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SZABÁLYZAT 

A PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZERÉNEK 

(DPR) MŰKÖDTETÉSÉRŐL 

 

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1. A szabályzat a Pápai Református Teológiai Akadémián (Akadémia) működő 

Diplomás Pályakövető Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra és 

hatáskörökre terjed ki, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 

(Ftv) 19.§ (2), 3. melléklet 1/B rendelkezései alapján készült. 

2. A DPR célja kettős. Egyfelől az, hogy az Akadémia élő kapcsolatot ápoljon már 

végzett hallgatóival, kövesse volt hallgatói pályájának alakulását, számukra 

közösségépítő programokat szervezzen, másfelől az, hogy az Akadémia objektív, mért 

adatokon alapuló visszajelzést kapjon 

a) végzett hallgatóinak munkahelyen szerzett eredményeiről, az Akadémián 

szerzett ismereteik alkalmazhatóságáról, továbbképzési igényeiről; 

b) az Akadémia képzésének hosszú távú hatékonyságáról, esetleges 

hiányosságairól. 

3. A DPR célja továbbá, hogy a kapott visszajelzéseket a képzés tervezése során és a 

minőségbiztosításába visszacsatolja, ezzel emelje az Akadémia oktatási színvonalát, 

célirányosságát. 

 

II. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADAT- 

ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

1. A DPR működtetése a rektorhelyettes feladata. Ő rendeli el a felmérő kérdőívek 

kibocsátását, a felmérés értékelését, az eredmények összefoglalását, nyilvánosságra 

hozatalát. 

2. A DPR működtetésével összefüggő intézményi szintű koordinációs és adminisztratív 

feladatokat az Akadémia Gyakorlati Teológiai Intézete látja el.  

a) Kidolgozza, felülvizsgálja és a szenátus elé terjeszti a pályakövetés irányelveit; 

b) irányítja a DPR rendszer adatainak gyűjtését; 

c) a feldolgozott adatokat összegzi és kiértékeli; 

d) eredményét és tanulságait rögzíti, a rektorhelyettessel közli; 



e) előkészíti és szervezi a végzett hallgatók számára kínált programokat, esetleges 

képzéseket. 

 

      III. A DPR FELMÉRÉSEK MENETE 

 

1. A DPR adatforrása az online módszerrel lefolytatott kérdőíves felmérés, amelynek 

működési menete: 

a) A pályakövető rendszer keretében a felmérések a három és öt éve az Akadémián 

abszolutóriumot szerzett volt hallgatók körében önkéntes kérdőíves vizsgálat alapján 

történik.  

b) A kérdőívet a rektorhelyettes hagyja jóvá, esetleges kiegészítéséről dönt. 

c) A kutatás módszere a személyre szóló kérdőíves adatfelvétel, és annak anonim módon 

történő értékelése. 

d) A pályakövető rendszer kérdőíveinek kitöltése elektronikus úton az ETN rendszer 

modulján történik, az itt tárolt levelezési címre továbbítva. 

e) A DPR felelőse általános kérdésköröket vizsgál, amelyek eredményeit a honlapon 

közzéteszi. 

f) A DPR felelőse specifikus kérdésköröket is megvizsgálhat, de a specifikus 

elemzéseket csak az intézményfejlesztés céljaira készítheti és használhatja fel. 

 

IV. JOGORVOSLAT 

 

1. A jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése 

esetén az érintett személy a rektorhelyettesnél panasszal élhet, aki azt a 

hallgatói jogorvoslat szabályai szerint 30 napon belül elbírálja. 

2. A DPR felmérésekre vonatkozó szabályok megsértése esetén a szabálytalan 

felmérés eredményeit meg kell semmisíteni. 

 

      V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szabályzatot a Szenátus 2016. augusztus 22-én, 3. sz. határozatával jóváhagyta, az 

elfogadást követő napon hatályba léptette. 

   


