
Intézményfejlesztési beszámoló a 2020-2021. tanévről 

 

I. Helyzetértékelés 

 

A járványhelyzet okán szinte semmiben nem tudtunk továbblépni, hallgatóink digitális 

képzésben részesültek, teljes izoláltságban, néhány munkatárs helytállásával folyt az oktatás. A 

korábban vázolt problémák megoldása tovább tolódik. A tervezett kompetenciamérés is a 

következő félévben kerül sorra. Az intézmény állapotát pozitívan befolyásolja, hogy a MAB a 

Látogató Bizottsága jelentésének alapján az intézményt és a szakokat akkreditálta, javaslatokat 

téve a további lépésekre és fejlesztésre, amelyeket igyekszünk maradéktalanul teljesíteni.  

A nagyobb hallgatói létszám elérése érdekében a fentartóval egyeztetve közös 

bizottságot hozunk létre a kerület református gimnáziumainak vezető vallástanáraival annak 

érdekében, hogy az érdeklődők fakultáció keretében nagyobb gondoskodásban részesüljenek, 

valamint a kerület nyári ifjúsági táborai programjába beépítünk egy lelkészi előadást arról, hogy 

miért választotta hivatásul a lelkipásztori szolgálatot, s melyek a lelkészi munka szépségei és 

nehézségei. 

 

II. Képzési stratégia 

 

A képzés szinte a teljes tanévben digitálisan történt, ez a hallgatókban nagyfokú 

önállóságot eredményezett, hiszen kívülről senki nem tudott közvetlenül segíteni a problémáik 

megoldásában. Ezt pozitív hozadéknak kell tekintenünk. A digitális oktatási technika, mint 

kényszerűség működött, de hatékonyságát tekintve messze elmaradt a hagyományos oktatás 

hatékonyságától. A hallgatóknak a nemzetközi forrásokon kívül nagyon kevés szakirodalom 

állt rendelkezésre, ezért a kutatások, egyéb tudományos dolgozatok a vártnál soványabb 

eredményt mutattak. Nemzetközi kapcsolataink is szüneteltek, vagy online formában valósultak 

meg. A tervezett Erasmus mobilitásoknak kevesebb, mint a fele valósult meg.  

A Homiletikai szakirányú továbbképzési szakunk elindult, az első évben négy hallgató 

kezdte meg tanulmányait. 

A Gyakorlati Teológiai Intézet 2020 szeptemberétől új munkatárssal gyarapodott Lucski 

Márta személyében, aki a Debreceni Hittudományi Egyetem doktorandusza. 2021. 

szeptembertől pedig a Biblikus Intézet gyarapodik tanárral Dr. Nagy József személyében, aki a 

Károli Gáspár Református Egyetem doktoráltja.  

 



III. Infrastruktúra 

 

A műemlék épületünk felújítási munkái felgyorsultak, a fűtés korszerűsítése tovább 

folytatódott, az újraindulásnak a korábbinál sokkal jobb feltételeiről sikerült gondoskodnunk. 

A Szenátus a fenntartóval egyetértésben elfogadta az új intézményfejlesztési tervet. 
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