A MAB 2017/4/VIII/2 sz. határozatának melléklete
A PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA
INTÉZMÉNY- ÉS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS MONITOR VIZSGÁLATA
(szakbizottsági értékelés)
Előzmények: A MAB 2015/2/VIII/1 számú határozatával a Pápai Református Teológiai Akadémiát
és két hitéleti szakját, a teológia osztatlan mesterképzési szakot, valamint a katekéta–lelkipásztori
munkatárs alapképzési szakot – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2019. december 31-ig akkreditálta, azonban a szakok vonatkozásában 2016 szeptemberében
indítandó követő (monitor) vizsgálatot rendelt el.
I. Teológia osztatlan mesterképzéssel szakkal kapcsolatos javaslatok és intézkedések
1. A képzési és kimeneti követelmények jogszabályban megjelent szűkebb és az intézmény által
elfogadott részletesebb változatát a honlapon hozzáférhetővé kell tenni.
A képzési és kimeneti követelmények jogszabályban megjelent szűkebb és a MAB által a
szaklétesítés során elfogadott részletesebb változatát a honlapon hozzáférhetővé tették.
Teljesült.
2. Szükséges a mintatanterv és a tényleges órarend közötti összhang helyreállítása, biztosítva a
hallgatók és az oktatók számára is a terhelés kiszámíthatóságát és tervezhetőségét.
A két szak órarendjét elválasztották egymástól, a honlapon közzétették.
Teljesült.
3. Az Nftv. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítani kell a képzésben a szabadon
választható tárgyak megfelelő arányát.
Az összes kreditet 20%-kal meghaladó kreditértékű tárgyból való választás lehetősége mindkét
szakirányon biztosítva van.
Teljesült.
4. Szükséges a teljes munkaidős oktatói létszám enyhe növelése, ami lehetőséget ad az oktatói terhelés
enyhítésére, vagy az oktatók T:E arányának más módon történő javítása. Ez nem lesz könnyű
feladat, ha a hallgatói létszám és az intézmény kihasználtsága nem fog növekedni.
Az oktatói terhelést valamelyest enyhítették, a teljes munkaidős tantárgyfelelősök arányát is
javították.
Részben teljesült a javaslat, de időközben a szabályozás is enyhült.
5. Javasolt a tanárok lehetőség szerinti függetlenítése a gyülekezeti feladatoktól.
A teljes munkaidős oktatók esetében ma már nem jellemző az aktív gyülekezeti lelkészi munka.
Történt intézkedés.
6. Minden tantárgyfelelős vegyen részt valamilyen formában a tantárgya oktatásában.
A tárgy- és tárgyfelelős-beosztást a javaslatnak megfelelően módosították.
Teljesült.
7. Javasolt a hallgatók szakmai érdekeltségének, motiváltságának növelése pl. TDK-munkák
segítségével.
Az intézmény számos intézkedést hajtott végre a hallgatók önálló munkájának ösztönzésére.
Történt intézkedés.
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8. Javasolt a lemorzsolódás csökkentésével és a nyelvvizsgákkal összefüggő szabályozás
újragondolása.
A nyelvvizsgákkal összefüggő szabályozást átszervezték. A lemorzsolódás csökkentését a
mentorprogram keretében igyekeznek megvalósítani.
Történt intézkedés.
II. A katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszakkal kapcsolatos javaslatok és intézkedések
1. A képzési és kimeneti követelmények jogszabályban megjelent szűkebb és az intézmény által
elfogadott részletesebb változatát a honlapon hozzáférhetővé kell tenni.
A képzési és kimeneti követelmények jogszabályban megjelent szűkebb és a MAB által a
szaklétesítés során elfogadott részletesebb változatát a honlapon hozzáférhetővé tették.
Teljesült.
2. A legrövidebb időn belül rendezni szükséges a mintatanterv és a tényleges órarend közötti
ellentmondásokat. Vagy el kell érni a nappali képzés minimális óraszámait, vagy át kell térni a
levelező képzésre.
Az intézmény törekszi arra, hogy nagyobb összhang legyen a mintatanterv és a tényleges órarend
között. Az órák tömbösítését a hallgatók kérik. Az összóraszám immár eléri-e a nappali képzés
minimális óraszámait. Igaz, időközben a jogszabályi környezet is lazult.
Történt intézkedés.
3. Az Nftv. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítani kell a képzésben a szabadon
választható tárgyak megfelelő arányát.
Az összes kreditet 20%-kal meghaladó kreditértékű tárgyból való választás lehetősége biztosítva
van.
Bőségesen teljesült.
4. Növelni szükséges a teljes munkaidős tantárgyfelelősök arányát, mely jelenleg nem éri el az elvárt
T:E – 3:1 arányt.
Új, minősített oktatók felvételével biztosították, hogy T:E arány megfeleljen az előírásoknak.
Történt intézkedés, de közben a szabályozás is enyhült.
5. Tanárok lehetőség szerinti függetlenítése a gyülekezeti feladatoktól.
A főállású oktatók esetében nem jellemző az aktív gyülekezeti lelkészi munka.
Történt intézkedés.
6. Minden tantárgyfelelős vegyen részt valamilyen formában a tantárgya oktatásában.
A javaslatot elfogadva törekszik az intézmény arra, hogy a tantárgyfelelős a melléktárgyak esetén
is vegyen részt az oktatásban.
Történt intézkedés.
7. Javasolt a formalizált pályakövetés bevezetése.
A katekéták továbbképzésének megszervezésével (Kateketikai Intézet) és a DPR formális
bevezetésével a pályakövetés formálisan és tartalmilag is megvalósul.
Teljesült.
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