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ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1. SZ. MAB HATÁROZAT

Országos Rabbiképző –
Zsidó 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 az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet a MAB egyetemként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Az intézmény az Nftv. szerinti1 képzési szerkezetben folytat képzést.2
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó oktatói, kutatói karral: az
alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát
munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatja (45 főből 36 fő, 80%).
o A munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább ötven százalékának van tudományos fokozata (36 főből
25 fő, 69%).
o Tudományos diákköröket működtet.
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, gyakorlóhelyekkel – valamint kollégiumi férőhelyekkel, diákétkezési
lehetőségekkel) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok3 kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai, ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételek mellett – megfelelőek.

Nftv. 91. § (4): Hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy
képzési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább egy tudományterületen vagy művészeti területen
doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
2 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
3 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; szervezeti és működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat. Az
intézmény az Nftv. 92. § (6) bc) pontjában a hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény számára biztosított
felhatalmazással élve intézményfejlesztési tervet, valamint kutatási-fejlesztési és innovációs stratégiát nem alkotott. Az
intézmény nem átfogó intézkedési tervben, hanem több, egymástól független intézményi dokumentumban foglalta össze az
előző akkreditáció nyomán szükségesnek ítélt teendőit és rendelkezett azok végrehajtásáról (évkönyvek, évi költségvetési
beszámolók bevezetői, értékelések, beszámolók).
1
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II. Minőségértékelés
II.1. Az intézmény általános helyzetképe
Honnan – hova tart az egyetem?
Az intézmény az előző, 2010-ben lefolytatott akkreditációs eljárás óta komoly erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy az intézményakkreditációs határozat ajánlásai nyomán, küldetésének még hatékonyabb
betöltése érdekében működését átláthatóbbá, minőségbiztosítási és -fejlesztési rendszerét szervezettebbé,
hallgatói szolgáltatásait pedig magasabb színvonalúvá tegye. Az intézmény nem dolgozott ki átfogó
intézkedési tervet, hanem egymástól független intézményi dokumentumokban rögzítette az előző
akkreditáció nyomán szükségesnek ítélt teendőit és rendelkezett azok végrehajtásáról (évkönyvek, évi
költségvetési beszámolók bevezetői, értékelések, beszámolók).
A 2010. évi intézményakkreditációs eljárás során a bizottság az alábbi lényegesebb kifogásokat, illetve
javaslatokat tette, melyek alapján az intézmény a következő intézkedéseket, fejlesztéseket valósította
meg:
- Az intézményi önértékelés nem kellően átgondolt, áttekinthető és igényes. Ez a megállapítás a
2014-15. évi eljárás keretében készült önértékelésre nem érvényes. Az anyag szerkezetében,
formailag, szempontrendszerében és az elvárható adatmennyiség terén megfelel a MAB előírásainak,
s noha pontatlanságokat, apróbb ellentmondásokat és hiányosságokat tartalmaz, de teljes mértékben
lehetővé tette az intézmény működésének érdemi áttekintését.
- A bemutatott Minőségbiztosítási Szabályzat tényleges alkalmazásának az LB nem látta nyomait. Az
egyetem azóta részben továbbfejlesztette minőségbiztosítási szabályzatát, és – igaz, részben ettől
függetlenül – valós minőségfejlesztési és -biztosítási mechanizmusokat alakított ki, illetve
intézményesített. Ezek közül legfontosabb az oktatói munka hallgatói véleményezésének jól
dokumentált rendszere. Az egyetem előtt a minőségfejlesztés és -biztosítás terén ugyan még továbbra
is komoly fejlesztési feladatok állnak, ám az előrelépés ezen a téren is nyilvánvaló.
- A tantárgyfelelősi rendszer áttekintése és a MAB követelményekhez igazítása. Az intézmény a
szükséges lépéseket megtette: mind a munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal azonos elbírálás alá
eső jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, mind a minősített oktatók száma emelkedett, és így
jelenleg minden szak vonatkozásában elmondható, hogy a tantárgyfelelősök minősített, az adott
tantárgy vonatkozásában megfelelő szakismeretekkel rendelkező oktatók. További fejlesztésekre
természetesen még itt is szükség van, hiszen a tantárgyfelelősök jelentős része túlterhelt, illetve az
adott tantárgy oktatásában és számonkérésében nem vesz részt. Az előrelépés azonban ezen a téren is
jelentős.
- A külkapcsolatok megerősítése. Az egyetem 2010 óta további együttműködési megállapodásokat
kötött hazai hitéleti felsőoktatási intézményekkel, s velük az együttműködés (közös konferenciák,
fokozatszerzési eljárások stb.) jól dokumentált.
- A könyvtár állományának feltárása és hozzáférhetővé tétele. Az intézmény 2010 után egy modern
olvasótermet alakított ki, ahol az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges legújabb szakirodalom
feldolgozott, kutatható formában elérhető, a hallgatók és oktatók pedig igényes, kulturált
körülmények között használhatják a könyvtári dokumentumokat. A hatalmas, több százezres
állományú történeti anyag feldolgozása is megkezdődött 2010 után. Az anyagot tematikus
szempontok alapján szétválogatták és megfelelő raktárhelyiségekben és polcrendszereken helyezték
el, feltárásuk, elektronikus könyvtári adatbázisba rögzítésük pedig, pályázati támogatásokból,
jelenleg is zajlik. Az intézmény – szinte erőn felüli – előrelépése e téren különösen is dicséretes.
- Óraszámok és kreditek aránya. E téren a bizottság a jelen eljárás során nem észlelt kirívó
aránytalanságokat, a magyar felsőoktatási gyakorlattól eltérő megoldásokat.
- A képzési programok, tanulmányi követelmények elérhetősége, honlap-fejlesztés. Az intézmény ezen
a téren is jelentős előrelépéseket tett: a tanulmányi követelmények a képzési program és az adott
félév vonatkozásában is elérhetőek, a honlap megadja a legszükségesebb információkat az oktatók,
hallgatók és külső érdeklődők számára.
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Az „otthon doktoráltak” magas aránya, a képzési és kutatói munka rendszeres monitorozása. E két
területen érdemi előrelépés eddig nem történt; az otthon doktoráltak magas aránya viszont jórészt
azzal magyarázható, hogy az országban nincs több zsidó hitéleti egyetem.

Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
Az intézménynek világosan megfogalmazott küldetésnyilatkozata van, mely igen mély és elkötelezett
hivatástudatot dokumentál mind az oktatók, mind a hallgatók vonatkozásában. Az egyetem rendelkezik a
működéséhez szükséges alapdokumentumokkal, ezek kellően kidolgozottak és egymással koherens
rendszert alkotnak. Az alapdokumentumok aktualizálása folyamatos, a honlapon fennmaradt néhány, már
nem aktuális változat cseréje a látogatást követően, a bizottság figyelmeztetésére megtörtént. Az
intézmény szervezeti struktúráját az organogram kellően mutatja.
Javaslatok: A jövőben érdemes lenne
 a Hallgatói Fegyelmi Szabályzatot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról leválasztani;
 az SZMSZ minőségbiztosításra és -fejlesztésre vonatkozó szakaszait (pl. oktatói munka hallgatói
véleményezése) a Minőségbiztosítási Szabályzatba áthelyezni;
 az SZMSZ-ben az intézmény (szenátusának) állandó bizottságait nevesíteni, összetételüket,
jogkörüket, működésük alapvető szabályait meghatározni.
 Fontos továbbá, hogy a Minőségbiztosítási Szabályzat a 3. §-tól sem csak általános elvárásokat,
hanem konkrét minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatokat, szabályozókat rögzítsen.
Az intézményi irányításra – felekezeti jellegének ellenére is – jellemző a nagyfokú autonómia, amely a
Rektori Tanácson, a szenátus feladatait betöltő Egyetemi Tanácson, illetve annak állandó bizottságain és
a rektori vezetésen keresztül valósul meg. A fenntartói delegáltak aránya e testületekben nem
meghatározó, felügyeleti jogát a fenntartó – az éves jelentéseken, illetve a rektor felett gyakorolt
munkáltatói jogon túl – a felügyelő bizottságként működő Vezérlő Bizottságon keresztül gyakorolja.
A Rektori Tanácsnak az egyetem vezetői, magasabb vezetői a tagjai, s alapvetően stratégiaalkotó, illetve
végrehajtó szerepe van, míg az Egyetemi Tanács hatásköre elsősorban a szabályzatalkotásra, valamint a
képzések szakmai felügyeletére és fejlesztésére terjed ki. Az Egyetemi Tanácsnak – a hallgatói
képviseletet leszámítva – nincsenek választott tagjai, mindenki hivatalból tagja a testületnek. A
vezetőket, illetve tisztségviselőket a rektor bízza meg, a gazdasági vezető, a tanszékvezetők, a
szakfelelősök és néhány egyéb egységvezető esetében ehhez előzetesen köteles az Egyetemi Tanács
véleményét kikérni.
Javaslat: Bár az Nftv. az intézménynek a jelenlegi szabályozást lehetővé teszi, az intézményirányítás
hatékonyságának fokozása érdekében érdemes lenne az Egyetemi Tanács összetételén úgy módosítani,
hogy abban az oktató és a nem oktató alkalmazottak választott képviselői is helyet kapjanak.
Az Egyetemi Tanácsnak viszonylag kevés állandó bizottsága van, s ezek az intézmény-irányításban
döntési hatáskörökkel jószerivel csak a hallgatókat érintő ügyekben rendelkeznek. Az intézmény kis
méretének illetve az Egyetemi Tanács összetételének köszönhetően azonban az információáramlás így is
megfelelően működik, ez pedig lehetővé teszi a stratégiai tervezésben a megfelelő visszacsatolást,
ellenőrzést és korrekciót.

