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VII. A jelentés alapján megállapított fejlesztési javaslatok  

VII.1. Az intézményre vonatkozóan 

Az adott területen kitűzött feladatok, 

tevékenységek, intézkedések 

ESG 1.1. Minőségbiztosítási politika  Az intézményi önértékelés szerint a 

minőségbiztosítási feladatokat a 

Tanszékvezetők Tanácsa látja el, melynek a 

hat tanszékvezető a tagja. Az intézmény 

indoklása szerint azért ez a testület 

foglalkozik a minőségbiztosítási feladatokkal, 

mert karok hiányában a következő szervezeti 

szinten a tanszékek találhatók, és a tanszékek 

élén álló vezetők töltenek be olyan szerepet, 

amihez már kellő múltbéli tapasztalat és 

magasabb szintű felelősség tartozik.  

Az önértékelés alapján a Tanszékvezetők 

Tanácsa félévenként ül össze. A 

Tanszékvezetők Tanácsa induktív módszerrel, 

az egyes hallgatók szakdolgozati 

témaválasztásán keresztül jut el a képzést 

érintő általános, annak minőségét, 

eredményességét érintő megállapításokig. 

Kétségtelen, a tanács és a működése kapcsán 

az önértékelésben bemutatott példák a képzési 

program felülvizsgálatához jól köthetők, de 

ez a tevékenység az egész intézmény 

- Minőségbiztosítási Bizottság 

megbízása, rendszeres ülésezése, a 

feladatok irányítási feladataival való 

megbízása 

- Intézményfejlesztési terv megújítása 

- Oktatók, adminisztrációs munkatársak 

elkötelezettségének növelése a 

minőségbiztosítás iránt 

- oktatók és munkavállalók munkájának 

értékelése tekintetében új, az 

intézményhez igazodó, hatékony 

visszajelzést adó rendszer 

kidolgozása, bevezetése, tesztelése 

Elért eredmények:  

- a Minőségbiztosítási Bizottság 

munkája folyamatos 

- az Intézményfejlesztési Terv 

létrehozásában minden oktatói és 

adminisztrációs munkatárs részt 

vállalt, a dokumentum fejezeteit 

különböző kollégák írták meg, majd 



minőségbiztosítási tevékenységét nem fedi le, 

és nem fedheti le.  

Az önértékelés e pontban az ESG 1.1. 

sztenderdjéhez kapcsolódó irányelvek szerint: 

„A minőségpolitika és annak eljárásai a fő 

pillére az intézmény koherens 

minőségbiztosítási rendszerének, amely 

folyamatos minőségfejlesztési ciklusként 

hozzájárul az intézmény elszámolási 

kötelezettségének teljesítéséhez. Elősegíti a 

minőségkultúra kialakulását, amelyben az 

intézmény minden szereplője felelősséget 

vállal a minőségért és az intézmény minden 

szintjén részt vesz a minőség biztosításában. 

Ennek támogatása érdekében a 

minőségpolitika formális státusú és 

nyilvánosan hozzáférhető. A minőségpolitika 

akkor a leghatásosabb, ha tükrözi a kutatás, 

illetve a tanulás és tanítás között meglévő 

viszonyt, továbbá figyelembe veszi az 

intézmény működésének nemzeti kontextusát, 

az intézményi kontextust és stratégiát”.  

Az intézmény rendelkezik egy intézmény 

fejlesztési tervvel, amely tartalmaz stratégiai 

célokat is, de összességében a dokumentum 

nélkülözi azt a rendszerszintű tartalmat, mely 

alapja lehetne az intézményi működésnek. 

Stratégai dokumentum hiányában, és a 

minőségbiztosítás rossz intézményi 

értelmezéséből eredően nincs 

közös konzultáció eredményeként 

született meg a végső szövegváltozat 

- megújult a minősítési rendszer 

- heti rendszerességű oktatói-

adminisztrációs értekezletek kerültek 

bevezetésre 

- oktatói reflexiócsoportok működése, 

évente három összegző workshop 

nappal 



minőségpolitika, nincsenek 

minőségfejlesztési célkitűzések. Vannak 

olyan folyamatok, melyek értékelhetőek 

minőségbiztosítási tevékenységként, de ezek 

száma és kiterjedtsége vagy tudatossága nem 

éri el azt a szintet, hogy működő 

minőségbiztosítási rendszerről beszéljünk.  

