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Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditációs értékelése
I.

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2 SZ. MAB HATÁROZAT

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS
Egyetem

A (AKKREDITÁLT)
Az egyetem akkreditációja
– az intézmény akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs
elvárásai alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet a MAB egyetemként akkreditálja. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg1:
o Az intézmény legalább három (ténylegesen 4) egyetemi karral rendelkezik.
o Az intézmény az Nftv. szerinti2 képzési szerkezetben folytat képzést.3 Ezen belül legalább két
(ténylegesen 8) képzési területen4 jogosult mesterképzésre, valamint legalább két (ténylegesen 5)
tudományterületen5 jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. Emellett szakirányú
továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: a teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatóinak létszáma 338 fő. Emellett azonban nem felel meg annak a törvényi
előírásnak, hogy az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan
százalékát munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztassa (739 főből 380 fő, 51 %).
o A munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább ötven százalékának van tudományos fokozata (380 főből
284 fő,75 %).
o Tudományos diákköröket működtet.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő
épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel,
szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és
pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok6 kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte; a határozat hozatala során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette.
2 Nftv. 6.§ (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és doktori
képzés, vagy mester- és doktori képzés.
3 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
4 A vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi; műszaki;
pedagógusképzés; társadalomtudomány; hitéleti.
5
A vonatkozó tudományterületek felsorolása: bölcsészettudományok, hittudományok, műszaki tudományok,
természettudományok, társadalomtudományok.
6 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti
és működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat; az előző akkreditáció nyomán a FOI intézkedési terve és annak
végrehajtása.
1
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II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan – hova tart az egyetem
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a Hittudományi Kara (HTK) révén a magyar felsőoktatás
egyik legnagyobb múltú intézménye.
A négy kar különbözi szervezeti formában végzi a munkáját. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
(BTK) hallgatói három telephelyen – Budapest [Sopianum], Piliscsaba, Esztergom – és számos tanszéken,
illetve intézetben tanulnak. A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) az osztatlan-, osztott- és szakképzéssel,
viszonylag hagyományos szerkezetben működik; az Információs Technológiai és Bionikai Karon (ITK) a
tárgyakat vezető tanárokra bízott a curriculum; a Hittudományi Karon (HTK) egyszemélyes tanszékek
professzorai jelentik az oktatói kart. A karjellegű Kánonjogi Posztgraduális Intézetet (KJPI) az Apostoli
Szentszék által megkívánt különállás és a képzésben a szükségszerű együttműködés jellemzi. Valamennyi
karra jellemző a karokhoz rendelt tudományos (kutató) és továbbképző intézetek nagy száma.
Az előző intézményakkreditáció során a MAB az egyetem számára a következő ajánlásokat fogalmazta
meg:

 Integrált egyetemi és kari fejlesztési koncepció kidolgozása szükséges. Jelenleg a fejlesztési
stratégiában, tervekben a kölcsönös érdekeltség (egyetem és karok) és együttműködési
gyakorlat az indokolttól és a felsőoktatásban szokásostól jelentősen elmarad.

 Javasolt az Intézmény működési hatékonyságának felülvizsgálata. Mind a nem oktatók, mind
a részállású oktatók aránya indokolatlanul magas az intézményben.

 Több, közösen és központosítottan végezhető tevékenység párhuzamosan zajlik, holott
hatékonyabb lenne azokat rektori szintről irányítani. A párhuzamosságok mögött vélhetően és
az elmondottakból kikövetkeztethetően az emberi kényelem és az átalakítások nehézségétől
való félelem áll.

 Általános probléma az oktatói összetételben rejlő kockázat, ezért az emberi erőforrás kezelését
egyetem szintű és gyakorlatig lebontott vezetési módszerekkel szükséges támogatni.

 A szervezeti működésnek (döntéshozó testületek és érdekérvényesítés) az országostól való
jelentős eltérése előnyöket és hátrányokkal egyaránt jelent. Javasolható, hogy az egyetem széles
körben cseréljen tapasztalatokat, és megfelelő tudatossággal alkalmazza azok hasznos, az
egyetem szellemiségébe illeszthető elemeit.
Az egyetem az ajánlások nyomán számos intézkedést hozott:

 2012-ben egységes Intézményfejlesztési Tervet fogadott el.
 Jelentős központosítást hajtott végre: 2013-tól számos korábbi, párhuzamosan végzett kari
feladatot központi szervezeti egységek látnak el, így a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság,
Központi Üzemeltetési Osztály, Oktatási Igazgatóság és a Központi Stratégiai Minőség- és
Projektfejlesztési Osztály (KSMPO). Egyetemi szintű a külügyek és az informatikai
szolgáltatások szervezése is. A centralizáció eredményeként az adminisztratív és műszaki
szervezeti egységek működése hatékonyabb lett. A működés hatékonysága javult, a nem
oktatók aránya csökkent.

 Egységes minőségbiztosítási rendszer jött létre, a Minőségbiztosítási Szabályzat központilag
határozza meg a felméréseket (OHV, DPR).

 Az egyetem törekszik a fiatal oktatók bevonására az oktatásba.
 2013. szeptember 1-től nyolc kari illetve karközi intézetet hozott létre az egyetem annak
érdekében, hogy a karok közötti együttműködést és az oktatási-kutatási munka hatékonyságát
növelje. Az intézetek nemzetközi kapcsolatainak kiépítése kiemelt stratégiai feladat.
A központosítás összességében pozitív változásokkal járt; bár a karok önállósága megmaradt, ugyanakkor
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az egységes eljárásoknak köszönhetően a működés hatékonysága nőtt. A folyamat még nem befejezett, az
egységes egyetemi arculat kialakítása és a szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása még további
lépéseket igényel. Az egyetem vezetése elkötelezett a jól kooperáló szervezeti irányítás kialakításában, így
a jelentkező feszültségek várhatóan kezelhetőek lesznek.
A vezetés előtt álló, a stratégiát érintő legfontosabb feladatok: a piliscsabai campus vonaton történő
megközelíthetetlenségéből és hallgatók általi diszpreferáltságából eredő gondok megoldása és az államilag
támogatott képzések koordinálatlan átrendezéséből, a demográfia előjelzésekből és egyéb okokból
származó hallgatói létszámcsökkenés ellensúlyozása. Mind az egyetemen az elmúlt években lezajlott
centralizáció, mind a karok közötti jelentős együttműködés segíti a stratégiai jellegű feladatok elemzését
és a megoldások közötti tájékozódást.
Összefoglalva, a PPKE – kihasználva a centralizáció előnyeit és az egyetem vezetésének szakmai
(menedzseri) tudását, valamint rátermettségét – mind az oktatás és az ahhoz szorosan kapcsolódó
tudományos munka, mind a közéletben való részvétel alapján a magyar felsőoktatás egyik kiemelkedő
intézménye.
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A folyamatosan aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) része a Foglalkoztatási
Követelményrendszer is. Az egyetemre egységes Minőségbiztosítási Szabályzat és Intézményfejlesztési
Terv (2012-16) vonatkozik. A Küldetésnyilatkozat a katolikus értékrendből következő, nemes célokat tűz
ki és rögzíti, hogy a „vallási vagy szent tudományok oktatásában az egyetem a Katolikus Egyház
Tanítóhivatalának útmutatásait tartozik követni, míg a világi tudományok oktatását az egyetem a katolikus
hit fényében, azt tiszteletben tartva végzi”. Az egyetem dokumentumai a honlapon is elérhetők.
Az intézmény operatív vezetője a rektor, akit az Egyetemi Tanács döntése alapján a Nagykancellár bíz
meg, feladata ellátásához intézkedési, ellenőrzési és munkáltatói jogokat gyakorol, utasításadási joggal
rendelkezik. A vezetői hierarchiájában a rektor mellett kiemelkedő a Nagykancellár szerepe, aki a fenntartó
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) és az Apostoli Szentszéket (az Apostoli Szentszék előtt
pedig az egyetemet) képviseli. A nagykancellár az MKPK elnöke.
A szenátus jogkörét az egyetemen az Egyetemi Tanács látja el, amelynek tagjai a dékánok és a KJPI
vezetője, a gazdasági főigazgató, minden karról egy oktató (teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi
tanár vagy docens), és a Nagykancellár által delegált tagok.
Az Egyetemi Tanácsban, valamint a kari tanácsokban a Hallgatói Önkormányzat képviseli mind az
egyetemi hallgatókat, mind a doktoranduszokat. A hallgatók részvétele feltételhez kötött: testületekbe
kiválasztott hallgatók tanulmányi- vizsgaeredményei nem lehetnek rosszabbak a szabályzatban megjelölt
szintnél, viselkedésük nem ütközhet a PPKE katolikus meghatározottságával. A hallgatók képviselője vagy
képviselői a témától függően egyetértési, véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkeznek, illetve a
hallgatóknak járó pénzek és az ösztöndíjak elosztásában vesznek részt, képviseletük az egyetem különböző
bizottságaiban megfelelően biztosított.
Az egyetem stratégiájában minden, az egyetem által művelt képzési területre célokat fogalmaztak meg: a
jövő célkitűzései az infobionikai oktatási és kutatási fejlesztések mellett a humán területek erősítése, a
kisebbségek tanárképzésének fejlesztése, az egyházzenei oktatás bevezetése, valamint a nemzetközi és
hazai együttműködések erősítése.
A hallgatók képviselőivel való találkozás során megtudtuk, hogy céltudatosan választották a PPKE-et, jól
érzik magukat az egyetem falai között és mindent megtesznek, hogy éljenek a lehetőségekkel.
Az intézmény tudatosan kiépített nemzetközi kapcsolatrendszere (ERASMUS, CEEPUS, VELUX, IRUN,
Visegrad+, EEIUN) mobilitási, kutatási, pályázási, közös oktatási és egyéb tevékenységekre egyaránt nyújt
lehetőséget. Nemzetközi kapcsolatrendszere európai intézmények mellett Európán kívüli területekre is
kiterjed, jól és inkább szűkebb körben ismert programok biztosítják a mobilitási, kutatási, pályázási, közös
oktatási és egyéb tevékenységeket. Az intézmény franciaországi, olaszországi és spanyolországi
intézményekkel tervez közös oktatási, illetve közös diplomaadási programot. Jelentős az egyetem
kapcsolatrendszere katolikus Egyesült Államokbeli egyetemekkel és ázsiai intézményekkel. Az egyetem
képviseletében a Központi Külügyi Osztály fogja össze és gondozza a nemzetközi kapcsolatokat,
nemzetközi piackutatást folytat, valamint részt vesz az intézmény arculatának kialakításában. A
megfogalmazott programok megvalósítása a karok feladata.
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Az egyetemi C-SWOT analízis
A C-SWOT elemzés viszonylag új módszer az akadémiai környezetben, ezért fontos volt a közös nyelv és
definíciók meghatározása. A karok vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak együttműködésével több szinten
megbeszélt és kidolgozott alaplista vélhetően kiküszöbölte az értelmezésbeli eltéréseket, egyszerre
jellemezte a karok és az intézmény értékelési szempontjait.
Az intézmény előtt álló korlátok általános jellegűek, érvényesek a teljes magyar felsőoktatásra. A PPKE –
remélhetőleg rövidesen megoldódó – korlátai közé sorolható a piliscsabai telephely kihasználatlansága és
az ehhez kapcsolódó könyvtárhasználati gondok.
Az aláhúzandó erősségek közé tartozik a hallgatók és oktatók kiemelkedően jó viszonya, valamint az
alkalmazottak és a hallgatók által megteremtett emberközpontú szemléletmód, amit a rektor és vezető
társai kell, hogy folyamatosan sugározzanak és erősítsenek. A fentiek alapján erősségnek tekinthető a
számos, jól működő karközi együttműködés.
A gyengeségek között kiemelendő az összehangolt egyetemi PR hiánya. A tekintélyes számú – egyéb
intézményben diplomás szakemberként állandó munkahellyel rendelkező – szerződéses oktató [különösen
a JÁK-on és az ITK-on] feladata lehetne, hogy a PPKE vitathatatlan értékeit minél szélesebb körben
terjessze.
A veszélyként felsoroltak – nagyrészt – az egész magyar felsőoktatás kritikus pontjai. A PPKE számára
speciálisveszélyt jelent az alacsony hallgatói jelentkezés a HTK-án, valamint társadalomtudományi
területen a tudományos munkák és a publikációk több éve tartó alacsony száma a BTK-án.
A lehetőségek között említett vállalkozások a normális működéshez tartoznak. Az intézmény vezetésére,
oktatói és hallgatói karára vár még a PPKE, mint katolikus felsőoktatási- és kutatási intézmény egyedülálló
szerepének, súlyának és lehetőségeinek megfogalmazása a XXI. század Magyarországán.

II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A PPKE 8 képzési területen és 4 képzési szinten (alap-, mester, doktori és szakirányú továbbképzésben)
igen széles portfolióban lát el oktatási tevékenységet. A bolognai képzési rendszerben 31 alapképzési – és
31 mesterképzési szakon folytat képzést, a jogász és a katolikus teológus szak osztatlan mesterképzési
szakként működik. Az új rendszerben az egyetem 10 (4 főszak) osztatlan tanári szakot is indít. Az
intézményben 5 tudományterületen, 7 doktori iskolában folyik PhD képzés. Figyelemmel a munkaerőpiaci
igényekre, és a már végzett hallgatók szakmai továbbfejlődésére – közel 51 (ebből 45-öt a BTK és a JÁK)
– szakirányú továbbképzést hirdetnek meg,
A képzési struktúra karonként változó, viszont a doktori képzés egységesnek tűnik. Klasszikus módon,
intézetekbe, illetve tanszékekbe rendezetten folyik az oktatás a BTK-on és a JÁK-on és a HTK-án. Az ITK
képzési (szervezeti) szerkezetének department jellege idegen a magyar felsőoktatásban (department –
iskolai értelemben = tanszék), szükséges lenne erre az oktatási szerkezetre magyar kifejezést találni, és
azzal megmagyarázni az oktatás sajátságait.
A karok képzési sajátosságainak különbségei is eredményezik azt, hogy az egyetem nehezen tud egységes
képet felmutatni. Bár a központosítás erősítette az egyetemi szint szerepét, és az intézmény értékrendje az
összes kar oktatási és kutatási tevékenységét áthatja, azonban a karok helyzete és problémái továbbra is
nagyon eltérőek. A képzések három negyede a BTK-án zajlik, de JÁK hallgatói létszáma – a jogász szakra
tekintettel – hasonlóan magas, mint a BTK-é (kb. 3500 hallgató). A Hittudományi Kar – amely a
jogfolytonosságot képviseli és a fenntartó által legjobban meghatározott szervezettel és oktatási
struktúrával rendelkezik – a 250 körüli hallgatói létszámmal az egyetem legkisebb kara. Szintén kis
létszámú kar az ITK, amelynek hallgatói létszáma 700-800 fő között van, ugyanakkor a képzései a hazai
legmodernebb informatikai-műszaki képzésekhez tartoznak.
Az egyetemen a hallgatói létszám az elmúlt öt évben folyamatosan növekedett (elsősorban BTK-án és a
JÁK-on). Az addigi 1120 fő körüli I. éves, teljes idejű alapképzésben induló létszám 2013-ban 1500 fölé
ugrott, és ez az érték maradt 2014-ben is. A mesterképzésre jelentkezők száma az elmúlt öt évben szintén
pozitív tendenciát mutat. A tejes idejű képzésben – valamennyi képzési típusban összesen – záróvizsgát
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tett hallgatók létszáma 2010-től, öt év alatt, folyamatosan nőtt, 570-ről 1037-re. A záróvizsgát tett hallgatók
közel 80%-a kapott oklevelet, ugyanakkor a hallgatók egy jelentős része nem jut el a záróvizsgáig. A karok
erre a problémára különböző felzárkóztató eszközök alkalmazásával reagálnak (tutorálás, tanácsadás,
idegen nyelvi oktatás).
Végzettek elhelyezkedése
Az egyetem diplomás pályakövető rendszere 2010-13 között épült ki az egyetemi centralizációs
folyamatával párhuzamosan, az országos DPR keretrendszernek megfelelően. A frissdiplomások
megkérdezése mellet a felmérések kiterjednek a 3-5 éve végzettekre is. A pályakövetésnek jó viszonyítási
alapját jelenthetik az egyetemre érkezők között végzett felmérések (gólya-felmérés). A végzettek esetében
mérik a munkaerőpiaci helyzetet, életutat és az elégedettséget is. A kérdőívekre a hallgatók az országos
átlagnál magasabb arányban válaszolnak, az eredményeket a vezetés és a hallgatók felé közvetítik.
A DPR eredményekről az Önértékelés a kari fejezetekben szolgáltat néhány adatot, amelyek a végzettek
tekintetében csak a munkaerőpiaci státusz és a fizetés tekintetében adnak némi információt. A végzettek
közül csak az ITK volt hallgatóiról tudjuk meg, hogy többségében elégedettek a munkahelyükkel és a
fizetésükkel. A karok számára a munkáltatói visszacsatolásokat a szakmai gyakorlatoknak helyet adó,
valamint a közös kutatásokban közreműködő munkaerőpiaci partnerek szolgáltatják, ezeknek a
véleményeknek a mérése azonban központilag nem szervezett.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
Az intézmény tudományos teljesítményének a jellemzésére a tudományos közleményekből, az elnyert
pályázatokból és a hazai és nemzetközi tudományos együttműködéséből következtethetünk.
Érthető módon a négy, egymástól számos tulajdonságban különböző kar kutatási- és publikációs
tevékenysége is eltér egymástól. Az elkészült kéziratok, illetve a megjelent tudományos közlemények
jellege és száma függ az oktatók-kutatók létszámától, a kar által művelt terület tudományos problémáinak
kísérleti vagy elméleti jellegétől. A karok a publikációs politikájuk szerint biztosítanak kutatási lehetőséget
az oktatóinak. Üdvözlendő, ha a kar előléptetési politikájának alapvető követelménye a publikációs
tevékenység. Az egyetem megkövetelheti – a különbözőségek ellenére – a karok egységes álláspontját és
karközi együttműködéssel a publikációs tevékenység nivellálását.
A tudományos közlemények számát tekintve, a két nagyobb létszámú kar, a BTK (2801 publikáció) és a
JÁK (2046 publikáció) az intézmény oktatói-kutatói által megjelentett közlemények több, mint
kétharmadát adják. A két kisebb karon kevesebb a megjelent tudományos közlemények száma (ITK:731
publikáció, HTK: 642 publikáció). A tendenciát tekintve az ITK-án a publikációk száma növekszik, a
másik három kar esetében – kisebb hullámzással – változatlannak mondható. A publikáló szerzők száma
alapján kiemelkedik a HTK (publikáló szerzőként átlagosan 42,2 közlemény), átlagos a JÁK (29,3) és a
BTK (17,3). Az ITK (8,1) szerénynek mondható (igaz itt a publikáló szerzők száma öt év alatt 70%-kal
emelkedett). Megjegyzendő, hogy a tudománymetriai adatok közül az impakt faktor csak az ITK esetében
mérvadó, az idézettség összehasonlítása pedig még inkább az ITK publikációs eredményességét emeli.
A publikáció típusok között a folyóiratcikkek vezetnek (49%), a könyvrészletek és a könyvjellegű
kiadványok együttesen teszik ki a fennmaradó 51%-ot. A közlemények többsége magyar nyelvű, a
folyóiratcikkek egynegyede külföldi megjelenésű. 60%-uk bejegyzett, lektorált kiadványban jelent meg.
A vizsgált időszakban az egyetemen 211 pályázat készült, ennek a felét a BTK nyújtotta be. Sajnos a
pályázatok közel felét elutasították, de egyharmada elszámolt, 15%-a megvalósulás stádiumában van. A
pályázatok négyötöde K+F+I típusú pályázat, többségük (53%) egyéni kutatói munka. A pályázatok
megvalósulásának csúcséve 2013 volt. Az intézményen belül kiemelkedik a JÁK-on készült pályázatok
megvalósulási aránya.

2.3. Gazdálkodás
Az egyetem és a magyar állam között finanszírozási szerződés anyagi oldalról biztosítja a képzés
folyamatosságát és magas színvonalát. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, a karok önállósága
ezen a területen jelentős, a költségvetésükkel önállóan gazdálkodnak. A források tekintetében
legjelentősebb az oktatási alapnormatívából származó bevétel, amely az elmúlt öt évben folyamatosan
csökkent (kivéve az ITK esetében 2011-ben). Az egyéb központi költségvetési támogatás – az előző
évekhez képest – 2013-ban valamennyi karon kiugróan magas volt. Karonként változó az alaptevékenység
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bevétele: a JÁK-on a költségtérítéses hallgatók arányának növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb,
az ITK-án alacsonyabb, a BTK-án változó, de jelentős bevételt jelent a kar számára. A HTK-án a csökkenő
hallgatói létszám ellenére sem kisebb a bevétel.
A kiadási oldalon a nagy tételt a személyi ráfordítások, kisebb mértékben a dologi kiadások teszik ki. A
beruházások az ITK-on folyamatosan, a HTK-on 2012-2013-ban voltak jelentősek. A centralizáció
eredményeként a személyi és a dologi kiadásokban is 10-10 %-os csökkenést tudott elérni az egyetem. Az
intézményi projektfejlesztési rendszert az egyetem Központi Alapok Programja működteti.
Az egyetem a Vitéz János Kar gazdálkodását a 2009-es időszaktól kezdve fokozatosan ésszerűsítette, míg
az végül a gazdaságilag is legoptimálisabb megoldás érdekében 2013-ban beolvadt a BTK-ba, és annak
tanárképző központjaként működik tovább.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az intézmény átfogó minőségpolitikával rendelkezik, ami az alapdokumentumok részeként, valamint
önállóan is megtalálható az egyetem honlapján. A minőségpolitika kiemeli az átfogó és elmélyült
tudományos szemléletre, az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény tiszteletére, a
tudomány nyíltságára, mások értékeinek elismerésére, a keresztény életszemlélet megismertetésére való
törekvést. Fontosnak tartja a minőségcélokhoz sztenderdek és irányelvek rögzítését, azok
megvalósulásának szabályzatban meghatározott módon való ellenőrzését, értékelését, a szükség szerinti
helyesbítést.
Az egyetem az elmúlt időszakban – a centralizált egyetemi struktúra kialakításával párhuzamosan – új,
intézményi szintű Minőségirányítási Rendszert vezetett be, felváltva ezzel a karok korábbi, különállóan
működő minőségbiztosítási eljárásait, ugyanakkor a kari sajátosságok, önálló kari kezdeményezések,
minőségbiztosítási tevékenységek érvényesítését is lehetővé teszi (bár a kari és az egyetemi szint
összehangolása még igényel további lépéseket). Alapvető dokumentumai a Minőségirányítási Kézikönyv,
valamint az Egyetemi Minőségbiztosítási Szabályzat.
A rendszer folyamatleírások mentén szándékozik az egyetem működését a minőség szempontjai szerint
szabályozni, ellenőrizni, illetve az ellenőrzések visszacsatolásai alapján helyesbíteni, korrigálni,
fejleszteni. A beüzemelés megtörtént, a működés kiteljesítése ma is folyamatban van.
Az intézményben a minőségközpontú irányítás, a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok legmagasabb
szintű felügyeletét az Egyetemi Tanács illetve a rektor jogkörébe rendelik, adott kérdésekben a rektor
döntési jogával, egyben felelősségével. Egyetemi szinten működik a minőségbiztosításért felelős központi
szervezeti egység, ennek feladatát jelenleg a Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály
(KSMPO) tölti be. A karokon folyó minőségbiztosítási tevékenységet a minőségbiztosításért felelős
központi szervezeti egység a kari minőségügyi vezetőkön vagy a kari minőségbiztosítási bizottságon
keresztül koordinálja.
A KSMPO a kitűzött minőségcélok megvalósítására minőségfejlesztési stratégiát illetve éves
minőségfejlesztési terveket dolgoz ki, ezek teljesülését értékeli és arról az Egyetemi Tanácsnak beszámol.
A terveket is, valamint a megvalósulásuk értékelését Egyetemi Tanács fogadja el. Az értékelés az
intézményben kidolgozott indikátorok segítségével történik.
Az egyetem vezetése évente egyszer, áttekinti a minőségirányítási rendszer működését. Az átvizsgálás
irányítója, értékelője és az intézkedések jóváhagyója a rektor. A vezetőségi átvizsgálás során döntéseket
és az intézkedéseket hoznak a minőség- és környezetirányítási rendszer tökéletesítéséről, fejlesztéséről, a
tervezett intézkedések végrehajtását, hatékonyságát és eredményeit belső auditokkal ellenőrzik.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az egyetem képzési programjait a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a hitéleti képzések
esetében a Szentszék akkreditációs szervezetének (AVEPRO) követelményei, továbbá a MAB elvárásai
szerint dolgozza ki. Új képzési programra irányuló javaslat lehet tanszéki illetve kari indíttatású. A
javaslatról első szinten a kari tanács dönt, jóváhagyás esetén az Egyetemi Tanács vizsgálja a tervezett
képzésnek az egyetemi stratégiával való összhangját. A programok rendszeres felülvizsgálata az
akkreditációs eljárások alkalmával történik. Folyamatos fejlesztésük, a kutatási eredmények oktatásba való
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beépítése az egyetem Kutatási Stratégiájának megfelelően megvalósul. A képzési programok és
tantárgyak fejlesztése szempontjából legfontosabb visszacsatolásokat a szakmai gyakorlatoknak helyet
adó, valamint a közös kutatásokban közreműködő munkaerő-piaci partnerek szolgáltatják.
A képzések működtetésének legfontosabb szabályait az SZMSZ mellékletét képező Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzat rögzíti. E központi szabályzatokhoz karonként, a kari sajátosságoknak megfelelően
kiegészítések tartoznak. A képzések működésének, a hallgatók előrehaladásának, teljesítményének
figyelemmel kísérése a Minőségbiztosítási Szabályzat szerinti mutatószám rendszerrel, valamint a belső
audit útján történik. A képzésekkel kapcsolatos részletes eljárásokat a vonatkozó folyamatleírások
részletezik.
A képzési tevékenység eredményességének visszacsatolása érdekében az egyetem Diplomás Pályakövető
Rendszert működtet. Ennek keretében vizsgálatokat folytat a végzettek elhelyezkedésével, valamint
posztgraduális és tudományos előmenetelével kapcsolatban.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatók megszerzett ismereteinek értékelésével kapcsolatos minőségbiztosítási követelményeket a
Minőségbiztosítási Szabályzat rögzíti. Ez kiterjed az elvárásokról való megfelelő tájékoztatásra, az
objektivitásra, az egyenlő mérce alkalmazásár, a vizsgáztatás rendjére és az eredmények közlésének
követelményeire. A tantárgyi követelmények a hallgatók számára nyilvánosak és elérhetők az adott
tantárgyat oktató tanszékek honlapjain. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat konkretizálja az értékelési
kritériumok előzetes és világos közzétételével kapcsolatos elvárásokat, az értékelés módjait, az
alkalmazandó minősítési skálát és rendszert, valamint rögzíti a méltányosságból alkalmazható eljárásokat
és feltételeiket. A hallgatóknak, jogaik védelme érdekében lehetőségük van vizsgabizottság előtti
abszolválást kérni, illetve a Hallgatói Jogorvoslati Szabályzatnak megfelelően jogorvoslati kérelmet
benyújtani.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az intézmény humánpolitikai stratégiája az elmúlt akkreditáció óta az oktatói és nem oktatói alkalmazottak
arányának korrigálására, valamint a korfa javítására irányult, kari tervezésben történő megvalósítással.
Az egyetem nem felel meg a nemzeti felsőoktatási törvény állandó oktatói-kutatói karra vonatkozó
követelményének, mivel az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan
százalékát nem munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatja. A karok részletes adatait megvizsgálva látható, hogy a karok közül a hatvan százalékos
követelménynek kizárólag a JÁK nem felel meg, mivel ott a munkaviszonyban foglalkoztatottak aránya
csupán 30 %.
Az oktatói megfelelőség értékelésére és teljesítményük követésére az intézmény karai értékelési rendszert
működtetnek, a kritériumrendszert az MBR vezető javaslatára a rektor hagyja jóvá. Az oktatói
alkalmassággal kapcsolatos részletes eljárásokat folyamatleírások tartalmazzák. Külön folyamatleírás
vonatkozik a kutatási eredmények képzésbe való visszacsatolásának értékelésére, valamint a publikációs
tevékenység mérésére. A tudományos kutató munka más vonatkozású eredményeinek (kutatási projektek
száma, volumene, szabadalmak, találmányok…) értékelésére nincsenek értékelési kritériumok és
eljárások. Az értékeléseket rendszeres időközönként lefolytatják. Az oktatói életpálya tervezésének és az
előrelépésnek az ösztönzésére publikációs kiválóságra alapozott bérpótlékot vezettek be.
Az oktatói minőség és teljesítmény értékeléséhez lényeges információt szolgáltatnak az oktatói munka
hallgatói véleményezésének (OMHV) eredményei. A véleményezés központilag előre ütemezett rendben,
elektronikus úton történik. A karok és szervezeti egységeik az eredményről kapnak visszajelzést. A
központosítás számtalan előnyének elismerése mellett ugyanakkor látható, hogy a kari sajátosságok
figyelembevétele nem minden esetben hagyható el, ezért egyes karok saját, papír alapú véleményezést is
használnak (BTK) míg mások a személyes, közvetlen hallgatói visszajelzésekre helyezik a hangsúlyt
(HTK).