A HÖK részvétele az intézményi vezetésben, döntéshozatalban
Az egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírásainak megfelelően biztosítja az intézményi
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) működését és annak tárgyi, anyagi feltételeit.
Az EHÖK részvétele az intézményi döntéshozatalban biztosított: A HÖK (és a DÖK) egy tagot
delegálhat az Egyetemi Tanácsba, és képviselettel rendelkezik a Tanulmányi Bizottságban, az Oktatási és
Kreditbizottságban és a Minőségügyi Bizottságban is. E téren az együttműködést az intézmény vezetése
és a hallgatóság egymástól függetlenül, egybehangzóan pozitívnak értékelte.
A hallgatói ösztöndíjak, valamint az állandó, az eseti és az egyéb támogatások ügyében az intézményi
SZMSZ értelmében a Rektori Tanács jár el – ebben a testületben azonban nincs a hallgatóknak szavazati
joga, ők csak tanácskozási joggal vehetnek részt.
Javaslat: Bár az intézmény az Nftv. felhatalmazása alapján jár el, a jövőben érdemes lenne a
vonatkozó állami rendelkezéseket ezen a téren is érvényesíteni és a HÖK számára az ösztöndíjak,
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hallgatói támogatások ügyeiben is szavazati jogot biztosítani. Ez az intézmény szellemiségétől és a
HÖK jelenlegi megbecsült szerepkörétől sem lenne idegen.
Az intézmény kis, átlátható méretéből és szellemiségéből adódóan példaértékű az oktatók és a hallgatók
kapcsolata, így a hallgatói észrevételek, esetleges panaszok – a számos informális csatornán keresztül is
– biztosan eljutnak az intézményvezetéshez, illetve az érintettekhez.

A szervezeti egységek részvétele az intézményi szintű döntéshozatalban
Az egyes szervezeti egységek (pl. tanszékek, könyvtár, nyelvi lektorátus) gazdálkodási jogkörrel nem
rendelkeznek, de a hatáskörükbe utalt egyes előirányzatok, eszközök fölött önálló döntési jogosultsággal
bírnak. A tanszékvezetők tagjai a Rektori Tanácsnak és az Egyetemi Tanácsnak, a Nyelvi Lektorátus
vezetője és az Egyetemi Könyvtár igazgatója, valamint Doktori Iskola vezetője tagja az Egyetemi
Tanácsnak, így közvetlenül bekapcsolódnak az intézményirányításba.

