Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
intézmény- és programakkreditációs monitor értékelésének lezárása
A MAB 2017/6/VII/1/2/1 számú határozata
A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem rabbihelyettes
alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja azzal, hogy az alábbi
témakörökben beszámolót kér az intézménytől 2017. október 15-éig:
1. a szabadon választható tantárgyak számára fenntartandó kredittartomány tantervben való
korrekciója és a kötelezően választható tárgyak megnevezése (a MAB útmutatója szerint
összeállított frissített tantervi tábla benyújtásával);
2. a tantárgyfelelősök kötelezően és szabadon választható tantárgyak általi kreditterhelésével
kiegészített teljes kreditterhelési táblázat összeállítása (a MAB útmutatóban található
oktatói táblázatminta alapján);
3. annak dokumentálása, hogy a tantárgyaik oktatásában eddig részt nem vevő
tantárgyfelelősök egyénenként és tantárgyanként hogyan kapcsolódnak be ezentúl
tantárgyaik oktatásába;
4. a szakmai gyakorlatok tematikájának, valamint az ezeken nyújtott hallgatói
teljesítményértékelés egységes szempontrendszerének és eljárásrendjének bemutatása.
Javasolt továbbá a lemorzsolódás témakörének újbóli áttekintése és érdemibb intézkedési terv
kidolgozása.
Indoklás:
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet és annak hitéleti szakjait [felekezeti szociális
munkás (N, E) alapképzési szak, judaisztika (N) alapképzési szak, rabbihelyettes (N) alapképzési
szak, egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező (L) alapképzési szak, zsidó liturgika (L)
alapképzési szak, zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak, rabbi (N) osztatlan mesterképzési
szak] a MAB az intézményakkreditáció 3. körében a 2016/2/VIII/1 számú határozatával – az
akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig
akkreditálta, de azt a rabbihelyettes és a zsidó liturgika alapképzési szakok esetében a megjelölt
hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016 július 31-éig történő MAB-hoz való benyújtásához,
valamint a 2017 februárjában indítandó követő (monitor) vizsgálat sikeres teljesítéséhez, a
felekezeti szociális munkás, a judaisztika és egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező
alapképzési szakok esetében pedig a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016
július 31-éig történő MAB-hoz való benyújtásához, valamint a 2018 februárjában indítandó
követő (monitor) vizsgálat sikeres teljesítéséhez kötötte.
Az egyetem mind az intézkedési tervet, mind a monitor eljárás lefolytatásához szükséges
beadványt határidőre eljuttatta a MAB-hoz.
A MAB szakértő bevonásával vizsgálta, hogy az egyetem a beadványai alapján teljesítette-e
azokat az elvárásokat, amelyek a MAB a rabbihelyettes alapképzési szak tekintetében az
akkreditációs jelentésében megfogalmazott.
Mivel a legfajsúlyosabb kérdésekben a problémák megoldódtak vagy az intézmény intézkedésére,
vagy a szabályok enyhülése hatására, ezért a szak akkreditációjának megerősítése lehetséges, de
a rendelkező részben megjelölt területeken további érdemi intézkedések megtétele szükséges.
A részletes szakbizottsági értékelés a határozat melléklete.
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A MAB 2017/6/VII/1/2/2 számú határozata
A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem zsidó liturgika
alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja azzal, hogy az
alábbi témakörökben beszámolót kér az intézménytől 2017. október 15-éig:
1. a kötelezően választható tárgyak megnevezése (a MAB útmutatója szerint összeállított
frissített tantervi tábla benyújtásával);
2. a tantárgyfelelősök kötelezően és szabadon választható tantárgyak általi kreditterhelésével
kiegészített teljes kreditterhelési táblázat összeállítása (a MAB útmutatóban található
oktatói táblázatminta alapján);
3. annak dokumentálása, hogy a tantárgyaik oktatásában eddig részt nem vevő
tantárgyfelelősök egyénenként és tantárgyanként hogyan kapcsolódnak be ezentúl
tantárgyaik oktatásába.
Javasolt továbbá újra átgondolni a szakmai gyakorlat bevezetésének lehetőségét, valamint a
lemorzsolódás témakörének újbóli áttekintése és érdemibb intézkedési terv kidolgozása.
Indoklás:
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet és annak hitéleti szakjait [felekezeti szociális
munkás (N, E) alapképzési szak, judaisztika (N) alapképzési szak, rabbihelyettes (N) alapképzési
szak, egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező (L) alapképzési szak, zsidó liturgika (L)
alapképzési szak, zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak, rabbi (N) osztatlan mesterképzési
szak] a MAB az intézményakkreditáció 3. körében a 2016/2/VIII/1 számú határozatával – az
akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig
akkreditálta, de azt a rabbihelyettes és a zsidó liturgika alapképzési szakok esetében a megjelölt
hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016 július 31-éig történő MAB-hoz való benyújtásához,
valamint a 2017 februárjában indítandó követő (monitor) vizsgálat sikeres teljesítéséhez, a
felekezeti szociális munkás, a judaisztika és egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező
alapképzési szakok esetében pedig a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016
július 31-éig történő MAB-hoz való benyújtásához, valamint a 2018 februárjában indítandó
követő (monitor) vizsgálat sikeres teljesítéséhez kötötte.
Az egyetem mind az intézkedési tervet, mind a monitor eljárás lefolytatásához szükséges
beadványt határidőre eljuttatta a MAB-hoz.
A MAB szakértő bevonásával vizsgálta, hogy az egyetem a beadványai alapján teljesítette-e
azokat az elvárásokat, amelyek a MAB a zsidó liturgika alapképzési szak tekintetében az
akkreditációs jelentésében megfogalmazott.
Mivel a legfajsúlyosabb kérdésekben a problémák megoldódtak vagy az intézmény intézkedésére,
vagy a szabályok enyhülése hatására, ezért a szak akkreditációjának megerősítése lehetséges, de
a rendelkező részben megjelölt területeken további érdemi intézkedések megtétele szükséges.
A részletes szakbizottsági értékelés a határozat melléklete.
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