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások közé a Minőségbiztosítási Szabályzatban részletesen ismertetett, a
tanulást közvetlenül támogató szolgáltatások, a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív
tevékenység, a hallgatói életvitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a munkaerő-piaci integrációval
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kapcsolatos hallgatói szolgáltatások csoportjai tartoznak. A tehetséggondozást és a tudományos diákköri
munkát valamennyi kar esetében kiemelten kezelik, ezeket a kari jelentések részletesen bemutatják. A
szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségcélok kevéssé köthetők objektív mérőszámokhoz, ezért ezen a
területen az egyetem kiemelt figyelmet szentel a hallgatói elégedettség mérésének.
A karokon az infrastrukturális feltételek megfelelőek, bár a BTK esetében itt is meg kell jegyezni, hogy a
budapesti képzési hely kialakítása még hosszú folyamatot jelent, a piliscsabai campus jövője
(kihasználtságának biztosítása) még sok bizonytalanságot rejt magában. A könyvtári feltételek a szakok
igényeinek megfelelően adottak, a BTK esetében azonban a piliscsabai könyvtár a budapestiek számára
nem ideális (ld. kari jelentés).
A központosítás eredményeként az adminisztratív és üzemeltetési feladatok nagyrészt egyetemi szintre
kerültek át, a hallgatói ügykezelés egységes lett. Az adminisztrációs folyamatokról a hallgatók pozitívan
nyilatkoztak.
Az egyetemnek Piliscsabán és Budapesten sincs saját kollégiuma, a hallgatók szálláslehetőségét
szerződéses helyekkel és tanácsadással segítik. Esztergomban a Vitéz János Kollégiumban megfelelő
színvonalon és áron elérhető férőhelyet biztosítanak, itt a kihasználtságot még lehetne növelni, de a
Piliscsabán tanuló hallgatók nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Az étkezési lehetőség valamennyi
karon adott.

3.6. Az egyetem belső információs rendszere
Az egyetem gondoskodik a tevékenységeinek hatékony végzését jellemző információk gyűjtéséről és
elemzéséről. A belső információk naprakész vezetése céljából szabályozott dokumentációs rendszert
épített ki és központi információs rendszereket üzemeltet. A dokumentációs rendszer működése magában
foglalja az iratok megfelelő kezelését, és az elektronikus nyilvántartások és adatbázisok működtetését. Az
iratok kezelésének szabályait az Iratkezelési Szabályzat rögzíti, egyes iratok kezelésére speciális szabályok
vonatkoznak.
A nyilvántartás és adatkezelés legfontosabb elektronikus alaprendszerei magukba foglalják az egységes
elektronikus tanulmányi szoftvert, a bér- és humánügyviteli szoftvert, az egységes ügyviteli és iktatási
szoftvert, illetve a stratégiai szintű elemzés segítésére az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszert
(AVIR). Segítségével akár előre definiált elemzésekhez, akár ad hoc jelentésekhez gyorsan és közvetlenül
lekérhető a szükséges információ. A hallgatókat érintő legfontosabb kérdéseket és hasznos tudnivalókat az
évente közzétett tanulmányi tájékoztatók tartalmazzák.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az adatkezeléssel és nyilvánosság biztosítással kapcsolatos részletes eljárásokat az egyes vonatkozó
folyamatleírások tartalmazzák. A közérdekű információk nyilvánossá tétele – különös tekintettel a képzési
programokkal kapcsolatos adatokra, tudományos eredményekre, hallgatói követelményekre, illetve
működési szabályokra – a következő módokon valósul meg: intézményi saját honlapon; külső szervezetek
honlapjain keresztül, (pl. felvi.hu, doktori.hu, mtmt.hu (Magyar Tudományos Akadémia)); saját
nyomtatott kiadványokkal (pl. Tanulmányi Tájékoztató); más szervezetek hivatalos kiadványain keresztül
(pl. Felvételi Tájékoztató).
A nyilvánosság biztosításának keretében az egyetem tanterveit a honlapon keresztül nyilvánosságra hozza,
hatályos szabályzatait megfelelő változáskövetés biztosítása mellett elérhetővé teszi, a hallgatóság számára
betekintést enged az őket érintő felmérések eredményeibe különösen pályakövetési felmérések,
elégedettségi vizsgálatok keretében. A nyilvánosság számára a kari honlapokon elérhetővé teszi az oktatói
szakmai profilokat és elérhetőségeket, releváns publikációkat és esetlegesen aktuális kutatási
tevékenységet.
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III. Javaslatok az intézmény további működésére
1.
2.

3.

4.
5.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően növelni kell a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók
arányát.
Az egyetemi szintű minőségirányítási rendszer lehetőséget biztosít a kari sajátosságok, valamint
önálló kari kezdeményezések, minőségbiztosítási tevékenységek érvényesítésére; ez utóbbira
találkozunk példával a BTK karon. Érdemes lenne az ilyen kari kezdeményezések eredményeit,
tanulságait visszacsatolni a központi irányításnak, hogy az más karokra is kiterjeszthető legyen.
Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés szempontjából stratégiai szereppel bírnak, és a karok
működésének értékes elemeit jelentik a tehetséggondozásra illetve teljesítményösztönzésre irányuló
programok (KAP, ERIH) működtetése. Emiatt célszerű lenne, mint ösztönzési politikát, a
Minőségbiztosítási Szabályzatban, illetve Minőségirányítási Kézikönyvben szerepeltetni. Erre jó
alkalmat nyújt az a tény, hogy a Kézikönyv, amely az átszervezési folyamat elején készült el, és
emiatt ma már mind koncepciójában, mind tartalmában elmarad a jelenlegi kívánalmaktól,
átdolgozásra, illetve újraírásra szorul.
Az egységes egyetemi arculat és az összehangolt PR tevékenység további erősítése szükséges.
Megfontolandó a munkáltatói vélemények rendszerszerű gyűjtése és visszacsatolása a döntéshozók
felé és a végzett hallgatók elégedettség-mérésének kiterjesztése.
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PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar akkreditációs értékelése
I.

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2 SZ. MAB HATÁROZAT

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS Egyetem
Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar

A (AKKREDITÁLT)
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karát a MAB
egyetemi karként akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés
tekintetében a MAB a következőket állapította meg.
Egy vagy több képzési területen (ténylegesen 4)7, tudományterületen (ténylegesen 2)8, több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés9, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is
szervez oktatást.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt összesen
209 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(209 főből 175 fő: 84%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 17 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárásai:
o Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért
felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
o Bölcsészkar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak
mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés.
o

7

A vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; társadalomtudomány, pedagógusképzés.
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: bölcsészettudományok, társadalomtudományok.
9 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
8
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A PPKE 1992-ben – akkor még Bölcsészettudományi Karként – alapított Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara az egyetem legelső alapításai közé tartozik, és elmondható, hogy az azóta
eltelt időszakban a legtöbb változást élte át: egyrészt társadalomtudományi képzésekkel bővült, majd a
2012 óta több lépcsőben végbemenő szervezeti változások azt eredményezték, hogy mára három
helyszínen, képzési helyen működik többprofilú karként. A kar 2012-ben a Sophianum megszerzésével
budapesti helyszínt is kialakított, ahová elsődlegesen a társadalomtudományi képzések kerültek át
fokozatosan, 2014 szeptemberétől pedig már a társadalomtudományi alapszakok mindegyike itt működik;
a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet, a Szociológiai Intézet, a Kommunikáció- és Médiatudományi
Intézet, valamint a Pszichológia Intézet gondozásában. A kar harmadik képzési helyszíne – Piliscsaba és
Budapest mellett – Esztergom, amely a korábbi Vitéz János Főiskola majd Vitéz János Kar 2013-as
integrációjának következtében jelenleg a BTK-ban, mint Vitéz János Tanárképző Központ működik. Az
integrációval járó szervezeti átalakításokat a kar vezetésének kell megoldani, ami nem kis feladat, különös
tekintettel a tanárképzés jelenlegi és kialakulóban lévő szerkezeti változásaira. Az esztergomi képzési hely
jelenleg is viszonylag zárt, oktatói és hallgatói erős saját korporatív identitással rendelkeznek.
A kar a társadalomtudományi profilú intézetek Sophianumban való elhelyezése érdekében jelentősen
fejlesztette az oktatás infrastrukturális feltételeit: modern előadótermek, szemináriumi és gyakorlati
termek, az oktatók számára megfelelő munkaszobák és a Pszichológiai Intézet számára modern
kutatólaborok állnak rendelkezésre, amelyekben nemcsak az oktatók-kutatók végezhetik megfelelő szinten
tudományos kutatásaikat, hanem a hallgatókat is be tudják vonni a tudományos projektekbe.
A Sophianum épületével a kar infrastruktúrája magas színvonalat ért el, a könyvtári ellátottság ugyanakkor
a társadalomtudományi képzési területen az intézeti-tanszéki könyvtárakra korlátozódik. A hallgatók
elmondása alapján ez nem okoz nagyobb gondot, mert oktatóik rendelkezésükre bocsátják a legfontosabb
szakirodalmat, a fővárosban pedig minden szükséges szakirodalom – az Országos Széchenyi Könyvtár,
Országgyűlési Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményében – elérhető közelségben rendelkezésre áll.
A kar központi könyvtára (Bibliotheca) a piliscsabai campuson található, jól felszerelt, mostanra már
központosított rendszerű, amelyet az ottani hallgatók megfelelően tudnak használni. A BTK három
helyszínre tagoltsága miatt azonban egyes szakokon (mint látható, elsősorban a társadalomtudományi
képzésekben, de potenciálisan a folyamatosan beköltöző egyéb szakokon, szakirányokon is) a könyvtári
hozzáférésben ez nehézségeket okoz (itt a könyvtár nyitva tartása is szűk keresztmetszetnek tűnik), másik
oldalon pedig kihasználtsági problémákat okozhat. Az előző akkreditációs értékelés egyik legfőbb kritikája
éppen a könyvtár széttagoltsága és védelmének hiánya volt. Mára az a paradox helyzet állt elő, hogy a kar
az akkreditációs határozat ajánlásának megfelelően létrehozott egy központi, megfelelő rendszerű
könyvtárat, amely azonban – elhelyezkedése és nyitva tartása folytán – a fokozatosan Budapestre települő
kar hallgatói igényeit egyre kevésbé tudja kielégíteni.
A kari számítógépes háttér megfelelő, a Sophianumban külön számítógépes laboratórium áll a hallgatók
rendelkezésére. Kiemelendő, hogy a médiaszakos hallgatók számára a labor arra is lehetőséget nyújt, hogy
a különböző multimédiás feladataikat megoldhassák, függetlenül attól, hogy a kommunikáció szakos
hallgatók számára szükséges laborok Piliscsabán kerültek kialakításra.
A „klasszikus bölcsészképzés” székhelye Piliscsaba. Az előző akkreditációs látogatáshoz képest jelentősen
módosult a kar és az egyetem hozzáállása ehhez a székhelyhez. Miközben egybehangzóan az a vélemény,
hogy ezt a székhelyet meg kell tartani, és az ott tanuló hallgatók is erős elköteleződést mutatnak a campus
iránt, azzal is tisztában van a kar vezetése, hogy a jövő hallgatói inkább Budapest székhelyű felsőoktatási
intézménybe jelentkeznének szívesen (ez a tendencia már most érzékelhető, különösen olyan hallgatók
esetében, akik szakjaik miatt két helyszín között ingáznak).
Az előző intézményakkreditáció során a következő javaslat fogalmazódott meg: „A kar oktatói korfájának
javítása és a kiemelkedő tudományos minősítettséggel rendelkező oktatók számának növelése érdekében
tudatos vezetői intézkedések szükségesek. Ehhez részben a HR munka területére vonatkozó célirányos
stratégia kidolgozása, részben a tehetséges középgeneráció karriertervének hatékony támogatása
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szükséges.” A kar ezen a területen jelentős előrelépéseket tett. Az oktatói korfa javult, a DSc fokozattal
rendelkezők száma a kétszeresére, a habilitáltak száma négyszeresére emelkedett. Kiemelendő az az anyagi
ösztönző rendszer, amely a nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációkat bérpótlékkal jutalmazza
(ERIH pótlék). A fokozattal nem rendelkező, de a korábbi felsőoktatási törvény alapján oktatói státuszban
lévőkkel szemben a kar szigorú intézkedéseket hozott: akik a megszabott határidőig nem szerezték meg a
fokozatot, nem maradhattak az intézményben.
Szintén jelentős előrelépés történt a korábbi akkreditációs határozat következő javaslatát illetően is:„A kis
létszámú szakok és tanszékek és a nagy szakszám összehangolására vonatkozó szervezett rend kidolgozása
indokolt. Ez többek között a szakfelelősök kompetenciáinak erősítését és az egy-két hallgatós évfolyamok
oktatásszervezését érinti.” Megfelelő oktatásszervezéssel az új tanegységek bevezetésének, valamint az
oktatói óraterhelések szabályozásával és nyilvántartásával megvalósult a többlet órák elismerése.
Az előző intézményakkreditáció során kritika érte a karon folyó oktatási és kiszolgáló tevékenységek
hatékonyságát, a segédszemélyzet magas létszámát. s. 2013-tól nemcsak a BTK-n belül, hanem a PPKE
egészét érintő jelentős szervezeti változások történtek. Fontos, hogy a karbantartási-üzemeltetési feladatok
a Rektori Hivatal szervezeti egységeinek a hatáskörébe kerültek. A működtetést biztosító új központi
egységek mellett új egyetemi szintű szervezeti egységeket alakítottak ki,– Központi Oktatáskoordinációs
Osztály, Központi Tanulmányi Osztály –, melyek révén ugyan nem szűnt meg a kari autonómia,
ugyanakkor az egyetem egésze szempontjából az egységes irányítás érdekében jelentős központosították
az adatkezelést, a hallgatói ügyintézést és a beruházási tevékenységet. Ez egyúttal létszámcsökkentéssel is
járt, és hozzájárult a kar oktató/nem oktató dolgozó létszámarányának javításához. A központosítást követő
szervezeti struktúra nagyobb egyeztetést igényel a kar és az egyetem között, ugyanakkor a jövőt tekintve
valószínűsíthető, hogy a centralizáció mind gazdasági-pénzügyi, mint oktatási területen hasznos lesz.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
Az egyetemi szintű szabályzatok egyetem egészére vonatkozó Intézményfejlesztési Terv és stratégia
alapján készültek el, s ehhez igazították a kari szabályokat is. A működést alapvetően az egyetem szervezeti
és működési szabályzata (SZMSZ) rendezi, amely az általános szabályokat tartalmazza. Hiányolható
ugyanakkor az egyetemi SZMSZ kari szabályokkal való kiegészítése.
A 2013-ban végrehajtott belső integráció szükségképpen rendszeres egyeztetést igényel a karokkal, a BTK
esetében ehhez a három helyszín miatt további egyeztetési szint is társul. A kar organogramja jól mutatja
a kar felépítését, és azt is jelzi, hogy a három székhely következtében a kari vezetés nincs könnyű
helyzetben. Miután az egyetemi vezetésnek és a karnak is az a jövőt meghatározó álláspontja, hogy az
értékeket meg kell őrizni, ezért sem Piliscsabát, sem az esztergomi székhelyet nem kívánják megszüntetni
– ez a kar vezetése számára fokozott terhet jelent, mivel az oktatás, a kutatás, az egyes szervezeti egységek
működtetése komoly egyeztetést igényel, és ezzel szemben láthatóak egyes törekvések a budapesti
helyszínű kari súlypont érdekében is. A többközpontúság kezelésében az egyetemi szintű központosítás is
sokat segíthet a kar vezetésének.
A szervezeti átalakítások (elsősorban a korábban Piliscsabán indított egyes szakok e tanévtől a budapesti
kampuszba telepítése) miatt a 2014/15-ös tanévben az oktatás nem volt zökkenőmentes. A karközi
képzések bonyolítása, órarendjük kidolgozása még kiforratlan; gyakran fordulnak elő órarendi, tantermi
ütközések, késedelmes közlések a hallgatók számára. Bár ezek a problémák nyilván átmenetiek, az
intézmény működési rendjének e területen a változásokra való érzékenységét tükrözik, más szóval a
változás-menedzselés gyengeségeire hívják fel a figyelmet.
A BTK legfőbb döntéshozó szerve a Kari Tanács, operatív vezetője a dékán, akinek munkáját 3
dékánhelyettes (oktatási, külügyi és tudományos, fejlesztési) támogatja. A Kari Tanács mellett működik
egy heti rendszerességgel ülésező vezetői értekezlet, tagjai a dékánon kívül a dékánhelyettesek, a dékáni
titkárok és a gazdasági igazgató, feladata a stratégiai döntések előkészítése és monitorozása. Emellett két
éve működik a még szűkebb körű kabinet-rendszer, amely az érintettek bevonásával meghatározott
ügycsoportokat tárgyal (oktatási kabinet, gazdasági kabinet, külügyi kabinet). A minőségbiztosításért a
kari Minőségbiztosítási Bizottság és a Tudományos Bizottság felel. Javasolható a kar vezetésének, hogy a
kar szervezeti sajátosságait az SZMSZ kari kiegészítésében rögzítse.
A hallgatói képviselet kis létszámmal a Kari Tanácsban és a kari bizottságokban (tanulmányi, diákjóléti,
fegyelmi, minőségbiztosítási) biztosítva van, a kari vezetés konzultál a HÖK-kel a hallgatókat érintő
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kérdésekben.
A három székhely miatt három dékáni titkárság működik, élén egy-egy vezetővel, a gazdasági, tanulmányi,
nemzetközi és doktori ügyeket a megfelelő irodák koordinálják. A kar alapvetően intézeti struktúrában
működik, ez a korábbi akkreditációs látogatás óta átláthatóbbá tette a kari szerkezetet és ezáltal a működést
is. A korábbi főiskola is – az organogram tanúsága szerint – intézeti státusú központként él tovább, jelenleg
így a tanárképző központon kívül 12 intézet és 31 tanszék működik. Két intézetben (Keresztény Filozófiai
Intézet és a Keleti Intézet) csupán egy-egy tanszék van, ami megkérdőjelezi a tanszéki szint szükségességét.
Ugyanez a két szervezeti egység az egyetemi organogram és az önértékelés szerint karközi intézet, a kar
organogramja viszont kari intézetként tünteti fel őket. Tekintettel arra, hogy ezek újonnan létrehozott
intézetek, várhatóan a közeljövőben megtalálják helyüket az egyetem struktúrájában. Az említett
egységeken kívül két – szakmailag körülhatárolt – kutatólaboratórium működik a karon sajátos
feladatkörökkel.
Az osztatlan tanárképzés bevezetésével és a még meglévő tanári mesterképzési szakokkal a
pedagógusképzés Piliscsabán és Esztergomban is működik, sőt egyes (osztatlan) tanárszakok a budapesti
helyszínhez is kötődnek, a törvény által kötelezően létrehozandó tanárképző központ pedig Esztergomhoz
kapcsolódik.
A karközi együttműködések közül kiemelendő a Hittudományi Karral (HTK) való együttműködés a
katolikus közösségszervező és a hittanár szak oktatásában. A pedagógiai tárgyakat a BTK oktatói oktatják,
a BTK tanárszakjai mellé a hittanár szak választható. Az Információs Technológiai és Bionikai Karral
(ITK) együttműködésében valósul meg a digitális bölcsészet mesterszak, amelynek gesztorkara a BTK, az
ITK 48 kreditért felel. A Jog- és Államtudományi Karral (JÁK) együttműködésben indította el a BTK a
közszolgálati alapszakot, amelyet azonban 2015-től a JÁK hirdet meg, és csak a szükséges kurzusok
oktatását vállalja a BTK. Ugyancsak a JÁK-al együttműködve képezik a nemzetközi tanulmány alap- és
mesterszakos, valamint a politológia alap-, és a politikatudomány mesterszakos hallgatókat. A Corvinus
Egyetemmel közösen indították el az idegen nyelvű nemzetközi tanulmány szakot. A közös képzések léte,
akár a PPKE karai közös együttműködésében, akár más egyetemmel való kooperációban, jól mutatja, hogy
a kar a 21. század kihívásaira is igyekszik felkészülni.
A kar nemzetközi kapcsolatai sokrétűek, Erasmus- és Ceepus-programok teszik lehetővé az oktató- és
hallgatói cseretartózkodásokat. A PPKE tagja az IRUN-nak (International Research Universities
Network), amely európai egyetemek viszonylag jól körülhatárolható csoportját fogja össze. Itt érdemes
megjegyezni, hogy célszerű lehetne az egyetemnek és benne a karnak is a nagyobb és hagyományosan
széles körben beágyazott európai/nemzetközi egyetemei hálózatok – EUA, LERU, Coimbra Group,
UNICA, UtrechtNetwork – felé is tájékozódni. A kar közös képzések felé is nyitott, csereprogramot indít
egy kínai egyetemmel, két közös mesterszakot tervez egy francia egyetemmel és joint degree-t a Portugál
Katolikus Egyetemmel. Az ilyen képzések megfelelő indításához/működtetéséhez az idegen nyelvű
kurzusok kínálatát kell növelni, és értelemszerűen az idegen nyelven megfelelő szinten oktatni képes
munkatársak számát is
A kari C-SWOT analízis
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar külön kari szintű C-SWOT analízist nem készített, a rá
vonatkozó elemzés az egyetemi közös dokumentum része. A kar erőségének tekinti a hallgatók és oktatók
jó kapcsolatát, az emberközpontú oktatást és ügyintézést; az oktatási és kutatási színvonal megőrzését, az
oktatók magas minősítettségi arányát pedig célként tűzi maga elé. A gyengeségek és egyúttal veszélyek
egy része a kar által közvetlenül nem vagy alig befolyásolható tényező, a demográfiai trendek illetve a
jelenlegi törvényhozási, finanszírozási és (felső)oktatás-irányítási trendekből következik, így a magyar
felsőoktatás egészét is érinti. Az egyetemen belüli gyengeség, azaz a központosított adminisztráció és a
kar közötti feladatmegosztás és kooperáció gondja a jelenlegi helyzetet jellemzi, tendenciájában bizonnyal
javítható. A lehetőségek kihasználása, így pl. a képzési kínálat bővítése járható út lehet, megvalósítása
ugyanakkor erősen függ a törvényi feltételek adta, gyakran változó feltételektől és a kari reakcióktól. Az
analízis nem tér ki rá, de a látogatás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy jelentős veszélyeket rejt a
piliscsabai helyszínnel kapcsolatos bizonytalanság. Az oktatók és a hallgatók nem rendelkeznek elég
információval, vagy ellentmondásos ismereteik vannak a piliscsabai szakok, szakirányok helyzetéről; sok
esetben a vezetés kommunikációja sem egyértelmű. A széttagoltság tovább nehezíti a központi
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adminisztrációból adódó együttműködési szervezési problémák megoldását és hosszú távon a kar
arculatának bizonytalanságát eredményezheti.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A nemzeti felsőoktatási törvény 2012-es hatálybalépését követő a folyamatos módosítások és a
felsőoktatási képzést érintő változások alapvetően érintették a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karát. Az egyetemen belül lezajlott belső integráció egybeesett a törvényi módosításokkal, így a kar a
törvény által megkövetelt változásokat az egyetemi integrációval együtt kezelte. Ebben a folyamatban az
egységes egyetemi vezetés talán jobban tudta segíteni a kari feladatokat végrehajtását, mint azt a korábbi
kari „önállóság” helyzetében tehette volna.
A kar széles spektrumú (11 alapképzési, 19 mesterképzési) képzést folytat a bölcsészettudományi
területen, továbbá számos társadalomtudományi (6 alapképzési, 4 mesterképzési) és két
gazdaságtudományi szak mellett négy doktori iskolát is működtet. A szakok súlya eltérő, az egészen nagy
létszámú (60-70 fős), népszerű képzésektől a kis létszámú (5-10 fős) szakokig bezárólag. A kar vezetése
számára nagy kihívást jelent, hogy a sehol sem gazdaságos „kis” szakokat milyen mértékben tudják és
akarják fenntartani, illetve a társadalomtudományi, gazdaságtudományi képzési területen milyen stratégiát
kövessenek azokon a szakokon, ahol az államilag finanszírozott képzések valójában megszűntek, illetve a
magas felvételi pontszám miatt minimális hallgatói létszámra estek vissza. Kiemelt jelentőségű terület a
pedagógusképzés, amelyet az esztergomi székhelyű Vitéz János Tanárképző Központ szervez (tanító és
óvodapedagógus képzés) illetve szakmailag támogat. A tanárképzés tíz féle tanári szakképzettség
megszerzését teszi lehetővé, 2013 óta osztatlan képzésként, négy főszakkal és öt mellékszakkal indul.
A hallgatói létszám alakulását az elmúlt három-négy évben már nemcsak az egyetem illetve a kar
stratégiája határozza meg, hanem a kiszámíthatatlan kormányzati döntések – államilag finanszírozott
helyek számának csökkentése, szakok megszüntetése, a hallgatói helyeknek az egyetem/kar kapacitásától
független elosztása – egyre nagyobb mértékben teszik bizonytalanná a szakok lehetőségeit illetve a
hallgatói létszám alakulását. A változásokat bizonyos mértékig mutatja a felvett hallgatók létszáma is: a
2010 és 2012 közötti viszonylag stabil létszámban 2013-ban nagy visszaesés következett be, ezt követően
2014-ben ismét megközelítőleg a korábbi szint állt vissza. A felvettek belső arányai képzéstípusok alapján
eltolódtak: az alapképzési létszám jelentősen csökkent, viszont a mesterképzésre felvettek létszáma nőtt,
ami azonban részben annak tudható be, hogy új mesterszakok is indultak a karon. Csekély létszámú a 2013ban indult osztatlan kétszakos tanárképzés, és mintegy felére csökkent a (teljes egészében önköltséges)
szakirányú továbbképzések létszáma is. Az alapképzési szakokon döntően állami ösztöndíjas hallgatók
vannak, kivételt képeznek azok az alapszakok, amelyeken a kormány erősen korlátozta az állami
férőhelyeket, s amelyek létszáma ennek következtében szintén – bár nem egyformán – visszaesett. A
társadalomtudományi képzési területen 2011 után drasztikusan csökkent a kommunikáció alapszakos
hallgatók száma, de ingadozó a szociológia, a nemzetközi tanulmányok és a politológia szakos hallgatók
létszáma is. A bölcsész képzésben jelentősen visszaesett a hebraisztika és az arab szakirány, a klasszikafilológia és a francia szakirány; emellett megszűnt a szlavisztika alapszak szlovák és cseh szakiránya,
valamint nem hirdeti meg tovább a kar az andragógia alapszakot sem.
Az alapszakos létszámcsökkenés nem kompenzálható a mesterszakokon várható létszámnövekedéssel,
ezért a kar fontosnak tartja az alapképzés fontosabb szakjainak vonzerő-növelését: ez jól látszik abból a
tendenciából, amely a kar három képzési helyszínének viszonylataiban kirajzolódik, ugyanis a budapesti
helyszínű képzések általában nagyobb vonzerőt jelentenek a hallgatók számára, mint a nem budapestiek.
Ugyanakkor az esztergomi hallgatók kötődése erős nemcsak a szakjukhoz, hanem a helyhez és az ott
biztosított körülményekhez (kollégium, gyakorlóhelyek) is. A BTK nem tudta megvalósítani a három
helyszín közötti világos feladatmegosztásról alkotott elképzelését, és egyes szakok továbbra is több
helyszínen folynak.
A kar az elmúlt években a bölcsészettudomány képzési területen két fontos új szakirányt (a keleti nyelvek
alapszak kínai szakiránya és a történelem alapszak régészet szakiránya) akkreditáltatott és indított. Az
utóbbi szakirány infrastrukturális háttereként is funkcionálhat a Régészeti Térinformatikai
Kutatólaboratórium.