Az intézmény által az elmúlt 5 évből 

ismertetett teljesült/nem teljesült stratégiai és 

minőségfejlesztési célok, és a követő 

eljárások, valamint az eredményeinek 

bemutatásánál is látható a fenti probléma: az 

intézkedések egy része cselekvési terv szintű 

(operatív végrehajtás), vagy olyan 

szolgáltatásfejlesztési elem, mely 

elvitathatatlanul egyfajta aktivitást mutat az 

intézmény részéről, ugyanakkor az ESG 2015 

sztenderdek mentén ezek nem azonosíthatóak.  

Összegezve: szükséges azon 

alapdokumentumok elfogadása, mely valós 

stratégiai célok mentén az intézmény által 

elérni kívánt minőségi célokat, azok 

megvalósulását támogató minőségpolitikát 

tartalmaznak. Amennyiben ezek 

rendelkezésre állnak, meg kell vizsgálni az in- 

tézménynek, hogy a szervezet szintjén milyen 

módon valósulhatnak meg a minőségcélok, 

milyen támogató folyamatok rendelhetők 

ezekhez a minőségcélokhoz. Olyan 

folyamatokat kell kialakítani, melyek az 



intézmény méretéhez, hallgatói létszámához 

illeszkednek. Ezek mentén jól felépíthető az a 

minőségbiztosítási rendszer, mely szervesen 

illeszkedik az intézmény működési, oktatási 

és kutatási tevékenységéhez.  

ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások  

 

A könyvtár használata esetén érdemes lenne 

különbsége tenni aközött, hogy nyilvános 

vagy főiskolai, intézményi könyvtárként 

funkcionál-e a szolgáltatás. Ezzel együtt 

javasolt a könyvtár helyzetének rendezése az 

országos nyilvántartásban. 

Könyvtárunk nyilvános könyvtár, két kolléga 

könyvtáros végzettséget szerzett.  

 A levelező és rövid ciklusú képzésen 

résztvevő hallgatók érdekében javasoljuk a 

„blended learning” technikák használatának 

kiterjesztését (pl. az ógörög nyelvórák az 

elektronikus tanulmányi rendszerben 

videófelvételről elérhetőek).  

A járványhelyzetre tekintettel is jelentős 

fejlesztések történtek, a levelezős 

konzultációk hibrid rendszerben valósulnak 

meg.  

 Annak érdekében, hogy a HÖK formálisan is 

tudja gyakorolni az egyetértési jogát az őt 

megillető kérdésekben (TVSZ, TJSZ, 

OMHV), megfontolandó gyakorlat lehet a 

más intézményekben is működő 

küldöttgyűlési határozat formája.  

Az egyetértési jog gyakorlása tekintetében 

szükséges a megfelelő eljárás kialakítása.  

 Hasznos lenne HÖK számára egy hivatalos 

email címet beüzemelni.  

 

Megtörtént. 

ESG 1.7 Információkezelés  

 

Célszerű lenne az informatív adatgyűjtésben 

az intézmény segítő kérdőívek, segédanya 

gok kidolgozása, akár más katolikus hitéleti 

Kidolgozandó terület.  



felsőoktatási intézményekkel együttműködve 

is.  

 

ESG 1.8 Nyilvános információk  

 

A főiskola weboldalán a hiányos, egyelőre 

még feltöltésre váró menüpontok feltöltése.  

 

Folyamatos feltöltés zajlik.  

 A Hittanár-nevelőtanár osztatlan szak 

hallgatói tájékoztatása érdekében, az 

intézmény oktatóinak adatlapjai mellett 

valamilyen hivatkozás formájában szükséges 

lenne a PTE BTK tanári modulját, oktató 

állományának elérését is biztosítani.  

Utaló linkek formájában megvalósult.  

