolgozattal. A négy félév vizsgakötelezettségeinek
teljesítésével a hallgatóknak három tagú bizottság előtt zárószigorlatot kell tenniük, és meg kell
védeniük diplomamunkájukat.
A diplomamunka témaválasztását kezdeményezheti a hallgatók, de ajánlhat témát az oktató is.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A nemrég indult képzésben nehéz összehasonlítást tenni a felvettek és a diplomát szerzők száma
között, a növekedés azonban ennyi idő alatt is megfigyelhető. Mesterképzésről lévén szó természetes,
hogy a felvettek mindegyike már a felvételkor rendelkezett nyelvvizsgával.
A hallgatók részt vehetnek más szakok más kurzusain is, A doktori iskolába eddig két hallgató kérte
felvételét erről a szakról.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak még az EHE méreteihez képest is kicsiny, érthető tehát, hogy a szakfelelős, a szakirány felelősök
és a szak többi oktatói, a hallgatókkal is együttműködve törekednek arra, hogy növeljék a képzés
eredményességét. Ehhez minden segítséget megkapnak az intézmény vezetésétől, különböző szerveitől.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A rendszeres minőségbiztosítási tevékenységet az EHE Minőségbiztosítási Bizottsága látja el, erről az
intézményi részben részletesen szóltunk.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az intézmény reálisan látja a képzést, annak körülményeit és jövőjét. A szak legfőbb erőssége a
kiváló oktatói gárda, továbbá a személyes kapcsolat az oktatók és a hallgatók között. Feladatot jelent
a hallgatók ösztönzése az önálló munkára, a különböző műhelyekben való részvételre, a szakmai
lapokban való publikálásra. Veszélyforrás lehet, hogy tisztázatlan az itt szerzett diploma
munkaerőpiaci értéke. Közép és hosszú távon is feladat a szak megismertetése a szélesebb
közvéleménnyel, nemcsak az evangélikus egyházon belül, hanem az egész társadalomban. Mint más
szakok esetében, itt is fenyeget a társadalomban eluralkodó általános közöny, hitbeli érdektelenség.
Ez ugyanakkor az intézmény számára igen fontos kihívást jelenthet.
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5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Célszerű volna a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak felvételét a jelen
mintatantervben az 1., a 3. és a 4. félévekre javasolni, figyelembe véve a 2. félév nagy terhelését,
és a nem minden évben meghirdetett tantárgyak váltakozását.
2. A biblikum specializációt tartalmazó tantervet 120 kreditessé kell alakítani, mely célszerűen a
kötelezően választható ismeretekre előírt kreditmennyiség 2 kredites csökkentésével érhető el.
3. Időnként érdemes lenne ellenőrizni, hogy a hallgatók által az egyes tárgyakra fordított idő és a
tárgyak kreditértéke arányban van-e egymással tekintettel a nagyszámú kis kreditértékű tantárgyra.
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Evangélikus Hittudományi Egyetem

Akkreditációs minősítés
2015/5/VII/2/5. SZ. MAB HATÁROZAT

tanári mesterképzési szak

A (akkreditált)

hittanár-nevelő tanár szakképzettség (5 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2009/3/IX/15

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A 2009-ben indult hittanár–nevelő tanár mesterképzés tanterve nagyrészt megfelel a képzési és kimeneti
követelményekben foglaltaknak. A szakmai törzsanyag igen széleskörű ismereteket (18 tantárgy)
biztosít a leendő vallástanárok számára, elsősorban azonban a teológiai tárgyakat öleli fel. Ennek oka,
hogy a pedagógiai és pszichológiai ismeretek tantárgyait 40 kredit értékben az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán tanulják a hallgatók. Az intézmény álláspontja szerint az ELTE-vel kialakított jó
kapcsolat alapján biztosítani lehet az egységes szellemű felkészítést a hittanári feladatokra. Ezt
bizonyára jól kiegészíti az, hogy négy féléven keresztül tanulnak speciális szakmódszertant a hallgatók,
továbbá, hogy a szakmai gyakorlatokat az intézmény képzésében folytatják. A differenciált szakmai
ismeretek elsősorban a gyülekezeti munkára készítenek fel. A szabadon választható tárgyak száma
látszólag kevés, a helyszínen viszont meggyőződhetett a bizottság arról, hogy a hallgatók a teológia
osztatlan mesterképzési szak és a többi szak tárgyaiból is választhatnak, a kínálat így igen bőséges.