17

PPKE BTK akkreditációs jelentés
A képzési struktúra mind a bölcsészettudományi, mind a társadalomtudományi területen megfelelő; a kar
döntően az alapszakokra épülve indította a mesterszakokat, melyekből több doktori iskolába is tovább
tudnak lépni a hallgatók. A karon négy akkreditált doktori iskola működik, ebből a 2013-ban indult
Politikaelméleti Doktori Iskola kapcsolódik társadalomtudományi tudományterülethez, a másik három (a
Nyelvtudományi, Irodalomtudományi, Történelemtudományi DI) bölcsészettudományi területen folytat
doktori képzést. A doktori iskolák meglehetősen negatív perspektívákat látnak maguk előtt, a doktori
ösztöndíj nem vonzó (egy-egy területet kivéve) a hallgatóknak. Kevés a pályázati lehetősége, a kutatói
utánpótlás nevelése ezáltal nagy nehézségekbe ütközik, és jelentős erőfeszítéseket követel a doktori iskolák
fenntartásához (pl. törzstagok kérdése).
A lemorzsolódók arányát tekintve általánosságban elmondható, hogy az alapképzések esetében magasabb,
a mesterképzések esetében jóval alacsonyabb a lemorzsolódók aránya. Az alapképzéseken átlagosan (bár
az arány szakonként változó) a hallgatók mintegy egynegyede nem jut el a záróvizsgáig Mesterképzésben
a lemorzsolódás kari szintje nehezen határozható meg tekintettel arra, hogy 2009 óta fokozatosan bővül a
képzési kínálat és az egyes szakok nagyon eltérőek. A kar álláspontja szerint a szakok többségénél a
lemorzsolódás 10 % alatt van.
Végzettek elhelyezkedése
A végzettek kérdésében megfigyelhető az abszolutóriumot/záróvizsgát szerzettek és a diplomát szerzettek
száma közötti eltérés, amelynek oka a nyelvvizsga hiánya. Belső intézkedéssel tesz ellene a kar, a 2002
előtt tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében ugyanis a második nyelvvizsga követelményét
eltörölték, a 2002 utáni jogszabályban előírt nyelvvizsga-követelmény kiváltását viszont belső
nyelvvizsgával nem teszi lehetővé. A nyelvi szakok minor programjainak látogatása lehetséges bármely
más szak hallgatójának. A végzés/ diplomaszerzés elősegítésére kreditkompenzációs ösztöndíjat hozott
létre a kar az anyagi okokból történő lemorzsolódás megelőzésére.
A DPR felmérések szerint a hallgatók elégedettségi szintje meglehetősen magas. A nappali tagozatos
hallgatók kis része már tanulmányai során is vállal munkát, elsősorban alkalmi jelleggel, a frissdiplomások
mintegy fele tervez külföldi munkavállalást, a végzés utáni években mintegy kétharmaduk alkalmazottként
dolgozik, 80% elégedett munkahelyével és biztosnak ítéli meg állását. A munkáltatók visszajelzéseiről az
intézmény nem szerez be szervezetten információkat, a tanárképzésben informális csatornaként működik
a gyakorló iskolákkal való kapcsolat és az onnan érkező visszajelzés.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A BTK különböző intézkedésekkel igyekszik támogatni az oktatók kutatási és publikációs tevékenységét:
hétévente egy féléves alkotói szabadság, a habilitáció anyagi támogatása, belföldi illetve külföldi
konferenciákon való részvétel anyagi támogatása egyéni szinten, valamint az egyetemi központi alapokból
egyéni kutatási programokra illetve kutatócsoportok működésére nyújtott támogatások formájában.
A kari publikációs tevékenység összesített mutatói magasak, de az egyes kategóriák pontos meghatározása
hiányzik (pl. a könyv-publikáció egyaránt felölel szakkönyvet, monográfiát, de fordított könyvet, valamint
a kötetszerkesztést is – mindezek nem azonos fajsúlyú publikációk; nagyon heterogén lehet a folyóiratcikk
kategória is). Erőteljesen dominálnak a magyar nyelvű közlemények, ami részben magyarázható az un.
nemzeti diszciplínák kari jelenlétével, de ezeken is elvárt lenne az idegen nyelvű publikáció, nem beszélve
a genuin módon nemzetközi irányultságú bölcsész és társadalomtudományi szakterületekről. A publikációs
tevékenység szakmai megoszlása a kari anyagból nem látszik, de érezhetően egyenetlenségek vannak
kutatói korosztályok és területek viszonylatában.
A társadalomtudományok bizonyos képzési területein az előző akkreditáció megállapításaihoz képest nincs
jelentős javulás az oktatók tudományos munkásságában. A tanszékeket vezető habilitált docensek mellett
néhány adjunktus és tanársegéd jelenti az oktatói testületet és az utánpótlást. A Nemzetközi és
Politikatudományi Intézeten belül a Politológia Tanszék az, ahol a PhD fokozattal rendelkező fiatalok is
ígéretesek publikációik alapján a tanszék és a kar jövője szempontjából. A Kínai Tanszék 2012-ben alakult,
ennek vezetője irányítja a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportot, szintén ígéretes jövő elé néz, bár a
publikációkra itt is nagyobb figyelmet kell fordítani. A Szociológia Intézet oktatói vonatkozásában sajnos
meg kell ismételni az előző akkreditációs jelentésben foglaltakat: az oktatók közül sokan a publikációs
listájukat tekintve nem végeznek minőségileg elegendő kutató munkát. Amennyiben a kar a
nemzetköziesítésben előtérbe kívánja helyezni a szociológiát, akkor meg kell erősíteni az intézetet, és el
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kell érni, hogy az oktatók idegen nyelvű cikkeinek száma erőteljesen növekedjen. Hasonló a helyzet a
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet esetében is. Kritikával lehet illetni a Nemzetközi Tanulmányok
Tanszék egyes oktatóit is – a kar társadalomtudományi képzéseiért felelős intézet- és tanszékvezetők nem
engedhetik meg, hogy a beosztott adjunktusoknak 2012, több esetben 2010 után ne legyen semmilyen
közleménye.
Az idegen nyelvű publikáció hiánya, illetve csekély volta a társadalomtudomány képzési területen
változatlanul fennáll. Bár igaz az önértékelés azon megállapítása, hogy „a társadalomtudományi szakokon
és a pszichológián a korábbi rossz fokozattal rendelkező/fokozat nélküli oktatói arányok gyökeresen
megváltoztak”, azonban a publikációs tevékenységre vonatkozó korábbi intézményakkreditációs határozat
megállapítása szerint nem elég a PhD fokozat megszerzése, az oktatónak ezt követően is folyamatos
tudományos, kutatói munkát kell végeznie ahhoz, hogy egyrészt a tudományos közéletben, másrészt az
oktatói tevékenységében is megfelelő színvonalat érjen el. Ez a minőségbiztosítás egyik fontos feltétele,
amihez tovább kell erősíteni a szakok képzéséért felelős intézeteket
A kar pályázati lehetőségei – a bölcsészeti és társadalomtudományi kutatások főként hazai, de részben
nemzetközi pályázati lehetőségeinek szűkülése következtében – az elmúlt években drámaian csökkentek.
Nagyszámú pályázat beadására kerül sor, de kicsi a pályázati támogatások elnyerési aránya, így pl. a 2014ben beadott 12 OTKA-pályázatból egyetlen nyertes sem volt (a korábbi években is alig). Az önértékelés
szerint 2013-ban a kar oktatói 25 hazai és nemzetközi pályázatot adtak be, az elnyert pályázatok száma 9
volt, a támogatási összeg valamivel 100 millió Ft feletti. A még futó korábbi pályázatokkal ez több, de
ezek nyilvánvalóan hamarosan kifutnak, és ez problémát okozhat a kutatási forrásokban. Ezen a helyzeten
valamelyest segíthet az egyetemi központi alapokból adott kutatási támogatás (ehhez az egyetem kivételes
finanszírozási modellje szolgáltat financiális hátteret). Mindez nem pótolhatja egyéb források bevonását,
s a kar e tekintetben nem vázol fel konkrét cselekvési tervet.

2.3. Gazdálkodás
A BTK az egyetemen belül önálló költségvetés alapján önállóan gazdálkodik, fő bevételi forrásait a
költségvetési támogatás illetve a költségtérítéses képzés díjai jelentik. A hallgatói létszámok csökkenése,
szakok megszüntetése, a kar szervezeti átalakítása, az előzőekben már említett belső átalakítások, az új
budapesti központ kialakítása, igen komoly gazdasági-pénzügyi helyzet elé állítja a kart. A bevételi oldal
csökkenését a kar részben a személyi ráfordítások csökkentésével próbálja ellensúlyozni. A dolgozói
létszám folyamatosan csökken, és a MAB korábbi határozatában megfogalmazott ajánlásainak
megfelelően az összlétszámon belül nő az oktatók aránya az oktatást segítő dolgozókhoz képest. A BTK
vezetése ugyanakkor komoly erőfeszítéseket tesz a stabil működés biztosítására. Ebben a helyzetben nagy
segítséget jelent számukra az egyetemen belül végrehajtott központosítás, ami a kar anyagi helyzetét is
megkönnyíti.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A minőségbiztosítás rendszere az egyetemen erősen központosított, ezért a kar átfogó minőségpolitikával,
stratégiával nem rendelkezik. A minőségbiztosítás szervezeti keretét a kar Minőségbiztosítási Bizottsága
jelenti. Elnöke hivatalból a tudományos dékánhelyettes, tagja egy oktató és egy hallgató. Az egyetemi
MBR szabályzat a minőségbiztosítás szervezetében kari szinten minőségügyi vezetőt nevesít. A BTK e
tekintetben a központi szabályozástól szervezetileg eltér, ugyanakkor a gyakorlatban operatív módon csak
a kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke, mint minőségügyi vezető működik, a bizottság lényegében
névleges. A minőségfejlesztés szervezeti kereteit egészíti ki a Tudományos Bizottság, amely elsősorban az
oktatói minőségfejlesztésében játszik kiemelkedő szerepet. A minőségbiztosítás tekintetében kiemelt
szerepük van a tanszékvezetőknek, ugyanakkor megállapítható, hogy a megszokások miatt az oktatók még
nem eléggé fogékonyak a minőségkultúra felvételére.
A bizottság dönt az egyes kari felmérések elrendeléséről, ütemezéséről és kiértékeléséről, döntései
megfelelően dokumentáltak. A bizottság elnöke pozíciójánál fogva képes a minőségpolitikai szempontokat
a vezetőségi döntések során érvényesíteni. Az egyetem minőségbiztosításáért felelős központi egységével
is a bizottság elnöke végzi a koordinációt. A kétféle minőségbiztosítási szervezet együttéléséből
ugyanakkor adódnak ellentmondások. A minőségbiztosítási felmérések (DPR, OHV stb.) rendszere az
egyetemen központosított, ugyanakkor nem feltétlenül vannak összhangban a kari vezetés igényeivel.

19

PPKE BTK akkreditációs jelentés
Ezért a kar intézetei saját, papír alapú felméréseket is végeznek, a beszámolók készítésénél és az
intézkedések tervezésénél ezt használják. A bizottság az elvégzett munkáról a Kari Tanácsnak köteles
folyamatosan beszámolni.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az SZMSZ szerint a képzések indításáról a kar kezdeményezésére (Kari Tanács) az Egyetemi Tanács dönt.
A képzések működtetésével kapcsolatos szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. A
programok értékelése a szakfelelős feladata, az értékeléseket az intézetvezetők az éves beszámolóikban
szerepeltetik. Az oktatók a kutatási eredményeiket beépítik az oktatásba, ennek összehangolásáért a
tanszékvezető felelős.
A papír alapú hallgatói felmérések eredményeit a tanszék- és intézetvezetők elemzik és az értékelt
oktatóval egyeztetik. A hallgatók szerint a visszajelzés nyomán több esetben történt változás az érintett
tantárgy oktatásában. A munkáltatói visszajelzések visszacsatolása az egyetemi DPR feladata, ennek
elsődleges forrásai a szakmai gyakorlatnak helyet adó intézmények. A visszajelzések felhasználásáról a
dékán intézkedik. A kar saját papír alapú felméréseinek értékelése nyomán az illetékes tanszékvezetők
tesznek intézkedéseket, esetenként a kérdéseket a Kari Tanácsra viszik.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A BTK a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítéseiben meglehetősen szigorú minőségi
követelményeket támaszt hallgatóival szemben. A törvényben előírt elbocsátási okokon túl a BTK
képzésenként eltérő mértékben korlátozza a nem teljesített tárgyak számát is, túllépésük a hallgatói
jogviszony dékáni méltányossághoz való rendelését, illetve a jogviszony visszavonhatatlan megszűnését
eredményezi. Adott tárgy teljesítését maximum három különböző félévben lehet megkísérelni. Az idegen
nyelvi alapképzések esetében a nyelvi szűrővizsgák és követelmények jelentenek erős szelekciós tényezőt
A szigorítások részletei a TVSZ 26. §-ában olvashatók. Mindezen szabályok célja, hogy a gyengén teljesítő
hallgatókat még az abszolutórium elérése előtt kiszűrjék a képzésből, ezáltal garantálva a BTK által
kibocsátott diplomák értékét.
Összességében a BTK – kutatóegyetemi státuszának megfelelően – a minőségelv érvényesítésére
törekszik, amelynek elengedhetetlen része a gyengén teljesítő hallgatók teljesítményének adekvát
értékelése. A szigorítások ellenére a hallgatói visszajelzések a vizsgáztatás korrektségét igazolják.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kar 348 oktatójából 209 első helyen, teljes munkaidőben foglalkoztatott, közülük 175-en minősítettek.
Az Önértékelésben megadott adatok szerint a nem munkaviszony keretében foglalkoztatott (külsős)
oktatók (138 fő) nem rendelkeznek fokozattal, de ez valószínűleg nem felel meg a valóságnak, tekintettel
arra, hogy a professzor emeritusok is ide tartoznak.
A BTK az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett az oktatói minősítettség, valamint a kutatás és
publikálás növelése érdekében. Az előző akkreditációs értékelésben a MAB megjegyezte, hogy „hiányzik
a 45-60 éves generáció, vagy csak néhány személy képviseli ezt a korosztályt. [...] A Karon oktató 30-40
évesek még nem jelentek meg eléggé széleskörűen a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon.” Az
előző intézményakkreditáció óta a karon mind az oktatói korfa, mind a minősítettség jelentősen javult. Az
oktatók 70 %-a 50 év alatti, viszont a publikációs tevékenység a társadalomtudományi területen
megerősítendő.
Az oktatók minőségének biztosításához és fejlesztéséhez a Tudományos Bizottság jelenti a fő szervezeti
keretet. A bizottság döntően egyetemi tanárokból áll, a vezetőség képviselői kisebbségben vannak. Ez a
bizottság dönt az oktatókra vonatkozó alkalmazási és előléptetési kérdésekben, döntéseihez a Kinevezési
Bizottság – ez a bizottság az oktatók habitus-vizsgálatát látja el új alkalmazások esetén – támogató
nyilatkozata szükséges. Az oktatói minőséget ez a kettős szűrőrendszer alapvetően meghatározza.
A kar az oktatók kutatási tevékenységét a minőségi elvekkel összefüggő feltételekhez kötve kívánja
támogatni, így pl. a habilitáció, a DSc fokozat elnyerése, valamint nagymonográfia megírása céljából
fizetett szabad félév engedélyezhető. A publikációs tevékenység (elsősorban nemzetközi megjelenés
esetében) növelésére belső pályázati rendszert vezetettek be anyagi támogatás biztosítására. Az ún. „ERIHpótlék” rendszere a bölcsészettudományi területen az ERIH Plus által referált, jegyzett nemzetközi
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folyóiratokban megjelentetett idegen nyelvű publikációk után 24 hónapon át járó bérpótlékot biztosít. Ezen
ösztönző program keretében a társadalomtudományi területen az SSCI, a pszichológiai tudomány területén
a Web of Science listáiban visszakereshető publikációkért is jár a bérpótlék. A publikációs megjelenés
lehetőségeit is bővítik. Ezt külön is hangsúlyozni kell, mert a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
publikációs tevékenysége megfelelő, s ehhez viszonyítva tűnik ki egyes társadalomtudományi területek
nem megfelelő számú publikációja. Az ösztönzés a kari korfa javulását is előmozdítja, lehetővé téve újabb
előléptetéseket. Az utánpótlás nevelését szolgálja a kar által a „nemzetköziesítés” területén kiemelkedő
fiatal oktatók számára alapított „Dobronoki György” ösztöndíj. Az oktatói állományjavítás érdekében
hozott intézkedések közé tartozik, hogy határidőt tűznek ki a nem minősített oktatók fokozatszerzésére, és
a határidőt nem tartó oktatóktól lépcsőzetesen megválnak.
A BTK jegyzetpályázat ösztönzi az oktatók jegyzetírási tevékenységét. Az oktatási tevékenység javítását
szolgálja az előírt oktatói óraterhelés feletti teljesítés többletóra-tartási pótlékkal való kompenzálása, és
idegen nyelvi pótlék hozzárendelésével ösztönzik az idegen (angol) nyelven való kurzusok megtartását,
amelyeket a külföldről érkező ERASMUS-hallgatók mellett a magyar hallgatók is felvehetnek. Az
egyetem és a kar elismeri és jutalmazza a tutorálási munkában való részvételt. Évente három oktató
részesülhet a kar által alapított Pro Ingenio Emlékéremben, további öt oktató pályázhat órakedvezményre
több éven át végzett intenzív konzultációs tevékenységéért. A Tudományos Bizottság javaslata alapján az
oktatók belföldi, a Külügyi Bizottság javaslatára pedig külföldi konferenciákon való szereplésének anyagi
támogatását engedélyezheti a dékán.
A hallgatói elégedettség mérésére egyes tanszékeken probléma jelzésére való reagálásképpen a
központinál sűrűbb OMHV felmérést vezettek be a központinál relevánsabb kérdésekkel; a felmérés
közvetlen kari értékelése nyomán ilyen esetekben azonnali intézkedések születnek.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A BTK sok energiát fektet abba, hogy a felvett hallgatók minél nagyobb százalékban, eredményesen
fejezzék be tanulmányaikat. Ezt tutorálással, ösztöndíjakkal, a Pázmány Tehetségút Program keretében
kialakított tehetséggondozással érik el. A tehetséggondozást már az érettségi előtti időktől az alumni
státusz kezdetéig kívánják érvényesíteni. Ezt a koncepciót szolgálja a hallgatók kiválasztását célzó
„Pázmány Bölcs-Ész” országos középiskolai tanulmányi verseny, majd a „Pázmány Tehetségi Program”.
A program keretében ún. „kiválósági” kredit is szerezhető, meghatározott mennyisége alapján a hallgatók
a kar által alapított „Fináczy Ernő” kiválósági ösztöndíjban részesülnek. Az intézményi tehetségtámogatás
másik területe a TDK munka, amelynek szakmai összefogója a kar főállású vezető oktatója. A BTK évente,
a három legkiemelkedőbb hallgatója számára külföldi egyetemeken végzendő tanulmányok anyagi
fedezetét biztosítja.
A kar oktatási infrastruktúrája a piliscsabai campusból való fokozatos áttelepülés miatt kialakult kettős
központúság miatt jelenleg nem optimálisan (ki)használható; a kettős központúság egyben az áthallgatások
fizikai korlátja is, a minor szakok helyi szétválása esetén nehezíti a tanterv szerinti órahallgatást. Az új
képzési helyszínre való költözés következtében a karnak jelenleg nincs saját tornaterme, bár a hallgatói
vélemények szerint a sportolás, testedzés, ha nem is optimálisan, de megoldható. A Piliscsabától való
részleges leválás a könyvtári szolgáltatás elérésének szakonként változó megoldatlanságához vezetett.
Az infrastruktúra tekintetében a BTK jelentős változások előtt áll. A piliscsabai helyszín bőven kielégítené
a kar tantermi igényeit, ugyanakkor a „kereslet” a budapesti helyszín erősítését indukálja. Ez már
rövidtávon a piliscsabai campus alacsony kihasználtságát, és a Sophianum túlzsúfoltságát fogja
eredményezni. Az egyetem ennek a helyzetnek a megoldása érdekében új budapesti épület vásárlását
tervezi.
A karnak Piliscsabán és Budapesten nincs saját kollégiuma, de szerződések alapján a hallgatók
többségének meg tudják oldani a kollégiumi elhelyezését. Piliscsabán a különböző egyházi fenntartású
kollégiumokban van elég férőhely, a budapesti képzések esetében azonban a hallgatószám növekedésével
párhuzamosan nagyobb számú kollégiumi férőhely biztosítására lehet szükség, ami csak további
intézkedésekkel oldható meg. Esztergomban a Vitéz János Kollégium teljes mértékben kielégíti az
igényeket, sőt az egyetem bármely hallgatója felvehető ide szaktól függetlenül.
A hallgatók hiányosságként említették a szabad nyelvi kurzusokat és a karok közötti jobb kommunikációt,
pl. abban a tekintetben is, hogy az ITK-n hallgatott tárgyaikkal kapcsolatban nem kapnak meg minden

21

PPKE BTK akkreditációs jelentés
információt. Elégedetlenek a kari szintű ösztöndíj-elosztási rendszerrel, ami független az egyes
évfolyamok tanulmányi teljesítményszintjétől. Az ösztöndíj-elosztási rendszert a karközi képzésben
résztvevő hallgatók sem tartják igazságosnak.
A piliscsabai campuson a tanuláson kívüli tevékenységek szervezése erősen korlátozott, este nyolc után a
területet bezárják. A Piliscsabán lakó hallgatóknak ugyanakkor nehezen érhetők el a budapesti helyszínre
szervezett vendégelőadások vagy egyéb programok.

3.6. A kar belső információs rendszere
A belső információs rendszer egyik erőssége a központilag működtetett diplomás pályakövetési rendszer
működtetése, a gólya-felmérésen végzett előképzettség-felméréstől kezdve a hallgatói motivációs
vizsgálaton keresztül a frissdiplomások illetve a korábban végzettek körében való felmérésekig. Ezek a
felmérések az oktatásra visszacsatolható eredményeket szolgáltatnak olyan kérdésekben, mint a képzéssel
való elégedettség, a munkaerőpiaci helyzet, a mobilitási szándék, mobilitási célország, munkahelyen
betöltött státusz, fő munkaerőpiaci státusz, stb.
A hallgatói tájékoztatás eszköze a honlap és a Neptun-rendszer mellett a budapesti telephelyen a
Sophianum Hírlevél is. Az információ ellátottságot elsősorban az aktuális oktatásszervezési kérdésekben
a kétközpontúság miatt előálló ad hoc helyzetek zavarják.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar a felvételi jelentkezés időszakában megjelenik a hivatalos bemutató rendezvényeken (Educatio
kiállítás), esetenként középiskolai rendezvényeken. Évente legalább két Nyílt Napot rendez, melyek
mindhárom képzési helyszínükön megrendezésre kerülnek.
A fentieken kívül a kar a képzéseit további módokon is igyekszik megismertetni potenciális hallgatóival
(közterületi reklámok elhelyezése, nyomtatott és online sajtóreklámok, hirdetések, rádió spot-hirdetések,
reklámfilmek készítése és leadása TV-ben, honlapon, stb., folyamatos tájékoztatás adása honlapon és
közösségi oldalakon, elektronikus hírlevelek kiadása, nyomtatott reklámanyagok a karról és a szakokról
közvetett toborzó jellegű rendezvények (pl. Pázmány Tanulmányi Verseny)). A mesterszakos beiskolázást
kiegészítő ismeretek megszerzésére irányuló képzéssel próbálja a kar növelni. Ennek keretében a
valamilyen diplomával már rendelkező hallgatók két félévben valamely alapszak minorjához tartozó
maximálisan 50 kredit költségtérítéses megszerzésével lehetőséget nyernek az adott minorra épülő
mesterszak megcélzására.
A honlap jól szerkesztett, áttekinthető, minden információ elérhetőségét lehetővé teszi. Külön menüpont
alatt szerepelnek a hallgatóknak fontos információk a tanulmányi tájékoztatóktól kezdve a pénzügyeken át
a jegyzetekig (belépésköteles). A honlapról a tanulmányi, szociális, méltányossági és egyéb kérelmek
formanyomtatványai is letölthetőek.

III. Javaslatok a kar további működésére
1.

Az egyetemi SZMSZ kari kiegészítése, a kari szervezeti és döntéshozatal rendszer szabályozása
szükséges.

2.

A kettős illetve többközpontúság fennállásáig különösen fontos az egy-egy szakhoz tartozó
kurzusok azonos képzési helyen való megszervezésének mielőbbi megoldása. A piliscsabai campus
jövőjével kapcsolatos döntések jobb kommunikációja szükséges.

3.

A társadalomtudományi szakok közül a nemzetközi tanulmányok és a politikatudomány, valamint a
Kelet-Ázsia tanulmányok szak erősítéséhez erősíteni kell a szakok képzéséért felelős intézeteket. Az
idegen nyelvű publikáció arányát a társadalomtudományi képzési területen növelni kell.

4.

Javasoljuk a DPR felmérések és eredmények továbbgondolását és az oktatásba való beépítését.

5.

A kari információáramlás javítása szükséges, különösen a karközi képzések, együttműködések
területén.
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PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar akkreditációs értékelése
I.

Akkreditációs minősítés
PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS Egyetem
Információs Technológiai és
Bionikai Kar

2015/9/V/2 SZ. MAB HATÁROZAT

A (AKKREDITÁLT)
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése
esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karát a MAB
egyetemi karként akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés
tekintetében a MAB a következőket állapította meg.
Egy vagy több képzési területen (ténylegesen 2)10, tudományterületen (ténylegesen 2)11, több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés12, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is
szervez oktatást.
o
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 50 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
50 főből 35 fő: 70 %), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 19 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárásai:
o Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért
felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
o

