
 

 1 

 

 

 

 

 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Intézményfejlesztési terv 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2 

1. Vezetői összefoglaló 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 

intézményfejlesztési terve az intézmény vezetősége, az oktatók és munkatársak közös 

munkájának eredménye. Bár intézményünket nem kötelezi a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény intézményfejlesztési terv elkészítésére, mégis fontosnak tartottuk, 

hogy főiskolánk is rendelkezzen a legfőbb fejlesztési célokat meghatározó dokumentummal a 

2021-2024 közötti időszakban. Ezt a folyamatos fejlődés és a társadalmi-intézményi 

környezettel való harmonizáció igénye egyaránt megköveteli. Az intézményfejlesztési tervről 

a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. §-a 

rendelkezik. Jelen dokumentum az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási 

Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztálya által ajánlott tartalomjegyzéknek megfelelően 

készült.  

Az intézményfejlesztési tervet a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa ... napi ülésén 

elfogadta, a főiskola fenntartója, ... napján jóváhagyta.  

 

2. Helyzetértékelés  

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsen, a Dél-Dunántúl regionális központjában 

működik, szoros kapcsolatban a Pécsi Egyházmegye egyéb intézményeivel, illetve a régió 

számos intézményi szereplőjével. A régió – a központi települések kivételével – jellemzően 

aprófalvas településstruktúrájú, fejlesztésre szoruló vidékies térség, ahol jelentős arányban 

élnek hátrányos helyzetű, a társadalom peremén elő csoportok.  

Intézményünk a társadalmi környezet kihívásain túlmutató módon reagál a térség problémáira, 

törekedve a hátrányos helyzetű hallgatók aktív bevonására, integrációjára és az esélyteremtést 

biztosító feltételrendszer kialakítására. Ennek hátterében nem csak a keresztény értékrend 

gyakorlati megvalósításának igénye áll, hanem az egyházi (lelki, mentális, anyagi, képzési 

stb.) támogatás összetettségének megtapasztalása, a térség szociális problémáinak ismerete is. 

Hallgatóink jelentős része származik az ország hátrányos helyzetű térségeiből, s diplomájuk 

megszerzését követően többen vesznek részt hitoktatóként, plébániaigazgatóként, egyházi 

munkatársként vagy szociális szakemberként a rászorulók segítésében és felzárkóztatásában. 

Jelenlegi képzési struktúránk is egyfajta válasz az egyházmegye és a térség igényeire.  

Képzésünkben komoly hangsúlyt fektetünk hallgatóink szociális érzékenyítésére (szociális 

intézmények rendszeres látogatása, gyakorlati lehetőség segítő területeken, részvétel 
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adománygyűjtő és segélyező projektekben). Motiváljuk és támogatjuk hallgatóinkat az 

intézményen kívül végzett segítő szolgálatok elvégzése kapcsán (pl. részvétel a Karitász, illetve 

más segítő csoportok projektjeiben). Törekszünk arra, hogy hátrányos helyzetű hallgatóink 

megkapják a társadalmi felemelkedéshez, érdekérvényesítéshez és az eredményes 

szakmai karrierhez szükséges eszközöket, tapasztalatokat és támogatást (rászoruló hallgatók 

külföldi tapasztalatszerzésének támogatása, a segítő értelmiségi szerep tudatosítása, 

személyes mentorálás, infokommunikációs eszközök biztosítása, közösségbe kapcsolás stb.).  

Intézményünk nyitott más, sérülékeny társadalmi csoportok felé is. A Főiskola részt vesz az 

idősebb korcsoportok számára szervezett „szenior akadémia” programjaiban, 

illetve aktív kapcsolatban állunk az egyházmegyei ifjúsági- és családreferatúrával is.  

 

3. Intézményi stratégiai célok a 2021-2024 közötti időszakra 

I. Oktatás 

1) Hallgatói sikeresség támogatása 

Hallgatóink sikerességének támogatását sajátos helyzetünknek megfelelően végezzük. 

Támaszkodunk a személyre szabott képességfejlesztés lehetőségeire, melyre Főiskolánk 

kislétszámú, családias jellege különösen alkalmas. Törekszünk arra, hogy hallgatóink 

lehetőséget kapjanak a szakmai és tudományos tapasztalatszerzésre hazai és nemzetközi 

színtéren egyaránt. Képzéseink során nem csak a szemináriumi órákon, hanem az előadásokon 

is lehetőség van arra, hogy a hallgatókat bevonjuk az oktatási-tanulási folyamat alakításába. Az 

intézményünkben működő évfolyamdolgozati rendszer fokozatosan, szemeszterről-

szemeszterre építi fel azt a tudást és készséget hallgatóinkban, amely tudományos írásművek 

megalkotásához szükséges. Ezt a folyamatot segíti a félévente megrendezett projektnap, 

melynek célja az előadói és a kritikai készségek fejlesztése és a tudományos munka közösségi 

jellegének bemutatása. A nemzetközi kapcsolatok révén hallgatóink ösztöndíjjal (Erasmus, 

CEEPUS) és oktatói támogatással vehetnek részt külföldi mobilitáson. Főiskolánkon, illetve a 

partneregyetemeken megrendezett nyári egyetemek lehetőséget nyújtanak hallgatóinknak arra, 

hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi, idegen nyelven folyó tudományos életbe és közösen 

gondolkodjanak más országokból érkezett hallgatókkal és oktatókkal.  

A hallgatói kezdeményezéseket intézményünk támogatja és integrálja a főiskola szervezeti 

működésébe. Az elmúlt években lehetőség nyílt közösségi terek kialakítására, mely szintén a 

hallgatók közreműködésével valósult meg. Megújult a Szent Pál Imaterem, létrejött a Teológus 
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Kávézó, az Exodus Szabadulószoba, továbbá rekreációt és közösségi együttlétet szolgáló 

hallgatói nappalit rendeztünk be a főiskola épületében. A hallgatók indították el az EsTeológia 

elnevezésű rendezvénysorozatukat, majd az internetes fórumokra átköltözve az Egy-ház-kép 

című podcast műsort. Utóbbi kezdeményezések a hallgatói közösségépítést éppúgy szolgálják, 

mint a résztvevők egyéni fejlődését és ezzel lehetőséget adnak olyan készségek kifejlesztésére, 

amelyek a későbbiekben hittanárként, lelkipásztorként vagy segítő szakemberként végzett 

munkájukhoz elengedhetetlenek.  

 

2) Esélyteremtést, társadalmi felemelkedést, széleskörű hozzáférést biztosító oktatási 

rendszer erősítése 

Képzésünkben egyre nagyobb szerepet biztosítunk a tréning jellegű személyiségfejlesztésnek. 

Bevezettük a Tanulásmódszertan elnevezésű kurzust, melynek során a hallgatók 

megismerkedhetnek a főiskolai képzés teljesítéséhez szükséges tanulási módszerekkel, ehhez 

kapcsolódóan egyéni tanácsadást és csoportos támogatást is igénybe vehetnek. A vezetőképző 

tanfolyam a hallgatók személyiségének fejlesztését, vezetői, elsősorban kommunikációs és 

problémamegoldó készségeinek kibontakoztatását segíti, mely a tanulmányaikhoz és későbbi 

munkájukhoz egyaránt szükséges. 

 

3) A felsőoktatási képzési kimenetek átjárhatóságának és azok kimeneti alternatíváinak 

növelése 

Hitéleti képzéseinket az egyházi előírásoknak és az egyházmegyei igényeknek megfelelően 

alakítjuk és újítjuk meg. A nem hitéleti pedagógiai képzést a Pécsi Tudományegyetem biztosítja 

hallgatóink számára. Mesterszakjainkra jelentkezők kedvezményesen teljesíthetik a bemeneti 

krediteket, ezáltal lehetővé válik a más felsőoktatási intézményekből érkezők számára, hogy 

tanulmányaikat folyamatosan végezzék és oklevelüket intézményünkben végzett hallgatókkal 

azonos feltételekkel szerezzék meg. 
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4) A tudományos, szakirányú továbbképzések rugalmassá tétele, hogy a felsőoktatási 

intézmények az egész életen át tartó tanulás állandó helyszíneivé váljanak, a 

felnőttképzési tevékenység megerősítése 

Addikt címmel indítottuk el első akkreditált pedagógus továbbképzésünket. A továbbképzés 

célja a résztvevők érzékenyítése, edukációja és kompetencia határainak megismertetése a 

függőség témakörében, illetve egy nem formális prevenciós eszköz: az Addikt Társas Játék és 

annak használati lehetőségeinek megismertetése a közoktatásban. A Pécsi Egyházmegye 

hitoktatóinak és pedagógusainak szakmai továbbképzésében oktatóink szerepet vállalnak. 

Nyári egyetemeinken rendszeresen hirdetünk nyitott programokat, konferenciáink széles körű 

érdeklődés mellett zajlanak. 

 

5) A felsőfokú képzés tartalmi megújítása összhangban a munkaerőpiaci, helyi 

társadalmi-gazdasági igényekkel 

A gyakorlatok szervezését a Pécsi Egyházmegye intézményeivel együttműködve végezzük, 

ezáltal a hallgatók megismerkedhetnek az egyházmegye által fenntartott intézmények 

működésével, valamint a lehetséges jövőbeni munkaadó által nyújtott lehetőségekkel és 

elvárásokkal. A tanítási gyakorlatokat a Pécsi Egyházmegye Hitoktatási Irodájával, a szociális 

gyakorlatokat pedig az egyházmegye által fenntartott szociális intézményekkel együttműködve 

szervezzük. Ez nagymértékben segíti, hogy képzésünket környezetünk munkaerőpiaci és 

gazdasági igényeivel összhangba hozzuk. 

