A Károli Gáspár Református Egyetem
intézmény- és programakkreditációs monitor értékelésének lezárása
A MAB 2017/6/VII/1/1/1 számú határozata
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem diakónia
alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló
hatályát – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja, és a
hallgatói idegennyelv-ismeret fejlesztése, valamint az oktatók publikációs aktivitásának
fejlesztése terén további érdemi intézkedések megtételét kéri az akkreditációs ciklusban.
Indoklás:
A MAB 2016/5/V/1 számú határozatával a Károli Gáspár Református Egyetemet, annak
karait (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Hittudományi Kar,
Tanítóképző Főiskolai Kar), valamint hitéleti szakjait [(református) teológia osztatlan
mesterképzési szak (Budapest), diakónia alapképzési szak (Nagykőrös), katekéta–lelkipásztori
munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak (Nagykőrös), kántor alapképzési szak
(Nagykőrös, Marosvásárhely) és tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár (református
vallástanár–nevelő tanár) szakképzettség (Budapest)] akkreditálta. A MAB az akkreditációt –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig adta
meg, de több tekintetben további megszorításokkal: a Tanítóképző Főiskolai Kar esetében az
akkreditációs észrevételekben megfogalmazott feladatok leképezését és ütemezését tartalmazó
intézkedési terv 2016. október 15-éig történő MAB-hoz való benyújtásához, a (református)
teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő
tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakképzettséget adó képzése vonatkozásában a
megtett intézkedésekről szóló beszámoló és a frissített oktatói táblázat 2016. október 15-éig
történő MAB-hoz való benyújtásához, a diakónia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs
(református hittanoktató) és a kántor alapképzési szakok esetén pedig a megjelölt
hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. október 15-ig történő MAB-hoz való
benyújtásához, valamint a 2017 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat sikeres
teljesítéséhez kötötte az akkreditációt.
Az intézmény a 2016. október 15-éig benyújtandó intézkedési terveket határidőre eljuttatta a
MAB-hoz. Azok tartalmi értékelése során megállapítást nyert, hogy a dokumentumok az
intézkedési terv tartalmi elvárásain túl már elvégzett intézkedésekről számolnak be. Ennek
fényében a szakbizottság azt is vizsgálta, hogy az intézmény által megküldött beszámoló a
diakónia alapképzési szak tekintetében a monitor eljárás lezárásához is tartalmaz-e elegendő
információt.
A szakbizottság részletes értékelése alapján megállapítható, hogy az intézmény a MAB
javaslatait elfogadta, azokat megvalósította, illetve azok megvalósítása irányában értékelhető
lépéseket tett.
Megjegyzendő, hogy több témakörben – így a nyelvismeret fejlesztése, valamint az oktatók
publikációs aktivitásának fejlesztése terén – a továbbiakban is érdemi intézkedések
szükségesek.
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A MAB 2017/6/VII/1/1/2 számú határozata
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem katekéta–
lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szakjának akkreditációját
megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – fenntartja, és a hallgatói igennyelv-ismeret fejlesztése,
valamint az oktatók publikációs aktivitásának fejlesztése terén további érdemi intézkedések
megtételét kéri az akkreditációs ciklusban.
Indoklás:
A MAB 2016/5/V/1 számú határozatával a Károli Gáspár Református Egyetemet, annak
karait (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Hittudományi Kar,
Tanítóképző Főiskolai Kar), valamint hitéleti szakjait [(református) teológia osztatlan
mesterképzési szak (Budapest), diakónia alapképzési szak (Nagykőrös), katekéta–lelkipásztori
munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak (Nagykőrös), kántor alapképzési szak
(Nagykőrös, Marosvásárhely) és tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár (református
vallástanár–nevelő tanár) szakképzettség (Budapest)] akkreditálta. A MAB az akkreditációt –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig adta
meg, de több tekintetben további megszorításokkal: a Tanítóképző Főiskolai Kar esetében az
akkreditációs észrevételekben megfogalmazott feladatok leképezését és ütemezését tartalmazó
intézkedési terv 2016. október 15-éig történő MAB-hoz való benyújtásához, a (református)
teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő
tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakképzettséget adó képzése vonatkozásában a
megtett intézkedésekről szóló beszámoló és a frissített oktatói táblázat 2016. október 15-éig
történő MAB-hoz való benyújtásához, a diakónia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs
(református hittanoktató) és a kántor alapképzési szakok esetén pedig a megjelölt
hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. október 15-ig történő MAB-hoz való
benyújtásához, valamint a 2017 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat sikeres
teljesítéséhez kötötte az akkreditációt.