A vonatkozó képzési területek felsorolása: informatika; műszaki.
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok, természettudományok.
12 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
10
11
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az ITK-t az egyetem 1998-ban alapította Roska Tamás professzor, akadémikus közreműködésével
Információs Technológiai Kar elnevezéssel. A műszaki informatika alapszakon az első egyetemi
diplomákat 2006-ban adták ki. Ugyancsak ebben az évben került bevezetésre a bologna-rendszer, és
elindult a mérnökinformatikus alapszak, majd két év múlva a molekuláris bionika alapszak. Ma már a
2010-ben indult a mérnökinformatikus mesterszakon is több évfolyam végzett. Az előző évtizedben
megkezdődött a kar nemzetközi beágyazódása, ami az elmúlt öt évben elismerésre méltó méreteket öltött.
2013. augusztus 1-jétől a kar neve Információs Technológiai és Bionikai Karra változott. A 2013-16
közötti időszakra a kar elnyerte a Kutató Kar minősítést.
2012-ben a három nagyszombati alapítású egyetem a PPKE, az ELTE és a SE stratégiai megállapodást
kötött, amely szerint oktatási és kutatási együttműködéseik bővítésekor kiemelt partnerként kezelik
egymás intézményeit és egy ELTE-PPKE-SE Nemzetközi Universitas Fórumot hoztak létre.
A karon tudatos diszciplínaszervezés folyik, amely megalapozza az iskolateremtés és -fejlesztés további
lépéseit. A kar a felsőoktatásban sajátosnak számító, erősen kutatásorientált megközelítést követ. A
hallgatók szeretik az egyetem légkörét, szívesen tartózkodnak az intézményben, a doktoranduszok
különösen elégedettek a kari támogató tevékenységekkel.
Az előző intézményi akkreditáció során a MAB a következőket fogalmazta meg: „sajnos, jelenleg nem
optimális a helyzet, mivel a kar oktatóinak korfája eltolódott az idősebb korosztály felé, hiányzanak az
utánpótlást képviselők. A működés, az oktatók teljesítménye most kiváló, de ezt a kiválóságot hosszú távon
is biztosítani kell”. Minőségfejlesztési javaslatként szerepelt, hogy „a kar oktatói korfájának javítása
érdekében tudatos vezetői intézkedések szükségesek. Ehhez részben a HR munka területére vonatkozó
célirányos stratégia kidolgozása, részben a tehetséges doktoranduszok irányában kidolgozott hatékony
karriermodell kialakítása szükséges”. Az elmúlt öt évben az oktatói-kutatói gárda 15 teljes állású, fiatal
oktatóval illetve kutatóval gyarapodott, így ma már az AT oktatók 64 %-a 50 év alatti. A közeljövő egyik
fontos feladata ezt a folyamatot fenntartani és fokozni az oktatói utánpótlás folyamatos biztosításához.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
Kari szervezeti és működési szabályzatként (SZMSZ) az egyetem egészére egységes szabályzat érhető el
a honlapon, ugyanakkor az ITK szervezeti felépítése jelentősen eltér a többi kartól; nem rendelkezik
intézetekkel és tanszékekkel, az oktatók önállóan felelnek a tantárgyaikért, a tantárgyak
tantárgycsoportokba szerveződnek (department rendszer). Ennek megfelelően a kari szerkezetet az egyes
oktatók és kutatók által definiált és felügyelt területek nem hierarchikus rendszere adja.
A kar vezetője a dékán, akinek a munkáját három – általános, tanulmányi, kutatási-innovációs –
dékánhelyettes. valamint a Vezetői Kollégium segíti. A kollégium felelős a stratégiai kérdésekért, a Kari
Tanács döntéseinek előkészítéséért; tagjai a dékán, a prodékán, a dékánhelyettesek, a gazdasági igazgató
és a dékáni hivatalvezető. A kar vezető testülete a húsz tagú Kari Tanács , amelyben az SZMSZ szerint a
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) egy hallgatót delegál. A stratégiai döntések meghozatalában a kar
vezetését segíti a Nemzetközi Tanácsadó Testület, amelynek a magyar és külföldi tagjait a dékán kéri fel.
Az ITK-án a fentieken kívül a hallgatók aktív részvételével további bizottságok is működnek: a Diákjóléti
Bizottság, elnöke a HÖK mindenkori elnöke, tagjai a HÖK mindenkori Gazdasági- és Szociális
Bizottságának tagjai és egy fő oktató. A Tanulmányi Bizottság elnöke a mindenkori tanulmányi
dékánhelyettes, tagjai egy oktató és a HÖK által delegált két hallgató, titkára a mindenkori tanulmányi
osztályvezető. Az Erasmus Bizottság a tanulmányi dékánhelyettes vezetésével, három oktató és a HÖK
elnökének részvételével működik, titkára az Erasmus mindenkori koordinátora. A Fegyelmi Bizottság
elnökét a rektor nevezi ki, tagja három oktató és két, a HÖK által delegál hallgató.
Megjegyezzük, hogy az egyetemi egységes SZMSZ-től való eltérések kari szabályozására sem az
önértékelés sem a kari honlap nem tartalmaz utalást, ezért ezeknek a dokumentumoknak, az előzőekben
már részletezett kari szervezet (department rendszer) szabályozásának kidolgozása szükséges.
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A kar a Bölcsészettudományi Karral (BTK) együttműködésben két interdiszciplináris szakot működtet: a
digitális bölcsészet és az elméleti nyelvészet szakot, különösen az előbbi szak esetén jelentős az
informatikai jellegű tárgyak aránya (48 kredit), mindkettő gesztorkara azonban a BTK.
A kar oktatóin keresztül széles körben tart fenn kapcsolatokat színvonalas európai és amerikai
egyetemekkel és kutatóközpontokkal. Ezen kapcsolatoknak a kutatási tevékenységek mellett a hallgatók
is haszonélvezői, mert több lehetőségük is kínálkozik a képzésükhöz illeszkedő, nyomon követett
tanulmányutakon való részvételre. A kar legfontosabb hazai és nemzetközi partnerei: MTA-PPKE Magyar
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport; Nagyszombati egyetemek közössége (SE, ELTE); MTA kutatóhelyek
(KOKI, SZTAKI, MFA, MTA TTK, SZBK); külföldi intézmények (Leuven, München, Imperial College,
Torino, IRUN, Bordeaux, Madrid, Notre Dame, Berkeley).
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízisben reálisan értékelik a kar környezetét és tevékenységét. Az ITK legfőbb erőssége,
hogy az elkötelezett, jól felkészült oktatók és a hallgatók kezdetektől egyenrangú partnerként
együttműködnek az oktatásban és a kutatásban. A legnagyobb veszély ennek megfelelően, hogy a hallgatók
bemeneti minősége a demográfiai változások és a felvételi rendszer miatt csökken, továbbá az, hogy a
hallgatók és az oktatók elvándorolnak külföldre vagy más, piaci bérezésű munkahelyekre. A karnak
határozott elképzelései vannak ennek a folyamatnak a megfékezésére (pályázatok, nemzetközi kapcsolatok
fejlesztése, kutatási együttműködések). A kar kommunikációjának javítása szintén segítheti a meglévő
erőforrások bővítését.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az ITK-án két alapszakon folyik képzés: mérnökinformatikus és molekuláris bionika alapszakon.
Mesterképzési szinten három szakot kínálnak: mérnökinformatikus, info-bionika és orvosi biotechnológia
mesterszakot. Külön kiemelendő, hogy mind a két alapszakon végzett hallgatóknak a továbbtanulása
biztosított. A speciális informatikai-műszaki képzések a legmodernebb technológiával a legaktuálisabb
kérdésekre adnak választ. A tananyag és a felelős oktatók kutatási területének kapcsolata harmóniát biztosít
az oktatás és kutatás között; a hallgatókat már a képzés alatt is jelentős mértékben bevonják a kutatásokba.
A hallgatók lehetőséget kapnak a valós ipari alkalmazásokban történő részvételre, a szakmai tantárgyak
mellett több gazdasági, üzleti, valamint kultúrával foglalkozó tárgyat is választhatnak. A mérnök
informatikus alapszak megfelel a más egyetemeken folyó mérnökinformatikus képzésnek, ugyanakkor a
szak sajátos megközelítést követ. A szak négy diszciplináris alappillére: számítástudomány;
elektromágnesség és fotonika, kvantum elektro-dinamika mikron és nanoméretű eszközökben, szenzorok;
elektronika-számítástechnika; algoritmuselmélet. Az információtechnológiai ismeretek tradicionális
természettudományos, illetve mérnöki oktatásra épülő megismertetése mellett újszerű orvosi szakterületre
orientált tananyagokat is fejlesztettek és használnak. A tananyagok egyszerre épülnek a biológiára és
informatikára, illetve fizikára. A szakon végzők a mérnök informatikus vagy az infobionika mesterszakon
folytathatják tanulmányaikat. A molekuláris bionika szak unikális Magyarországon. A szak egy
kibontakozó új szakterület és iparág egyben, kvantitatív modellek bevitelét jelenti a biológiába és az
orvosképzésbe. A szak négy diszciplináris alappillére: molekuláris biológia, genetika; elektromágnesség
és fotonika, kvantum elektro-dinamika mikron és nanoméretű eszközökben; elektronika-számítástechnika
speiális részei; idegtudomány.
A két alapszakhoz több közös tárgy tartozik. A két alapszakra három mesterszak épül: a
mérnökinformatikus szak 2009-ben, míg az info-bionika és az orvosi biotechnológia szakok 2012-ben
indultak a Semmelweis Egyetemmel együttműködésben. A mesterszakokra sajnos a piac elszívó hatása
miatt kevesen jelentkeznek.
A karon működő Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola jelentős szerepet tölt
be a PhD fokozatok megszerzése mellett az oktatók körében az MTA doktori cím megszerzésének
támogatásában is. A doktori iskola által lefedett tudományágak a biológiai tudományok, az informatikai
tudományok és a villamosmérnöki tudományok. Az utóbbi két tudományág sajátosságaiból adódóan a
szakterületek szorosan összefonódnak, ugyanakkor a biológiai témakörök is megfelelően kapcsolódnak az
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iskola kutatási területéhez. A hallgatók és jelöltek száma 50 fő körüli, amely jelentős kutatási aktivitást
tesz lehetővé.
A karra felvett hallgatók létszáma és a felvételi ponthatár folyamatosan növekszik. Mesterképzésben a
2012-es évtől a két új mesterszak elindulásával nőtt meg jelentősen a hallgató létszám. A
mérnökinformatikus alapszakon végzettek közül kevesen jelentkeznek mesterképzésre, mivel alapszakos
diplomájukkal is jól el tudnak helyezkedni. A lemorzsolódó (kiiratkozó) hallgatók aránya a 2013/14-es
tanévben az alapképzésen 7%, a mesterképzésen pedig 2,7%. A kar négy féléven keresztül ingyenes angol
nyelvoktatással segíti a hallgatók nyelvtanulását az alapszakokon, az ötödik félévben pedig angolul folyik
az oktatás. Ennek köszönhetően a nyelvvizsga hiánya nem játszik jelentős szerepet a lemorzsolódásban.
Mérnök alapszakon átlagosan egy félévvel hosszabb idő alatt szerzik meg a hallgatók a diplomát,
molekuláris bionika szakon a hallgatók 85%-a hét félév alatt végez. A mesterszakokon a hallgatóknak
szinte kivétel nélkül elég a négy félév a diploma megszerzéséhez
Végzettek elhelyezkedése
Az elhelyezkedés nem jelent problémát a végzett hallgatóknak, sőt az ipar még nagyobb létszámot is fel
tudna venni. Mivel a képzések ipari meghatározottsága erős, a végzettek a munkaerőpiac legkeresettebb
munkavállalói közé tartoznak, több hallgatót már végzés előtt elcsábítanak, tevékenységük, a
visszajelzések tükrében hasznos az iparban. Ezt az állítást az támasztják alá az önértékelésben szereplő
vállalatok, akik megrendelést adnak a karnak és keresik a végzett hallgatóit. A látogatás során a hallgatók
megerősítették ezt a tényt. A DPR visszajelzések szerint végzettek külföldön is el tudnak helyezkedni, de
itthon maradók is megfelelő jövedelemre számíthatnak és elégedettek munkahelyükkel.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A kar kitüntetett figyelmet fordít a magas szintű kutatásra, valamint az oktatás és a kutatás közti erős
szinergia folyamatos megtartására. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel együttműködve a bionika
interdiszciplináris tudományterületén országosan meghatározó, nemzetközileg is elismert kutatási és
innovációs szerepet tölt be. A kutatási tevékenység és potenciál a kar egyik legnagyobb ereje és lehetősége
a nemzetközi szintéren való eredményes megjelenésre. Ki kell emelni, hogy az ITK „department”
működése egyszerűsíti a kontrollt és a hatékony működési környezetet biztosít. A kar a kiváló kutatók
aktivitására és az unikálisnak mondható bionika képzésre alapozza tevékenységét, amely számos szempont
szerint újdonságot jelent a magyar felsőoktatásban. A bionika képzés két erős pillére az orvosi terület és
az információtechnológia. A kar kiemelkedő publikációs mutatókkal rendelkezik, amely szintén hozzájárul
a színvonalas oktatási tevékenység műveléséhez.
A kutatási tevékenység a dékánhelyettes vezetésével a Jedlik Ányos Kutató-fejlesztő Laboratóriumban
(Jedlik Laboratórium) történik, amely egy kutatási, oktatási és technológiai központ. E megosztás
különösen fontos a Doktori Iskolában. A doktoranduszok az első két évben félévenként két tárgy elvégzését
és egy-egy tárgy oktatását végzik, emellett alapvetően kutatással foglalkoznak. Vezetőik irányítása mellett
– sok esetben egy-egy kutatási szerződés keretében – új problémákat oldanak meg. A kutatásban részt vevő
hallgatók fejlesztései között elsősorban információtechnológiai, illetve bionikai fejlesztések, készülékek
jelennek meg. A karon folyó kutatási-fejlesztési munkát az ezt felügyelő dékánhelyettes fogja össze. Roska
Tamás (1940-2014) karizmatikus szerepe a mai napig is erősen látható a kar életében.
Az ITK oktatóinak és kutatóinak publikációs tevékenysége az egyetem karai között is kiemelkedő, és az
egyre magasabb impakt faktorú publikációk irányába halad. A kar egyébként is a megalapításától
kezdődően kitűnik kiemelkedő tudományos tevékenységével. Ezt a jól képzett tanáraival, a rugalmas, a
jövő lehetőségeit firtató és megvalósító oktatási programjával, széleskörű tudományos együttműködésével
és a tudományos munka iránt érdeklődő, annak elkötelezett hallgatóival éri el. Ugyanakkor fennáll az a
reális kockázat, hogy a kart bevonják a számára nem szükségszerűen előnyöket jelentő
együttműködésekbe, esetleg összekapcsolódásokba.
Az elmúlt öt éves időszakban a kar 27 egyéni, illetve kutatócsoporti pályázatot nyert el, hazai (OTKA,
NKHT, vállalati), valamint jelentős részben nemzetközi, EU- kívüli támogatói forrásokkal. Ezek közül 8
jelenleg van megvalósítási fázisban. A nagyszámú, partnerségben elnyert pályázat a széleskörű
kapcsolatrendszerének is köszönhető, melyeknek másik hozadéka a külföldi gyakorlóhelyek biztosítása a
hallgatók szakmai gyakorlatához, valamint közös képzési programok indítása mester- és doktori képzési
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szinten. A kar jeleskedik nemzetközi tudományos konferenciák szervezésében, 2012- 2013-ban öt ilyenre
került sor.

2.3. Gazdálkodás
Az ITK nagymértékű anyagi önállósággal, autonómiával rendelkezik, a gazdálkodás irányításáért az
egyetem által meghatározott keretek között a kari gazdasági igazgató felel. A gazdálkodás a kar
szervezetének köszönhetően centralizált és jól optimalizálható. A működés alapja a normatív
finanszírozás, ennek és a K+F projekteknek (OTKA, TÁMOP, NAP stb.) köszönhetően a kar anyagi
helyzete stabilnak mondható. A KMOP eszközbeszerzési pályázaton a kar jelentős összeget nyert
eszközállományának felújítására. A már meglévő, illetve várhatóan a közeli jövőben létrejövő start-up
cégek eredményei is hozzájárulnak a kar költségvetési stabilitásához.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az ITK minőségpolitikája illeszkedik a PPKE intézményi szintű minőségpolitikájába. Ennek megfelelően
a kar önálló minőségpolitikával nem rendelkezik, a minőségbiztosítást egyetemi szintű központ látja el,
melynek rendszere 2011-2012-ben került kialakításra különböző, jó külföldi gyakorlatok és ajánlások
alapján, a hazai törvények, valamint a PPKE sajátosságainak figyelembe vételével.
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer szervezetileg a kari minőségügyi koordinátoron keresztül
működik a karon, a központosítás előtti időszak gyakorlatára alapozva, amikor is már létezett a kar
minőségbiztosítási kézikönyve. Ez alapul szolgált az intézményi Minőségirányítási Kézikönyv
kidolgozásához is. A minőségügyi koordinátor egy, a dékán által megbízott szakfelelős, vagy PhD
programvezető. Az ő feladatra a minőségbiztosításért felelős központi szervezeti egység által a
Minőségfejlesztési Programban meghatározott éves felmérési terv kari lebonyolításának támogatása,
illetve a közvetítés a kar és a központi szervezeti egység között.
A kari kutatás stratégiai fontosságából, jelentős nemzetközi partnerkapcsolataiból is következik, hogy a
minőségbiztosításban fontos szerepet kap a Nemzetközi Tanácsadó Testület, amely évente többször is
értékeli a karon folyó tudományos kutatási és innovációs munkát, a doktori képzést és a kutató egyetemi
működést.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A jelenlegi szakok, és a tervezett új képzések a kari stratégiát követik: cél a XXI. században sikeres fiatal
diplomások kibocsátása, amihez újszerű, mély, multidiszciplináris alapképzés, az információtechnika és
bionika hatékony alkalmazását is igénylő elméleti képzés, időtálló elméleti alapokra fektetett szaktárgyi
képzés és a kezdeti időszaktól folyó, készségszintű ismereteket adó gyakorlati képzés szükséges. A kar
célul tűzi ki ennek a "tanítva-kutatva fejlesztve" módszer megvalósítását. A kutatási eredmények
ütemesen, rövid átfutási idővel bekerülnek az oktatásba.
Az ITK nemzetközi kapcsolataira építve tervezi mesterszakos lehetőségeinek a bővítését, ami kísérleti
jelleggel már beindult. Double degree egyezmény él graduális és posztgraduális szinten a Torinói
Egyetemmel (Politecnico di Torino), előkészület/szerződéskötés fázisában van posztgraduális szinten az
University of Notre Dame-mal (USA).
A képzési programok rendszeres belső értékelése a vonatkozó intézményi indikátorokon keresztül történik.
Az indikátorok egy része Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) karra vonatkozó működése
eredményeként áll elő. Emellett a kar rendszeres statisztikákat készít az alap- és mesterszakokon történő
lemorzsolódásokról, az aktív-passzív félévekről, halasztásokról, a félévenként teljesített kreditek számáról,
a tanterven felüli félévek számáról és vizsgálja ezek okait. A frissdiplomás felmérést a mesterképzési
szakok tervezésében, a DPR eredményeket a tanterv- és a képzési módszerek és a szakok struktúrájának
fejlesztése tekintetében igyekeznek hasznosítani.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A kar vezetősége a diákok előrehaladásának és teljesítményének alakulását folyamatosan figyeli. Az
oktatás és tanulás eredményességének fokozására a hallgatók évközi folyamatos munkáját célozza az
oktatással részben párhuzamosan folyó számonkérés. Ezt a rendszer már az első évfolyamoknál belép, így
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természetessé válik a diákok folyamatos terhelése és számonkérése. A félévenkénti szorgalmi időszakban
rendszeresek a beadandó házi feladatok, projektmunkák, zárthelyik, melyek időpontjait az évfolyamok
tanulmányi felelőseinek bevonásával igyekeznek évfolyam szinten összehangolni. A vizsga feltétele szinte
minden esetben az évközi folyamatos munka, melyet megfelelő módon dokumentálnak.
A félév alatt teljesített kreditek száma jól mutatja a hallgatói tanulás eredményességét. Meglepően sok a
kiválóan teljesítő, az átlagosan elvárt kreditszámot több mint 10%-kal felülmúló diák.
A hallgatói teljesítmények értékelési rendszeréhez kapcsolódó kari folyamatok egyértelműek, elérhetőek,
jól követhetőek. A kari tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) az egyetemi egységes TVSZ kari
specialitásokkal egységbe foglalt szabályzata, amely részletesen ismerteti a tanulmányi ügyekben eljáró
szervek hatáskörét, eljárásait, a hallgatói jogviszony kérdéseit, a tanulmányi kötelezettségekre és az
ismeretellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat. A dokumentum a kar honlapjáról elérhető.
A TVSZ szerint a hallgató a karon nem folytathatja tovább tanulmányait, ha nem teljesített tantárgyainak
száma eléri alapképzésben a tizenegyet, mesterképzésben a hetet, ha egy szigorlatot negyedszeri felvételre
sem tud teljesíteni, vagy egy tárgyból az ötödik vizsgaalkalommal sem sikerült érdemjegyet szereznie,
illetve a negyedik félév végéig nem szerez meg legalább 60 kreditpontot. A dékán azonban a hallgatót az
elbocsátás alól egy alkalommal mentesítheti.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kar folyamatosan dolgozik az oktatói korfa javításán, a humánerőforrás stratégiájának középpontjában
a fiatal oktatók, kutatók rendszerben való benntartása áll. Személyi állományát évről évre bővíti teljes
állású, elkötelezett fiatal oktatókkal és kutatókkal, akik vagy rendelkeznek már tudományos fokozattal,
vagy végzéshez közel álló doktoranduszok. Az ITK ehhez megfelelő financiális és nem-financiális
eszközökkel rendelkezik. A nem-financiális eszközök között a kari kutatásoknak a gyakorlati élet
rutinmunkáival szembeni érdekessége, valamint az élvonalbeli kutatási infrastruktúra említhető. A
financiális oldalt a kar KAP (Központi Alapok Program) 7. alapjának teljesítményösztönző támogatása,
valamint a projektekből származó bérkiegészítés jelenti. A kar jellemzően sok kutatási támogatást szerez
meg, ami lehetővé teszi a kutatói állomány szinten tartását (6-7 fő), nagy létszámú doktorandusz kutatásba
való bevonását, valamint teljesítményösztönzést is. Az oktatói korfában legjelentősebb a 31-40 éves
korosztály aránya. A „Kutató Kar” sajátossága, hogy az oktatók közül többen a Magyar Tudományos
Akadémia különböző kutatóintézeteinek meghatározó kutatói, akik folyamatosan részt vesznek a tananyag
gondozásában, valamint az oktatásban. Az oktatóktól viszonylag kicsi az óraterhelési elvárás, ami előnyös
a minőségi oktatás és kutatás biztosítás szempontjából.
Az oktatók kari értékelésének fontos szempontja a közvetlen oktatási kötelezettségek teljesítésén és a
publikációs teljesítményen túl a megszerzett kutatási-fejlesztési projektek, illetve azokban való
közreműködés volumene, és a hallgatók bevonásának mértéke is.
Az oktatók hallgatói véleményezésének (OHV) eredményeit a kar vezetése esetleges tendenciák jelzésére
veszi figyelembe. Emellett az oktatói minőség kari értékelésében szerephez jutnak azok a hallgató-oktató
között kialakuló közvetlenebb munkakapcsolatok, amelyek a hallgatók kari kutatási projektekbe való
bekapcsolódása során alakulnak ki.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar a hallgatói létszámnak megfelelő számú és felszereltségű tanteremmel rendelkezik. Az oktatásikutatási infrastruktúra kiemelkedő: hét számítógép labor, egy audiovizuális stúdió, a
kutatólaboratóriumban pedig tíz K+F labor áll a hallgatók rendelkezésére. A kari könyvtár meglehetősen
kicsi, kevesebb, mint 5000 könyvvel, amelynek azonban több mint a fele kölcsönözhető. Az oktatás
sajátosságaira tekintettel, a hallgatók valamennyien rendelkeznek saját számítógéppel, ezért az online
adatbázisok szerepe kiemelkedő.
Az ITK nagy figyelmet fordít a lemorzsolódás csökkentésére, a végzettek arányának növelésére, ezért az
első tanulmányi félévben felzárkóztató kurzusokat hirdet meg matematikából, kémiából és fizikából.
Stratégiájának megfelelően komoly súlyt fektet a hallgatók szakmai gyakorlatára, biztosítja a minél
színvonalasabb gyakorlatvégzést nyújtó gyakorlóhelyeket, köztük akadémiai kutatóintézeteket, high-tech
vállalatokat, és a külföldi szakmai gyakorlatok lehetőségét.
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Az elitképzés, tehetséggondozás területén a kar a hallgatók kutatásokba való bevonását helyezi előtérbe.
A kari tudományos diákkör valóságos tehetséggondozó műhelyként működik, amely a konzulens oktató
által végzett egyéni munkára fekteti a hangsúlyt. A hallgatók kari projektekbe való bevonása a
csoportokban végzett kutatómunkára is felkészíti a hallgatókat.
Az ITK tehetséggondozó műhelyeiben a hangsúlyt a konzulens által vezetett egyéni hallgatói munkára
fektetik. Hasznos lenne a közös, csoportban végzett munka erősítése, különösen informatikai területen,
hiszen a jelentősebb munkák, fejlesztések mind csapatokban készülnek. A hallgatóknak tudniuk kell
értékes láncszemeknek lenni egy professzionális gépezetben. Évente szerveznek kari Tudományos
Diákköri Konferenciát, 2005-2012 között folyamatos növekedés látható a TDK dolgozatok számában és
az OTDK részvételben, eredményekben. 2013-ban kisebb volt a hallgatói érdeklődés, ugyanakkor a kar
fontosnak tartja, azon hogy a TDK továbbra is vonzó lehetőség legyen a hallgatók számára.
A kar a tehetséggondozást már középiskolai célcsoportoknál megkezdi (Robotika Hét tehetséggondozó
program, KUTDIÁK program, Kutatók éjszakája, stb.). Az egyetemi célcsoportok számára szakmai
versenyeket szervez (pl. BeeSmarter, Doktorizom!, MOME-PPKE App Hackathon stb.). A teljesítményre
való ösztönzést a tanulmányi ösztöndíjakon túl a kari szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjak is
szolgálják. A GÓLYA ösztöndíj célja a kiváló hallgatók megtalálása és támogatása egyetemi tanulmányaik
kezdetén. A tehetséges hallgatók számára a kar lehetőséget biztosít külföldi résztanulmányokra külföldi
partneregyetemei egyikén, kiterjedt európai és tengerentúli partnerkapcsolatai kihasználásával. A szakmai
versenyek mellett a Kari Hallgatói Önkormányzat és az Animátor Közösség szervezésében közösségi
rendezvények gazdagítják a hallgatói életet. Az ITK nem rendelkezik saját kollégiumi férőhellyel, de
segítséget nyújt a hallgatóknak a kollégiumi, albérleti lehetőségek megkeresésében. A testnevelés a
tanrendbe beépített kötelező óra, ehhez a kar épületében egy tornaterem áll rendelkezésre.

3.6. A kar belső információs rendszere
A nyilvántartás, és adatkezelés elektronikus alaprendszerei (egységes elektronikus tanulmányi szoftver,
stb.) mellett a kari honlap biztosítja az alkalmazottak és hallgatók információ ellátottságát, a szabályzatok,
követelmények, határidők időben való megismerését, oktatási programokról (szakok mintatantervei,
valamennyi tantárgy leírása) való informálódást. A felület a kornak megfelelő, a tájékoztatás alapeszköze.
Az információk kellően aktualizáltak, az újonnan felvett hallgatóknak külön oldalon foglalja össze a
legfontosabb tudnivalókat.
A hallgatói elégedettségmérés (OHV) és a diplomás pályakövetési rendszer (DPR) központosított keretek
között működik. A kar papír alapú, önálló újsággal nem rendelkezik

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar honlapja a belső és külső tájékoztatás központi eleme. A honlap tartalma alkalmas az információk
közzétételére. Az előző akkreditációs szakaszban hiányolt minőségbiztosítási tevékenységek
központosított formában vannak jelen a teljes egyetemen.
A közvélemény tájékoztatása tekintetében fontos célkitűzés a kar ismertségének növelése, a beiskolázás
javítása. A továbbtanulási döntés előtt álló diákok tájékoztatására a kar képzéseiről különböző
rendezvényeken és fórumokon szerezhetnek ismereteket az érdeklődő diákok. Ezek körében a kar aktív
hallgatói saját középiskoláikban is tartanak beszámolókat a tanulmányi lehetőségekről. A kar Animátor
Közössége nyílt napokat szervez, továbbá részt vesznek az Educatio oktatási kiállításon. Az érdeklődő
középiskolások számára versenyeket, táborokat szerveznek. Az évenként rendezett Szülői Fórum is az
érdeklődők tájékoztatására szolgál.
PR tevékenysége részeként a kar szakmai fórumokon való megjelenés és a rendszeres média jelenlét
lehetőségét is kihasználja írott és elektronikus sajtóban.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1.

A szervezeti struktúra szabályainak SZMSZ-ben való rögzítése szükséges.

2.

Az oktatási módszerek között javasolható, a közös, csoportban végzett munka erősítése, különösen
informatikai területen, hiszen a jelentősebb munkák, fejlesztések mind csapatokban készülnek.

3.

A kar a jövőben is folytassa a kutatás prioritására alapozott minőségtudatos működését.

4.

Komoly veszélyt jelent a karra, hogy a hazai és nemzetközi IT ipar elszívja a fiatal kutatókat, ennek
a tendenciának az ellensúlyozására további lépések szükségesek.
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PPKE Jog- és Államtudományi Kar akkreditációs értékelése
I.

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2 SZ. MAB HATÁROZAT

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS
Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A (AKKREDITÁLT)
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát a MAB egyetemi karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg.
Egy vagy több képzési területen (ténylegesen 2)13, tudományterületen (ténylegesen 1)14, több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés15, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is
szervez oktatást.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt összesen
összesen 70 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(70 főből 40 fő: 57 %), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma meghaladja a 35 főt, összesen 51 fő16.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel – valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények,
diákétkezési lehetőségek igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárásai:
o Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért
felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
o