 

6) A hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelése 

A főiskolán működő mobilitási programok (Erasmus, CEEPUS) biztosítják hallgatóinknak és 

oktatóinknak, hogy külföldi tanulmányokat folytassanak, illetve kutatói-oktatói munkát 

végezzenek. Egyaránt támogatjuk és folyamatosan biztosítjuk a rövidebb tanulmányúton, 

illetve a hosszabb külföldi tartózkodáson való részvételt, így minden hallgató a tanulmányi 

ideje alatt legalább egy alkalommal részesülhet ebben a támogatásban, amit természetesen 

oktatóink számára is biztosítunk. 
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7) Az oktatási innováció terén, a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat-

és hallgatói munkavégzés központúvá tétele 

Oktatóink 2020 februárjában továbbképzésen vettek részt, melyen megismerhették az online 

oktatás módszertanát, az így megszerzett tudás az elmúlt időszakban az oktatási tevékenység 

szerves részévé vált, mely különösen hasznosnak bizonyult a távoktatás időszakában.  

 

8) Az oktatói kiválóság növelése érdekében az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli 

rendszerének és kapcsolódóan a versenyképes bérezés feltételeinek megteremtése 

Az oktatói kiválóságot intézményünk elsősorban ösztöndíjas lehetőségek biztosításával 

támogatja. A jelenlegi finanszírozás nem teszi lehetővé az oktatók teljesítményközpontú 

előmeneteli rendszerének bevezetését, hiszen annak anyagi feltételei kiszámítható módon nem 

biztosítottak. Jelenleg a kutatási és mobilitási pályázatokon való részvétel biztosít lehetőséget 

tudományos teljesítményük növelésére. Az alacsony oktatói létszám miatt nem lehet cél a 

versenyhelyzet kialakítása. A kiszámítható és méltó bérezés megteremtésével együtt is 

szükséges a közös célért folytatott, egymást segítő munka motiváló erejének a megtartása. 

 

9) Női oktatók és kutatók számának növelése az alulprezentált területeken és a vezető 

pozíciókban 

Intézményünkben nincsenek alulreprezentált területek. Bár az oktatói létszámon belül nagyobb 

a férfiak aránya, azonban elmúlt években a tudományos és oktatási területen is nőtt a nők 

szerepvállalása. Az adminisztrációban és az intézményi háttér biztosításában nagyobb arányban 

vesznek részt női kollégák. 

 

10) Az intézmények közötti oktatási együttműködések kialakításának szorgalmazása, 

közös (nemzetközi) képzések indítása, az intézmények mentori szerepének megerősítése, 

a hallgatók gyorsabb fejlődését segítő hálózatok kialakítása 

Intézményünk elsősorban tudományos és oktatási események szervezésével kapcsolódik be a 

hazai és nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Hallgatóink részt vesznek az OTDK 

programján és a számukra szervezett hazai és nemzetközi tudományos fórumokon. A 

tanárképzés területén bővítettük eddigi együttműködésünket a Pécsi Tudományegyetemmel. A 
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Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar után a Művészeti Karral is 

megállapodást kötöttünk. Több oktatónk tanít rendszeresen más hazai és külföldi felsőoktatási 

intézményben. Minden félévben meghívunk legalább egy vendégoktatót külföldi egyetemekről,  

így az ő tudásuk, tapasztalataik is bővítik hallgatóink világlátását.  

 

II. Kutatás  

1) Az intézmény kutatási-fejlesztési innovációs stratégiájának bemutatása 

A főiskolán folyó képzés és kutatás egyrészt képzett munkatársakat biztosít az egyházmegye és 

a régió számára, továbbá színvonalas és nemzetközileg versenyképes programokkal járul hozzá 

az oktatás, a tudomány és a kultúra fejlődéséhez: az oktatás fejlesztéséhez innovatív módszerek 

fejlesztése és terjesztése által, a tudomány fejlődéséhez a főiskola által kiadott tudományos 

publikációkon keresztül, a kulturális növekedéshez pedig a hitéleti és a szociális területhez 

kapcsolódó gyakorlati programok révén. 

Főiskolánkon alapvetően alapkutatások folynak az oktatás gerincét alkotó filozófia és teológia 

tudományos sajátosságainak megfelelően. A fejlesztést és az innovációt elősegítő kutatás 

elsősorban a pedagógia és azon belül a szakmódszertan területén született a főiskolán működő 

MTA-PPHF Valláspedagógiai Kutatócsoport munkájának köszönhetően. 

 

III. Harmadik misszió  

1)  A helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt intézményi hatás erősítése 

Képzésünk színvonalának folyamatos javításával, tudományos munkánk országos és 

nemzetközi szervezésével törekszünk arra, hogy az intézményi létszám növelésével képző 

intézményként, valamint végzett hallgatóink munkája által jelentősebb hatást gyakoroljunk a 

minket körülvevő társadalomra. Az oktatási és a szociális intézmények fejlesztése mellett 

tudományos és kulturális programok szervezésével kívánjuk erősíteni intézményünknek a helyi 

fejlesztésekre gyakorolt serkentő hatását. 
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2) Az intézmény aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a 

társadalmi innováció terjesztése területén 

Főiskolánk a régióban elfoglalt helyzeténél fogva kiemelt helye a társadalmi mobilitásnak. A 

különböző társadalmi környezetből érkező hallgatók képzése, - mely során figyelemmel 

vagyunk ezekre a különbözőségekre és a belőlük fakadó eltérő szükségletekre, - már 

önmagában is segíti a helyi társadalmi kihívások megismerését és orvoslását. Képzésünkben és 

kutatásainkban is kiemelt szerepet kapnak az aktuális társadalmi kérdések, melyek kreatív és 

innovatív választ igényelnek a hittudomány és annak segédtudományai részéről is. 

 

3) A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővítése, 

és a felsőoktatási tudásbázishoz történő ingyenes hozzáférés növelése 

Főiskolánk rendszeresen részt vesz a Kutatók éjszakája, valamint a Hivatások napja 

népszerűsítő programsorozaton. Intézményünk arculatának megújítása által is arra törekszünk, 

hogy oktatói és tudományos munkánkat minél szélesebb közönség számára hozzáférhetővé 

tegyük a közösségi médiában. 

 

4) Korszerű információs tartalmak létrehozása és a hozzáférés széleskörű biztosítása 

A távoktatás idején kezdtük meg tananyagaink digitalizálását. Ezeket jelenleg szűk körben, 

elsősorban hallgatóink részére állnak rendelkezésére. Oktatóink tudományos-ismeretterjesztő 

előadásai, a velük készült beszélgetések azonban a világhálón is elérhetők. 

 

5) A felsőoktatás szolgáltató funkcióinak megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi 

társadalom felé 

Főiskolánk gazdag képzési és kulturális programot kínál mind a hallgatók, mind a helyi 

társadalom számára. A hagyományos képzéseken túl konferenciákat, tudományos-

ismeretterjesztő alkalmakat, nyári egyetemet és vallási programokat (pl. zarándoklat, 

lelkigyakorlat) szervezünk, melybe hallgatóinkon túl a Pécsi Egyházmegye intézményeiből, 

plébániáiról és közösségeiből egyaránt bekapcsolódnak résztvevők. Az intézmény az egyéni 

különbségek figyelembevételével támogatja a hallgatókat abban, hogy a felsőoktatás által 

nyújtott lehetőségeket (pl. nyelvi képzés, mobilitás, tanulástámogatás) a tanulmányi idejük 
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során minél jobban kihasználhassák. A hallgatók innovatív terveinek megvalósulását, anyagi 

és szakmai téren egyaránt támogatjuk. 

 

6) A határon túli magyar oktatás minőségi és mennyiségi fejlesztése 

Főiskolánk keretmegállapodást kötött a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel, mely lehetővé 

tette az intézmények közötti mobilitási szerződések megkötését is (CEEPUS, ERASMUS+, 

Makovecz Program). Oktatóink és hallgatóink képzésében több alkalommal vettek rész 

kolozsvári kollégák. 

 

IV. Intézményirányítás és finanszírozás  

1) A fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon 

hasznosításával, megóvásával, fejlesztésével, elidegenítésével kapcsolatos elképzelések 

bemutatása, a várható bevételek és kiadások ismertetése 1. Vagyon hasznosítási 

lehetőségei 2. Vagyon megóvása és fejlesztése (oktatási képzési, kutatási és lakhatási 

infrastruktúra fejlesztése) 

Intézményünk oktatási épülete, valamint kollégiuma a Pécsi Egyházmegye tulajdonában áll. Az 

I.1. pontban említett közösségi helyiségek kialakítása és fejlesztése 2018. óta folyamatos. A 

Tettye utca 14. szám alatt található kollégium épületének felújítása intézményünk kiemelt célja 

a 2021. és 2024. év közötti időszakban. Mivel az épület állaga folyamatosan romlik, a felújítás 

minél hamarabb esedékes. A felújítás költsége szakértői becslés alapján 1,5 milliárd forint, 

ilyen nagyságrendű forrás főiskolánknak nem áll rendelkezésére. Jelenlegi költségvetésünk 

még az állagmegóvást sem teszi lehetővé. Szükséges továbbá a főiskola Hunyadi utca 11. szám 

alatt található épületének energetikai korszerűsítése is, mely az intézmény teremtésvédelmi 

céljainak elérését segítené.  

A kollégium épületét jelenleg kizárólag a kollégista hallgatók elszállásolására tudjuk használni. 

A kollégiumi férőhelyek I. komfortfokozatúak, mert a szobák túlnyomó részéhez közös 

használatú vizesblokkok tartoznak. Felújításra nem volt lehetőség, mert az épület elavultsága 

miatt ez csak egy átfogó, nagy költségigényű felújítási program keretében valósulhat meg.  

Vendégek fogadására és rendezvények tartására nincs lehetőség, mivel az épület állaga romlik 

és az egyes épületrészek nem választhatók el. 
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A Berényi Zsigmond Szakkollégium jelenlegi működéséhez csak az éppen üres főiskolai 

tantermeket tudjuk biztosítani, saját helyiséggel nem rendelkeznek.  