A tanterv félévek közötti kreditelosztását csak a teológiai ismeretek körében tudta behatóan vizsgálni
a MAB. E tekintetben a tanterv elfogadható. A pedagógiai ismeretköröket ennek fényében kell
elosztani a félévek között.
Az előírt kompetenciák fejlesztése az egész képzési folyamatban jelen van, a fentiekből adódóan
elsősorban az intézmény keretében történő képzés tárgyain keresztül. Bizonyára gazdagítaná a sajátos
hittanári kompetenciák kialakulását, ha e folyamatba be lehetne vonni a pedagógiai-pszichológiai
képzést is. A kompetenciák eredményes alakulását a DPR rendszerén keresztül is rendszeresen
monitorozzák, s a tanulságokat folyamatosan visszacsatolják a képzés fejlesztésébe.
A szakmai gyakorlatok magas minőségét biztosítja az, hogy az intézmény három evangélikus
iskolával partneri együttműködést kötött, s további mentor iskolákkal tart fenn rendszeres kapcsolatot.
A csoportos szakmai gyakorlaton belül azonban nem látszik biztosítottnak a törvényben előírt 15 óra
„gyakorlótanítás”, amely még a négy félév keretében történik, s ezt követi majd az egyéni szakmai
gyakorlat fél éven át. Bizonyára jelentősen emelni fogja a gyakorlati képzés színvonalát, ha az
intézmény megvalósítja szándékát, és erősíti a mentortanárokkal való kapcsolattartást.
Személyi feltételek
A szak felelőse XXXXX, N. N. tanszékvezető egyetemi tanár. A képzés tantárgyainak száma 25, amit
17 oktató (14 T) oktat, ebből 11 tantárgyfelelős. A tantárgyfelelősök és az oktatók T:E foglalkoztatási
aránya az intézmény alkalmazottai körében megfelelő. A 14 főállású oktató körében a minősítettek
aránya 94 %. Az összes tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A szakmai gyakorlatok
felelősein kívül a tantárgyfelelősök kreditterhelése az elfogadott tartományban van. A jól felkészült,
többségében középgenerációs, illetve fiatalokból álló tanári gárda tagjai a hazai illetve a nemzetközi
szakmai életbe jól beágyazottak, kiváló kvalitásokkal rendelkező kutatók, oktatók. A megbízási
szerződések keretében oktatók az önértékelés szerint saját szakterületük elismert szakemberei (ELTE
tanárképzésben), róluk azonban nem található részletesebb tájékoztatás, hiszen e tárgyak oktatása nem
az intézmény keretén belül történik.
Tudományos háttér
Az XXXXX-könyvsorozatának kidolgozói a Gyakorlati Tanszék munkatársai (N. N. vezetésével).
XXXXX óta pedig N. N. egy interdiszciplináris XXXXX munkacsoport vezetését végzi, amelynek
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feladata XXXXX kidolgozása. Ez a munka túlmutat az EHE keretein, jelentős hazai elismertségre
szert téve.
Részt vesznek a GEKE (Európai Protestáns Egyházak Közössége) szervezésében a teológusképzés
egységesítésében, valamint más Európai hatókörű (Commission on Church and School; Internationale
Fachkonferenz der Predigerseminare) szakmai szervezetek munkáiban. Jelentős tudományos munkát
reprezentált és teológiai műhelynek tekinthető a Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkipásztor
című szakfolyóiratának a kiadása, mely szintén az EHE tanári gárdájának havi szerkesztői munkája.
Komoly szakmai elismerést érdemlő az a publikációs aktivitás, ami a szakon oktatók munkásságában
fellelhető. Számos hazai és nemzetközi szakmai fórumon megmérettették tudásukat, jelen vannak a
tudományos szakmai életben.