A vonatkozó képzési területek felsorolása: jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai.
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: társadalomtudományok.
15 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
16 A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte; a határozat hozatala során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette.
13
14
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) meghatározó kara az egyetemnek, alapítása óta elsődleges célja,
hogy a jogászképzés színvonalas oktatása mellett, a Katolikus Egyház értékeit is közvetítse hallgatói, s
általuk az egész magyar társadalom felé. Ennek a célnak a következetes megvalósítása teszi lehetővé, hogy
abban a sajátos helyzetben, ami a magyar jogászképzés területi elhelyezkedésére jellemző – a fővárosban
három egyetemen folyik osztatlan jogászképzés, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) a
közigazgatási osztott képzés – a PPKE JÁK meg tudja tartani vonzó jellegét a hallgatók felé. A kar
helyzetét több szempontból is meghatározza az a tény, hogy a fővárosban működik, székhelye a
belvárosban van, ami egyrészt előnyt jelent a hallgatók „toborzása” során, másrészt éles harcot a többi jogi
karral szemben.
Az előző akkreditációs eljárás óta a PPKE karainak – így a JÁK-nak is – az egyetemen belüli szerepe
megváltozott. 2013-ban a PPKE-n jelentős szervezeti átalakítás történt; megerősítették az egyetem
központi irányítását, a belső átszervezésnek köszönhetően szükségszerűen megnövekedett a karok közötti
együttműködés. amely nemcsak a gazdasági – pénzügyi kérdésekben való folyamatos egyeztetést igényli,
hanem az oktatás területén több olyan szak, szakirány működik, amely a karok közötti kooperáció
segítségével valósulhat meg. A karok közötti együttműködésnek egyik fontos területe a közös tudományos
kutatások, amelyekre a nemzetközi kapcsolatrendszert is rá tudják építeni.
A központosítás eredményeképpen a JÁK nem oktató, dolgozói létszáma az előző akkreditációs
időszakhoz képest jelentősen csökkent, ezáltal a 2010-es MAB határozat ajánlásának megfelelően javult
az oktató – nem oktató arányszám a foglalkoztatottak között.
Továbbra sem történt azonban lényeges változás az oktatói karon belül a teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatók alacsony arányában. Az előző akkreditációs határozat szerint „az oktatók személyi
állományának stratégiai szintű átgondolása indokolt. A 73 főállású, 24 részfoglalkoztatású oktató mellett
132 óraadót alkalmaznak, mely aránytalanság már a korábbi szakakkreditáció során is problémaként
merült fel.” Jelenleg 70 főállású, 8 részfoglalkozású és 184 óraadót alkalmaznak. A kar álláspontja szerint
a nem munkaviszonyban foglalkoztatottak számát növeli valamennyi külsős, záróvizsga-bizottsági vagy
más hasonló feladatot ellátó, de oktatási tevékenységet nem folytató személy, akivel a karnak szerződést
kell kötnie.
A fiatal oktatók fokozatszerzése és a habilitációk számának növelése érdekében ugyanakkor a kar komoly
erőfeszítéseket tett, amelynek eredményeként 2010 óta 18 oktató szerzett fokozatot és 10 fő habilitált.
A korábbi intézményakkreditációs határozatában a MAB javasolta, hogy valamennyi hallgató számára
tegyék lehetővé karon belül az idegen nyelvi oktatást, jelenleg a kar a jogász szak 3,50 átlag feletti
hallgatóinak is ingyenes nyelvoktatást biztosít.
Az előző intézményakkreditációs határozat ajánlásként fogalmazta meg a következőt: „át kell gondolni,
hogy a gyakorlati óráknak is megfelelő kreditet biztosítson a kar, különben nincs összhangban az oktatási
gyakorlata az osztatlan jogászképzés képzési és kimeneti követelményeiben megfogalmazottakkal.” A
jogász osztatlan képzésben az előadásokhoz kapcsolt gyakorlati óráknak változatlanul nincs önálló
kreditértéke. A tanszékek egy része a tanszéki honlapon közzéteszi a gyakorlati órák követelményét, de
van olyan tanszék, ahol ez a honlapon nem található. Így nem lehet megállapítani, hogy az
előadás+gyakorlathoz adott kreditet mikor kapja meg a hallgató.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A JÁK dokumentumai megfelelően kidolgozottak, aktualizáltak. Az egyetemi szervezeti és működési
szabályzat (SZMSZ) és annak kari kiegészítései a kar honlapjáról elérhetőek. Vezető testülete a többi
karhoz hasonlóan a Kari Tanács, melynek üléseit a dékán vezeti. A dékán feladata a kar irányítása,
képviselete, ő a munkáltatói jogok gyakorlója, az Egyetemi Tanácsban egy, a Kari Tanács által választott
oktatóval együtt képviseli a kart. A dékán munkáját oktatási, tanulmányi és tudományos (az organogram
szerint kutatási) dékánhelyettes segíti, ez utóbbi tisztet a kar prodékánja látja el. A kar az SZMSZ-nek
megfelelően Diákjóléti, Etikai, Fegyelmi, Kreditátviteli, Tanulmányi és Kinevezési Bizottságot működtet.
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A minőségbiztosításért a Kari Tanácsnak alárendelt Minőségbiztosítási Bizottság felel. A kari HÖK
részvétele a bizottságokban biztosított és a kar vezetése tanrendi, pénzügyi és egyéb hallgatókat
közvetlenül érintő kérdésekben egyeztet a HÖK vezetőivel.
Az oktatást (és a kutatást) a 15 tanszék és a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet szervezi,
munkájukat az Informatikai Oktatási és a Testnevelési Csoport segíti. A posztgraduális szakokat a Deák
Ferenc Továbbképző Intézet gondozza, amely a piaci igényeknek megfelelően szervez képzéseket
jogászoknak és nem jogászoknak, valamint szakvizsga előkészítést is hirdet.
Az egyetemi stratégia kari megvalósítása érdekében a JÁK különösen fontosnak tarja a nemzetközileg is
ismert és elismert, magas színvonalú jogi képzés megvalósítását (elitképzés) és nemzetközi képzések
kialakítását. Ennek érdekében Tudományos Tanácsadó Testületet működtet, amely segíti az
Intézményfejlesztési Terv kari megvalósítását.
Az oktatás területén a karok közötti együttműködés egyik jó példája a közszolgálati szak átvétele a
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kartól. A szakot továbbra is a két kar közösen oktatja, de az indítás
joga 2015-től a jogi karé lesz. A joghallgatók érdeklődése indokolta ezt a váltást az egyetemen belül, akik
a jogász szak mellett akár párhuzamos képzés keretei között végezhetik ezt a szakot. A kar oktatói a
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyéb képzésein – nemzetközi tanulmányok, politológia – is
átoktatnak, de adnak kurzusokat a Hittudományi Kar számára is.
A kari C-SWOT analízis
Az elmúlt években a kari (és intézményi) működés legjelentősebb korlátja a kiszámíthatatlan finanszírozás,
amely a jogász szak esetében gyakorlatilag az államilag finanszírozott hallgatói létszám lenullázását
eredményezte. Ez ugyanakkor a szak hallgatói létszámának csak kismértékű csökkenését, ellenben a
hallgatók felkészültségének alacsonyabb szintjét eredményezte. Kérdés ugyanakkor, hogy a stratégiai
célként megjelölt elitképzés mennyire valósítható meg gyengébb felkészültségű hallgatókkal. A képzési
kínálat bővítése és a nemzetköziesítés ebben a helyzetben fontos lehetőség.
A C-SWOT analízis erősen központosított, egységesített intézményi szempontokat tartalmaz, a kari
sajátosságok kevésbé kerültek megfogalmazásra: például nem esik szó az oktató-hallgatói arányról, a nagy
létszámú óraadó oktatóról vagy a budapesti székhelyű jogi karok közötti élesedő versenyről.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az osztatlan jogász szak mellett osztott képzéseket is bevezettek az előző akkreditációs ciklusban: 2005től működik a nemzetközi igazgatási alapszak, amelyre ráépülő szakként 2009-től az európai és nemzetközi
igazgatási mesterszakot is elindították. 2012-ben illetve 2013-ban a képzési kínálat továbbii két
alapképzési szakkal (igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási) bővült. Az osztott képzések az új
felsőoktatási környezetben részben kivezetésre kerülnek. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény által adott lehetőséget kihasználva korábban szakirányú továbbképzésként indított kodifikátor
képzést átalakítva, ma már LL.M. szakként hirdetik meg, kizárólag részidős képzésben.
A felsőoktatásban bekövetkezett változások a jogászképzést országosan igen radikálisan érintették,
amelyre egyetlen egy jogi kar, így a PPKE JÁK sem tudott felkészülni. Egyrészt drasztikusan
lecsökkentették az osztatlan jogászképzésbe felvehető államilag finanszírozott hallgatók létszámát. Amíg
2010-ben 1684 állami ösztöndíjas hallgatója volt a karnak, addig 2013-ban csak 875. Az utóbbi két évben
a felvetteknek már csupán 5%-a ösztöndíjas. Ez a kar pénzügyi bevételeit is alapvetően érintette, bár az
állami normatíva csökkenését jelentős részben lehetett az önköltség összegével pótolni. Ebben a helyzetben
mutatkozott meg az egyetem irányításában 2013-ban bekövetkezett változás fontossága és ésszerűsége,
mert a törvényi változás miatt bekövetkezett helyzetet a központi irányítás – ha lehet ezt mondani –
könnyebben tudta kezelni.
Az államilag finanszírozott helyek elvesztéséből adódó nehézséget tovább növelte a kormány azon
döntése, hogy létrehozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, s a közigazgatási képzési területbe tartozó
szakok indítását kizárólag ezen egyetem számára teszi lehetővé, a többi egyetemen csak erőteljes
létszámkorlátozással, amely a képzést veszteségessé teszi. Az intézkedés következtében a PPKE JÁK
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vezetése arra a döntésre jutott, hogy 2015-től már nem indítja el az igazgatásszervező alapszakot, 2016-tól
pedig a nemzetközi igazgatási alapszak, és az európai és nemzetközi igazgatási mesterszak indítását
függeszti fel. (Ennek fényében megkérdőjelezhető a 2015 őszétől indítandó közszolgálati szak
sikeressége.) Ezek a döntések azt mutatják, hogy a dékáni vezetés felelősen irányítja a kart, ugyanakkor a
bevételi források kiesését valamivel pótolnia kellett; amit Deák Ferenc Továbbképző Intézetben a
gyakorlati igények „szülte” szakirányú továbbképzések és rövid időtartamú kurzusok szervezésével
igyekeznek megoldani. Bár ezekkel a képzésekkel a kar a kieső bevételeinek egy részét pótolni tudta,
ugyanakkor jelentős létszámú gyakorlati szakembert kellett óratartással megbízni, ami az akkreditációs
követelmények alapján túl magas számú nem főállású oktató alkalmazását eredményezte. A JÁK
vezetésének tudatos döntése, hogy főállású oktatóit nem terheli „egyéb” óratartással, ezzel nem vonja el
őket a kutatói tevékenységtől, azonban a jövőt tekintve a vezetésnek megoldást kell találnia erre a
problémára.
A kar a hallgatói lemorzsolódást megpróbálja minimálisra csökkenteni. Törekszenek arra, hogy egyenletes
óraterhelést alakítsanak ki számukra, bevezették az évközi jegy számonkérési formát is. Mindezen
intézkedések egyrészről azt eredményezik, hogy szinte folyamatosan vizsgáztatnak az oktatók, másrészről,
ha a hallgató vizsgára készül szorgalmi időszakban, akkor az előadások látogatását mellőzi. Ez viszont a
következő kurzus elégtelen teljesítését rejti magában. A kar erőfeszítéseinek köszönhetően a
szemeszterenként 15 kreditnél kevesebbet teljesítő hallgatók száma csökken, az ajánlott képzési időt
túllépő hallgatók száma inkább stagnál, s nem növekszik a passzív félévet igénybevevő hallgatók száma
sem, miközben sok hallgató a tanulás mellett dolgozik is. Összességében a lemorzsolódó hallgatók száma
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A 2012/13-as tanévben 2,3% volt azoknak a hallgatóknak az
aránya, akiknek a jogviszonya nem a tanulmányok befejezése miatt szűnt meg.
A nyelvvizsga hiánya miatt a jogász szakon 8%, a karon pedig 14-17 % közötti hallgató nem kap diplomát,
ami a nemzetközi igazgatási szak magasabb nyelvi követelményeinek köszönhető.
A karon megalakulása óta komoly tudományos diákköri munka folyik, s ennek keretében a kétévente
megrendezésre kerülő OTDK –n igen jó eredményt érnek el: a PPKE JÁK hallgatói, a jogi karok
összehasonlításában a második, harmadik helyen állnak. Ez megalapozza a hallgatók további tudományos
pálya iránti érdeklődését, s nem véletlen, hogy a doktori képzésre is elsősorban e hallgatók közül
jelentkeznek és nyernek felvételt.
A kar doktori iskolájának hallgatói létszáma, különösen a levelező tagozaton lévők miatt magas,
ugyanakkor a számok jól mutatják, hogy reálisan a nappali tagozaton doktori képzésben részt vevőktől
várható az abszolutórium megszerzése. Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak mintegy harmada védi
meg disszertációját és szerez PhD fokozatot. Mindez azt is jelzi, hogy tudományos kutatómunkát nappali
tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatókkal lehet folytatni. Ők fogják részben a kar oktatói-kutatói
utánpótlását is jelenteni.
Végzettek elhelyezkedése
A végzett hallgatók elhelyezkedéséről az egyetem központilag készít felméréseket, ezek eredményeit a kar
vezetése értékeli. A felmérések szerint a hallgatók legnagyobb része ügyvédjelöltként helyezkedik el, ezt
követi a különböző egyéb jogi végzettséget igénylő munkakörök (jogi előadó, referens, bíróságiügyészségi fogalmazó). A hallgatók kisebb része jogi végzettséget nem igénylő munkakörben dolgozik. A
kar a végzett hallgatókból közösséget próbál szervezni, a közvetlen kapcsolat fenntartására törekszik. A
munkáltatói visszajelzésekről nincs információ.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A karon az elmúlt öt évben 18 főállású oktató szerzett PhD fokozatot, 10 főállású oktató habilitált, és 9
oktatót egyetemi tanárrá neveztek ki. Két oktató MTA doktori címet szerzett. Ezek a számok azt mutatják,
hogy a kar vezetése tudatosan építi fel a kar oktatói állományát, ügyelve arra, hogy a tudományos életben
minden területen és szinten megfelelő oktatói – kutatói állománnyal rendelkezzen. Az MTA köztestületi
tagjai közül is megfelelő számú oktató dolgozik a karon, ami a tudományos fokozatoknak köszönhető. E
számok is alátámasztják, hogy a kar nem véletlenül kapta meg a kiemelt kutatóegyetemi kar címet.
A kar a tudományszervezés segítése érdekében létrehozta az ún. tudományszervezési keretet, ebből
támogatják az oktatók külföldi kutatóútjait, illetve a nemzetközi konferenciákon való részvételt.
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Bevezették a kutatási tevékenységek mérését, melynek keretei között egyrészt a publikált eredményeket
„fajsúlyuk szerint” osztályozzák, és pontozzák, másrészt egyéb kutatói tevékenységeket szerepeltetnek,
mint pl. konferencia előadások, opponensi feladatok ellátása, kodifikációs tevékenység. Több folyóiratot
adnak ki, így a nemzetközi Pázmány Law Review-t; és a hazai tudományos szakfolyóiratot a Iustum
Aequum Salutare-t. Könyvsorozatokat indítottak, melyek elősegítik azt, hogy az oktatók publikációs
lehetőségei is növekedjenek. A publikációs számok azt mutatják, hogy az oktatók publikációinak a száma
2012-ig emelkedett, azt követően kissé csökkent. Az elmúlt öt évben mintegy 1600 közlemény jelent meg
a kar oktatóitól a főállású oktatók évente átlagosan 4 publikációt jelentetnek meg, amelynek a fele
folyóiratcikk. A kar vezetésének arra kell ügyelnie, hogy a tudományos fokozatot elért oktatók belső
meggyőződésévé váljon a megfelelő szintű tudományos publikációs tevékenység. Ehhez a kar jó hátteret
biztosít, az oktatóknak élnie kell ezzel.
A karon jelenleg két kutatóközpont – Ereky István Kutatóközpont, Versenyjogi Kutatóközpont - és több
kutatócsoport működik, melyek tevékenységükhöz jelentős pályázati forrást is tudtak/nak biztosítani. Az
oktatók által elnyert nagyobb pályázatok ugyanakkor azt mutatják, hogy sajnos ezek néhány oktatóhoz,
illetve kutatócsoporthoz kötődnek, így a kar egésze szempontjából jelentős területek – polgári jog, büntető
jog, közjog - pályázati forrás nélkül maradnak. Lehetséges, hogy a kar a TÁMOP forrásokból ezt képes
kiegyensúlyozni, de az oktatóknak törekednie kell arra, hogy a szűkülő bevételi kereteket pályázatok útján
kíséreljék meg pótolni.

2.3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodását negatívan érintette ugyan az államilag támogatott hallgatói létszám csökkentése, de
az önköltséges és költségtérítéses hallgatói létszámból adódó bevétel pótolta az így kieső forrásokat. A
továbbképzéseket szervező Deák Ferenc Intézet szintén megfelelő bevétellel rendelkezik a szakirányú
továbbképzések és szakvizsga előkészítők díjaiból. A kar szolgáltatásai iránt tehát összességében
fizetőképes kereslet mutatkozik.
Az oktatók a nagyobb összegű pályázatokat az OTKA, az Európai Bizottság és a Gazdasági Versenyhivatal
által kiírt pályázatok révén tudtak elérni, míg a kar egésze a TÁMOP pályázatok keretei között jutott
többletbevételhez. A pályázati eredményesség egyes szakterületeken jól segíti a szükséges bevételek
megteremtését.
A kar gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott, ezt mutatják egyrészt a számok, másrészt a kar
törekvései a bevételi források növelésére, de elősegíti ezt az egyetemen belül 2013-ban végrehajtott
központosítás is, amely egy racionális gazdálkodást tud biztosítani az egyetem egészének, s ezen belül az
egyes karoknak. A szentszéki megállapodással kiszámíthatóbb pénzügyi helyzet segíti az egyetemet.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az eljárások központilag szabályozottak, a minőségbiztosítás elsődleges felelőse a központi
minőségbiztosítási osztály (KSMPO). A központosítás jelentős előrelépést eredményezett a
minőségbiztosítás terén. A felméréseket a KSMPO végzi, és az eredményekről tájékoztatja a kart. A kari
Minőségbiztosítási Bizottság elnöke a Kari Tanács által választott professzor, felügyelője az oktatási
dékánhelyettes. A bizottság a Kari Tanácsnak, mint a kari stratégia jóváhagyási fórumának köteles
beszámolni az elvégzett munkáról. Az egyetemi minőségbiztosításért felelős központi szervezeti egységgel
az oktatási dékánhelyettes végzi a koordinációt.
A kar stratégiájának fontos eleme a kiemelt kutatóegyetemi kar státuszának elérése, illetve megtartása.
Ennek megvalósításában a jelenleg működő, lazább szerkezetű kutatócsoportok mellet kutatóközpont
felállítását tervezik, melynek minőségügyi feltételei, az oktatásfejlesztési célok (elit jogi képzés, államközi
programok, nemzetközi képzések) mellett szintén prioritást élveznek.
Az elmúlt évben intézményi minőségbiztosítási audit vizsgálat ellenőrizte a kar működését. Az ennek
eredményeként feltárt fejlesztési igényeket még az audit lezárása előtt ki lehetett elégíteni.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok indításának és értékelésének szabályait az egyetem központilag szabályozza. Új
képzési program indításáról a Kari Tanács kezdeményezésére az Egyetemi Tanács dönt. A működés
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értékelése előre meghatározott mutatók alapján központilag történik, az eredményeket visszacsatolják a
dékán felé.
A kar kiemelt figyelmet fordít a végzettek arányának javítására. Ezért elsőrendű fontosságúnak tekinti a
hallgatók megfelelő tanulmányi időbeosztását. Ennek érdekében a különböző képzéseket összehangoltan
szervezi az óraütközések elkerülésére, ügyel a tanórák folyamatos egymásutániságára, általában a
hallgatók egyenletes terhelésére. A hallgatók teljesítményét féléves statisztikákkal kíséri figyelemmel az
esetleges sikertelenségek okainak feltárására, hogy azokra, a hallgatói képviselőkkel is megbeszélve, minél
hamarabb találjanak megfelelő megoldást az illetékes tanszékek.
A tanulmányi elcsúszásokat a kar rendkívüli vizsgalehetőségek beiktatásával igyekszik csökkenteni.
(elővizsga, csak vizsgás kurzus, kedvezményes vizsga).
Az oktatók hallgatói véleményezését (OHV) az egyetem központilag szervezi, ennek eredményét a kar
vezetése értékeli. Hallgatók elmondása szerint az OHV kérdőívekben közölt véleményekre a kar reagál
(pl. a tanulmányok gyakorlattal való szorosabb kapcsolatának igénye miatt a szabadon választható
gyakorlati kurzusok biztosítása). A hallgatók azt a tanszéket illetve oktatót „minősítik jobbnak”, akik az emailben történő hallgatói megkeresésekre azonnal reagálnak. Az egyetemi hallgatói motivációs vizsgálat
szerint a hallgatók háromnegyede ugyanezt az intézményt és szakot választaná, ami pozitív visszajelzés a
kar vezetése számára.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
Az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) kari kiegészítéssel egységes szabályzatban
határozza meg a hallgatói teljesítmények értékelésének rendszerét. Az egyes tantárgyak tekintetében az
értékelési kritériumokat és módokat az illetékes tanszékek előzetesen és világosan közzéteszik.
A TVSZ a tanév időbeosztása, a mintatantervek és a tanulmányi információkat tartalmazó hirdetmények
és az űrlapok a kari honlapról elérhetőek. Elbocsátási ok alól méltányosságból való mentesítésről a
tanulmányi dékánhelyettes dönt.
A hallgató teljesítményét az általános szabályoknak megfelelően félévközi vagy vizsga tipusú
számonkéréssel lehet értékelni. A vizsga írásbeli, szóbeli vagy kombinált vizsga. Ha a félév elején
félévközi tanulmányi követelményeket ír elő az adott tárgy vonatkozásában az illetékes tanszék, akkor
ezek teljesítése nélkül nem lehet vizsgára jelentkezni. A hallgatók általában elégedettek a vizsgák és
vizsgakövetelmények időben való meghirdetésével, alkalmanként előfordul azonban, hogy a jogi területen
megjelenő új kiadású ismeretanyagról csak közvetlenül a vizsga előtt értesülnek.
A szakdolgozatok minőségének biztosítását szolgálja az a rendelkezés, amely szerint egy félévben egy
oktató csak 10 szakdolgozat témavezetője lehet. A záróvizsga bizottságok egy nap legfeljebb 15 hallgatót
vizsgáztathatnak.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A humánerőforrás tervezést nehezíti az állami finanszírozású helyek előre való leosztása az egyes
szakokra, valamint a konkurens képzési helyek megjelenése. A megbízással oktatók nagy száma a kar
tudatos minőségpolitikájának része. Az oktatás színvonalának növelése érdekében, ami egyben a jogász
hallgatók részéről is felmerülő igény, a cél a gyakorlati képzés erősödése. A megbízásokat az előremutató
eredmények biztosításának elvéhez igyekeznek rendelni, a tehetségesebb doktoranduszok bevonásával, a
szakirányú továbbképzéseknek a saját vezető oktatók kutatási területein kívül eső területek
szakembereinek (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) meghívásával, akik egyrészt
gyakorlati órákat, másrészt a hallgatók által szabadon választható fakultatív kurzusokat tartanak. A kar
által bevett gyakorlat szerint az óraadók jelentős része ingyen végzi oktatói feladatait. Ennek minőségét
részben magának az óraadónak a szakmai kompetenciája biztosítja, részben a hallgatók által történő oktatói
véleményezéssel felügyelik. Az óraadók létszámát az itt említett oktatói körön kívül jelentősen bővítik a
záróvizsgákra elnöknek, tagnak meghívott szakemberek – akikkel önkéntes szerződést kötnek az Oktatási
Hivatal által működtetett FIR előírása szerint –, valamint a Deák Ferenc Intézetében meghirdetett
szakirányú továbbképzések, illetve rövid időtartamú tanfolyamok oktatói. Ezzel a kar főállású és megbízott
oktatói statusú oktatóinak aránya az utóbbi felé tolódott el oly mértékben, amely a jelen jogszabályi
előírások alapján megengedhetetlen.
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A jelenlegi oktatói létszám 262 fő, ebből 70 fő első helyen, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató.
Közülük negyvenen rendelkeznek tudományos fokozatta (egy fő az MTA rendes tagja, egy fő az MTA
doktora). Az oktatók mintegy fele 30-40 év között van és csak öten töltötték be a 63 életévüket. Az oktatói
korfa tehát ideálisnak mondható, az utánpótlást a kar tudatosan tervezi. Az oktatók tudományos
tevékenységét a kar különböző eszközökkel segíti (ld. Kutatás-fejlesztés fejezet.) Az oktatói létszámot
tekintve a főállású oktatók és a megbízott óraadók számát s azok arányát tekintve továbbra is anomália
mutatkozik. A kar vezetésének figyelnie kell arra, hogy az elért tudományos fokozatokkal a kar oktatói ne
elégedjenek meg, hanem az egyetemi oktatótól elvárt szinten végezze továbbra is tudományos kutató
munkáját mindenki, amely a megfelelő számú publikációban testesül meg.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar infrastruktúrája megfelelő. Egy épületben találhatók az előadótermek, szemináriumi – gyakorlati
termek illetve az oktatói szobák. A kar igyekszik saját bevételből felújítani a meglévő épületét.
A kari könyvtár nemcsak a hallgatók igényeit szolgálja, hanem a tudományos munkához is megfelelő
szolgáltatást (folyóiratok, szakkönyvek) is nyújt. A JÁK szinte duplájára emelte a könyvbeszerzési keretet,
online adatbázisokat finanszíroz. A jó könyvtári állomány – kb. 42 000 kötet – mellett elegendő számú
olvasói férőhely és számítógép is a hallgatók rendelkezésére áll. Ez kiemelendő annak ellenére is, hogy
Budapesten a joghallgatók könyvtári „ellátottsága” különösen jónak mondható.
A számítógépes ellátottság megfelelő, a kar 11 szervert működtet, az oktatóknak és hallgatóknak 3 nagy
adatbázishoz van hozzáférésük,100 hallgatói gép szolgálja az oktatást.
A kar stratégiai céljai közé tartozik a hallgatók megfelelő nyelvi képzettsége, ezért nagy hangsúlyt fektetett
a nyelvi labor fejlesztésére. Egyrészt nappali és levelező tagozatos hallgatók számára ingyenes nyelvi
kurzust biztosít elsősorban angol és német nyelven, ha szükség van rá francia nyelvből is, hogy a hallgatók
lehetőleg időben megszerezzék a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsgát. Másrészt szaknyelvi, és
szakfordítói tanfolyamokat is szerveznek angol, német, francia, olasz és latin nyelvből.
A JÁK kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. A kari tehetséggondozó program részei a szorgalmi
időszakban heti, két-heti rendszerességgel megtartott tehetséggondozó előadássorozat, a mentorprogram,
valamint módszertani előadássorozat, mely utóbbi az OTDK tréning formáját vette fel. A karon intenzív
TDK tevékenység folyik, a nagyobb tanszékek önálló tudományos diákkört működtetnek. A programban
résztvevő hallgatók száma évről évre növekszik. A rendelkezésre álló források függvényében lehetőség
kínálkozik külföldi tanulmányutak szervezésére.
A karon jellemző a segítőkész tanár-diák kontaktus. A hallgatók mellé mentorokat is állítanak, akik a
szakmai gyakorlatra készítik fel a hallgatókat, illetve a Karrier Iroda az, amely szintén a gyakorlati képzés
megszervezésében nyújt támogatást. A vizsgaidőszakon kívül ún. „előrehozott” vizsgát szerveznek olyan
kurzusok teljesítésére, amelyeknek van ráépülő kurzusa, és csak vizsgakurzusként hirdetnek meg kurzust,
amelynek nincs ráépülő tárgya, s amennyiben a hallgató kellő mértékben indokolja, kedvezményes
tanulmányi rendet kaphat.
Az önköltséges hallgatók részére saját bevételből ösztöndíjat alapítottak, amelynek keretei között, mintegy
30 hallgató a korrigált kreditindex alapján részesült tanulmányi ösztöndíjban.
A hallgatói sportolási lehetőség mérsékelt, a rendelkezésre álló spotpálya kicsi, ugyanakkor két félév
kötelező testnevelés szolgálja a hallgatók egészségének megőrzését.

3.6. A kar belső információs rendszere
A belső információk áramlása teljesen kielégítőnek mondható. Az elektronikus kommunikáció alkalmazott
formája az e-mail, a honlap és a Neptun Tanulmányi Rendszer. A kari honlap külön foglalkozik a
tehetséggondozással és TDK-val, folyamatosan frissülő információ megjelentetésével.
A karon belüli kapcsolattartás intézményi hátterét a dékán által elnökölt heti Vezetői Értekezlet jelenti,
mely olyan érdekegyeztető, döntés előkészítő értekezlet, amelynek révén a belső kapcsolattartás a
leghatékonyabban megvalósul. Emellett a JÁK belső információs rendszerében fontos szerepet játszanak
a Kari Tanácsi ülések, az összdolgozói értekezletek, a professzorokkal és tanszékvezetőkkel kibővített
Tudományos Tanácsadó Testület, valamint a szervezeti egységek vezetőivel történő folyamatos
konzultációk.
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A diplomás pályakövetés rendszerének (DPR) irányítása intézményi hatáskörbe került. Ezen kívül a
végzett hallgatókkal való kapcsolattartás egyéb lehetőségeit is folyamatosan fejlesztik.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A JÁK vezetése közt szoros párbeszédet folytat a hazai jogi és igazgatási képzést folytató fakultások
vezetőivel. Ennek a kapcsolatnak a rendszeresített formája az évente két alkalommal megrendezett dékáni
kollégiumi ülések. Rendszeresen képviselteti magát jogi és igazgatási szakmai csoportok, köztestületek,
igazságszolgáltatási szervek konferenciáin, szakmai napjain.
A külső kapcsolatrendszer további eleme az évente megrendezésre kerülő Karriernap, ahol külső cégek,
illetve öregdiákok bevonásával igyekeznek minél szélesebb körben és minél alaposabban tájékoztatni
hallgatóit a munkaerőpiaci követelményekről és lehetőségekről.
A hallgatói létszám csökkenését többek között a beiskolázási stratégiával próbálják ellensúlyozni. A kar
vezetése, a fiatal kollégák és a vezető oktatói igyekeznek minden, a Katolikus Egyház által fenntartott
középiskolában tájékoztatni a 11. és a 12. évfolyamos diákokat a PPKE JÁK-on folyó oktatói – kutatói
munkáról. Ezen kívül nyílt napot tartanak, illetve részt vesznek az országos szervezésű Educatio
kiállításon. Hallgatói beszélgetés során több hallgató nyilatkozta azt, hogy a kar által szervezett programok
„győzték meg” arról, hogy a JÁK-ra felvételizzen.
A kar vezetősége, az egyházi középiskolai öregdiák-hálózathoz hasonlítható identitás kialakításához
hasonló élő közösség kiépítését tervezi, ennek érdekében megkezdte az együttműködést a katolikus
középiskolákkal.

III. Javaslatok a kar további működésére
Összegzésül megállapítható, hogy a PPKE Jog és Államtudományi Kara a legtöbb szempontból megfelel
az akkreditációs előírásoknak. Az egyetem és a kar tudatos, átfogó stratégiájának köszönhetően az oktatóikutatói munka megfelelő. Vigyázni kell arra, hogy az elmúlt öt évben elért eredményeket ne csak szinten
tartsák, hanem fejlesszék is. A kar infrastruktúrája jó, könyvtári ellátottsága, a számítógép park megfelelő.
Javaslatok:
1.

Változtatni szükséges a főállásban és a megbízásos jogviszonyban alkalmazott oktatók arányán
függetlenül attól, hogy ezt a nem megfelelő arányt a Deák Ferenc Intézet – mint továbbképző
központ – által foglalkoztatottak adják.

2.

Az igazgatási szakok fokozatos kivezetésével a kar képzési kínálata jelentősen csökken, amit a
bizonytalan jövőjű közszolgálati szak átvétele sem ellensúlyoz. A karnak stratégiai döntéseket kell
hozni a képzési kínálat megújítása érdekében.

3.

A kar jövőjének „tervezése” szempontjából lényeges lenne kari szintű DPR és OHV elemzések
készítése.

4.

A jövőben át kell gondolni az előadások és a gyakorlatok együttes kreditértékelését. Amennyiben
marad a jelenlegi gyakorlat, akkor meg kell oldani, hogy a honlapján valamennyi tanszék időben
közölje az általa oktatott kurzusokhoz tartozó gyakorlatok feltételeit.
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PPKE Hittudományi Kar akkreditációs értékelése
I.

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2 SZ. MAB HATÁROZAT

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS
Egyetem
Hittudományi Kar

A (AKKREDITÁLT)
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karát a MAB egyetemi karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg.
Egy vagy több képzési területen (ténylegesen 1)17, tudományterületen (ténylegesen 1)18, több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés19, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is
szervez oktatást.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(13 főből 13 fő: 100 %), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 10 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint kollégiumi férőhelyek, sport
és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézmény minőségbiztosítási és - fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárásai:
o Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért
felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
o

17

A vonatkozó képzési terület(ek) felsorolása: hitéleti.

18

A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: hittudományok.