 Javasolt adott tanévre szóló tanulmányi 

tájékoztató elkészítése: a hallgatói 

jogviszonyt meghatározó követelmények és 

feltételek, kurzusleírások, képzési tervek. Így 

megoldható lenne az ESG 1.4 esetében 

javasolt hallgatók teljes ciklusra vonatkozó 

érdemi tájékoztatása is.  

Az információk a honlapon elérhetőek.  

 Célszerű lenne továbbá, amennyiben 

lehetséges, a teljes nyilvánosság számára 

elérhetővé tenni a működési és 

eredményességi mutatókat.  

Egyeztetés alatt.  

 A főiskola oktatóinak tudományos-szakmai 

életrajza és publikációs jegyzéke legyen 

elérhető az intézmény honlapján, valamint az 

oktatók tudományos kutatási 

tevékenységének eredményeit rögzítsék az 

MTMT2 rendszerében.  

MTMT2 adatainak folyamatos frissítése 

zajlik. 



  

Az intézmény/képzési terület szakmai 

tudományos tevékenysége  

 

Javasolt az intézmény méreteinek és 

kapacitásának megfelelő átfogó kutatási 

koncepció kidolgozása, és a terület önálló 

menedzsmentjének kialakítása, mely nem 

olvad össze az intézményi, tanszéki 

irányítással. Ezzel együtt megfontolandó az 

standard összefoglalásában megjelölt 

partnerségi együttműködések, hálózatos 

kutatási kapcsolatok kialakítása. 

Kialakításra került további két Kutatóintézet 

és megkezdték tevékenységüket. Oktatói 

értekezleteken rendszeres beszámoló történik 

a tudományos munkáról. 

 

 

VII.2. A szakok további működésére 

vonatkozó javaslatok  

 

  

Általános javaslatok  Pontosítsa a főiskola egyes szakok esetében 

az adott szakképzettség jogszabályban 

rögzített, oklevélen megjelenített magyar és 

angol nyelvű megjelöléseit, elnevezéseit.  

Megtörtént. 

 Szükséges a szakok mintatantervének 

felülvizsgálata, különös tekintettel a 

félévenkénti kreditterhelés jogszabályi 

előírásai alapján. Az intézmény a felülvizsgált 

mintatantervet és a frissített oktatói táblázatot 

küldje meg a MAB-nak.  

Az oktatói értekezletek munkája alapján a 

tantervek megújítása és a kreditterhelés 

rendezése. MAB-nak megküldés a köztes 

monitor eljárásban.  

 A PPHF által célként kitűzött oktatói 

létszámbővítésen túl ajánlott, hogy a 

tárgyfelelősök és az oktatók tudatosabban 

foglalkozzanak a képzési szintnek megfelelő 

tudományos kérrdésekkel (óvodai, általános 

iskolai, plébániai katekézis módszertana, az 

egyes diszciplínák relevanciája a szak képzési 

Oktatói értekezleteken ennek tudatosítása.  



céljának vonatkozásában), erősítsék 

szakterületi publikációs tevékenységüket.  

Katekéta-lelkipásztori-munkatárs alapképzési 

szak  

 

Vizsgálja meg az intézmény a szociális 

munka/ellátás területéhez kapcsolódóan új 

specializáció, szakirányú továbbképzés, 

szakirány vagy képzés létesítését, ill. 

indítását, amennyiben a regionális társadalmi 

környezet és munkaerőpiac részéről ilyen 

igények észlelhetők.  

A szakon belül történt kisebb módosítás a 

személyiségfejlesztés területére koncentrálva.  

 A szociális területhez tartozó tanegységek, 

amennyiben az intézmény fontosnak tartja 

ezen ismeretek átadását, alapvetően az 

alapozó és a szabadon választható kreditek 

terhére jelenjenek meg a mintatantervben. 

A szociális területhez tartozó kurzusokat 

nagyobb arányban veszik fel a hallgatók és 

további szabadon választható kreditekben 

jelent meg a szociális téma, katekéta-

lelkipásztori szakon is több kurzust tettünk 

kötelezően választhatvá ezekből.  

 

 

.  

 

 

 