Infrastrukturális feltételek
A szak infrastrukturális hátterére is érvényesek az intézményi részben, a teológia osztatlan
mesterképzési szak értékelésében leírtak. A gyakorlati képzéshez a már említett partneriskolák
biztosítják a megfelelő infrastruktúrát.
A képzési létszám és kapacitás
A szakra felvettek száma növekvő tendenciát (9, ill. 12 fő) mutat az elmúlt két évben, de még nem
merítette ki az intézményi kapacitást (15 fő). A felvettek döntő többsége nyelvvizsga szempontjából
előnyös helyzetben van. Várható a létszámhelyzet javulása részben az egyházi oktatási intézmények
időközben megnövekedett igényei miatt, részben pedig a kötelezően választható erkölcstan, illetve a
hit- és erkölcstan bevezetésével, ami értelemszerűen több hittanár munkába állását teszi szükségessé.
Az évfolyamok kis létszáma ellenére a hallgatók igen aktívak, érdeklődőek tanulmányaikban,
elhivatottak. Szívesen tanulnak a valódi interdiszciplinaritást kínáló curriculum keretei között.
Különösen kiemelendő a különféle társadalmi szolgálatokban való részvételük, elkötelezettségük,
mely jótékonyan hat vissza elméleti stúdiumaikra.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A viszonylag kis létszámú hallgatói kör, a hozzájuk rendelt oktatói kar (a 0,8 fő hallgató/ 1 fő tanár
arány) oktatási-nevelési szempontból akár ideálisnak is lenne tekinthető (mentorálás), ám
gazdaságossági szempontból kérdéseket vet fel. Magának az egyetemnek a campus jellege amúgy
ideális oktatatási-nevelési szituációt teremt, a közös lelkiség szemmel láthatóan e szituáció spirituális
bázisát nyújtja. A hallgatók és az oktatók közvetlen kapcsolatra épülő viszonya garancia mind a
szükséges tudás és a kompetenciák elsajátításához, mind a spirituális neveléshez. A számos gyakorlati
képző hely, szoros együttműködésben a későbbi alkalmazó gyülekezetekkel, egyházi oktatási,
szociális intézményekkel komoly tényezője a képzés eredményességének.
Értékelés és ellenőrzés
Hallgatói részről érdemi kifogás nem merült fel az alkalmazott értékelési rendszerrel kapcsolatban, az
egyes szakokon az érvényben lévő TVSZ szerint folyik a tanulmányi értékelés. Négy alapvető formája a
kollokvium, a gyakorlati jegy, a szigorlat, valamint a záróvizsga. A szakon a szakdolgozat
témaválasztásában a hallgatók 75 %-a maga kezdeményezte a témát, a témavezető pedig 75%-ban az
egyetem vezető oktatója volt. A szak indítása (2009) óta mindössze négy hallgató készített szakdolgozatot.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Mivel eddig mindössze négy hallgató szerzett diplomát, számottevő értékelésre nemigen van
lehetőség. A végzettek folytathatják tanulmányaikat az EHE doktori iskolájába, s az intézményben
megtanulhatják az ehhez szükséges bibliai nyelveket. A tehetséggondozásban bevált az a
kezdeményezés, hogy tanulás-módszertani szemináriumot indítottak. A tehetséggondozás két fontos
területe a demonstrátori szerepkör és a külföldi ösztöndíjas tanulmányok. Fontos eredmény, hogy az
utóbbi években nőtt azoknak a száma, akik már nyelvvizsgával jelentkeztek az intézménybe, így
nyelvtudásukat már tanulmányaik során is hasznosítani tudják. Az egyetemen nincs hivatalos
tudományos diákkör, de több hallgató készít dolgozatokat a két évenkénti OTDK-ra, főleg a
vallástudományi szekcióban.