19

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A megelőző akkreditációs eljárásban megfogalmazott észrevételeket és javaslatokat a Hittudományi Kar
az adott lehetőségei között megvalósította, illetve intézkedései során figyelembe vette. Az eltelt időszakban
jelentős lépések történtek az oktatói nemzedékváltásban, öt új minősített oktató került a karra, hárman
nyugdíjba mentek.
A kar felszereltsége kiemelkedő, szakanyagot gondozó könyvtára és technikailag jól felszerelt kánonjogi
kutatóközpontja országos jelentőségű érték, melynek kihasználtsága a korábbi észrevételeket is figyelembe
véve növelhető lenne. Az előző intézményakkreditációs jelentésben szerepelt, hogy „különböző
módszerekkel elő kell segíteni a könyvtár jobb kihasználását”.A kar ennek érdekében az egyébként
magángyűjtemény státuszú könyvtár látogatását bárki számára lehetővé teszi.
Az elmúlt 5 év tekintetében a legnagyobb és legfontosabb változást az általánosan tapasztalható hallgatói
létszámvisszaesés jelenti. A HTK vezetése és az egyes szakok felelősei ezt a súlyos problémát érzékelik,
a kiutat kereső, célzott kari stratégia kidolgozása és megerősítése a közeljövő sürgős feladata, ami felé az
első lépések már megtörténtek. A hallgatói létszám csökkenése azonban elősegítette a MAB azon korábbi
ajánlásának megvalósulását, mely szerint a karon „intenzívebb együttműködésre kell törekedni tanár és
hallgató között”. Jelenleg mintegy 10 nappali és 10 részidejű képzésben részt vevő hallgató jut egy
oktatóra.
A korábbi MAB határozat kiemelte, hogy nem tartja szerencsésnek az ún. „opciós” rendszer hagyományát,
amely szerint a kar egy tanszékvezetői helyének megüresedése esetén a többi tanszék professzorainak
előjoga (opciója) van annak elfoglalására az esetleg egyéb helyről pályázókkal szemben, mivel a szent
tudományok erős szakosodása miatt a rendszer felett eljárt az idő. A kar az utóbbi években kerüli is ezt a
gyakorlatot.
A kar – az egyetemhez hasonlóan – a nemzetközi együttműködések és ismertség területén tovább fejlődött
az elmúlt öt évben. Minden évben szerepelnek az oktatásban külföldről meghívott előadók, ami egyrészt
azt bizonyítja, hogy a külföldi hasonló jellegű intézmények elismerik és méltányolják a kar színvonalát,
másrészt azt is bizonyítják, hogy a növendékek között sokan képesek idegen nyelven követni előadásokat.
Nemzetközi kapcsolatai megmutatkoznak abban is, hogy a PPKE tanárai külföldi kongresszusokon
meghívott előadóként vesznek részt.
Az intézmény egészére vonatkozó integrációt, illetve együttműködési hatékonyságot növelő javaslatok –
mint annak egyik kiemelkedő elemét – a HTK helyzetét is alapvetően érintették. Ennek nyomán az
egyetem más karaival szorosabbá vált az együttműködés, melynek legfőbb terepei a közös képzések és a
karközi intézetek.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A HTK-nak a katolikus felsőoktatásban hagyományosan kiemelkedő a szerepe, amely a Katolikus Egyház
saját akkreditációs rendszerében komoly minőségbiztosítási elvek mentén nyer további megalapozást és
megerősítést. Ennek megfelelően a kar felügyeleti hatósága a római székhelyű Congregatio de Institutione
Catholica, a kar nagykancellárja az egyetem fenntartójának, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának
(MKPK) az elnöke. Ez a szervezeti meghatározottság különösen is fontos eleme a teljes intézményi
működésnek, ami világosan körvonalazott és megvalósított rendszerben érvényesül, és az egyetemen belül
sajátos helyzetet biztosít a kar számára. A HTK és a kari szinten működő Kánonjogi Posztgraduális Intézet
(KJPI) ennek megfelelően nagyobb önállósággal rendelkezik, mint az egyetem többi kara.
A karra vonatkozó dokumentumok kidolgozottsága megfelelő, az előző akkreditációs ciklusban – részben
a korábbi látogatóbizottsági észrevételek és javaslatok nyomán – végrehajtott, intézményi szintű szervezési
és irányítási integráció után szervesen illeszkednek az intézményi rendbe. A HTK és a KJPI sajátos, tisztán
hitéleti, egyházi státuszából fakadóan az egyetemi szabályzatokhoz igazodó speciális szabályzatokkal
rendelkezik (külön-külön SZMSZ, Belső Szabályzat, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Felvételi Szabályzat,
Doktori Iskola Szabályzat, Doktori Iskola Képzési Terv). Sajnálatos módon a kari és az intézeti szervezeti
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és működési szabályzat nem érhető el a honlapon, de az Önértékelés szerint a dékáni hivatalban
hozzáférhető.
A kar irányítását a dékán két tagú tanács segítségével látja el. Munkája során együttműködik a prodékánnal
és a KJPI vezetőjével, és közvetlenül is kapcsolatot tart fenn a nagykancellárral és a püspöki
konferenciával. A testületi döntést igénylő ügyekben a Kari Ülés határoz.
A Kánonjogi Posztgraduális Intézet a PPKE többi karával azonos szinten helyezkedik el az egyetem
szervezeti struktúrájában, elnökének a dékán jogkörével azonos jogköre van. Jelenleg az elnök az egyetem
rektora, ami segíti az intézet kohézióját. Az intézet feladata a Hittudományi Doktori Iskola kánonjogi
doktori programjának irányítása mellett a kánonjogi baccalaureatusi (mesterszintű végzettség), licenciatusi
képzések gondozása és a fokozatok kiadása. A kánonjogi licenciátus megszerzéséhez 3 év elvégzése
szükséges, ami része a PhD képzésnek, a kánonjogi baccalaureátus két éves és része a licenciátusi
képzésnek.
A kari HÖK képviselőivel való egyeztetés rendszeres, a hallgatói képviselet részvétele a döntéshozatalban
és a kar ügyeiben szabályosan zajlik.
A tanszéki rendszer – a 12 önálló, lényegében „egyszemélyes” tanszék – sajátos, több szempontból nem
korszerű szerkezetet ad a karnak, s a korábbi opciós rendszert – üdvözlendően – immár kerülő
utánpótlásban gyakorlati nehézségeket is okoz, de ez a kar vezetése szerint „kívülről”, a vonatkozó egyházi
előírásokból következő intézményi kötelezettség. Jelenleg egy tanszék vezetése nem megoldott.
Külön figyelmet érdemel az a korábban már megkezdett, de az elmúlt években az intézményi integrációval
jelentősen megerősített együttműködés, amely a HTK részvételével az intézmény többi karával – a
kölcsönösség elvét is hatékonyan alkalmazva – megvalósul. Ebben kiemelkedő szerepe van a különböző
tudományterületek szakértőit és tudományos eredményeinek megosztását elősegítő intézményi intézeti
rendszernek, amely a közelmúlt egyik örvendetes fejlesztése volt. A sokrétű képzési és kutatási
együttműködés jelentősen növeli az infrastrukturális és oktatási hatékonyságot, optimalizálja az
együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználtságát.
A kar országos vezető szerepét mutatja, hogy négy katolikus hittudományi főiskola minőségét ellenőrzi
affiliációs szerződés útján.
A kar vezetésének konkrét elképzelései vannak a jövőre nézve mind az oktatás, mind a kutatás területén,
amelynek legjelentősebb eleme az oktatói-hallgatói mobilitás és a meglévő szakok fejlesztése (új
specializációk, angol nyelvű képzés), valamint egy új szak (egyházzenei) indítása.
A kari C-SWOT analízis
A kar C-SWOT analízise összességében reális képet ad a karon folyó képzések külső és belső adottságairól,
illetve – a gyorsan változó felsőoktatási környezet világában – az elmúlt évek tapasztalataira alapozott
tendenciákról. A táblázat tükrözi azokat a kezdeményezéseket és erőfeszítéseket is, amelyeket a kar annak
érdekében tett, hogy a képzés és kutatás terén stratégiai pontokat építsen ki a fejlesztésre és a képzési
kínálat szakmai erősítésére. Az analízis megalapozottan számol azzal, hogy a teljes intézmény és
különösen is a Hittudományi Kar nemzetközi együttműködési rendszerében bekövetkezett nagyarányú
fejlesztés stabilizáló hatással lehet a várhatóan tovább szűkülő hallgatói létszámadatok ellenére is. Ez
utóbbi nevesített gyengeség – amely szintén az elmúlt évek tendenciáin alapul – fontos jelzés arra, hogy a
kar tisztában van és önreflexiójában tudatosan törekszik kezelni ezt a nehézséget is, amely ugyan a
kormányzati kötelezettségvállalás következtében jelenleg nem érinti közvetlenül a képzések anyagi
fenntarthatóságát, mégis indokolt kiemelt problémaként kezelni, ahogyan azt a kar teszi is. A C-SWOT
analízissel kapcsolatban ugyanakkor hiányérzetet jelent, hogy a csökkenő hallgatói létszám kezelésére a
tényszerű megállapításokon túl részletesebb cselekvési tervre nem található konkrét utalás.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A HTK öt szakot működtet hittudományi területen, közülük a katolikus teológus szak szerepe a
hagyományokra és a magas szintű oktatási-kutatási tevékenységre tekintettel meghatározó az egyetem
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képzési kínálatában. A kar általános helyzetének bemutatásában már említettük a jelentkezők, felvettek és
végzettek létszámarányaiban mutatkozó folyamatos és nagyarányú csökkenést. Az intézmény által
megadott kari adatok szerint a 2010-es 70 fős első évfolyamos létszám 2014-re 41 főre esett vissza. 2014ben összesen 284 hallgatója volt a karnak, ebből 40 fő passzív hallgatói státuszban. Ebben az évben
összesen 46 oklevelet adtak ki. Az aktív hallgatói állomány jelentős része a teológia osztatlan mesterszakon
tanul (102 fő) A hallgatói létszámcsökkenés közvetlen anyagi következményeit ugyan a Magyarország és
az Apostoli Szentszék közötti nemzetközi szerződésben rögzítve sikerült kivédeni, ugyanakkor a karon
folyó képzési és oktatási tevékenységre mindez közvetlen hatással van. A papképzésben az adott
létszámkeretek között lényegében minden hallgatónak lehetősége van külföldi képzésben való részvételre
és – amennyiben személyes adottságai és felkészültsége ezt lehetővé teszik – elismert tudományos
eredmények elérésére. Más szakokon tanulók esetében ez – többnyire az egyes szakok sajátosságaiból
következően – csak korlátozott mértékben válik lehetővé.
Végzettek elhelyezkedése
A Hittudományi Karon végzettek körében ugyan kisebbséget jelent, ugyanakkor mind hagyományában,
mind teológiai relevanciájában a legfontosabb a papi hivatásra készülő teológusok közössége. Természetes
dolog, hogy a fenntartó egyház illetékeseivel – elsősorban az egyházmegyés püspökök körével – fenntartott
személyes kapcsolat az egyházban való elhelyezkedés döntő eleme. Ezt az elhelyezkedést, illetve az
egyház szélesebb valóságával való megismerkedést segíti a papképzés hátterében meghúzódó – mintegy
sajátos „szakkollégiumként” működő – Papnevelő Intézet is.
A karon működő egyéb szakok, illetve a nem papi hivatást választó teológusok tekintetében nagyobb
változatosság figyelhető meg az elhelyezkedés szempontjából is, amit az egyes szakok értékelésének
összefüggésébe állítva érdemes vizsgálni. Átfogóan megállapítható, hogy az ezeken a szakokon végzett
hallgatók elhelyezkedése gyakran nem tervezett, illetve eleve olyan kiegészítő ismeretek megszerzésére
irányul, amelynek célja vagy a már gyakorolt hivatásában való alkalmazás, vagy az egyházi
közösségekben/plébániákon végzett önkéntes szolgálatot segítik. Kiemelten fontos és kívánatos, hogy az
egyes szakokra jelentkező hallgatók létszámának tendenciáit elemezve a kar minél teljesebben nyomon
kövesse és szakszerűen kiértékelje, hogy az adott szakon szerezhető végzettséggel a hallgatók milyen
állásban/szolgálati körben végezhetnek munkát.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A karon folyó kutatás-fejlesztési irányokról átfogó és részletes bemutatást tartalmaz a kari önértékelési
anyag. Ez a munka egyrészt a Magyar Katolikus Egyház támogatásával, másrészt a nemzetközi –
elsősorban katolikus – intézményekkel kialakított egyre szélesebb körű együttműködésben valósul meg.
Az intézmény a már említett intézeti rendszer kialakításával – minden részleges különállásból fakadó
esetleges szervezeti kényelmetlenség ellenére is –lényegesen hatékonyabbá tette a kutatás és az oktatás
tartalmi fejlesztési lehetőségeit.
A HTK országos jelentősége a katolikus felsőoktatásban meghatározó. Az affiliáció rendszere – amit a
korábbi akkreditáció során kritikai észrevételekkel is illettek – mára stabil működést mutat, s egyértelműen
megerősödött benne az intézmény, illetve a Hittudományi Kar minőséget biztosító szerepe is. A kar oktatói
– és kiemelkedő képességű hallgatói – aktív és elismert publikációs tevékenységet végeznek mind idehaza,
mind nemzetközi fórumokon. Külön említést érdemel a kar tekintetében a saját könyvsorozatok
megjelentetése, illetve a Teológia című szakkiadvány. A KJPI és a HTK közös, idegen nyelvű
szakfolyóirata a Folia Theologica et Canonica. A kar tudományos tevékenysége nemcsak hazai, hanem
regionális szinten is jelentős, a katolikus felsőoktatás szélesebb nemzetközi összefüggésében pedig több
területen is egyenrangú partnere a legkiválóbb intézményeknek. A publikációk száma 2009 óta mind hazai,
mind nemzetközi viszonylatban jelentősen növekedett, a közlemények minősége jól bizonyítja a kutatás
magas színvonalát. Megjegyzendő, hogy a kar folyóiratai csereforgalomban jelen vannak a világ nagyobb
teológiai fakultásain.

2.3. Gazdálkodás
A HTK gazdálkodásának szerkezetében alapvető változás ment végbe az előző akkreditációs látogatás óta.
Bár a legtöbb összetevő tekintetében a gazdálkodás kiegyensúlyozottságot mutat, az oktatási normatíva
összege azonban a felére esett vissza, miközben – az állammal történt megállapodás alapján – jelentősen
megnövekedett a más célokra költhető központi költségvetési támogatás összege. Az éves eredmény –
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változó mértékben, de tartósan – a negatív tartományban mozog, viszont az utóbbi két évben látható, hogy
a negatív eredmény a nagyobb arányú beruházások költségeivel arányosan változik. A felsőoktatás
finanszírozásának szerkezeti átalakítására vonatkozó elképzelések bizonytalansága ellenére is meg kell
állapítani, hogy a kar gazdálkodásában a hallgatói létszám csökkenésének megállítása, illetve növekvő
pályára állítása elkerülhetetlenül megoldandó feladatot jelent. Mindamellett örvendetes, hogy a kari
gazdálkodás adatai alapján az oktatás és kutatás minőségének a biztosítása finanszírozási szempontból nem
sérül.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar a PPKE egységes minőségbiztosítási rendszerét és minőségbiztosítási szabályzatát a Hittudományi
Kar és a Kánonjogi Posztgraduális Intézet a hitéleti képzésének sajátosságait szem előtt tartva specifikus
formában, korlátozott módon érvényesíti.
A minőségbiztosítás fóruma a Kari Ülés. A karon belüli közvetlen kapcsolatok miatt minőségügyi vezető
nincs, szerepét a kar dékánja tölti be. A képzés minőségére vonatkozói elvárásokat a Szentszék, és annak
akkreditációs szervezete, az AVEPRO szabja meg.
A HTK és KJPI az egyetem egységes minőségbiztosítási rendszerén belül a többi karnál viszonylag
nagyobb önállósággal végzi tevékenységét. A központi felmérésekre vonatkozó eljárás a HTK-ra
korlátozottan terjed ki. A felmérések eredményeit a kar dékánja közvetlenül kapja vissza értékelésre. A
dékán feladata, hogy a hallgatói képviselőn (Kari Diákbizottság vezetője) keresztül folyamatosan
tájékozódjon a Képzési Tervben szereplő célok megvalósulásáról, a képzésben résztvevők
megelégedettségéről, a minőségi működés céljaiba illeszkedő igényekről, és ezekről a Kari Ülésnek
előterjesztést tegyen.
A dékán a könyvtári fejlesztésre, az infrastrukturális, elsősorban informatikai ellátottságra, a honlap
karbantartásra és fejlesztésre vonatkozó informálódása alapján az akadémiai év első Kari Ülésére
Minőségbiztosítási Jelentést terjeszt be, melynek alapján kezdeményezheti a Minőségbiztosítási Terv
módosítását. Mind a jelentés, mind a tervmódosítás elfogadása a Kari Ülés hatásköre. A Minőségbiztosítási
Jelentés az egyetem központi minőségirányításához benyújtott Minőségbiztosítási Beszámolónak is része.
A kar tevékenységét és működését a római székhelyű Nevelésügyi Kongregáció is ellenőrzi; feléjük az
adatszolgáltatás a HTK tekintetében a dékán, a KJPI tekintetében pedig az elnök feladata.
A minőségi kritériumok érvényesítése terén sajátos feladata a karnak a magyarországi katolikus hitéleti
képzés egy részének egységes szempontok alapján történő ellenőrzése és felügyelete, amely a Katolikus
Egyház belső jogában jelenlévő ún. affiliációs rendszeren keresztül valósul meg. Az affiliáló intézmény az
Apostoli Szentszék által kötelezően előírt intézményi, infrastrukturális, minősített oktatói, valamint
oktatási anyagi kondíciók ellenőrzésén túl háromévente a Nevelésügyi Kongregációnak is megküldi
részletes jelentését. Jelenleg a PPKE HTK-hoz ilyen formában kötődik az Egri Hittudományi Főiskola, az
Esztergomi Hittudományi Főiskola, a szegedi Gál Ferenc Főiskola és a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A HTK új képzési programjait a dékán és a KJPI vezetője által meghatározott és a Kari Ülés által
jóváhagyott kari stratégiának megfelelően indítja, az Apostoli Szentszék kritériumainak, valamint a MAB
elvárásainak figyelembe vételével. A programok felülvizsgálata, a képzések korszerűsítése tekintetében a
hitéleti képzés tradicionális elemeit meg kell tartani. A tantárgyfelelős az egyházi szabályok keretei között
szabadon meghatározhatja a tantárgya tartalmát. A hallgatói mobilitás ugyanakkor lehetővé teszi más civil
tanulmányok beemelését is a tantervekbe. E tekintetben, a hallgatóság támaszthat kívánságokat, amiket a
diákbizottság beterjeszt a Kari Ülésre.
A PhD programok tekintetében a Hittudományi Doktori Iskolában a PPKE karai között kiemelkedően
magasra szabottak a követelmények.
A hallgatói elégedettségmérés és a diplomás pályakövetési rendszer (DPR) központosított keretek között
működik, a kulcsfontosságú mutatókat a kar értékeli. A hallgatói vélemények, elégedettségi felmérések és
visszacsatolások megvalósulását alapvetően határozzák meg az intézmény történeti hagyományai, s a
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kisebb kari létszámokból eredő közvetlen kapcsolattartás. Pozitív elmozdulást jelenthetne ugyanakkor az
éppen a kis létszámokból adódóan csekély erőfeszítéssel elérhető részvételnövelés, a felmérésekben és
visszacsatolásokban való hallgatói részvétel maximalizálása.
A hitéleti képzések sajátosságai miatt a DPR elemzésekor tekintettel kell lenni arra is, hogy ezeket a
szakokat a hallgatók nem feltétlenül a munkaerőpiaci elhelyezkedésük javítása, hanem inkább a
világnézetük elmélyítése, tudatosabb életszemléletük kialakítása érdekében választják.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények mérése és értékelése a HTK, illetve a KJPI Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzatában rögzített módon történik. A követelményeket a hallgatók számára az egyes
tanszékek és KJPI honlapjai előzetesen és világosan hozzáférhetővé teszik. A szabályzatok részét képezik
a méltányosságból alkalmazott eljárások.
A karon a hallgatói teljesítmények mérésében – vizsgák, dolgozatok, szakdolgozatok – a minőség
biztosításában általánosan elfogadott kritériumokat alkalmazzák, néhány szakon lehetne a végzéshez kötött
mérések (diplomamunka, záróvizsgák) esetében a külsős szakértők nagyobb bevonására törekedni. A
látogatóbizottsági tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az elvárások és teljesítmények kérdésében
az oktatók és hallgatók közötti kommunikáció kielégítő, az elmúlt években kifejezetten erősödött.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az oktatók minősítettségének, illetve tudományos tevékenységének mutatói mindenben eleget tesznek a
MAB előírásainak és elvárásainak. A teljes munkaidőben lévő oktatók többsége egyházi szolgálati
jogviszonyban a karhoz helyezett paptanár (dispositio). A katolikus közösségszervező szaknál a nem
hitéleti tantárgyak tekintetében, illetve a többi szak esetében a pedagógiai és pszichológiai tantárgyak
tekintetében sok az egyetem többi karáról átoktató tanár. A kánonjogász szak pedig eleve a jogi karral
együttműködve jött létre, így ezen a szakon a tantárgyak jelentős részét a jogi kar állományába tartozó
oktatók gondozzák.
Az oktatói korfa folyamatosan karban tartott, a nyugdíjba vonuló professzorok helyébe új, minősített, fiatal
oktatók felvételével. A teológiai képzés oktatói igénye tekintetében az Apostoli Szentszék is támaszt
elvárást. A rendes professzori státusz – ami egyben többnyire a tanszékvezetői státusz is – elnyerési útjába
beépített egyházi szűrők garantálják a tanári kompetencia meglétét az adott teológiai szakterületen.
A legutóbbi – 2010-es – akkreditációs eljárás során az oktatókkal való hallgatói elégedettség
összefüggésében tett kritikai észrevételek tekintetében megállapítható, hogy az időközben tett
intézkedésekkel és a végbement személyi változásokkal jelentős javulás következett be. A hallgatók
elismerik az oktatók kompetenciáját, ugyanakkor a megemelt minőség biztosítása érdekében fontos, hogy
az oktatók és a képzési tapasztalatok értékelésében, visszacsatolásában a hallgatók rendszeresen, és
lehetőleg egyre nagyobb arányban vegyenek részt.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A HTK mellett működő Központi Papnevelő Intézet, egyfajta szakkollégium a hivatás kiteljesedéséhez
szükséges tanulmányokban való elmélyüléshez; a szemináriumi képzés egyes tantárgyai kreditértékkel
speciálkollégiumként beépülnek a katolikus teológus szak tantervébe.
Az oktatási infrastruktúra a minőségi képzés igényeit minden tekintetben teljes mértékig kielégíti. Az
előadótermek részben az egyetem más karai részére is rendelkezésre bocsáthatóak, közelítve ezzel az
ingatlan optimális kihasználtságát. Az oktatási helyiségek a 21. századnak megfelelő korszerű
felszereltséggel rendelkeznek, a teremklíma szabályozását és az ülőbútorok ergonómiai alkalmasságát is
beleértve. Minden tanterem rendelkezik vezetékes internet elérhetőséggel. Az oktatástechnikai
berendezések mind a HTK-n, mind a KJPI-ben oktatott szakok elvárásait kielégítik. A hallgatók egyéni és
csoportos munkáját tanszéki szemináriumi helyiségek segítik.
Kiemelkedő infrastrukturális adottságot jelent a könyvtár és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás. A kari
könyvtár a teológiai szakterületekhez és kánonjogi tudományokhoz tartozó könyveken és folyóiratokon túl
egyéb, speciális dokumentumfajtákat is gyűjt és feltár, többek között levéltári anyagot is. A kutatási
infrastruktúrának is legfontosabb eleme a régió ezen egyedülálló szakkönyvtára, valamint az itt létrehozott
Nemzetközi Kánonjog-történeti Kutatócentrum. Az informatikai, számítástechnikai háttér is jól kiszolgálja
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a kutatási igényeket. A könyvtár a HunTéka integrált könyvtári rendszer használatával online szolgáltatást
is nyújt. A könyvtár kihasználtságára vonatkozó megállapításokat az II.1. pontban már részleteztük.
A kar a hallgatóinak sportolási lehetőséget a Jog- és Államtudományi Kar infrastruktúrájának
felkínálásával biztosít. Ehhez járul a Központi Papnevelő Intézet épületében és sportpályáján biztosított
sportolási és egészségmegőrzési lehetőség.
A hitéleti képzésnek megfelelő diákközélet programjaiban mind a HTK, mind a KJPI részéről egy-egy – a
Kari Tanács által megbízott professzor is részt vesz. Ezek a közösségi rendezvények kulturális
programokat is tartalmaznak, a hallgatói közművelődést is szolgálják. Külön kiemelendő a Központi
Papnevelő Intézetben működő, közel két évszázados múltra visszatekintő Magyar Egyházirodalmi Iskola,
mely nívós irodalmi önképzőkörként működik.
A kar hallgatósága körében – elsősorban a különböző szakok jellegéből adódóan – jelentős különbségek
mutatkoznak a közösségi életben és az intézményi információáramlásban való részvétel tekintetében. Az
ezekből az adottságokból eredő realitásokon túl kívánatos lenne a nem papképzésben résztvevő hallgatók
intenzívebb intézményi szervezettségének a megvalósítása.
A kar a hallgatók tanulmányi ösztönzését, valamint a tehetséggondozást különböző a Pázmány
Alapítványnál megpályázható ösztöndíjakkal, pályázatokkal és a Központi Alapokon (KAP) keresztül
támogatja. A tehetséggondozás eltér a felsőoktatás általános gyakorlatától, formáitól (TDK, demonstrátori
rendszer stb.), a tudományos kiválasztás elsősorban a közvetlen oktatói-hallgatói relációban valósul meg.
A külföldi tanulási lehetőségek széles körét az egyes külföldi egyetemekkel kötött keretszerződésekkel
segíti elő a kar, kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerére, valamint a kar és az intézet professzorainak
nemzetközi elismertségére alapozva. Az Erasmus+ program keretében bonyolított hallgatócsere is eszköze
a tehetséggondozásnak, melyből a kiutazó hallgatókon túl az ide érkező vendéghallgatóknak idegen
nyelven (angol, olasz) tartott kurzusok itthoni hallgatók által való felvétele is lehetséges. A kar és az intézet
nemzetközi szimpóziumok rendezésével is segíti az érdeklődő hallgatók továbbképzését.

3.6. A kar belső információs rendszere
A karon a belső információ áramlása teljesen kielégítőnek mondható. Nyomtatott tájékoztatásként a HTK
Diákbizottsága rendszeres bulletint bocsát ki a hallgatókat leginkább érintő intézményi, valamint
oktatáshoz kötődő információk közlésére.
Az elektronikus kommunikáció alkalmazott formája az e-mail, a honlap és a Neptun Egységes Tanulmányi
Rendszer. Az e-mail levelezőlista használata az aktuális központi információkat a leggyorsabban jutatja el
a kari munkatársakhoz. A kari honlap önálló linkjein érhető el az egyes tanszékekre vonatkozó információ,
a tanszék által az egyes képzésekben nyújtott tanegységek, azok követelményrendszere, tantárgyleírásai,
valamint a tanszék kutatási programjai. Külön linken található a hallgatóknak szánt naprakész információ,
követelményekkel, szabályzatokkal, félév beosztással, órarendekkel, terembeosztásokkal, oktatási
segédletekkel, tételsorokkal.
A Hittudományi Karon és Kánonjogi Posztgraduális Intézetben a kari, illetve az intézeti honlapon elérhető
aktuális tantárgyfelvételi és tantárgyi tájékoztatáson túl a hallgatói tájékoztatás és tanácsadás személyes
kapcsolatfelvétel alapján is működik.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A HTK honlapján elérhetők a kar és KPJI bemutatására szolgáló információk, a felvételizőknek szóló,
naprakész információkkal együtt. Az alapvető dokumentumok honlapon való naprakész elérhetőségének
biztosítása mind a kar, mind a KJPI tekintetében indokolt lenne.
A magyar olvasóközönség számára a kar főbb eseményeiről félévente közöl összefoglalót a Teológia című
szakfolyóiratban, valamint a KJPI az éves tevékenységéről a Kánonjog című szakfolyóiratban. További
nagy nyilvánosságot biztosít az intézményben folyó eseményeknek az Új Magyar Kurír internetes lap,
melynek folyamatosan frissülő híreit a magyar katolikus sajtó, és más, nem egyházi sajtótermékek is
átveszik.
A kar események, konferenciák szervezésével is szolgálja a nyilvánosságot, tájékoztatja a közvéleményt.
Évente két magyar, egy idegen nyelvű konferenciát szervez. Szegeden a PPKE védnökségével rendezik a
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Nemzetközi Biblikus Konferenciát, Passauval közösen – váltott színhelyen – rendszeresen szerveznek
nemzetközi konferenciasorozatot.
A fentieken túl a HTK nyílt napokat is tart, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a kar belső életébe,
programajánlataiba, oktatási rendszerébe.
A kar professzorai, hallgatói folyamatos kapcsolatot tartanak a protestáns egyházak testvérintézményeivel,
megjelennek az ORZSE-n, illetve ott részt vesznek a péntek esti szertartáson.