A főiskola épületében rendszeresen helyet biztosítunk a Pécsi Egyházmegye és az 

egyházmegyei intézmények által szervezett oktatási, képzési és kulturális rendezvényeknek. A 

kollégium átfogó felújítása lehetőséget teremthet nagyobb nemzetközi konferenciák 

szervezésére.  

 

2) A képzések és a kutatás, tudományos teljesítmény intézményi finanszírozásában 

stabil, kiszámítható, a munkaerőpiaci követelményekhez, illetve a mindenkori 

költségvetési forrásokhoz igazodni képes, valós, fajlagos költségen alapuló feladat- és 

teljesítményalapú rendszer kialakítása  

Az intézményi finanszírozás mértéke jelenleg elsődlegesen a hallgatói létszámtól függ. Az 

oktatás és az infrastruktúra területén végzett intézményi fejlesztések, valamint az intézmény 

közösségi szellemének erősítése egyaránt segíti a hallgatói létszám stabilizálását, adott esetben 

növelését. Esetenként pályázati forrásból tudtuk biztosítani a projektek finanszírozását, amint 

ez a Pasztorális szervezetfejlesztés és tanácsadás szak esetében is történt.  

 

3) Az intézmény közösségi eredetű forrásoknak való kitettségének csökkentése, a piaci 

forrásbevonó képesség növelése, társadalmi- gazdasági szerepvállalás erősítése 

Piaci forrást önköltséges továbbképzéseinken keresztül tudunk elérni.  

 

 

V. Európai uniós célokhoz való hozzájárulás  

1)  Digitális készségek elsajátításának, a digitális oktatás-tanítás támogatása minden 

intézményi dolgozó és hallgató számára 

Oktatóink számára digitális szakmódszertani továbbképzéseket szerveztünk. Valamennyi 

munkatársunk és a szociálisan hátrányos helyzetben lévő hallgatóink számára is megfelelő 

infrastruktúrát tudunk biztosítani az online oktatásra történt átállás során. 
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2) Speciális képzések az intelligens szakosodás területén történő átképzést és 

továbbképzést, az innovációmenedzsmentet, a vállalkozói készségeket és a vállalatokon 

belüli innovatív üzleti modelleket illetően, figyelmet fordítva az ipari átalakulással és a 

körforgásos jelleggel kapcsolatos szükségletekre, a készségfejlesztés üzleti igényekhez 

történő igazítása 

A hallgatók számára éves rendszerességgel vezetőképző tanfolyamot szervezünk, felmenő 

rendszerben, melyen a professzionális vezetés, a hatékony kommunikáció és a modern 

szervezetfejlesztés alapjait sajátíthatják el. Az oktatóink közösségerősítő tréningeken vesznek 

részt, mely egyéni képességeiket és a csoportos együttműködést egyaránt fejleszti.  

 

3) A nők munkaerőpiaci részvételének, valamint a munka és a magánélet jobb 

egyensúlyának előmozdítása, rugalmas munkafeltételek előmozdítása, családbarát 

felsőoktatás infrastrukturális támogatása 

A főiskola adottságaiból adódóan különös figyelmet szentelünk munkatársaink és hallgatóink 

élethelyzetéből fakadó sajátosságainak figyelembevételére, és támogatjuk a családi élet és a 

hivatás összeegyeztetéséhez szükséges kéréseket és kezdeményezéseket. Arra törekszünk, hogy 

olyan munkakörülményeket (pl. rugalmas munkaidő, online munkavégzés) alakítsunk ki, 

melyek az egyéni fejlődés és a családi élet számára egyaránt teret adnak. Munkatársaink 

munkarendjének tervezése során figyelemmel vagyunk élethelyzetükre, különösen 

gondoskodást igénylő kötelezettségeikre. A főiskola tereinek kialakításánál figyeltünk arra, 

hogy az gyermekek számára is megfelelő legyen.  

 

4) Hátrányos, alulreprezentált helyzetű hallgatói csoportok tanulmányai végigvitelének 

intézményi támogatása 

Főiskolánkon nagy létszámban tanulnak szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók. Számukra 

indítottuk el a tanulást segítő tréninget, amellyel segítjük hallgatóinkat a középiskolai és a 

felsőoktatási követelményrendszer áthidalásában, valamint a tanulmányaik során felmerülő 

nehézségek leküzdésében. Különösen figyelünk arra, hogy hátrányos helyzetű hallgatóinknak 

egyenlő esélyt teremtsünk arra, hogy részt vegyenek a főiskola életében és élhessenek a 

felsőoktatás kínálta lehetőségekkel. Ezek között kiemelkedik a külföldi tanulmányutak 
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rendszere, amely a hallgatók számára - az esetek döntő többségében - önerő nélkül biztosítja 

ezt a lehetőséget.  

 

5) Kulcskompetenciák fejlesztése minden intézményi dolgozó és hallgató számára a 

munka világába való zökkenőmentes átmenet elősegítése 

Dolgozóinknak és hallgatóinknak egyaránt biztosítjuk, hogy a munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat fejlesztő tréningen vegyenek részt. A hallgatók nemcsak az intézmény 

munkatársai által szervezett programokon, hanem saját kezdeményezéseik során is 

elmélyíthetik a szükséges készségeket. Tekintettel arra, hogy fenti programok többsége a Pécsi 

Egyházmegyéhez is kapcsolódik, a hallgatók potenciális munkatársakkal és 

munkakörnyezetben sajátíthatják el ezeket a kompetenciákat. 

 

6) Az oktatók és a tudományos dolgozók megfelelő támogatását célzó intézkedések a 

tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és validációja, a tanulási 

eredmények és képesítések elismerése tekintetében 

Oktatói munka értékelésének fontos része az évente sorra kerülő beszélgetés, melynek során az 

oktató kvalitatív visszajelzést kap munkájáról. Az oktatói és munkatársi létszámunk miatt 

munkafolyamataink szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és a kis létszámú hallgatói 

közösségekből a visszajelzések is rövid úton érkeznek. A tevékenységek értékelését heti 

megbeszélésekkel, oktatói értekezletekkel segítjük elő.  

 

7) Felnőttkori tanulás előmozdítása továbbképzés és átképzés révén  

Továbbképzéseket végzett hallgatóinknak és a Pécsi Egyházmegye munkatársainak egyaránt 

biztosítunk. Képzéseinkben gyakran túllépünk a koncesszionális kereteken, különösen a 

pedagógia területén. Ilyen az Addikt oktató-társasjáték, ami A/9551/2019 számon „Addikt- 

Társas- Játék, szociális kompetenciák fejlesztése mindennapi függőségek témakörében” 

címmel került nyilvántartásba, továbbképzési programként. 
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8) Oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

Költségvetésünk tervezésekor figyelemmel vagyunk az oktatói és hallgatói igényekre, és ennek 

megfelelően fejlesztjük az intézményi infrastruktúrát. A könyvtári állomány bővítése tanszéki 

jelzések alapján történik, de ezen felül egyéni oktatói kéréseknek is eleget teszünk.  

 

9) Környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra való reflektálás, fenntarthatóság 

témakörének beépítése a tananyagba, mintaprojektek indítása 

Intézményünk működtetése során különös hangsúllyal érvényesítjük a teremtésvédelem 

szempontjait. A teremtésvédelem, hasonlóképpen a jelen gazdasági és társadalmi kihívásaihoz, 

hangsúlyosan szerepel az oktatásban, valamint ismeretterjesztő és kulturális programjaink 

anyagában.  

 

VI. Kiemelt képzési területek (csak a minket érintő) 

1) Szociális képzés  

1. A szociális képzési területen a képzések területi lefedettségének biztosítása és 

folyamatosan változó kihívásokhoz való, gyakorlatorientált illeszkedésének megteremtése 

Az új képzésként elindított Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak által a 

korábbiaknál nagyobb mértékben kapcsolódunk a szociális terület irányába.  

A képzés gyakorlatorientált, a hallgatók mentorálását külső szakemberek végzik, a mentorok 

tevékenységét pedig külön intézményi gyakorlatvezető fogja össze. Nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy az elméleti képzés tartalma a gyakorlatban is használható legyen, arra formáló erővel 

hasson, 

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink önmaguk is reflektáljanak szerzett tapasztalataikra, és a 

gyakorlat értékeléséről mind a mentortól, mind a gyakorlatvezető tanártól visszajelzést 

kapjanak. Gyakorlati helyet elsősorban egyházmegyei intézményekben biztosítunk.  

 

2) Pedagógusképzés 

1. A pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítása, a korszerű pedagógiai 

módszertani eszköztár alkalmazásával 
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A tanulásmódszertan kurzus képzési rendbe történt beépítése kettős célt szolgál. Támogatja a 

hallgató tanulását és egyben azt is elősegíti, hogy pedagógusi munkája során továbbadja a tanult 

módszertani ismereteket.  

 

2. Intézményi szinten pedagógusképzés- fejlesztési, -adaptációs feladatok, szervezeti 

felelősségek meghatározása, módszertan kialakítása 

 

Intézményünk a tanítási gyakorlatok szervezését az elmúlt évek során többféle rendszerben 

végezte. 2020 szeptemberétől a pedagógiai elméleti tárgyakat és a módszertani órák egy részét 

olyan oktató tartja, aki nemcsak hitéleti, hanem közismereti tárgyak tanítása területén is 

rendelkezik tapasztalattal. A gyakorlatok szervezése szintén az említett oktató kezében 

összpontosul, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az elméleti képzésről szóló visszajelzések a 

mentoroktól közvetlenül a gyakorlat szervezőjéhez és az elméleti tárgyak oktatójához fussanak 

be. A módszertani kurzusokra rendszeresen kérünk fel vendégoktatókat, hogy hallgatóink minél 

szélesebb módszertani eszköztárat ismerhessenek meg. 

