
   Intézményfejlesztési beszámoló a 2021-2022. tanévről 

 

I. Helyzetértékelés 

 

Miután a teljes tanévet jelenléti oktatásban töltöttük, az intézmény sikeresen újraindulhatott. A 

kilépő hallgatók helyére valamivel több belépő hallgató jött, így a hallgatói létszám mérsékelten 

emelkedett.  

Célunk a meglévő szakjaink minél jobb feltöltése. Az év során ennek érdekében ismét 

meglátogattuk a református középiskolákat, ahol a 11. osztályos diákoknak tartottunk 

tájékoztatót, beszélgetéssel. Új szóróanyagot készíttettünk, plakátjainkat a dunántúli 

középiskoláknak megküldtük. Ezen túlmenően az egyházi sajtóban, folyóiratokban, 

honlapokon hirdettük képzéseinket, valamint nyílt napon mutattuk meg az intézmény 

működését és képzési lehetőségeit. Az év során hat gyülekezetben voltunk kiszálláson, ahol 

tanáraink és diákjaink végeztek szolgálatot. 

Továbbképzéseinket (őszi és tavaszi kétnapos továbbképzés) megtartottuk, a 

továbbképzési tájékoztatóinkat minden lelkészi hivatalnak megküldtük. 

 

II. Képzési stratégia 

 

Az új mintatanterv szerint első alkalommal tartottunk szakzáróvizsgát, amelynek a 

tapasztalatait felhasználjuk a rendszer véglegesítése érdekében teendő esetleges 

módosításoknál. Az új mintatanterv általában bevált, az első két évfolyamban meggondolandó 

az alapozó tárgyak jobb elosztása, hogy a hallgatók terhelése egyenletesebb legyen. 

A tavaszi továbbképzésünket az iskolai hittanoktatás lehetőségeiről és nehézségeiről 

tartottuk. Egyértelművé vált, hogy ezen a területen intézményünkre a képzéseken túl 

népszerűsítő és szakmai továbbképzést segítő, hatékonyságot célzó programokra van szükség, 

erre a Katechetikai Intézet keretein belül fogunk sort keríteni.  

A mentorprogramot folyamatosan fejlesztjük, az év során feltorlódott egyéb programok 

mellett négy mentorprogramot teljesítettünk, a szaktanárok mentorálták a 6. éves hallgatók 

szakzáróvizsgára készülését is. 

Az intézmény a földszinti helyiségeivel, külön sátorral, diák segítőkkel, 

közreműködőkkel és professzori előadásokkal vesz részt a REND Pápán tartandó programjain 

július 1-3-ig.  



Megtartottuk a tervezett konferenciáinkat, ősszel a Kálvin Konferenciát, amelynek korábbi 

anyagaiból kötetet adtunk ki, a Horizontok Konferenciát, amelynek előadásait szintén meg 

kívánjuk jelentetni, valamint a nemzetközi Comenius Konferenciát (német és angol nyelvű 

előadásokkal), amelyen sok külföldi és Kárpát-medencei teológuson kívül tanáraink és 

doktoranduszaink is tartottak referátumot. Hallgatóink pedig a konferencia résztvevői számára 

színvonalas koncertet adtak a pápai ótemplomban. Az előadások anyagából a közeljövőben 

jelenik meg egy könyvben összegyűjtött válogatás. 

A harmadik misszió keretében elkészítettük és a fenntartóval közösen jóváhagytuk a 

Dunántúli Egyházzenei Intézet alapító okiratát, amely intézményünkben szeptembertől kezdi 

meg működését, és feladata a dunántúli egyházzene és kórusmuzsika összefogása, 

népszerűsítése, valamint a kántorképzés kézben tartása és bonyolítása.  

Újraindul a helyi zsidó kulturális egyesülettel közösen szervezett népfőiskolai program, 

valamint megtartotta alkalmait a Dunántúli Akadémia, amelynek ebben az évben 

Székesfehérvár adott helyet. 

Az intézményben a TDK műhely tovább működött, szép dolgozatok születtek. Az 

Erasmus programok is ígéretesen elindultak. Egy volt hallgatónk tartózkodik külföldi 

ösztöndíjon (Németországban). Jelenleg négy doktoranduszunk van a KRE-n, és egy sikeresen 

felvételizett.  

 

III. Infrastruktúra 

 

A műemlék épületünk felújítási munkái tovább folytatódtak az ablakok felújításával, közösségi 

helyiségek megújításával (HÖK iroda, Kurzustár), valamint a nyár folyamán újítunk meg két 

szolgálati lakást és elkészül az udvari lábazat felújítása, valamint a külső falak utólagos 

szigetelése. Ezen kívül az oktatási helyiségek számítógépszekrényt és számítógépet kaptak, 

melynek segítségével kívülről is be lehet kapcsolódni az oktatásba. 
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