III. Javaslatok a kar további működésére
1.

A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb alapdokumentumok honlapon való közzététele
szükséges.

2.

Az egyetemi integráció megkezdett – s időközben jelentősen előrehaladott – folyamatában, az
átalakított szervezeti és működési rend optimalizálásában, az új szerkezet harmonizálásában és az
esetleges korrekciók végig vitelében a Hittudományi Karnak továbbra is kiemelt szerepe van. A
következő akkreditációs vizsgálatig ezek a folyamatok várhatóan befejeződnek, akkorra indokolt,
hasznos és fontos feladat lesz a tapasztalatokat bemutató és összegző, rövid
értékelés/hatástanulmány elkészítése.

3.

A kar tekintetében az elmúlt évek során, illetve az önértékelés és a C-SWOT analízis alapján a közeli
jövőben is a drasztikusan lecsökkent jelentkezői szám, illetve a felvett hallgatók számának
csökkenése jelenti a legnagyobb kihívást. A részletes kari értékelésben leírtakból is következően
kívánatos, hogy a kar – bár a probléma észrevételezésében és elemzésében eddig is jelentős
lépéseket tett – dolgozzon ki erre a jelenségre tudatos stratégiát, amely nemcsak tényszámokat és a
várható korlátokat veszi számba, hanem cselekvési tervet is tartalmaz e nyugtalanító tendencia
megállítására, lehetőség szerinti visszafordítására.

4.

A következő akkreditációs eljárásig erősítendő, javítandó a kar különböző szakjain tanuló hallgatók
intenzívebb és teljesebb körű bevonása mind a képzési/oktatási munka rendszeres értékelésébe,
mind a kari és intézményi információáramlásba.
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IV. Az intézményben folyó hitéleti képzések értékelése
PPKE Hittudományi Kar

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2/1. SZ. MAB HATÁROZAT

katolikus teológus
osztatlan mesterképzési szak (10/12 félév)

A (AKKREDITÁLT)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

lelkipásztori szakirány
szaklétesítési MAB határozat: 2006/6/X/3/40.
szakindítási MAB határozat: 2006/9/XII.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak képzési terve alapján alkalmas a KKK-ban felsorolt
kompetenciák elsajátíttatására, s nagyrészt megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek. A
tantárgyi struktúrája az Apostoli Szentszék Sapientia Christiana kezdetű rendelkezésének alapelveire épül.
A képzés 10 féléves 300 kredites képzés, melyet a lelkipásztori szakirányon két félév (60 kredit)
lelkipásztori gyakorlat egészít ki. A képzésben az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő. A legfőbb
ismeretkörök (pl. biblikum, egyháztörténelem, alapvető hittan, dogmatika) több féléves tantárgyak
keretében kerülnek oktatásra. A szak 300 (360) kreditjéből 266 kreditet tesznek ki a kötelező és kötelezően
választható tárgyak, a tantervi hálóban nem különülnek el ugyanakkor az alapozó ismeretek és a szakmai
törzsanyag tantárgyai. 22 kredit a „választható” tárgyak kreditértéke, amelyet a hallgatók attól függően,
hogy teológiai bakkalaureátusi vagy hitoktatói specializációt végeznek, előre maghatározott nyelvi vagy
gyakorlati tárgyakból teljesítenek, valódi választásra azonban nincs lehetőségük (ezek tehát valójában
legfeljebb kötelezően választható tárgyaknak tekinthetők). Az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerint biztosítani
kell, hogy a hallgató a szak összes kreditértékének 5%-áig szabadon választható tárgyat vehessen fel, és
az összkreditet legalább 20 %-kal meghaladó kreditértékű tárgy közül választhasson, ami a jelen esetben
legalább 15 (18) kredit felszabadítását teszi szükségessé a tantervben a szabadon választható tantárgyak
számára, s ehhez kapcsolódóan minimum 60 (72) kreditnyi tantárgy felkínálását is szükségessé teszi,
amely természetesen az intézmény tantárgykínálatában sokszorosan rendelkezésre áll. A diplomamunka a
KKK-ban meghatározott 20 kredit helyett 12 kredittel szerepel a tantervben.
Ezek alapján a fenntartó által elfogadott és a MAB által támogatott részletes KKK-val a tanterv nincs
teljesen összhangban, ebben ugyanis a diplomamunkához 20 kredit, a szabadon választható ismeretekhez
60–120 kredit van rendelve. Mindez nem jelenti feltétlenül a képzés hibáját, sokkal inkább a KKK hibás
voltára utal. Ehhez adódik, hogy az is, hogy a KKK a záróvizsgához 10 kreditet rendel, mely a hatályos
jogszabály [Nftv. 50. § (2) bekezdés] szerint már nem lehetséges. Mindezek alapján célszerűnek látszik a
részletes KKK újragondolása.20
A tantervben a filozófiai és filozófiatörténeti tantárgyak a hozzájuk rendelt kontaktóraszámokhoz képest
kiemelkedő kreditértékekkel szerepelnek.
A kis létszám miatt a tantárgyakat nem oktatják minden évben külön-külön minden évfolyamnak, hanem
azok jelentős részét A, B, C, D féléves rendszerben váltakozva tanítják, de törekszenek arra, hogy a tárgyak
egymásra épülését és a hallgatók óraterhelését ez ne befolyásolja hátrányosan. A halasztó vagy egyéb okból
kimaradó hallgatók számára ez a rendszer ugyanakkor nehézséget jelent.
Személyi feltételek
A szakfelelős N. N. teljes munkaidőben foglalkozatott egyetemi tanár, az osztatlan hittanár szaknak is
felelőse egyben, tudományágának elismert művelője. A szakon 27 kredit (három ismeretkör, kilenc
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tantárgy) felelőse.
A tantárgyfelelősök és oktatók (18 fő) megfelelnek az előírásoknak, valamennyien rendelkeznek
tudományos fokozattal, és három kivétellel teljes munkaidőben foglalkoztatottak. A pedagógiai és
pszichológiai tárgyakat a BTK oktatói gondozzák. Az oktatói kreditterhelés és valós óraterhelés – a
fenntartó egyház tudatos elhatározásával – többnyire optimálisan oszlik el, a szakfelelősön kívül egy oktató
van, aki a szakon 6 kötelező és egy választható tárgyért felel összesen 34 kredit értékben, két másik oktató
25 kreditnél többért felel, de tekintettel arra, hogy nem minden tárgyat oktatnak minden évben az
óraterhelés ettől eltérő arányokat mutat.
Tudományos háttér
A képzés és oktatás tudományos háttere mind a szakon oktatók egyenkénti mutatói, mind a karon folyó
kutatási és publikációs tevékenység tükrében biztosított. Ezt erősíti a tudományos intézeti és kutatócsoporti
háttér létrehozása, a karok közötti képzési együttműködés, a Szeminárium háttérmunkája és a kar
széleskörű nemzetközi együttműködési rendszere.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája – a karról készített részletes értékelést
figyelembe véve – messzemenően megfelelőek. (ld. a kari jelentés II.3.5. pontját.)
A szakhoz kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységet kiemelten segíti a kari könyvtár három
egyedülálló gyűjteménye: a Keleti és Biblikus Gyűjtemény, a Patrisztikus Gyűjtemény és a Kánonjogi
Különgyűjtemény.
A képzési létszám és kapacitás
A hitéleti képzések tekintetében nincs központilag meghatározott maximális hallgatói létszám. A karról
készített részletes értékelést is figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény személyi és tárgyi
kapacitásához képest, a tervezett hallgatói létszámkerethez viszonyítottan is egyre csökkenő hallgatói
létszám komoly kari kihívást jelent. A felvettek száma nappali tagozaton 2010 óta körülbelül a felére (23ról 12-re) esett vissza, levelező tagozaton ennél valamivel jobb a helyzet (11-ről 8 főre esett vissza a
hallgatói létszám), és a 2014/15-ös tanév bizakodásra ad okot (12 felvett). A hitéleti képzések tekintetében
nincs központilag meghatározott kapacitás, a tervezett felvehető hallgatói létszám 70 fő (40 nappali és 30
levelező). Ennek fényében a kapacitások a jelenlegi kihasználtságot meghaladóan is alkalmasak lennének
a minőségi feltételek biztosítására.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A képzés törzsanyagát és a választható tárgyak téma szerinti körét a Sapientia Christiana kezdetű apostoli
konstitúció és a hozzá kiadott végrehajtási rendelkezés kötelező módon írja elő, melynek teljesülését az
Apostoli Szentszék és a nagykancellár ellenőrzi. A tantárgyi tematikát a tantárgyfelelősök a normák keretei
között saját maguk határozzák meg. A gyakorlati felkészítés kidolgozott metodika, szervezett és ellenőrzött
megvalósítás mellett zajlik. Az elsajátítandó kompetenciák kifejlesztésében nagy szerepe van a külföldi
tapasztalatszerzésnek akár külhonban, akár külföldi oktatók magyarországi meghívásával. A választható
tárgyak kínálatára a karnak nagyobb mozgástere van, a tárgyak törzsanyaghoz való kapcsolódását a
nagykancellár ellenőrzi. A tanulmányok lezárásaként a teológiai bakkalaureátusi (ti. első egyházi
tudományos fokozat) specializáción szigorlat letétele, valamint dolgozat benyújtása és megvédése
szükséges, ami egyenértékű a mesterszakok iránt támasztott követelmények teljesítésével.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon a megszerzett ismeretek ellenőrzése a félév folyamán tárgyspecifikusan írásbeli számonkérések
formájában, emellett az önálló munkát előtérbe helyező rövid terjedelmű dolgozatok, valamint fordítások
rendszerén keresztül történik. A félév végi ellenőrzés formája a szóbeli kollokvium, esetleg az adott tárgy
jellegéből adódóan írásbeli vizsga.
Az oklevél átlaga a filozófia, patrológia, dogmatörténet, egyetemes és magyar egyháztörténet, a
szentírástudományi szigorlatok, és a záróvizsga (dogmatikai és etikai záróvizsga, szakdolgozati védés),
valamint a kumulált átlag számtani átlagából kialakult eredmény.
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A szakdolgozati témaválasztás többnyire oktatói javaslatra, illetve hallgatói kezdeményezéssel történik. A
témaválasztások jó arányban megoszlanak a különböző teológiai szakterületek között. A szigorlatok és
záróvizsgák tapasztalatainak kiértékelése folyamatos, visszacsatolása az adott tématerületen oktatók
feladata.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak az egyetem, s azon belül a Hittudományi Kar képzési
rendszerében központi helyet foglal el, amelyre a kari jelentésben leírtak közvetlenül utalnak. A képzés
egyes tantárgyai elősegítik az arra alkalmas hallgatók előkészítését a doktori képzés irányába történő
továbblépésre (ez a szakon tanulók alacsonyabb létszáma miatt is intenzív). Az önálló kutatáshoz
szükséges feltételek adottak, az oktatók a korábbiakhoz képest nyitottabbak a módszertani újításokra. A
tehetséggondozás személyes munkakapcsolaton keresztül valósul meg, az intézmény hitéleti képzéseiben
tudományos diákkör nem működik, a hallgatók a határos társtudományok versenyeibe nem kapcsolódnak
be.
A szakon nappali tagozaton évente átlagosan 6, levelező tagozaton évente 1–2 diplomát adtak ki az elmúlt
öt évben, ami arra utal, hogy sokan (50% felett) nem fejezik be (időben) tanulmányaikat. A hallgatói
lemorzsolódás okainak részletesebb vizsgálata indokolt lenne, bár a kis létszám miatt a kar oktatóinak
közvetlen tapasztalata is van a hallgatók élethelyzeteiről.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A teológusképzésnek mint az egész HTK képzési rendszere központjának a szakfelelőse egyben a kar
dékáni tisztségét is betölti, és a kar minőségbiztosításának a felelőse is. Munkáját a kari ülés és a kar
oktatói segítik. A képzést érintő döntések a hittudományi képzést tradicionálisan kialakult és fenntartott
mechanizmusában születnek és valósulnak meg, szoros együttműködésben a képzést felügyelő
nagykancellárral.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak minőségbiztosításával kapcsolatban irányadók a kari értékelésben leírtak (II.3 pont). A DPR és az
OHV felmérések az egyetemen központilag szervezettek, ugyanakkor egy ilyen kis létszámú szaknál a
legfontosabbak a hallgatók közvetlen visszajelzései.
A szak munkaerőpiaca a Katolikus Egyház, ugyanakkor az elhelyezkedés mérésekor tekintettel kell lenni
arra is, hogy a hallgatók egy jelentős része nem kívánja teológusi végzettségét a munkaerőpiacon
felhasználni, csupán világnézetének elmélyítése érdekében végzi tanulmányait. Ez a tény valószínűleg
befolyásolja a lemorzsolódási adatokat is.
A szak tantervével kapcsolatban annak egyházi meghatározottságára tekintettel kevés változtatásra van
lehetőség, de a hallgatók igényeit a szűk kereteken belül igyekeznek figyelembe venni.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak a fenti megszorításokkal megfelel az akkreditációs
követelményeknek. A szak C-SWOT analízise reálisan fogalmazza meg a szakon folyó képzés tekintetében
is az adottságokat és nehézségeket, amelyre reálisan alapozható a képzésre nehezedő problémák
megoldásának stratégiai tervezése. A hallgatói létszámok tervezésének nehézsége nem gyengeség, inkább
külső korlát, amelyet a karnak kezelnie kell.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1.

Javasolt a fenntartó által elfogadott részletes – nem jogszabályi – KKK módosításának
kezdeményezése, hogy az a hosszú ideje működő képzéssel és a tényleges egyházi elvárásokkal
összhangban legyen, illetve érdemes volna megvizsgálni a lehetőségét a – katolikus intézmények
által is széles körben alkalmazott – teológia osztatlan mesterképzési szak KKK-jára való áttérésnek,
amennyiben az megfelel a fenntartói elvárásoknak.
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2.

Javasolt felülvizsgálni a filozófiai és filozófiatörténeti tantárgyak kreditallokációját, hogy a
tényleges munkaigénnyel arányosak-e.

3.

Szükséges a megfelelő mennyiségű szabadon választható tantárgy felvételének lehetőségét
biztosítani a szak hallgatói számára a fentiek szerint. Az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerint a szak
összkreditértékét legalább 20 %-kal meghaladó kreditértékű tárgy közül kell, hogy választhasson a
hallgató megkötés nélkül szabadon választható tárgyat a képzés összkreditértékének legalább 5%-a
erejéig.

4.

A teológiai bakkalaureátusi vizsgabizottságokba hasznos lenne külső tag bevonása.

5.

A hallgatói lemorzsolódás okait érdemes lenne alaposabban vizsgálni.

6.

Mindenképpen indokolt és szükséges a szakon tapasztalható alacsony hallgatói létszám emelésére
irányuló stratégiai tervezés megerősítése.

7.

Amennyire lehetséges, könnyíteni kell az erősebben igénybe vett oktatók terhelésén, felszabadítva
őket a tudományos-szakmai munkára.
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Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2/2. SZ. MAB HATÁROZAT

katekéta-lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak (6 félév)

A (AKKREDITÁLT)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

katekéta szakirány
lelkipásztori munkatárs szakirány
szakindítási MAB határozat: 2005/6/X/2/49.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A tanterv, az előírt tanulmányi területek, az elmélet- és a gyakorlat aránya nagyrészt megfelel a katekéta–
lelkipásztori munkatárs alapképzési szak képzési terve alapján alkalmas a KKK-ban felsorolt
kompetenciák elsajátíttatására, s nagyrészt megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek. A képzés
csak levelező formában zajlik. A képzésben felkínált kontaktórák száma 700. A képzésben az elmélet és
gyakorlat aránya megfelelő.
A kötelező és kötelezően választható tárgyak 124 kreditet tesznek ki, a „választható tárgyak” a
szakirányoknak megfelelően 50 kredit értékben a tanulmányok alatt folyamatosan vehetőek fel. A
szakirányokhoz tartozó kreditek a kötelezően választható tárgycsoportból (73 kredit) teljesíthetők, de a
katekéta szakirány választása esetén a hallgató a BTK egyik minorprogramját is választhatja. A tantervnek
a két szakirányra vonatkozó része így nem különül el és nem kellően meghatározott. A szakirányokhoz
rendelt krediteket és a szabadon választható tárgyakhoz rendelt krediteket sem különíti el a tanterv. A
szabadon választható tárgyak számára a jogszabályban előírt legalább 5%-hoz képest és a MAB által is
támogatott részletes KKK-ban előirányzott minimum 5 kredithez képest jelenleg nem hagy szabad
kreditkeretet a tanterv. A szakdolgozat részletes KKK-ban előírt minimális 10 kredittel szemben 6 kredit21.
A kis létszám miatt a tantárgyakat nem oktatják minden évben külön minden évfolyamnak, hanem A, B,
C, D féléves rendszerben váltakozva tanítják, de törekszenek arra, hogy a tárgyak egymásra épülését és a
hallgatók óraterhelését ez ne befolyásolja hátrányosan. A halasztó vagy egyéb okból kimaradó hallgatók
számára ez a rendszer ugyanakkor nehézséget jelent.
A szak feladata elsősorban a hallgatók hitoktatásra és más plébániai gyakorlati feladatokra való
felkészítése, ezért a képzésben jelentős szerepet kapnak a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, és a
képzéshez iskolai vagy plébániai pedagógiai gyakorlat is tartozik.
Személyi feltételek
A szakfelelős N. N. teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár, a szakon két 4-4 kredit értékű
tantárgy felelőse, az intézményben 28 kreditért felel, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik.
Az oktatói kar megegyezik a teológus szakéval: a tantárgyfelelősök és oktatók (18 fő) megfelelnek az
előírásoknak, valamennyien rendelkeznek tudományos fokozattal, és három kivétellel teljes munkaidőben
foglalkoztatottak. A pedagógiai és pszichológiai tárgyakat a BTK oktatói tartják. A szakon a teljes állású
oktatók aránya messze meghaladja az elvárt arányt, az oktatói kreditterhelés és valós óraterhelés – a
fenntartó egyház tudatos elhatározásával – optimálisan oszlik el. Egy oktató van, aki a szakon 36 kreditért
felel (intézményi terhelése ennél is magasabb), de tekintettel arra, hogy nem minden tárgyat oktatnak
minden félévben ez nem jelent aránytalan terhet rá nézve.
Tudományos háttér
A képzés és oktatás tudományos háttere mind a szakon oktatók egyenkénti mutatói, mind a karon folyó
kutatási és publikációs tevékenység tükrében biztosítottak. Ezt erősíti az intézményi tudományos intézeti
háttér létrehozása, a karok közötti képzési együttműködés és a kar széleskörű nemzetközi együttműködési
21
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rendszere.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája – a karról készített részletes értékelést
figyelembe véve – messzemenően megfelelőek. (ld. a kari jelentés II.3.5. pontját.)
A képzési létszám és kapacitás
A hitéleti képzések tekintetében nincs központilag meghatározott maximális hallgatói létszám, a tervezett
felvehető hallgatói létszám 30 fő. A hallgatói összlétszám az elmúlt években enyhe csökkenést mutat,
2010/11-ben a szak hallgatói létszáma 48 fő volt, 2014/15-ben 41 fő. A jelentkezők száma ugyanakkor egy
enyhe csökkenést követően növekszik: 2013-ban 12-főt, 2014-ben 21 főt vettek fel első évfolyamra. A
karról készített részletes értékelést is figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény személyi és
tárgyai kapacitásához képest és a tervezett hallgatói létszámhoz viszonyítva alacsony hallgatói létszám
komoly kari kihívást jelent. A kapacitások a növekedőbe fordult tendencia fennmaradása vagy akár
erősödése mellett is képesek lennének a minőségi feltételek biztosítására.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A szakon folyó képzés felépítésében érvényesül az alapozó és szisztematikus tanegységek egymásra
épülése, a teológiai tárgyak mellett a pedagógiai és pszichológiai kompetenciák elsajátítása is kellő súllyal
szerepel a tantervben. A szakirányok – katekéta és lelkipásztori munkatárs – elméleti alapozását a
gyakorlatok kiterjedt rendszere egészíti ki, melynek hátterét az oktatási-nevelési intézményekkel és
plébániákkal kötött megállapodások képezik. A gyakorlatok szervezése és ellenőrzése megfelelő
szakemberhez kötött. Az előírt és elvárható kompetenciák elsajátításához szükséges feltételek az
intézményben rendelkezésre állnak. A képzés mindenekelőtt a hazai keretek között valósul meg, de a kar
nemzetközi kapcsolatrendszerének előnyeiből is részesül.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon folyó képzés keretében az értékelés és ellenőrzés az elméleti tárgyak esetében elsősorban
félévközi dolgozatok, szóbeli és írásbeli vizsgák és záróvizsga hagyományos keretében zajlik. Az
ismeretek és gyakorlatok értékelése áttekinthető rendszerben, szakmailag ellenőrzött módon történik. A
szakmai gyakorlatokat a mentortanár értékeli. A záróvizsga tematikáját egyenlő súlyban adják a teológiai
és pedagógiai-pszichológiai ismeretek. A szakdolgozati témaválasztás többnyire oktatói javaslatra, illetve
hallgatói kezdeményezéssel történik. A témaválasztások jó arányban megoszlanak a különböző teológiai
szakterületek között. Szakdolgozatot csak teológus oktatónál lehet írni, de a pedagógiai részeket a
pedagógiai tárgyakat oktató tanárok ellenőrzik.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A képzés – az egész karhoz hasonlóan – a hallgatói létszám visszaesésével küzd, melynek javítása indokolt
és szükséges, ugyanakkor a 2014/15-ös tanévben nőtt a jelentkezők száma. Évente 6–8 fő szerez diplomát,
ami a felvett létszám kb. 50%-a. A lemorzsolódás okait érdemes lenne szisztematikusan vizsgálni ahhoz,
hogy ennek csökkentésére megfelelő intézkedések szülessenek.
Az önálló kutatáshoz szükséges feltételek adottak, az oktatók a korábbiakhoz képest nyitottabbak a
módszertani újításokra.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szakfelelős elismert szakember, XXXXX, a kar oktatói karával és a kart vezető testületekkel szoros
együttműködésben gondozza a szakot. A kar más képzéseivel összehangolva, azokkal szerves egységben
valósul meg a képzés.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak minőségbiztosításával kapcsolatban irányadók a kari értékelésnél elmondottak (II.3 pont). A DPR
és az OHV felmérések az egyetemen központilag szervezettek, ugyanakkor egy ilyen kis létszámú szaknál
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a legfontosabbak a hallgatók közvetlen visszajelzései.
A szak munkaerőpiaca a Katolikus Egyház, ugyanakkor az egyetemi DPR felmérések szerint a végzettek
egy része nem hitéleti területen helyezkedik el. Érdemes lenne a DPR eredményeket és a lemorzsolódás
okait részletesebben elemezni az intézményi stratégia kialakításához.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak a fenti megszorításokkal megfelel az akkreditációs
követelményeknek. A szak C-SWOT analízis szűkszavúan, de reálisan fogalmazza meg a szakon folyó
képzés tekintetében is az adottságokat és nehézségeket, amelyre reálisan alapozható a képzésre nehezedő
problémák megoldásának stratégiai tervezése. A gyengeségek között ugyanakkor kizárólag olyan külső
korlátok szerepelnek (hallgatói létszám, külső források hiánya, képzés céljának téves társadalmi
értelmezése), amelyek a kartól függetlenül vannak jelen. Az analízis ellentmondása, hogy erősségként
jelenik meg a szak társadalmi beágyazottsága, gyengeségként viszont a képzés valós céljainak téves
társadalmi értelmezése.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1.

A KKK-val összhangban szükséges pontosan meghatározni, hogy melyek azok a tantárgyak,
amelyek felvétele adott szakirány választása esetén kötelező, illetve kötelezően választható.

2.

Szükséges a megfelelő mennyiségű szabadon választható tantárgy felvételének lehetőségét
biztosítani a szak hallgatói számára a fentiek szerint. Az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerint a szak
összkreditértékét legalább 20 %-kal meghaladó kreditértékű tárgy közül kell, hogy választhasson a
hallgató megkötés nélkül szabadon választható tárgyat a képzés összkreditértékének legalább 5%-a
erejéig.

3.

A szakdolgozat kreditértékét a KKK-ban meghatározott mértékűre szükséges módosítani.

4.

Mindenképpen indokolt és szükséges a szakon tapasztalható alacsony hallgatói létszám emelésére
irányuló stratégiai tervezés megerősítése.

5.

A lemorzsolódás csökkentése érdekében intézkedések szükségesek.

6.

Javasolt a DPR kutatások kiterjesztése és részletesebb elemzése.

7.

Amennyire lehetséges, könnyíteni kell az erősebben igénybe vett oktatók terhelésén, felszabadítva
őket a tudományos-szakmai munkára.
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Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2/3. SZ. MAB HATÁROZAT

A (AKKREDITÁLT)

katolikus közösségszervező
alapképzési szak (6 félév)

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2008/8/V/73.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A katolikus közösségszervező alapképzési szak képzési terve alapján nagyrészt alkalmas a KKK-ban
felsorolt kompetenciák elsajátíttatására, s megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek. A szak
csak nappali képzésben 6 félévben 2025 óra felkínált összóraszámon folyik 2010 óta. A szak több
szempontból rendhagyó, innovatívnak mondható tantervet és ellenőrzési módszert követ. A tantárgyak
fedik nemcsak a képzés gyakorlati oldalát, hanem interdiszciplináris módon bevezetést nyújtanak a
teológiába, etikába, filozófiába, szociálpszichológiába, kánonjogba. A tantárgyak egy része azonos a
katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak tantárgyaival, ezeket a különböző képzések hallgatói
együtt hallgatják. A többi tantárgy a szervezési, pszichológiai, közigazgatási, kommunikációs
kompetenciák elsajátítását segíti. A KKK két specializáció indítását tenné lehetővé 15–45 kredit értékben,
azonban az intézmény specializációkat nem épített a képzésbe. A szabadon választható tárgyak 14 kredit
értékben a BTK és a HTK kínálatából vehetőek fel. Ez a törvényi minimumnak eleget tesz, de a szak
részletes KKK-ja 15–25 kreditet határoz meg erre a célra. A szakdolgozat a KKK-nak megfelelően 10
kredit értékű.
A szakon a hat félév alatt 50 kötelező tárgyat kell teljesíteni, valamint egy évközi és egy nyári gyakorlatot.
A szabadon választható tárgyakkal együtt így átlagosan 9 tantárgyat kell teljesíteni félévenként, sok a kis
kreditértékű (1–3) tárgy.
A hallgatók jelzése alapján a képzés A, B, C, D féléves rotációs rendszere, bizonyos félévek hallgatói
számára azt a kedvezőtlen helyzetet teremti, hogy egyes bevezető, megalapozó tantárgyak később kerülnek
napirendre, s helyettük a képzés elején olyan tantárgyakkal kell szembesülniük, amelyekhez még
nincsenek megfelelő előismereteik.
A szak jellegéből adódóan magas a gyakorlati ismeretek aránya, az évközi és a nyári gyakorlat 6–6 kredit
értékű, de évközben is sok a gyakorlati ismereteket közvetítő tantárgy. A gyakorlatokat a szakkal
együttműködésben az egyházi közösségek biztosítják. A hallgatók szívesen vennének részt még több
gyakorlaton.
Személyi feltételek
A szakfelelős N. N. teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár, a szakon két, összesen 14 kredit
értékű ismeretanyag (6 tantárgy) felelőse. A tantárgyfelelősök, akik a szak oktatói gárdáját is alkotják
egyben (20 fő), megfelelnek az előírásoknak, valamennyien tudományos fokozattal rendelkeznek, a teljes
állású oktatók aránya meghaladja az elvárt arányt, csupán egy oktató részfoglalkozású. Az oktatói
kreditterhelés és valós óraterhelés – a fenntartó egyház tudatos elhatározásával – kiegyenlítetten oszlik el,
egy oktató azonban kilenc tantárgyért felel 24 kredit értékben.
A képzés összetett jellegére tekintettel az oktatóknak csak felét adja a Hittudományi Kar, hat oktató a
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, négy a Jog- és Államtudományi Kar oktatója.
Tudományos háttér
A képzés és oktatás tudományos háttere mind a szakon oktatók egyenkénti mutatói, mind a karon folyó
kutatási és publikációs tevékenység tükrében biztosítottak. Ezt erősíti a karok közötti képzési
együttműködés és a kar széleskörű nemzetközi együttműködési rendszere.
Infrastrukturális feltételek
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A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája – a karról készített részletes értékelést
figyelembe véve – messzemenően megfelelő (ld. a kari jelentés II.3.5. pontját).
A képzési létszám és kapacitás
A hitéleti képzések tekintetében nincs központilag meghatározott kapacitás, a tervezett felvehető hallgatói
létszám 30 fő. A karról készített részletes értékelést is figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény
személyi és tárgyai kapacitásához képest a tervezett hallgatói létszámhoz viszonyítva egyre csökkenő
megvalósuló létszámarány komoly kari kihívást jelent. A szak összlétszáma egyelőre lényegesen nem
változott, a jelentkezők és felvettek száma azonban az indítás óta fokozatosan csökken: a 2010-es 26
felvételt nyert hallgató 2014-re 2 főre esett vissza. ). Mindezek fényében a kapacitások a jelenlegi
kihasználtságot meghaladóan is alkalmasak lennének a minőségi feltételek biztosítására.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A szakon folyó képzés speciális egyházi igényt elégít ki, kurzuskínálata a szak profiljának megfelelően
igen széleskörű. A teológiai jellegű alapismeretek mellett a társadalomtudományok (szociológia,
pszichológia, jogtudomány, szervezet-, rendszer- és közösségfejlesztés, pedagógia stb.) adják a tartalmi
hangsúlyt, lehetővé téve az egyéni érdeklődésnek megfelelő súlypontválasztást is. Az elméleti képzést
kötelező gyakorlatok egészítik ki.
A képzés tehát jelentős szakmai és módszertani sokféleséget követel, melynek biztosítása az oktatók
körében megoldott, illetve kimenetként csatlakozhat is az egyetemen folyó szociológiai képzéshez. A
kurzuskínálat tartalmának gazdagításában nagy szerepe van a nemzetközi kapcsolatokon keresztül
megvalósuló konferenciáknak, vendégelőadásoknak, ami hatványozottan feltételezi az idegen nyelvi
kompetenciát is.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon folyó képzés keretében az értékelés és ellenőrzés az elméleti tárgyak esetében elsősorban
vizsgák, dolgozatok és záróvizsga hagyományos keretében zajlik. Az ismeretek és gyakorlatok értékelése
áttekinthető rendszerben, szakmailag ellenőrzött módon történik. A záróvizsga két tartalmi részből áll,
egyrészt a dogmatika, alapvető hittan és egyházjogi ismeretek tömbjéből, másrészt a kommunikáció, a
közösségek szervezete és működése, valamint az általános pedagógia és pszichológia témaköréből. A
szakdolgozat védése is a záróvizsga keretében zajlik. A szakdolgozati témaválasztás oktatói ellenőrzés és
jóváhagyás mellett folyik.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A képzés – az egész karhoz hasonlóan – a hallgatói létszám visszaesésével küzd, ugyanakkor nagyban függ
az általa megcélzott speciális egyházi igényeket mutató közösségek, csoportok aktivitásától. Ennek
függvényében a létszámkeret nagyobb feltöltése vagy a szak jövőjének újragondolása szükséges.
A szakon eddig 2010 óta összesen öt diplomát adtak ki, és a hallgatói létszámból is látható, hogy a hallgatók
jelentős része nem fejezi be hat félév alatt tanulmányait. A lemorzsolódás okainak szisztematikus
vizsgálata segíthetné a szakkal kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalát.
Az önálló kutatáshoz szükséges oktatói és intézményi feltételek adottak. A tehetséggondozás személyes
munkakapcsolaton keresztül valósul meg, a TDK lehetőségét a HTK nem honosította meg. A szak
gyakorlatias irányultságára tekintettel a hallgatók nem akarnak tudományos munkát folytatni, sok esetben
továbbtanulni sem.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szakfelelős XXXXX, aki a kar oktatói karával és a kari vezető testületekkel szoros együttműködésben
valósítja meg a képzés gondozását. A HTK többi képzési tevékenységével szerves egységben valósul meg
az itt folyó képzés.
A szak a hitéleti képzésben a teológia és az egyházi közösségi élet metszéspontjában megjelenő szélesebb
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körű igényt a teológiai és szakismeretek egészséges kombinációjában elégíti ki.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak minőségbiztosításával kapcsolatban irányadók a kari értékelésnél elmondottak (II.3 pont). A DPR
és az OHV felmérések az egyetemen központilag szervezettek, ugyanakkor egy ilyen kis létszámú szaknál
a legfontosabbak a hallgatók közvetlen visszajelzései.
A szak munkaerőpiaca a Katolikus Egyház. A végzettek alacsony számára tekintettel az elhelyezkedéssel
kapcsolatban nem vonhatóak le általános következtetések, a hallgatók és az egyházi közösségek közvetlen
visszajelzései ugyanakkor igazolják a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságát.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A katolikus közösségszervező alapképzési szak a fentiek alapján nagyrészt megfelel a jogszabályi és
akkreditációs követelményeknek. A kari C-SWOT analízis reálisan fogalmazza meg a szakon folyó képzés
tekintetében is az adottságokat és nehézségeket, amelyre reálisan alapozható a képzésre nehezedő
problémák megoldásának stratégiai tervezése. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a gyengeségek között
tévesen szerepel a képzés valós céljának téves társadalmi értelmezése és a laikus vezetőképzés diverzitása,
mivel ezek a szaktól független külső korlátok. A szak vitathatatlan erősségeire alapozva a hatékonyabb
kommunikáció valóban segíthetné a képzés fennmaradását.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1.