 

 

Intézményi stratégiai célok a 2021-2024 közötti időszakra 

 

I. Oktatás 

1) Hallgatói sikeresség támogatása 

Intézményünk céljai között kiemelkedő helyet foglal el hallgatóinak sokoldalú támogatása, úgy 

a tanulmányi, mint az intézményen kívüli, de az intézményhez kapcsolódó tevékenységében. A 

leendő hallgatók megszólítása képezi a szempontjaink között a nulladik pontot, hiszen fontos, 

hogy az érettségi előtt álló diákokat már 11-12. osztályban meg tudjuk szólítani. A népszerűsítő 

programjaink (pl. nyílt nap, kutatók éjszakája, tematikus konferenciák) mellett szeretnénk 

ezeknek a tanulóknak segíteni abban, hogy a felsőoktatás kihívásainak mind jobban 

megfeleljenek. Ennek keretében a főiskolánkon működő, a „tanulás tanulása” elnevezésű 

képzésbe szeretnénk bevonni azokat a középiskolásokat, akiknek a továbbtanulási tervei között 

felmerül a PPHF, mint lehetséges cél. Ez a projekt egyben társadalmi szerepvállalásunkat is 

erősíti, hiszen amit ezen keresztül nyújtunk, az önmagában is értékes, akkor is, ha a diák végül 

más intézmény képzését választja. Ehhez kapcsolódik a saját hallgatóink számára felajánlott 
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tanulásmódszertan-képzés mélyítése, erősítése. Ez elsősorban elsőéves hallgatók számára 

felkínált lehetőség, hogy minél gördülékenyebb legyen a közoktatásból a felsőoktatásba való 

átmenet. Intézményünk számára kiemelkedően fontos, hogy minden hallgató megtalálja 

azt/azokat az oktatót/oktatókat, akik hozzá tudnak járulni az ő sikeres előmeneteléhez a 

személyes mentorálás által. Ehhez szükséges a hallgatók megközelítőleg egyenlő számú 

elosztása a mentorálást vállaló oktatók között annak érdekében, hogy ez egy, a tanulmányok 

évei során folyamat-jellegű tudományos kísérés legyen. Tervezzük az egyazon tanárnál 

szakdolgozatot vagy félévi dolgozatot író hallgatók csoportba szervezését annak érdekében, 

hogy a személyes mentorálás mellett rendszeresen megtartott találkozók megtartásával, 

műhelymunkával támogassák a hallgatókat. Ez előadókészségük javításában, a rendszeres 

munkában és abban is segíthetné őket, hogy egymás munkáját ismerjék, egymásnak ötletekkel, 

tapasztalatokkal segíthessenek. Végső soron ez a hallgatók motiválását szolgálja. A 

workshopok mellett a tanulmányi kirándulás egy olyan lehetőség a hallgatók aktív bevonására, 

mely nem csak az ismereti, hanem a tapasztalatszerzési funkciót is betöltheti. A főiskolán 

működő műhelymunkák eredményeként a kiemelkedő hallgatókat a kétévente megrendezett 

OTDK-ra rendszeresen nevezzük. Azokban az években, amikor az OTDK nem kerül 

megrendezésre, házi TDK-t tervezünk tartani, melybe alkalom adtán más vidéki hittudományi 

főiskolák hallgatóit is vendégül láthatunk. A tanulmányi téren kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

hallgatókat szeretnénk bemutatni nem csak a hallgatótársaknak, hanem szélesebb közönségnek 

is. Ennek érdekében tervünk a jól megírt félévi dolgozatok, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok 

publikálása online- és/vagy nyomtatott évkönyvben. A meglévő ösztöndíjak mellett szeretnénk 

újabb ösztöndíjforrásokat találni (egyházmegyei, alapítványi, támogatói), hogy ezekből egyre 

több kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatót finanszírozhassunk. Az ösztöndíjak mellett 

tervünk, hogy a sikeres hallgatóknak egyéb kisebb, de fontos előjogokat teremtsünk, melyek 

színházjegy, könyvrendelés vagy szakkollégiumi privilégiumokat jelentenének. Tapasztalatunk 

alapján a hallgatók hatékonyan tanulnak együtt, de ehhez szükség van egy olyan térre, mely ezt 

a funkciót betölthetné. Bár intézményünknek nincs olyan sportlétesítménye, mely lehetőséget 

adna saját közösségünkön belüli csoportos sporttevékenységre, szeretnénk a hallgatókat közös 

mozgásra ösztönözni, például gyalogos zarándoklatok, gyalog- vagy biciklitúrák szervezésére. 

Emellett a későbbiekben egy kollégiumi-főiskolai konditerem megvalósítása sem 

kivitelezhetetlen terv.  
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2) Esélyteremtést, társadalmi felemelkedést, széleskörű hozzáférést biztosító oktatási 

rendszer erősítése 

Intézményünk beiskolázási területe a számos fejlesztésre szoruló járással rendelkező Dél-

Dunántúli Régió. A leszakadó térségekben végzett egyházi munka hatékonyságát erősítheti a 

személyes érdekeltség, a saját tapasztalatokból fakadó elköteleződés. 

 

A fentiekre tekintettel céljaink között szerepel elsősorban a társadalmi háttér tudatos 

figyelembevétele a hallgatói rekrutáció szempontjából.  

Tervezett intézkedéseink intézményünk ismertségének növelése, a Főiskola által kínált 

lehetőségek hatékonyabb kommunikációja a marginalizálódott térségekben, településeken. 

Aktív kapcsolódás a hátrányos helyzetű diákok integrációját célzó „Arany János Program”-hoz, 

valamint az egyházi munkakörök, a Főiskola képzéseinek megfelelő hivatások népszerűsítése 

a hátrányos helyzetű általános- és középiskolai tanulók körében – nyitott programok révén.  

A hátrányos helyzetű családokból érkező tanulók motiválása speciális eszközrendszert igényel 

a támogató, protektív társadalmi és családi háttér hiánya miatt. A megélhetési gondokkal küzdő 

családok számára nehézséget jelent a gyermek felsőoktatási tanulmányiba való hosszabb távú 

beruházás megvalósítása az anyagi eszközök szűkössége és a tudatos távlati tervezés deficitje 

miatt. A hátrányos helyzetű hallgatók lemorzsolódásának megakadályozása, sikeres társadalmi 

és munkaerő-piaci integrációja érdekében fontosnak tartjuk a megfelelő infokommunikációs 

technológiák és eszközök elérhetőségének és használatának biztosítását a hátrányos helyzetű 

hallgatók számára. Szükséges a megfelelő jelzőrendszer kialakítása, illetve szociális és 

mentálhigiénés szakemberek bevonása a krízishelyzetben lévő hallgatók problémáinak 

kezelésében, a rászoruló hallgatók személyes mentorálása, támogatása, e körben a jó 

gyakorlatok átvétele más egyházi intézmények praxisából. A felzárkóztatást célozza a 

hátrányos helyzetű hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása – külföldi 

tanulmányi utak, kurzusok, konferenciák, nyári egyetemek révén, illetve a segítő hallgatói 

csoportok működtetése a felsőbb éves hallgatók aktív bevonásával. 

 

Intézményünk nyitott a sérülékeny csoportok felé, a kapcsolatok erősítése egy erősebb 

társadalmi jelenlétet generál, ugyanakkor hozzájárul a szükséget szenvedő rétegek 

életminőségének javításához is. Szándékaink között szerepel az intézmény kapcsolatainak 

erősítése a társadalmi szempontból sérülékeny csoportokkal és az őket képviselő 

szervezetekkel. Ennek érdekében rendszeres kulturális programokat, ismeretterjesztő 



 

 17 

előadásokat szervezünk települési, kistelepülési szinteken, plébániákon, illetve az idős emberek 

különböző csoportjai számára. Aktív kapcsolatot építünk ki a vidéki települések kulturális életét 

szervező megyei, regionális és országos intézményekkel és hálózatokkal, az egyházmegyei 

ifjúsági- és családreferatúrával.  

A térség sajátosságaiból adódóan végzett hallgatóink jelentős része a hitéleti munka mellett 

szociális jellegű feladatokat is ellát, ezért kiemelten fontos a társadalmi problémák iránti 

szociális érzékenységük erősítése, a világi és egyházi segítő munka speciális területeinek 

megismerése. Ennek érdekében elengedhetetlen a Pécsi Egyházmegye területén működő 

szociális szervezetek, a hátrányos helyzetű térségekben működő egyházi kezdeményezések, 

tanoda-programok, karitatív akciók bemutatása intézménylátogatások és előadások keretében.  

 

A segítő szakmák megismerése, az önkéntesség bizonyos formáinak megélése egyrészt 

lehetőséget biztosít a komplex egyházi munka alapjainak elsajátításához, másrészt a 

személyiséget is fejlesztve hozzájárul a felelősségteljes, elkötelezett egyházi munkatársak 

képzéséhez. Fokozni kívánjuk az aktív szociális szerepvállalást intézményi és hallgatói szinten, 

a gyakorlati jelenlét elősegítése érdekében a hátrányos helyzetű csoportokkal, leszakadó 

családokkal és szegény sorsú gyermekekkel foglalkozó szervezetekkel, illetve alap-és 

középfokú oktatási intézményekkel aktív intézményi kapcsolatok kialakítására és ápolására 

törekszünk.  

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a hallgatói gyakorlatok szervezésének, melynek során 

bekapcsolódási lehetőség nyílik a plébániai segítő munkába, tanodai foglalkozásokba, a 

hátrányos helyzetű csoportokkal végzett egyházi munkába. Szükségesnek tartjuk egyrészt a 

hallgatók aktív részvételének támogatását a különböző szociális projektekben, másrészt pedig 

a hátrányos helyzetű általános- és középiskolai tanulók mentorálásának megszervezését a 

Főiskola hallgatóinak részévtelével, illetve a közösségi szolgálaton keresztül.  