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak minőségstratégiájának megvalósulásáért az adott szakfelelős felel, munkája beépül az egyetem
minőségbiztosítási rendszerébe, melyet annak felelőse irányít és felügyel igen magas szinten. Éves
beszámolók tartalmazzák az adott év teljesítményeit, minden évben végeznek elégedettségi felmérést
az ETN rendszerén keresztül, a HÖK időszakosan on-line felmérést készít.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
Az oktatókra vonatkozó szakmai mutatókról az intézményi részben részletesebben esik szó. Az
oktatók besorolásában a szakmai mutatók, az oktatási és publikációs teljesítmény, a hazai és
nemzetközi elismertség az irányadó.
A hallgatók esetében a bemeneti követelményeket évente felülvizsgálják, a felvételi alkalmassági
beszélgetésben tájékozódnak a jelentkezők tanulmányi és egyházi hátteréről. Az egyes félévek utolsó
tanóráján kiscsoportos beszélgetésben is értékelik a végzett munkát. Külön figyelmet fordítanak a
megszerzett ismeretek gyakorlati felhasználására.
A szak elindítása óta négyen diplomáztak. Mind a négyen használják diplomájukat, ketten főállásban,
ketten részmunkaidős állásban tanítanak hittant. 2013-ban elindítottak a DPR alappilléreként egy
kérdőíves felmérést.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A C-SWOT analízis készítői a külső korlátok között említik a végzést követő alkalmazás korlátozott
voltát, a jogszabályi környezet gyors változásait és a finanszírozás kiszámíthatatlanságát. Az
erősségek között szerepelnek a személyes kapcsolatok, a motiváltság, a gyülekezetekkel való
termékeny kapcsolat, a gyakorlati képzés, a fenntartóval való szoros együttműködés szerepel. A
gyengeségek körében főleg az alacsony létszám hatása számottevő; a honlap fejlesztése az
önértékelés elkészítése óta megtörtént. A lehetőségeknél: a hittanár–nevelő tanár mesterképzés és a
katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak megtartása mellett az osztatlan tanárképzés
bevezetése más, világi szakkal szakpárban, illetve a teológia osztatlan mesterképzési szakon katekéta
specializáció elindítása szerepel, valamint a pályakövető kérdőív fejlesztése, az útmutató füzet
közreadása a gyakorlatokkal kapcsolatos információkról, továbbá mentorok képzése. Veszélyek
között említik: a jelentkezői és a hallgatói létszám ingadozását. Mindezek elmélyült, felelősségteljes
számvetésre utalnak, melyekkel kapcsolatban a látogatás során érdemi fejlesztési elképzelések
fogalmazódtak meg.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. A csoportos szakmai gyakorlaton belül szükséges megtartani a jogszabályban előírt 15 órás
tanítási gyakorlatot vezetőtanár irányításával. Ez tehát még a négy félév keretében történik, s ezt
követi majd az egyéni szakmai gyakorlat fél éven át.
2. Célszerű a mentortanárokkal való kapcsolattartás erősítése, ami szerepel is az intézmény tervei között.
3. Ugyancsak erősítené a leendő hittanárok felkészítését speciális feladataikra, ha szorosabb
kapcsolat jöhetne létre az intézményben folyó képzés és a pedagógiai-pszichológiai oktatás között.
Már az is előrelépés lenne, ha az intézményi képzés keretében megjelenne a valláspedagógia mint
tantárgy, amely egyébként a teológus-lelkészképzés tárgyai között amúgy is szerepel.
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Függelék
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem által folytatott képzések
hitéleti képzési terület
osztatlan mesterképzések (MA)
teológia (N)
osztatlan mesterképzések (MA)
hittanár–nevelőtanár (N) – közös képzésben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
(új szakként a jelen eljárásban nem értékelt képzés)
mesterképzések (MA)
teológia (L)
tanári szakképzettségek
hittanár–nevelő tanár (N) – közös képzésben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
alapképzések (BA)
katekéta–lelkipásztori munkatárs (N,L)
kántor (N)

************************
A látogató bizottság tagjai:
Dr. Lukács László Professor Emeritus (SSZHF) – az LB elnöke
Dr. Németh Dávid egyetemi tanár (KRE)
Dr. Veres Sándor Péter egyetemi tanár (BTA)
Bodorkós László ny. egyetemi főtanácsos (NYME)
Kiss Dávid hallgató (BCE) – HÖOK
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