2.
3.
4.

5.

Az A, B, C, D féléves rotációs rendszer és a tanulmányok egymásra épülési rendszerének
összhangját meg kell teremteni és fenn kell tartani, különösen az alapozó jellegű és az ezekre ráépülő
tárgyak tekintetében.
Javasolható a szabadon választható tárgyak kreditértékének emelése.
Mindenképpen indokolt és szükséges a szakon tapasztalható alacsony hallgatói létszám emelésére
irányuló stratégiai tervezés megerősítése.
A szak fenntartása szempontjából mindenképpen indokolt a lemorzsolódás okainak elemzése és az
itt végzettséget szerzett hallgatók nyomon követése, az ebből nyert adatok elemzése és
visszacsatolása.
Amennyire lehetséges, könnyíteni kell az erősebben igénybe vett oktatók terhelésén, felszabadítva
őket a tudományos-szakmai munkára.
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Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2/4. SZ. MAB HATÁROZAT

hittanár-nevelő tanár
hittanár–nevelő tanár szakképzettség
(5 félév)

A (AKKREDITÁLT)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

szakindítási MAB határozat: 2008/8/V/73.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettséget adó képzés a képzési terv alapján
alkalmasnak ítélhető a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatására, s megfelel a jogszabályokban
előírt követelményeknek. A képzés csak levelező formában (szombatonként) folyik 4+1 gyakorlati félév
képzési időben. A 120 kreditet (400 tanóra) teológiai és pedagógiai/pszichológiai tárgyak (tanári modul)
együtt alkotják. Az ötödik félévben 20 kredit értékű tanítási gyakorlat és 10 kredit értékű gyakorlatkísérő
szeminárium alkotja a szakmai gyakorlatot. A hallgatók a szakot többnyire a BTK valamelyik tanári
szakjával szakpárban végzik. A szabadon választható 6 kreditet 24 felkínált kreditből lehet teljesíteni. A
diplomamunka 5 kredit.
Személyi feltételek
A szakképzettség-felelős N. N. a kar teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanára, a szak egy
kötelező és több szabadon választható tantárgyának felelőse. Tekintettel arra, hogy a katolikus teológus
osztatlan mesterképzési szak esetében is 34 kreditért felel, intézményi kreditterhelése meghaladja a MAB
által elfogadott szintet, s annak ellenére, hogy az általa jegyzett szabadon választható tárgyak a teológus
szakon kötelezőek, mégis csak egyszer kerülnek beszámításra. A tantárgyfelelősök megfelelnek az
előírásoknak, a 12 tantárgyfelelős-oktató közül 11 rendelkezik tudományos fokozattal, valamennyien teljes
állásúak. Mindössze egy gyakorlat felelősének nincs tudományos fokozata. Az oktatói kreditterhelés és
valós óraterhelés többnyire optimálisan oszlik el, de két tantárgyfelelős 7, illetve 9 tantárgyért felel 14,
illetve 19 kredit értékben. Tekintettel arra, hogy ők a BTK oktatói, intézményi terhelésük még ennél is
magasabb: 30 kredit.
Tudományos háttér
A képzés és oktatás tudományos háttere mind a szakon oktatók egyenkénti mutatói, mind a karon folyó
kutatási és publikációs tevékenység tükrében biztosítottak. Ezt erősíti az intézményi tudományos intézeti
háttér létrehozása, a karok közötti képzési együttműködés és a kar széleskörű nemzetközi együttműködési
rendszere.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája – a karról készített részletes értékelést
figyelembe véve – messzemenően megfelelőek (ld. a kari jelentés II.3.5. pontját).
A képzési létszám és kapacitás
A hitéleti képzések tekintetében nincs központilag meghatározott kapacitás, a tervezett felvehető hallgatói
létszám 30 fő, de 2014-ben összesen 3 főt vettek fel. A karról készített részletes értékelést is figyelembe
véve megállapítható, hogy az intézmény személyi és tárgyai kapacitásához képest a tervezett hallgatói
létszámhoz viszonyítva egyre csökkenő megvalósuló létszámarány komoly kari kihívást jelent. Az
összhallgatói létszám az elmúlt öt év alatt a felére esett vissza (37-ről 19-re). Ennek fényében a kapacitások
a jelenlegi kihasználtságot meghaladóan is képesek lennének a minőségi feltételek biztosítására. Ennek
alapján sürgető feladat a hallgatói létszám lehetőség szerinti nagyobb feltöltése.

57

PPKE HTK akkreditációs jelentés

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A szakon folyó képzés a katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra építve mélyíti el a teológiai
tudást és fejleszti tovább a megszerzett kompetenciákat – elsősorban a tanárképzési profilban. A pedagógia
és pszichológia magasabb szintű elsajátításában példaszerű együttműködésben áll az egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Karával, a tanári modulok megvalósítása a szak kiemelkedő erőssége. A
gyakorlatok szervezése és ellenőrzése megfelelő szakemberhez kötött, többnyire a középiskolákkal kötött
szerződések alapján valósulnak meg. Az előírt és elvárható kompetenciák elsajátításához szükséges
feltételeiről az intézménylátogatás során meggyőződhettünk.
A szakmai gyakorlatot a hallgatók a PPKE-vel szerződésben álló gyakorló iskolákban vagy egyedi
engedély alapján más iskolában teljesíthetik. A gyakorlatokat a gyakorlóhelyen a mentortanár, a karon a
gyakorlatért felelős oktató közösen felügyeli.
Értékelés és ellenőrzés
Az ismeretek és gyakorlatok értékelése áttekinthető rendszerben, szakmailag ellenőrzött módon történik.
A szakmai gyakorlatot a mentortanár felügyeli az értékelés egy portfólió elkészítésének és a
próbatanításnak az értékeléséből áll. A záróvizsga tematikáját egyenlő súlyban adják a teológiai és
pedagógiai-pszichológiai ismeretek. és annak részét képezi a szakdolgozatvédés is. A képzés
törzsanyagának, szemináriumainak és gyakorlatainak elsajátítása az alapképzéssel megegyező ellenőrzési
módszer mellett valósul meg.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A képzés – az egész karhoz hasonlóan – a hallgatói létszám visszaesésével küzd, melynek javítása indokolt
és szükséges. A felvettek száma öt évvel ezelőtt sem volt magas (14 fő), a 2014/15-ös tanévben azonban
mindössze 3 hallgatót vettek fel erre a szakra. A szakon az elmúlt öt évben 33 diplomát adtak ki. Az
osztatlan tanárképzés bevezetésével a szak valószínűleg hamarosan megszűnik. A lemorzsolódás
alacsonyabb, mint a kar többi szakján, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ezt a szakot választják
legtöbben a munkaerőpiacon is hasznosítható szakképzettség megszerzése érdekében.
Az önálló kutatáshoz szükséges feltételek adottak, az oktatók a korábbiakhoz képest nyitottabbak a
módszertani újításokra. A tehetséggondozás személyes munkakapcsolaton keresztül valósul meg, a TDK
lehetőségét a HTK nem honosította meg.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szakfelelős XXXXX, aki a kar oktatói karával és a kart vezető testületekkel szoros együttműködésben
valósítja meg a képzés gondozását. A HTK többi képzésével szerves egységben valósul meg az itt folyó
képzés.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak minőségbiztosításával kapcsolatban irányadók a kari értékelésnél elmondottak (II.3 pont). A DPR
és az OHV felmérések az egyetemen központilag szervezettek, ugyanakkor egy ilyen kis létszámú szaknál
a legfontosabbak a hallgatók közvetlen visszajelzései.
A szak munkaerőpiaca a Katolikus Egyház, a végzettek elhelyezkedéséről nincs szakra lebontott
információ, de az egyetemi DPR felmérés szerint a karon végzettek közül a legtöbben hittanárként
helyezkednek el.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A hittanár-nevelőtanár mesterképzési szak megfelel mind a részletes KKK-nak, mind az akkreditációs
követelményeknek. A kari C-SWOT analízis reálisan fogalmazza meg a szakon folyó képzés tekintetében
is az adottságokat és nehézségeket, amelyre reálisan alapozható a képzésre nehezedő problémák
megoldásának stratégiai tervezése. A szak lehetőségeit meghatározza a tanárképzés osztatlanná válása. Az
analízisben felsorolt gyengeségek valójában mind korlátok, amelyek a szaktól függetlenül fennállnak. A
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szak valódi gyengeségeinek elemzése, mint például a magas oktatói terhelés, segíthetné a szak
minőségének javítását.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1.
2.
3.
4.

A záróvizsga-bizottságokba hasznos lenne külső tag bevonása.
Indokolt lenne az itt végzettséget szerzett hallgatók nyomon követése, az ebből nyert adatok
elemzése és visszacsatolása.
Mindenképpen indokolt és szükséges a szakon tapasztalható alacsony hallgatói létszám emelésére
irányuló stratégiai tervezés megerősítése.
Amennyire lehetséges, könnyíteni kell az erősebben igénybe vett oktatók terhelésén, felszabadítva
őket a tudományos-szakmai munkára.
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PPKE Hittudományi Kar

Akkreditációs minősítés
2015/9/V/2/5. SZ. MAB HATÁROZAT

katolikus kánonjogász
mesterképzési szak (4 félév)

A (AKKREDITÁLT)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

szaklétesítési MAB határozat: 2006/6/X/3/39.
előző MAB határozat: 2010/8/X/2.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A katolikus kánonjogász mesterképzséi szak tantárgyi struktúrája az Apostoli Szentszék „Sapientia
Christiana” és „Novo Codice” kezdetű kánoni előírásainak megfelelően épül fel, Magyarországon
kizárólag a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folyik. A képzés nappali formában zajlik négy féléves
keretben 1200 kontaktóra felkínálása mellett.
A kánonjogász szak tanrendjében csak részlegesen különülnek el a hagyományos világi szakoknak
megfelelően az elméleti alapozás és a szakmai törzsanyag tárgyai. A képzés filozófiai, teológiai, jogi,
kánonjogi és nyelvi tantárgycsoportokból épül fel, összesen 36 kötelező és 7 kötelezően választható
tantárgyat tartalmaz. A mintatanterv szerint a hallgatóknak 9 kötelező tantárgyuk van egy félévben, ehhez
jönnek még a kötelezően és a szabadon választható tárgyak. Valamennyi tárgy egy vagy két óra hetente és
1-3 kreditet ér. A diplomamunkáért nem jár kredit.
A szakon elvárás a latin nyelv alapos ismerete, követelmény a latin nyelvből letett kollokvium vagy
nyelvvizsga.
Személyi feltételek
A szakfelelős N. N. XXXXX, teljes munkaidőben foglalkozatott egyetemi tanár. A szak hét kötelező (27
kredit) és négy szabadon választható tárgyának felelőse, az intézményben még ezen kívül 16 kreditnyi
kötelező tárgy felelőse, amelyek azonban szintén a kánonjog ismeretkörét ölelik fel. Ez a kreditterhelés,
valamint a 15 óra heti óraterhelés, XXXXX feladatokat is tekintetbe véve magasnak tűnik.
A tantárgyfelelős-oktatók (8 fő) megfelelnek az előírásoknak, valamennyien rendelkeznek tudományos
fokozattal, és teljes munkaidőben foglalkoztatottak. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet egyetemen belüli
sajátos helyzetéből adódóan az oktatók közül csupán egy a HTK tanára, a többiek a JÁK oktatói a
szakfelelőst is beleértve. A szakfelelősön kívül még egy oktató van, aki öt kötelező és két szabadon
választható, egy oktató pedig négy kötelező és három szabadon választható tárgyért felel.
Tudományos háttér
A KJPI a kánonjog területén Magyarországon és a régióban egyedülálló, nemzetközileg elismert, magas
szintű tudományos kutató tevékenységet folytató központ. A képzés tudományos háttere mind a szakon
oktatók egyenkénti mutatói, mind az intézményben folyó kutatási és publikációs tevékenység tükrében
biztosított. Ezt erősíti tudományos intézeti és kutatócsoporti háttér, a karok közötti képzési együttműködés
és a széleskörű nemzetközi együttműködési rendszer. Külön kiemelendő a Nemzetközi Kánonjogtörténeti
Kutatóközpont tevékenysége.
A KJPI felel az egyetem Hittudományi Doktori Iskolájának Kánonjogi Programjáért is. Az itt feltárt új
tudományos eredmények disszertációk, tudományos szimpóziumok, szakcikkek, kötetek formájában
kerülnek közzétételre és beépülnek az Intézet képzési programjába is.
Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája – a karról készített részletes értékelést
figyelembe véve – messzemenően megfelelőek. (ld. a kari jelentés II.3.5. pontját.)
A szakhoz kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységet kiemelten segíti a kari könyvtár egyedülálló
Kánonjogi Különgyűjteménye.
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A képzési létszám és kapacitás
A hitéleti képzések tekintetében nincs központilag meghatározott kapacitás, a tervezett felvehető hallgatói
létszám 30 fő. Az intézmény személyi és tárgyi kapacitásához és a tervezett hallgatói létszámkerethez
képest az eleve alacsony hallgatói létszám is egyre jobban csökken. A felvettek száma 2010 óta körülbelül
a felére (6-8-ról 2-3-ra) esett vissza. Ennek fényében a kapacitások a jelenlegi kihasználtságot
meghaladóan is alkalmasak a minőségi feltételek biztosítására.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A képzésben a teológiai, filozófiai tárgyak mellett a jogi, kánonjogi és a nyelvi kompetenciák elsajátíttatása
kellő súllyal szerepel. A kötelező és a választható tárgyak az egyes félévekben egymásra épülnek, szorosan
összekapcsolódnak.
Az alacsony hallgatói létszám miatt az oktatást a személyes oktató-hallgató kapcsolat jellemzi. A kötelező
és a szabadon választható tárgyak tipikusan elméleti, míg a kötelezően választhatóak gyakorlati jellegűek.
Értékelés és ellenőrzés
A szakon a megszerzett ismeretek ellenőrzése a szemeszter folyamán tárgy-specifikusan írásbeli
számonkérések formájában, emellett az önálló munkát előtérbe helyező rövid terjedelmű dolgozatok,
valamint házi dolgozatok és fordítások rendszerén keresztül történik. A szemeszter végi ellenőrzés formája
a kollokvium, esetleg az adott tárgy jellegéből adódóan írásbeli vizsga.
A tanulmányok lezárásaként kánonjogi bakkalaureátusi szigorlat letétele és dolgozat benyújtása és
megvédése szükséges, ami egyenértékű a mesterszakok iránt támasztott követelmények teljesítésével. A
szakdolgozatot a KJPI valamelyik oktatója mentorálja. A bakkalaureátusi szigorlat során a 22 tételes
tételsor közül kettőt kell a vizsgabizottság előtt kifejteni.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Az elmúlt öt évben 22 hallgatót vettek fel a szakra és 13 diplomát adtak ki. A lemorzsolódásról nincsenek
közvetlen információk
A doktori képzésre való felkészítést szolgálja a metodológia és a latin nyelv, melyek tanulása a doktori
képzésre jelentkezés előfeltételét képezi. A szabadon választható tantárgyak és a szemináriumok szintén
segítik a doktori képzésre való felkészülést.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szakfelelős XXXXX, aki az oktatói karral, a vezetői testületekkel, valamint a társkarokkal szoros
együttműködésben valósítja meg a képzés gondozását. A képzést érintő döntések a hittudományi képzés
tradicionálisan kialakult és fenntartott mechanizmusában születnek és valósulnak meg, szoros
együttműködésben az egyetem nagykancellárjával.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
A szak minőségbiztosításával kapcsolatban irányadók a kari értékelésnél elmondottak (II.3 pont). A DPR
és OHV felmérések az egyetemen központilag szervezettek, ugyanakkor egy ilyen kis létszámú szaknál a
legfontosabbak a hallgatók közvetlen visszajelzései.
A szak munkaerőpiaca a Katolikus Egyház, amely a kar beágyazottsága folytán közvetlen visszajelzést
szolgáltat a végzettekről.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A katolikus kánonjogász mesterképzési szak megfelel az akkreditációs követelményeknek. A szak CSWOT analízise reálisan fogalmazza meg a szakon folyó képzés tekintetében is az adottságokat és
nehézségeket, amelyre reálisan alapozható a képzésre nehezedő problémák megoldásának stratégiai
tervezése. A szaknak mindenképp erőssége az oktatói gárda felkészültsége és a nemzetközi szinten is
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kiemelkedő kutatási háttér. A hallgatói létszámok tervezésének nehézsége nem gyengeség inkább külső
korlát, amelyet a karnak meg kell próbálnia kezelni.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Javasolt a szakon tapasztalható alacsony hallgatói létszám emelésére irányuló stratégiai tervezés
megerősítése.
2. A szak fenntartása szempontjából mindenképpen indokolt a lemorzsolódás okainak elemzése és
visszacsatolása.
3. Amennyire lehetséges, könnyíteni kell az erősebben igénybe vett oktatók terhelésén,
felszabadítva őket a tudományos-szakmai munkára.
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FÜGGELÉK
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok,
társadalomtudomány, pedagógusképzés
tudományterületek: bölcsészettudományok,társadalomtudományok
alapképzések
 andragógia (N, L) Budapest, Esztergom
 anglisztika (N, L) Budapest, Piliscsaba
 germanisztika /német/ (N, L) Budapest, Piliscsaba
 keleti nyelvek és kultúrák /arab, kínai, hebraisztika/ (N) Budapest, Piliscsaba
 kommunikáció és médiatudomány (N, L) Budapest, Esztergom, Piliscsaba
 közszolgálati (N) Budapest
 magyar (N, L), Budapest Piliscsaba
 nemzetközi gazdálkodás (N), Budapest
 nemzetközi tanulmányok (N) Budapest, Piliscsaba
 ókori nyelvek és kultúrák /klasszika-filológia: latin, ógörög/ (N) Piliscsaba
 óvodapedagógus (N, L) Esztergom
 óvodapedagógus /nemzetiségi óvodapedagógus - német, nemzetiségi óvodapedagógus - szlovák/
(N, L) (Esztergom)
 politológia (N) Budapest, Piliscsaba
 pszichológia (N) Budapest, Piliscsaba
 romanisztika /francia, olasz, spanyol/ (N, L) Budapest, Piliscsaba
 szabad bölcsészet (N, L) Piliscsaba
 szlavisztika /cseh, lengyel, szlovák/ (N) Piliscsaba
 szociálpedagógia (N, L) Budapest, Esztergom
 szociológia (N) Budapest, Piliscsaba
 tanító Esztergom
 tanító /nemzetiségi tanító - német, nemzetiségi tanító - szlovák/ (N) Esztergom
 társadalmi tanulmányok (N) Budapest, Piliscsaba
 történelem - régészet szakirány (N, L) Budapest, Piliscsaba
mesterképzések
 andragógia (L) Budapest, Esztergom
 anglisztika (angol nyelven) (N) Budapest, Piliscsaba
 arabisztika (N) Budapest, Piliscsaba
 digitális bölcsészet (N) Budapest, Piliscsaba
 elméleti nyelvészet (N) Budapest, Piliscsaba
 esztétika (N) Budapest, Piliscsaba
 filozófia (N) Budapest, Piliscsaba
 fordító és tolmács (N) Budapest, Piliscsaba
 francia nyelv, irodalom és kultúra /magyar és francia nyelven/ (N) Budapest, Piliscsaba
 Kelet-Ázsia tanulmányok (N) Budapest
 klasszika-filológia (N) Budapest, Piliscsaba
 kommunikáció és médiatudomány (N, L) Budapest, Piliscsaba
 lengyel nyelv és irodalom (N) Budapest, Piliscsaba
 magyar nyelv és irodalom (N) Budapest, Piliscsaba
 művészettörténet (N) Budapest, Piliscsaba
 német nyelv, irodalom és kultúra (N) Budapest, Piliscsaba
 nemzetközi tanulmányok (N) Budapest, Piliscsaba
 olasz nyelv, irodalom és kultúra /olasz nyelven/ (N) Budapest, Piliscsaba
 politikatudomány (N) Budapest, Piliscsaba
 pszichológia (N) Budapest, Piliscsaba
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szociológia (N) Budapest, Piliscsaba
tanári (N, L) Budapest, Piliscsaba
történelem (N, L) Budapest, Piliscsaba
vallástörténet (N) Budapest, Piliscsaba

tanári szakképzettségek (N)
angoltanár (L is), etikatanár, filozófiatanár, franciatanár, latintanár, magyartanár, mozgóképkultúra- és
médiaismeret-tanár, némettanár, olasztanár, pedagógiatanár, spanyoltanár, szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár, történelemtanár
osztatlan tanár szakok: (N)
angol nyelv és kultúra tanára (10 félév), erkölcstan- és etikatanár (10 félév), francia nyelv és kultúra
tanára (12 félév), hittanár-nevelőtanár (10 félév), latin nyelv és kultúra tanára (12 félév), magyartanár
(10 félév), média-, mozgókép- és kommunikációtanár (10 félév), német nyelv és kultúra tanára (10
félév), olasz nyelv és kultúra tanára (12 félév), történelem és állampolgári ismeretek tanára (10 félév)
doktori képzések
 Irodalomtudományi Doktori Iskola
 Nyelvtudományi Doktori Iskola
 Történelemtudományi Doktori Iskola
 Politikaelméleti Doktori Iskola
szakirányú továbbképzések
általános mediáció (közvetítés), általános neuropszichológia, biblioterápia, fejlesztőpedagógus,
filozófiai praxis, integrált szülő-csecsemő konzultáció, irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből,
könyvkiadói szakember (kiadói szerkesztő), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, közszolgálati
média szerkesztő, mentálhigiéné, mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő, minőség- és
folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára felkészítő, olasz kulturális referens, óvodapedagógus
alapképzési szak - nemzetiségi szlovák óvodapedagógus szakirány, pedagógus szakvizsga,
tanügyigazgatási szakértői területen, szociális menedzser, tanító alapképzési szak - nemzetiségi német
tanító szakirány, tanító alapképzési szak - nemzetiségi szlovák tanító szakirány, társadalomtudományi,
jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító (angol nyelv), Távol-Kelet referens,
tranzakcióanalízis, vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga.
Információs Technológiai és Bionikai Kar
képzési területek: informatika, műszaki
tudományterületek: műszaki tudományok, természettudományok
alapképzések
 mérnökinformatikus (N) Budapest
 molekuláris bionika mérnöki (N) Budapest
mesterképzések
 info-bionika mérnöki (N) Budapest
 mérnökinformatikus (N) Budapest
 orvosi biotechnológia (N) Budapest
doktori képzések
Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
szakirányú továbbképzések
bionikus számítástechnika, elektronikus kereskedelem informatikai szakember, elektronikus
kereskedelmi informatikai szakmérnök, elektronikus oktatás informatikai szakmérnök, informatikai
szakember az elektronikus oktatás területén
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Jog- és Államtudományi Kar
képzési területek: jogi; közigazgatási, rendészeti, katonai
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések
 igazságügyi igazgatási (N, L) Budapest
 igazgatásszervező (kifutó N, L) Budapest
 közigazgatás-szervező (L) Budapest
 nemzetközi igazgatási (N, L) Budapest
mesterképzések
 kodifikátor (L) Budapest
 európai és nemzetközi igazgatás (N, L) Budapest
 jogász /osztatlan/ (N, L) Budapest
doktori képzések
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
szakirányú továbbképzések (L)
agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember, agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász, angol jogi
szakfordító szakjogász, Európa-jogi szakjogász (angol nyelven is), fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza,
gazdasági büntetőjogi szakjogász, ingatlanforgalmi szakjogász, jogi szakokleveles gazdasági (agrár,
gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember, jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember, jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember, jogi szakokleveles
sportszakember, környezetvédelmi szakjogász, közbeszerzési szakjogász, kriminalisztikai szakjogász,
kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember, sportjogi szakjogász, szabályozási (kodifikátor)
szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, tőkepiaci és bank szakjogász,versenyjogi szakjogász.
Hittudományi Kar
képzési terület: hittudományi
tudományterület: hittudományok
alapképzések
 katekéta-lelkipásztori munkatárs (N, L) Budapest
 katolikus közösségszervező (N) Budapest
mesterképzések
 hittanár-nevelő tanár (L) Budapest
 katolikus kánonjogász (N) Budapest
 katolikus teológus /osztatlan/ (N,L) Budapest
doktori képzések (PhD / DLA)
Hittudományi Doktori Iskola
szakirányú továbbképzések (L)
katolikus hit- és erkölcsoktató

************************
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A látogató bizottság tagjai:
Dr. Réthelyi Miklós elnök
Dr. Charaf Hassan
Dr. Homoki-Nagy Mária
Dr. Orosz Magdolna
Dr. Korányi András
Dr. Kovács Zsolt
Szentmártoni Mihály
Vámosi Péter

egyetemi tanár (SE)
egyetemi docens (BME)
egyetemi tanár (SZTE)
egyetemi tanár (ELTE)
egyetemi tanár (EHE)
egyetemi tanár (NYME)
Professor Ordinarius (Pontificia Università Gregoriana, Roma)
hallgató (SE)

A látogatás MAB referense: Dávid Zsófia
A látogatás időpontja:
2015. március 3-5.
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