
Jelentés 

 

Az intézményfejlesztési stratégia 2016/2017. tanévben történt megvalósulásáról 

 

 

A 2016/2017. évre előirányzott tervek és célkitűzések: 

– A jelenlegi képzési struktúra felülvizsgálata 

– A hitoktatók továbbképzésének megszervezése 

– Az iskolai hitoktatás szakmai hátterének biztosítása 

– A mentorprogram elindítása 

– Lelkipásztorok bevonása a hatodévesek mentorálásába 

– Kulturális együttműködés keretének kialakítása felekezetekkel és a várossal 

 

A jelenlegi képzési struktúra működését bizottság vizsgálta meg, amelynek tagjai voltak az 

intézmény rektora és prorektora valamint az intézetek vezetői. A bizottság végső döntése 

értelmében felmérést kezdeményeztünk a végzett hallgatóink és a végzősöket fogadó 

egyházmegyék vezetői körében arról, hogy egy új mintatanterv bevezetése esetén milyen új 

hangsúlyokra lenne szükség. A felmérés eredménye függvényében kezdhető el a mintatanterv 

szakmai kidolgozása. A Szenátus arról is döntést hozott, hogy a diploma megszerzéséhez egy 

komplex középfokú nyelvvizsga meglétét teszi feltétellé. A biblikus tárgyak oktatása új 

minősített oktatóval erősödött. 

 

A hitoktatás szakmai hátterének biztosítása érdekében létrehoztuk a Katechetikai Intézetünket, 

amelyet a fenntartóval közösen működtetünk. Az intézmény épületében kapott helyet az intézet, 

infrastuktúráját kiépítettük, szakkönyvtárának felfejlesztése megkezdődött. Programjai, 

továbbképzései a Református Pedagógiai Intézettel együttműködve akkreditáltak. Egy oktatónk 

részt vett a hitoktatás új tankönyveinek megírásában, egy másik oktatónk pedig az MRE 

Református tananyagfejlesztő Csoport munkájában. A 2017/2018-as tanévre tervezett hit- és 

erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakunkat pedagógus diplomával rendelkezők 

számára, előrehozottan, már ebben a tanévben elindítottuk.  

 

A mentorprogram elindítását az intézetek hatáskörében valósítjuk meg. Első lépésben a bibliai 

nyelvek és a rendszeres teológia területén szervezünk mentorprogramokat, azokból a 

tanegységekből, amelyek elsajátítása korábban gondot okozott a hallgatóknak. Elindult a 

nagyünnepi szolgálatokra készülést segítő mentorprogramunk is. A hatodéveseket felkészítő 

mentorprogram keretében hét lelkipásztor bevonásával a lelkészi gyakorlat hétköznapi 

problémáinak megoldásaira próbáltunk segítséget nyújtani. 

 



Megújult az Acta Theologica Papensia könyvsorozatunk, 2016/2017-ben a 15. és 16. kötet 

jelent meg. 

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum kihelyezett vallási néprajz konferenciáján levezető 

elnökséget vállaltunk, együttműködtünk a helyi zsidó kulturális egyesülettel (közös programok) 

és az evangélikus értelmiségi körrel, valamint a városi könyvtárral, ahol előadásokat vállaltunk. 

 

A hallgatóink kulturált közösségi élete számára klubszobát alakítottunk ki. Ezenkívül a 

sportolás előmozdítása érdekében fittnesz termet létesítettünk, erősítő tréner gépekkel és 

futópaddal.  

Elindult az intézmény energetikai korszerűsítése, amely több lépcsőben valósul meg. A rosszul 

záró és elavult ablakok cseréjét kezdtük el. 

 

Pápa, 2017. június 28. 

        Dr. Németh Tamás 

         rektor 

 