 

Intézményünk részt vesz a pécsi felsőoktatási intézmények pasztorációját ellátó egyetemi 

lelkészség újjászervezésében. Az egyetemi lelkészség irodájának a főiskola épülete ad helyet, 

és saját humánerőforrással veszünk részt a koordinációs feladatokban. Az iroda feladata a 

Pécsett tanuló egyetemisták közösségeinek és programjainak összefogása és a keresztény 

értékrend alapján összekapcsolódó közösség erőforrásainak közösségi és társadalmi 

hasznosítása. A szervezett programok lelki és szellemi műhelyként szolgálják a helyi 

társadalom igényeit.   
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3) A felsőoktatási képzési kimenetek átjárhatóságának és azok kimeneti alternatíváinak 

növelése 

Képzéseink monitorozása és megújítása során figyelemmel kísérjük más intézmények 

képzéseit. Törekszünk arra, hogy az általunk meghirdetett szakok a többihez képest olyan 

többlettartalmat hordozzanak, amely elősegíti a nagyobb hatékonyságú piaci hasznosulást. 

 

 

4) A tudományos, szakirányú továbbképzések rugalmassá tétele, hogy a felsőoktatási 

intézmények az egész életen át tartó tanulás állandó helyszíneivé váljanak, a 

felnőttképzési tevékenység megerősítése 

Az egyházmegye igényeire koncentrálva és azt felmérve a főiskolát az egész életen át tartó 

tanulás állandó helyszíneivé kívánjuk formálni, ami elsősorban a felnőttképzést célozza meg.  

A vírusjárvány tapasztalatából kiindulva különösen fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan 

továbbképzési lehetőséget biztosítsunk intézményünk oktatóinak, annak érdekében, hogy 

megfeleljenek a digitális oktatás kihívásainak. Az óvodai és iskolai pedagógusok 

továbbképzésére az egyházmegye mindig is nagy hangsúlyt fektetett, törekszünk arra, hogy a 

jövőben is igényeikhez igazítsuk képzéseinket.  

  

A fenti pontban említett továbbképzési programok közül ki kell emelnünk a senior akadémiára 

és a szociális továbbképzésre való igényt. E képzések célközönsége elsősorban az intézményi 

alumni, de a szélesebb közönség felé is nyitottak lehetnének. A mentálhigiénés képzés és a 

kiégéssel kapcsolatos tréningek megszervezése az intézmény feladatai között kell szerepeljen, 

hiszen a kutatások egyre korábbra teszik a munkahelyi kiégés jelenségét. Ezzel azokat a volt 

hallgatóinkat támogatjuk, akik hitoktatásban, pasztorális munkában dolgoznak. Mivel egyre 

nagyobb az igény a minőségi lelki programokra, szükségesnek tartjuk, hogy olyan képzéseket 

ajánljunk az aktuális és volt hallgatóink számára, melyek képessé teszik őket arra, hogy 

lelkigyakorlatokat sżervezzenek és vezessenek, valamint egyéni lelkivezetést végezzenek. 

 

5) A felsőfokú képzés tartalmi megújítása összhangban a munkaerőpiaci, helyi 

társadalmi-gazdasági igényekkel 
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Célkitűzésünk, hogy megújuló minőségbiztosítási rendszerünkben rendszeresen gyűjtsük az 

információkat arra vonatkozóan, hogy környezetünkben a munkaerőpiaci, illetve társadalmi 

gazdasági igények a képzés terén mit kívánnak meg intézményünktől. Tekintettel arra, hogy 

elsődlegesen megcélzott munkaerőpiac a Pécsi Egyházmegye, valamint telephelyünk révén a 

Kaposvári Egyházmegye, így ezek Hitoktatási Irodáival és pasztorális hálózataival 

együttműködve alakítunk ki visszajelző rendszert. A visszajelzéseket azoktól is várjuk, akik 

nálunk szereztek oklevelet, de az egyházmegyék más munkatársaitól is, hiszen képzésünkben 

arra törekszünk, hogy képzéseink sokoldalú, a kor kihívásaihoz jól alkalmazkodó 

munkatársakat biztosítson az egyházmegyéknek. Az igényeket alapképzéseinkbe, 

mesterképzéseinkbe és továbbképzéseinkbe is beépítjük. A jelenlegi, még kevésbé rendszeres 

visszajelzések szerint hallgatóink személyiségfejlesztésére kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk. 

Mind a tanárképzésben a módszertanok tekintetében, mind a lelkipásztori tevékenységekben a 

társadalom változásaihoz alkalmazkodva. Tanárképzésben a Pedagógiai kutatóintézet 

tevékenysége jelenti majd a vezérfonalat, lelkipásztori területen azonban az alapoktól kezdve 

kell a visszajelző rendszert kiépítenünk. Minden képzésünkben figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy a Pécsi Egyházmegyében sok az aprófalvas terület, ami mind pedagógiában, mind 

pasztorációs tevékenységekben sajátos képzettséget is igényel. A kutatómunkában a pedagógia 

terén nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez 

szükséges módszertanra. Célunk, hogy alapképzéseinkbe és mesterképzéseinkbe is eleve 

beépítsük azokat a kompetenciákat, amelyek ezen a területen szükségesek a leendő 

pedagógusoknak, és az igényeknek megfelelően erre a területre továbbképzést és érzékenyítő 

programokat is tervezünk. 

 

6) A hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelése 

Intézményünk régóta fennálló és jól működő nemzetközi intézményi kapcsolatokkal 

rendelkezik az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási Térségben. Ezen 

kapcsolatok adta mobilitási lehetőségeket elsősorban Erasmus+ és CEEPUS pályázati 

finanszírozással használjuk ki. Ez nem csak a finanszírozás szempontjából fontos, hanem azért 

is, mert a szervezettség és folytonosság révén lehetőséget ad az intézmények közötti 

kapcsolatok elmélyítésére és tematikus hálózatok működtetésére, valamint utat nyit egyéb 

nemzetközi tevékenységek számára. Az ösztöndíjtámogatások elmúlt években jellemző 

kiszámíthatósága arra ösztönöz bennünket, hogy a nemzetközi mobilitás további növelése 
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érdekében lépéseket tegyünk, elsősorban a hosszú távú hallgatói mobilitások és a hallgatói 

gyakorlatok terén. 

A hallgatói mobilitás elősegítésének fontos eszköze a tanulmányok elismerésének elősegítése 

a kreditmegfeleltetés rugalmasabbá tételével, az aktuális félév tanulmányainak 

összehangolásával, a vizsgák ütemének rugalmasabbá tételével és az online vizsgázási 

lehetőségek biztosításával. 

Fontosnak tartjuk a nyelvi korlátok leküzdése érdekében a használható idegen nyelvtudás 

megszerzéséhez a képzési követelményekbe beilleszthető nyelvi képzést, szakmai nyelvi 

képzést. Ezen felül a kollégákra és a hallgatókra egyaránt ösztönző hatással lehet a mobilitás 

lezárásaként megtartott élménybeszámoló. 

Az nemzetköziesítés kiemelten fontos eleme egyrészt az oktatói mobilitás, mely hatással van a 

felsőoktatás tartalmi és szerkezeti modernizációjára egyaránt; másrészt az adminisztratív 

személyzeti mobilitások, melyek a fenti folyamat koordinálását javíthatják.  

Terveink között szerepel, hogy részt veszünk a Stipendium Hungaricum és a Makovecz 

Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogramban. Előbbi az idegennyelvű oktatás fejlesztését segítené 

elő, utóbbi pedig remek lehetőséget nyújt arra, hogy a külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási 

intézményekkel kölcsönös hallgatói és oktatói mobilitások rendszerét alakítsuk ki.  

 

7) Az oktatási innováció terén, a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat-

és hallgatói munkavégzés központúvá tétele 

A gyakorlati képzést azáltal kívánjuk megalapozni, hogy lehetőség szerint az elméleti órákhoz 

is gyakorlati tapasztalatok megszerzését kapcsoljuk. Tanítási gyakorlatok esetében ez az 

elméleti órákhoz kapcsolódó hospitálási feladatokat jelenti, pasztorális és lelkipásztori 

képzésben pedig az elmélethez kapcsolva megfigyelési szempontok alapján reflektálást.  

 

8) Az oktatói kiválóság növelése érdekében az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli 

rendszerének és kapcsolódóan a versenyképes bérezés feltételeinek megteremtése 

Az oktatói kiválóság növelése érdekében az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli 

rendszerének és kapcsolódóan a versenyképes bérezés feltételeinek megteremtése. 

Intézményünk finanszírozási keretei és gazdasági forrásai a teljesítményközpontú bérezésnek 

nem kedveznek. Az alacsony hallgatói létszám, és a képzések gyakorlatorientáltsága, a 

hallgatóközpontú oktatás azt igényli, hogy az oktatók magas óraszámban foglalkozzanak kis 
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csoportokban és egyénileg is a hallgatókkal. Jelenleg a béren felül pályázható ösztöndíjak 

elsősorban a kutatótevékenység végzésében nyújtanak oktatóinknak magasabb anyagi 

megbecsülést. A hallgatók személyiségfejlesztése, kompetenciáik kibontakozása olyan 

területeken szükséges, amihez külső szakembereket is be kell vonnunk, a költségvetésünkből 

ezeket a tevékenységeket is finanszíroznunk kell. Arra törekszünk, hogy ezekből a feladatokból 

is beépítsünk rendszerszinten képzéseinkbe, vagyis oktatóink továbbképzésével, 

kompetenciafejlesztésével rendszerszinten is történjen a hallgatók magasabb szintű 

kibontakoztatása. Az oktatók teljesítményének bérben megnyilvánuló visszajelzésére 

elsősorban pályázati forrásokat kell találnunk.  