Az intézmény a 2016. október 15-éig benyújtandó intézkedési terveket határidőre eljuttatta a
MAB-hoz. Azok tartalmi értékelése során megállapítást nyert, hogy a dokumentumok az
intézkedési terv tartalmi elvárásain túl már elvégzett intézkedésekről számolnak be. Ennek
fényében a szakbizottság azt is vizsgálta, hogy az intézmény által megküldött beszámoló a
katekéta–lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak tekintetében a
monitor eljárás lezárásához is tartalmaz-e elegendő információt.
A szakbizottság részletes értékelése alapján megállapítható, hogy az intézmény a MAB
javaslatait elfogadta, azokat megvalósította, illetve azok megvalósítása irányában értékelhető
lépéseket tett.
Megjegyzendő, hogy több témakörben – így a nyelvismeret fejlesztése, valamint az oktatók
publikációs aktivitásának fejlesztése terén – a továbbiakban is érdemi intézkedések
szükségesek.
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A MAB 2017/6/VII/1/1/3 számú határozata
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem kántor
alapképzési szakjának akkreditációját (Nagykőrös, Marosvásárhely képzési helyeken)
megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – fenntartja azzal, hogy az intézménynek 2017 szeptember 30áig meg kell küldenie a MAB részére a szak – fenntartó által jóváhagyott – új KKK-ját,
valamint az elmúlt évben a székhelyen kívüli oktatók bevonásával megtartott értekezletek
emlékeztetőit/jegyzőkönyveit.

Indoklás:
A MAB 2016/5/V/1 számú határozatával a Károli Gáspár Református Egyetemet, annak
karait (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Hittudományi Kar,
Tanítóképző Főiskolai Kar), valamint hitéleti szakjait [(református) teológia osztatlan
mesterképzési szak (Budapest), diakónia alapképzési szak (Nagykőrös), katekéta–lelkipásztori
munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak (Nagykőrös), kántor alapképzési szak
(Nagykőrös, Marosvásárhely) és tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár (református
vallástanár–nevelő tanár) szakképzettség (Budapest)] akkreditálta. A MAB az akkreditációt –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig adta
meg, de több tekintetben további megszorításokkal: a Tanítóképző Főiskolai Kar esetében az
akkreditációs észrevételekben megfogalmazott feladatok leképezését és ütemezését tartalmazó
intézkedési terv 2016. október 15-éig történő MAB-hoz való benyújtásához, a (református)
teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő
tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakképzettséget adó képzése vonatkozásában a
megtett intézkedésekről szóló beszámoló és a frissített oktatói táblázat 2016. október 15-éig
történő MAB-hoz való benyújtásához, a diakónia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs
(református hittanoktató) és a kántor alapképzési szakok esetén pedig a megjelölt
hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. október 15-ig történő MAB-hoz való
benyújtásához, valamint a 2017 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat sikeres
teljesítéséhez kötötte az akkreditációt.
Az intézmény a 2016. október 15-éig benyújtandó intézkedési terveket határidőre eljuttatta a
MAB-hoz. Azok tartalmi értékelése során megállapítást nyert, hogy a dokumentumok az
intézkedési terv tartalmi elvárásain túl már elvégzett intézkedésekről számolnak be. Ennek
fényében a szakbizottság azt is vizsgálta, hogy az intézmény által megküldött beszámoló a
kántor alapképzési szak tekintetében a monitor eljárás lezárásához is tartalmaz-e elegendő
információt.
A szakbizottság részletes értékelése alapján megállapítható, hogy az intézmény a MAB
javaslatait elfogadta, azokat megvalósította, illetve azok megvalósítása irányában értékelhető
lépéseket tett, de ezek az intézkedések akkor válnak teljesen bizonyítottá, ha a rendelkező
részben megjelölt dokumentumokat is megküldi az intézmény a MAB részére.
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