Az oktatói kiválóság növelése érdekében saját humánerőforrásunkat olyan módon is 

felhasználjuk, hogy az oktatók saját oktatási módszereire való önreflexióját oktatói 

kiscsoportokban dolgozzuk fel. Az így elemzett jó gyakorlatokat ezt követően a kiscsoportok 

megosztják a teljes oktatói közösséggel. Ezzel a módszerrel azt kívánjuk elérni, hogy a hitélet 

tudományán belüli módszertanokat az oktatók egymás közti tapasztalatcserével tudják 

fejleszteni.  

 

9) Női oktatók és kutatók számának növelése az alulprezentált területeken és a vezető 

pozíciókban 

A főiskola életben a női és a férfi oktatók és kutatók egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel 

vesznek részt. A főiskola kis méreténél fogva különös figyelmet szentelünk munkatársaink 

élethelyzetéből fakadó sajátosságoknak, és támogatjuk a családi élet és a hivatás 

összeegyeztetéséhez szükséges kéréseket és kezdeményezéseket. Arra törekszünk, hogy olyan 

munkakörülményeket (pl. rugalmas munkaidő, online munkavégzés) alakítsunk ki, melyek az 

egyén fejlődés és a családi élet számára egyaránt teret adnak. Támogatjuk női és férfi 

hallgatóinkat abban, hogy diplomaszerzés után doktori képzést folytassanak, biztosítva ezzel a 

főiskola tudományos utánpótlását. 

10) Az intézmények közötti oktatási együttműködések kialakításának szorgalmazása, 

közös (nemzetközi) képzések indítása, az intézmények mentori szerepének megerősítése, 

a hallgatók gyorsabb fejlődését segítő hálózatok kialakítása 

Főiskolánk elsőszámú hazai partnere a Pécsi Tudományegyetem, mellyel közösen indít 

szakpáros képzéseket. Az elkövetkező évek feladata az együttműködés elmélyítése, a két 

intézmény munkájának összehangolása és a tanulmányok összeegyeztethetőségének javítása. 
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A határon kívüli magyar tannyelvű intézmények közül a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

Római Katolikus Teológiai Karával alakult ki rendszeres együttműködés. Célunk, hogy a 

kolozsvári oktató kollégákkal hasonló kapcsolat alakuljon ki, és a különböző mobilitási 

programok révén bekapcsolódhassanak a főiskolai oktatásba.  

A külföldi partnerek közül az Opolei Egyetem, a Bécsi Egyetem, a Ljubljanai Egyetem és az 

Olomouci Palacký Egyetemmel működünk szorosan együtt. A már működő nyári egyetemi 

rendszert tovább kívánjuk fejleszteni az online eszközök segítségével (pl. online intenzív 

szemináriumok meghirdetésé több felsőoktatási intézmény oktatóinak részvételével). 

Célunk továbbá egy olyan kapcsolati háló kialakítása, mely hallgatóink számára megbízható 

partnerintézményekben kínál lehetőséget szakmai gyakorlat elvégzésére. Ez különösen fontos 

a Pasztorális Tanácsadás és Szervezetfejlesztés mesterszakot végző hallgatóink számára. 

 

II. Kutatás  

 Intézményünk kutatásai hitéleti, pedagógiai és társadalmi, szociális területekre terjednek ki. A 

kutatások központi témája a módszertan, valamint arra keressük a választ és az utat, hogy a 

hittudomány eredményei hogyan juthatnak el hatékonyabban az emberekhez, illetve hogyan 

segíthetik elő a társadalom életét, fejlődését. Kutatásaink során nemzetközi kapcsolataink révén 

külföldi tapasztalatokat, módszereket, eredményeket kívánunk beépíteni, illetve ezeket a 

magyar egyház, magyar társadalom helyzetére alkalmazzuk. Infrastruktúra tekintetében 

gyakorlatilag az informatikai felszereltség, és a tanulmányutak szükségesek célkitűzéseink 

megvalósításához. A hosszútávú kutatás és fejlődés érdekében tartjuk szükségesnek a hallgatók 

külföldi tanulmányútjait és ezek finanszírozási hátterének támogatását. Ezeken felül elősegítik 

kutatásainkat a nemzetközi adatbázisok, online előfizetéssel elérhető szakmai anyagok.  

 

III. Harmadik misszió 

1) A helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt intézményi hatás erősítése 

Főiskolánk képzései alapvetően nem a piaci szegmenst célozzák, hanem a Pécsi Egyházmegye 

(Baranya és Tolna megyék), tágabban a Dél-Dunántúl hitéleti-pedagógiai-kulturális fejlődését. 

Nyilvánvaló azonban, hogy mivel hallgatóink készségeiket és képességeiket felsőoktatási 

képzés során szerzik meg vagy gyakorolják, ez – amint számos kutatás igazolja – nagyban 

hozzájárul a sikeres munkavállaláshoz, olyan esetekben is, amikor nem eredeti képzettségük 

szerint helyezkednek el. 
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2) Az intézmény aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a 

társadalmi innováció terjesztése területén  

A társadalmi kihívások regionálisan jelentősen eltérhetnek egymástól, ezért ezek 

felismerésében, azonosításában egyfelől a 2019-ben indult Pasztorális tanácsadás és 

szervezetfejlesztés szakunk keretében – mintegy műhelyben – együttműködő szakemberek 

munkájára támaszkodunk, másfelől az e szakon végzett hallgatóink számára olyan alumni 

fórumot kívánunk teremteni, amely az információk visszacsatolásának lehetőségét biztosítja. 

A főiskola hallgatói közül többen a régió aprófalvas világából, gyakran hátrányos helyzetű 

településekről és társadalmi helyzetekből érkeznek. Általánosságban a Főiskola szociális 

érzékenységet fejlesztő légkörével, konkrétan pedig szociális támogatásainkkal és a kollégiumi 

lakhatás biztosításával igyekszünk válaszolni e kihívásokra. Az innováció lehetőségét e téren 

egyfelől a vezetőképző kurzusaink jelentik, amelyek nyomán hallgatóink saját településükön 

vehetnek majd részt a hátrányos helyzet felszámolásában, másfelől ehhez a 

társadalomtudományi jellegű konferenciáink adnak új impulzusokat. 

 

3) A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővítése, 

és a felsőoktatási tudásbázishoz történő ingyenes hozzáférés növelése 

Már működő szolgáltatásunk a Főiskola könyvtári állomány nyilvános elérhetőségének 

biztosítása. Könyvtárunk a Dél-Dunántúl egyetlen teológiai szakterületű gyűjteménye, 

fejlesztését is ez a körülmény határozza meg. Együttműködést tervezünk a Pécsi Egyházmegye 

most újjáalakuló könyvtárával. 

Netes szolgáltatásaink kapcsán: az oktatóink videómegosztó szolgáltatásokon terjesztett 

anyagait a tartalmi színesség és a felhasználóbarát forma tekintetében is fejleszteni és – a 

szükséges mértékben – egységesíteni kívánjuk. Intézményünk hallgatói kezdeményezése egy 

igényes podcast-sorozat, amelyet fenntartani és fejleszteni szeretnénk. 

Mindehhez tartozik a könyvkiadással kapcsolatos tevékenységünk is.  
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4) Korszerű információs tartalmak létrehozása és a hozzáférés széleskörű biztosítása 

Főiskolánk képzési rendjéhez tartozik az évfolyamdolgozatok rendszere: ennek célja, hogy a 

hallgatók lépésről lépésre elsajátítsák a teológia és társtudományai egy-egy kérdésének 

tudományos igényű tárgyalását. Első lépésben tudományos ismeretterjesztő dolgozatokat 

készítenek témavezetőik segítéségével. Az elkészült anyagok között számos, kiválóan 

elkészített szöveg világosan és megalapozottan mutat be bizonyos, korunk társadalmában 

élénken vitatott vagy hagyományosan félreértett kérdést. Terveink szerint ezeket a netes és 

könyvkiadói szolgáltatásokon keresztül, illetve honlapunkon és a közösségi média oldalain 

tennénk hozzáférhetővé. 

A korszerű tartalmak létrehozásának fenti tervéhez tartozik az is, hogy az évfolyamdolgozati 

rendszerhez tartozó projektnapok egy részéről, illetve a konferenciáink ismeretterjesztő 

szekcióiról felvételt készítünk, s ezt a jelzett platformokon közzétesszük. 

 

5) A felsőoktatás szolgáltató funkcióinak megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi 

társadalom felé 

Főiskolánk méretéből és jellegéből fakadóan szolgáltató funkcióit az alábbi területeken kívánja 

erősíteni: hallgatóink részére az oktatóink által fejlesztett tantárgyi tartalmakhoz – néhány 

alapvető területen – egységes, nyomtatott és elektronikusan is elérhető jegyzetállományt 

biztosítsunk. 

Tágabb kört érint az évek óta meglévő könyvkiadói tevékenységünk, melynek keretében 

megjelenő kötetek főként a főiskolánkon rendezett tudományos ismeretterjesztő vagy 

szaktudományos konferenciák anyagait tartalmazzák, igen gyakran társadalomtudományi 

kapcsolódási pontokkal. A főiskola oktatóinak, kiváló hallgatóinak és a velünk szorosan 

együttműködő külső munkatársaknak éves munkáját a jövőben évkönyvek formájában 

szeretnénk bemutatni. 

A városban könnyen elérhető, kiváló fekvésű, ám jelentős felújításra szoruló kollégiumunkban 

férőhelyet biztosítunk hallgatóinknak, s ezt – korlátozott mértékben – fel tudjuk kínálni más 

felsőoktatási intézmények diákjai számára is. A korszerűsítés részeként a kollégium nagy 

kiterjedésű kertjében kültéri sportolásra alkalmas területet különíthetünk el, beruházást 

követően a sportpálya és eszközei szélesebb közönség számára is elérhetővé válhatnak.  
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Főiskolánk épületének földszintjét korábban is különböző közösségek rendelkezésére 

bocsátottuk. Közösségi terünk ilyen típusú használatát a jövőben bővíteni szeretnénk, ehhez 

szükséges a megfelelő beléptető rendszer kialakítása. 

 

6) A határon túli magyar oktatás minőségi és mennyiségi fejlesztése 

A határon kívüli magyar tannyelvű intézmények közül a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

Római Katolikus Teológiai Karával alakult ki rendszeres együttműködés. Célunk, hogy a 

kolozsvári oktató kollégákkal hasonló kapcsolat alakuljon ki, és a különböző mobilitási 

programok révén bekapcsolódhassanak a főiskolai oktatásba. 

 

IV. Intézményirányítás és finanszírozás 

1) A fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon 

hasznosításával, megóvásával, fejlesztésével, elidegenítésével kapcsolatos elképzelések 

bemutatása, a várható bevételek és kiadások ismertetése  

1. Vagyon hasznosítási lehetőségei  

2. Vagyon megóvása és fejlesztése (oktatási képzési, kutatási és lakhatási infrastruktúra 

fejlesztése 

A Pécsi Egyházmegye biztosítja a megfelelő infrastruktúrát és a vagyonbiztosítást a Főiskola 

számára. A Főiskola székhelye Pécs, Hunyadi utca 11. szám alatti épület a Pécsi Egyházmegye 

tulajdona. A vagyonbiztosítást az egyházmegye fizeti. Az épületet 2010-ben a fenntartó 

önerőből teljes egészében felújította. A fenntartási, karbantartási és javítási költségeket a 

Főiskola finanszírozza. A közösségi terek kialakítása, a hallgatói és oktatói igényekhez 

alkalmazkodó átalakítások a Főiskola költségvetéséből történnek. Tekintettel arra, hogy az 

épület méretét és adottságait tekintve a főiskolai képzések igényeit tudja kielégíteni, maga az 

infrastuktúra, csak egy-egy konferencia, képzés terembérleti díjaként hoz bevételt az 

intézménynek. A Fenntartó a Főiskola épületén kívül a diákok lakhatására biztosítja a 

kollégium épületét is, mely külső és belső felújításra szorul. Ennek kivitelezését a Főiskola nem 

tudja saját erőből megoldani, külső forrásra van szüksége hozzá. Szükséges közösségi teret 

kialakítanunk a Berényi Zsigmond Szakkollégiumunk számára is. A kollégium felújításával 

nagyobb nemzetközi konferenciák megrendezésére is lehetőségünk nyílna, és a szállásigények 
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kielégítésével bevételekhez is jutnánk. A levelező tagozatos hallgatók és a továbbképzésen 

résztvevők számára a közösségi jelleg miatt is fontos szerepe van a kollégiumi szállás 

biztosításának.  

 

2) A képzések és a kutatás, tudományos teljesítmény intézményi finanszírozásában 

stabil, kiszámítható, a munkaerőpiaci követelményekhez, illetve a mindenkori 

költségvetési forrásokhoz igazodni képes, valós, fajlagos költségen alapuló feladat- és 

teljesítményalapú rendszer kialakítása 

Intézményünk törekszik arra, hogy továbbképzések és újabb képzések indításával használja ki 

a meglévő lehetőségeket. Hitéleti és tanárképzésünkhöz kapcsolódóan is igény van 

továbbképzések szervezésére, melyhez a humánerőforrás részben, az infrastruktúra pedig teljes 

mértékben adott. Célunk, hogy a képzési profil bővítésével a meglévő oktatókat további 

képzésekbe kapcsoljuk be, illetve olyan külső munkatársakat vonjunk be, akik tovább szélesítik 

a képzéskínálatunkat. A jelenlegi finanszírozási keretek között teljesítményalapú bérezésre 

nincs lehetőségünk. A többletfeladatok és a kiemelt teljesítmény díjazását pályázati forrásokból 

tudjuk megoldani.  

 

3) Az intézmény közösségi eredetű forrásoknak való kitettségének csökkentése, a piaci 

forrásbevonó képesség növelése, társadalmi- gazdasági szerepvállalás erősítése 

A főiskola bevételeinek közel 80 %-a állami támogatásból, 20 %-a saját bevételből tevődik 

össze.  

Az állam által nyújtott bevételeink nagyobb részét a normatív támogatás adja, mely a képzési 

támogatásból és alaptámogatásból, valamint a hallgatókkal kapcsolatos juttatásokból tevődik 

össze. Ennek nagyságrendje a hallgatói létszámadatok függvénye, mely összeg a bérköltséget 

és a hallgatói ösztöndíjakat sem fedezi. A képzés sajátosságaiból adódóan az oktatói létszám 

lehetővé teszi a jelenleginél több hallgató képzését is, ezért célunk a hallgatók számának 

növelése, mely egyben az állami támogatás kiszámítható növekedését is eredményezheti.  

A nem normatív költségvetési támogatásból kerülnek fedezésre a működési költségek és a 

K+F+I, mely támogatás nagysága minden évben változhat. Így a tartalék képzésén kívül 

kiemelt cél a saját bevételek arányának növelése. Kiemelt fontosságú a pályázati képesség 
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növelése, az adott lehetőségek kihasználása mind hazai, mind nemzetközi szinten. Pályázati 

támogatásokból jelentősebb beruházások, fejlesztések, programok és eszközbeszerzések is 

megvalósulhatnak.  

 

V. Európai uniós célokhoz való hozzájárulás 

1) Digitális készségek elsajátításának, a digitális oktatás-tanítás támogatása minden 

intézményi dolgozó és hallgató számára 

Az oktatók részére a digitális oktatás -módszertani képzésének folytatását tervezzük, célunk, 

hogy folyamatosan biztosítsuk az ehhez szükséges infrastruktúrát. A hallgatók egyéni feladatai 

teljesítése során az oktatásmódszertan területén, a tanítási gyakorlatokban és a hitéleti 

szemináriumi munkában egyaránt ösztönözni kívánjuk a hallgatókat a digitális lehetőségek 

használatára. Szükséges a tanárképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati oktatásához interaktív 

táblák beszerzése, és ezek használatának mikrotanításokon keresztül történő megtanítása.  

 

2) Speciális képzések az intelligens szakosodás területén történő átképzést és 

továbbképzést, az innovációmenedzsmentet, a vállalkozói készségeket és a vállalatokon 

belüli innovatív üzleti modelleket illetően, figyelmet fordítva az ipari átalakulással és a 

körforgásos jelleggel kapcsolatos szükségletekre, a készségfejlesztés üzleti igényekhez 

történő igazítása 

Vezetőképző tréningünk, oktatásmódszertani fejlesztésünk hozzájárul a hallgatók 

készségfejlesztéséhez. Továbbképzéseinkkel arra törekszünk, hogy a társadalmi és az adott 

szakterület kihívásaihoz alkalmazkodva új ismereteket közvetítsünk.  

 

3) A nők munkaerőpiaci részvételének, valamint a munka és a magánélet jobb 

egyensúlyának előmozdítása, rugalmas munkafeltételek előmozdítása, családbarát 

felsőoktatás infrastrukturális támogatása 

Tekintettel arra, hogy jelenleg is rugalmas munkafeltételeket biztosít intézményünk, így ezen a 

területen a jelen állapot fenntartása iránt vagyunk elkötelezettek. Mind az oktatók, mint az 

adminisztrációs kollégák munkaidő beosztása igazodik a családi élethelyzetekhez. Hallgatóink 
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számára a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetőség van egyéni tanrend igénylésére. 

Levelezős hallgatóink számára fontos szempont, hogy a konzultációkon való részvételük a 

lehetőségekhez mérten zavartalan legyen. Igény mutatkozik arra, hogy. a konzultációk idején a 

távolabbról érkezők a városban szálljanak meg, és ezzel az itt töltött időt hatékonyan használják 

fel könyvtári kutatásra, hallgatótársakkal való közösségépítésre is. Rendezvényeink, 

konferenciáink, ünnepi alkalmaink jellemzően nyitottak a hallgatók családtagjai felé. A 

kollégium felújításával, az ottani közösségi terek kialakításával ezen a területen is léphetünk 

előre, hiszen a kollégium épülete közel van mind a Főiskolához, mind a Székesegyházhoz, ahol 

gyakran tartunk ünnepi alkalmakat.  

 

4) Hátrányos, alulreprezentált helyzetű hallgatói csoportok tanulmányai végigvitelének 

intézményi támogatása 

A Tanulásmódszertani tréning, a Vezetőképző, az egyéni mentorálás a hallgató tanulását 

támogató törekvések. További ösztöndíjak bevezetésével kívánjuk hallgatóinkat támogatni. A 

tananyaggal való ellátottságot könyvtárunkon keresztül, valamint a digitalizálással teljes 

egészében megoldjuk. A kollégiumi díjban egyedi mérséklések lehetőségét tartjuk fenn, 

hallgatói férőhelyet minden saját hallgató számára biztosítunk. Egyéni tanulmányi 

tanácsadással előzzük meg a hallgatói lemorzsolódást, családi okból, anyagi háttér miatt 

passziváló hallgatóinkkal kapcsolatot tartunk fenn, annak érdekében, hogy a tanulmányaikba 

való visszakapcsolódást elősegítsük. A nemzetközi tanulmányi utak esetében olyan forrásokat 

biztosítunk, amelyek a hallgatóink anyagi helyzetétől függetlenül lehetővé teszik az ezeken 

való részvételt. A közösségi programokon keresztül támogató hálót képzünk hallgatóink körül. 

Gyakorlataikon a mentorok megválasztásában, és a mentorokkal való kapcsolattartáson 

keresztül támogatjuk az intézményen kívüli tevékenységüket. Informatikai infrastruktúra 

területén jelentős eredményeket értünk el, a digitális oktatásra történő átállás során megfelelő 

technikai feltételeket biztosítottunk azon hallgatók részére, akik ezen eszközökkel nem 

rendelkeztek, segítve ezzel is azt, hogy az anyagilag nehezebb körülmények között élők 

egyenlő esélyekkel tanulhassanak.  
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5) Kulcskompetenciák fejlesztése minden intézményi dolgozó és hallgató számára a 

munka világába való zökkenőmentes átmenet elősegítése 

 

A már több pontban említett tréningek, közösségépítési alkalmak mind hallgatóink, mind 

oktatóink és munkatársaink számára a fejlődés lehetőségét nyújtják. 

A minőségbiztosítási rendszerünk fontos eleme a folyamatos visszajelzés, ezért oktatóink 

számára 3 fős reflexiócsoportokat alakítottunk ki, melyekben a tagok megosztják egymással az 

adott szemeszterre kitűzött oktatásmódszertani céljaikat, erre reflektálnak, majd az oktatói 

értekezlet keretében a félév végén megosztják egymással a kiscsoportok a kialakult jó 

gyakorlatokat.  

 

6) Az oktatók és a tudományos dolgozók megfelelő támogatását célzó intézkedések a 

tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és validációja, a tanulási 

eredmények és képesítések elismerése tekintetében 

Intézményünk finanszírozási keretei az oktatók és tudományos dolgozók komplex díjazási 

rendszerének fenntartását nem teszik lehetővé. Jelenleg az egyéni mentorálások, a 

kulcskompetenciák fejlesztése az oktatói munkaidő keretének terhére történik, vagy eseti 

pályázatok finanszírozásából valósítható meg . A kiszámíthatóságot és a fenntarthatóságot 

szeretnénk megteremteni azzal, hogy nagyobb forrást rendelünk ehhez a programhoz, mert a 

fejlesztéseket nagy mértékben hatékonyabbá tenné az előre tervezés, a befektetett munka 

kiszámítható és arányos megfizetése, a hallgatói életutak átfogó kísérése. Szintén ezt a célt 

szolgálná és motiváló erővel hatna a már említett új ösztöndíjak létrehozása.  

 

7) Felnőttkori tanulás előmozdítása továbbképzés és átképzés révén 

Továbbképzéseinknek három fő célcsoportja van. Az első csoport tagjai már valamilyen 

képesítéssel rendelkező egyházmegyei munkatársak, nekik továbbképzéseket tervezünk 

pedagógia, pasztorációs és szociális területeken. A második csoport tagjai azok az önkéntesek, 

akik ezen a területen alapképzettséggel nem rendelkeznek, de az önkéntes tevékenységük 

magasabb színvonolú ellátásáa érdekében nyitottak az új ismeretek felé, akár oly mértékben is, 

hogy a kínált lehetőségeinkkel élve célul tűzik ki, hogy képzettséget szerezzenek és 
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munkatársként elköteleződjenek egyházi területen. A harmadik csoport tagjait társadalmi 

szerepvállalásként is igyekszünk elérni, számukra a meglévő, egyházon kívüli munkájukhoz 

olyan további ismereteket és kompetenciafejlesztéseket nyújtunk, amik támogatóan hatnak és 

egyben hozzájárulnak elhivatottságuk megerősítéséhez.  

 

8) Oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

Kollégiumunk felújítása révén egy olyan fejlesztés valósulhatna meg, ami amellett, hogy 

megfelelő lakhatást nyújt nappali tagozatos hallgatóinknak, megteremti a vendégszállás 

biztosításának lehetőségét a távolabb élő, levelező tagozatos, konzultációra érkező 

hallgatóknak, valamint a továbbképzések, konferenciák résztvevőinek.  

Szükséges a Berényi Zsigmond Szakkollégium számára saját használatú helyiség kialakítása. 

Tanárképzésünk fejlesztése érdekében interaktív táblák beszerzésére van szükség, annak 

érdekében, hogy hallgatóinknak már a képzés során elsajátíthassák ennek módszertanát, 

megkönnyítve ezzel a gyakorlati munkát.  

Oktatásmódszertan területén mind a tanárképzéshez, mind a pasztorális munka gyakorlati 

oktatásához további eszközök beszerzése szükséges. Így tervezés alatt van a fiatalabb 

korosztály hitéleti neveléséhez alkalmazható módszertani eszközök beszerzése.  

 

9) Környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra való reflektálás, fenntarthatóság 

témakörének beépítése a tnanyagba, mintaprojektek indítása 

Továbbképzéseinket a társadalmi igények figyelembevételével tervezzük. A környezet, a 

fenntarthatóság témakör a teremtett világ tematikájában megjelenik hallgatónk képzéseiben. 

Folyamatosan lépéseket teszünk a környezettudatos működés területén, ennek keretében 

szükségesnek tartjuk a Főiskola székhely épületének energetikai felújítását is. Kis lépésként 

ugyan, de tervezzük az intézmény udvarán kisebb kert létrehozását, közösségépítő, és 

környezettudatosságra nevelés céljából.  
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VI. Kiemelt képzési területek (csak a minket érintő) 

1) Szociális képzés  

A Pécsi Egyházmegyére jellemző társadalmi, gazdasági és szerkezeti sajátosságokból adódóan 

magas a hátrányos helyzetű népesség aránya. A kihívásokkal összefüggésben az elmúlt évek 

során nőtt az egyházi fenntartású szociális intézmények, segítő szervezetek és projektek aránya. 

Az intézmények szakember-szükségletével összhangban indult el 2019 őszén intézményünkben 

a „Pasztorális tanácsadó” MA szak karitásztudományi specializációja. A hitéleti képzés 

elsősorban teológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók számára nyújt kereteket a hatékony 

segítő munka megalapozásához, illetve szociális szakemberek teológiai ismereteit mélyíti el. 

Ezzel összefüggésben ez a képzés újszerű és előremutató lehetőségként jelenik meg a régió 

képzési palettáján.  

A képzés gyakorlatorientáltságát segítik a mesterképzés terepgyakorlatai, 

illetve a speciális terephelyekkel való aktív és rendszeres kapcsolattartás is. A hallgatók 

gyakorlataik során az idősekkel, gyermekkel és fiatalokkal, szegényekkel és hátrányos 

helyzetűekkel, szenvedélybetegekkel, sérültekkel és fogyatékkal élőkkel való hatékony 

munkát, illetve a plébániai keretek között megvalósuló segítő tevékenységeket sajátíthatják 

el. A gyakorlatkísérő kurzusok keretei között a hallgatók feldolgozhatják és megoszthatják a 

különböző gyakorlati helyeken szerzett tapasztalatikat. A Főiskolához kapcsolódó 

képzett mentorok hálózata megfelelő alapot nyújt a naprakész tudással rendelkező, szakmai és 

személyes megújulásra képes egyházi szociális szakemberek képzéséhez.  

  

2) Pedagógusképzés  

1. A pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítása, a korszerű pedagógiai 

módszertani eszköztár alkalmazásával 

Tapasztalataink szerint egyre növekszik az igény hallgatóink körében arra, hogy 

tanulásmódszertani segítséget kapjanak, ezért indítottunk szemináriumot ebben a témakörben, 

melyet a továbbiakban is meghirdetünk.  

Számos pályakezdő pedagógus (a hittanárokat is beleértve) csalódottan fogalmazza meg, hogy 

a főiskolai évek során kapott szakmai képzés és a mindennapok iskolai gyakorlata távol áll 

egymástól. Annak érdekében, hogy ez a szakadék minél könnyebben áthidalható legyen, 

hallgatóink már a graduális képzés során önismereti és csoportdinamikai tréningeken vehetnek 

részt. Erre építve a már végzett hitoktatóknak olyan személyiségfejlesztő tréningek szervezését 
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tervezzük, melyek a pályakezdés során felmerült nehézségek megoldásában próbálnak 

segítséget nyújtani. Célunk a pedagógus elkötelezettség erősítése annak tudatosításával, hogy 

a tanár-tanár illetve a tanár-diák kapcsolat minden szereplője folyamatosan és egymástól is 

„tanul”, fejlődik és fejleszt. Ezen a területen számítunk a Pécsi Egyházmegye hitoktatási 

irodájára, az együttműködés során az igényfelmérést, a szakemberek biztosítását, az 

eredmények értékelését partnerségben végeznénk.  

Fontosnak tartjuk, hogy a Főiskola a gyakorló pedagógusokkal jó szakmai kapcsolat ápoljon, 

hiszen a hallgatóink iskolai gyakorlata során, mint mentorokra számítunk rájuk, valamint a 

gyakorlatokról érkező visszajelzéseiket beépítjük a következő évfolyamok képzésébe.  

A Főiskolán 2021-től elinduló Dobos László Szakmódszertani Műhely a pályán használható 

szakmai anyagokat gyűjti össze és rendszerezést követően a hallgatók és gyakorló hittanárok 

rendelkezésére bocsátja, illetve koordinálja a tudásmegosztó alkalmakat.  

Közhelyszámba megy, hogy az iskolai oktató-nevelő munka egyre több társadalmi igényt kell, 

hogy kielégítsen, ami a pedagógusok növekvő megterhelésével jár, ez pedig korai kiégéshez 

vezet. Ezért úgy gondoljuk, hogy még a pályakezdés előtt érdemes a hallgatóinkat erre 

felkészíteni. A kiégés-prevenció során fontosnak tartjuk annak tudatosítását, hogy a pedagógus 

szakma már a munkába állás legelején igényli a kompetencia-határok ismeretét, a saját érzelmi 

és fizikai teherbíró képesség felmérését, a munka és magánélet egyensúlyának tudatos 

kialakítását. A hitoktatók szakmai identitására úgy tekintünk, mint akiknek a hivatásban benne 

van az egész életük. Ezért különösen fontos, hogy életük egyéb területein – család, barátok, 

egészség, párkapcsolat, hobbi, tanulás – a lehető legnagyobb kiegyensúlyozottságra tudjanak 

szert tenni. A kiégés-prevenció egyik legfontosabb üzenetének azt tartjuk, hogy a felsorolt 

területek feletti kontroll az ő kezükben van. (Viselkedési- gondolkodási és döntési 

kontrollképesség erősítése). 