Intézményi szintű és intézményközi együttműködések
Az egyetem fenntartójának teológiai felfogása (a zsidóságon belül is „felekezeti kisebbségnek” számító
neológ jellege) miatt erősen behatárolt azoknak a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményeknek a
köre, amelyekkel érdemi együttműködést alakíthat ki. Ennek ellenére is törekednek hazai és nemzetközi
kapcsolataik ápolására, illetve bővítésére, a 2010-es akkreditáció során tett ajánlásoknak megfelelően
pedig további együttműködési megállapodásokat is kötöttek hazai, egyházi fenntartású intézményekkel.
Közös képzést az intézmény nem folytat, az együttműködések zömében konferenciák közös
szervezésében, illetve a doktori fokozatszerzési eljárások terén valósulnak meg.
Hallgatóik vendéghallgatóként ugyan áthallgatnak más budapesti felsőoktatási intézményekbe, de
szervezett hallgatócsere nincs. A nemzetközi mobilitás, oktatói és hallgatói csereprogramokban való
részvétel sem jelentős.
Javaslat: Mindenképpen érdemes lenne az intézménynek a jövőben tovább fejleszteni hazai és
nemzetközi kapcsolatait.

Az egyetemi C-SWOT analízis
Az elemzés kellően önkritikus, és reálisan rajzolja meg az intézmény jelenlegi helyzetét, tárja fel
nehézségeit és korlátait. A költségvetés szűkössége és a pénzügyi tervezhetőség alacsony foka, a
felsőoktatási adatszolgáltatási kötelezettségek terhei, az épület állaga és az alacsony hallgatói létszámból
adódó nehézségek állnak az analízisben az egyik oldalon, míg az erősségek között a történelmi
hagyományok, a családias jelleg, a szoros és közvetlen oktató-hallgató viszony, az oktatói kar magas
kvalifikáltsága és a hallgatók motiváltsága jelenik meg.
A gyengeségek terén azonban az intézmény jórészt saját intézkedési hatáskörén kívül eső akadályokat
nevesít, s emiatt a dokumentum nem alkalmas az egyetem vezetése számára már ismert lehetőségeken túl
további kitörési pontok azonosítására. Nyilván ezzel függ össze az is, hogy sem az intézményi
önértékelés, sem a minőségbiztosítási dokumentumok nem mutatják azt, hogy az elemzésre konkrét
intézkedési terv, fejlesztési célok vagy akciók épültek volna. A bizottság helyszíni szemléje során a
feltett kérdésekre az egyetem vezetése azonban nevesíteni tudta az intézmény gyengeségeit, a
következők szerint: a szakok kis hallgatói létszáma, a nagyfokú lemorzsolódás, az egyházi alkalmazásra
nem irányuló hitéleti szakok képzési struktúrájának le nem választása az egyházi alkalmazottakat képző
szak(ok) követelményeiről, az oktatói kar kreditben mért túlterheltsége, illetve a minősített oktatók
korfájának aránytalanságai. Fontos, hogy a jövőben a fejlesztési célok és akciók kijelölése során ezekre
figyelemmel legyenek. A lehetőségek között a bel- és külföldi pályázatokba való bekapcsolódás, az
önköltséges hallgatók számának növelése, valamint az itt végzettek oktatói karba való bevonása,
veszélyként pedig a fenntartói finanszírozás csökkenése és az antiszemitizmus növekedése van jelen.
Összességében az állapítható meg, hogy a C-SWOT analízis egyelőre még nem hatékony eleme az
intézmény stratégiai-fejlesztési folyamatainak.
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II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az intézmény felekezeti szociális munkás, judaisztika, rabbihelyettes, zsidó közösségszervező, zsidó
liturgika alapszakokon, valamint zsidó kultúratörténet mesterszakon, rabbi osztatlan mesterszakon, és
zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon, illetve doktori iskolájában folytat képzést.
Az alapszakok száma megfelelő, az itt oklevelet szerzett hallgatók továbblépése a mesterképzési szintre a
zsidó kultúratörténet szak révén biztosított. A szervezett doktorképzésre ez utóbbi mesterszak, valamint a
rabbi osztatlan mesterszak biztosít belépést.
A tanárképzés rendjének megváltozása miatt az intézmény a vallástanár/hitoktató szakjait kénytelen volt
kifuttatni, e téren – egy tanárképző intézettel rendelkező felsőoktatási intézménnyel együttműködve –
talán vannak fejlesztési lehetőségek.
A MAZSIHISZ számára egyházi alkalmazottak képzésére irányuló szakok jellemzően nagyon alacsony
létszámmal működnek, és e téren jelentős változás a jövőben sem várható. A többi hitéleti szak szélesebb
munkaerőpiacot célozhat meg, s így a létszámok is ennek megfelelően magasabbak. A hitéleti tartalmat
közvetítő tantárgyak arányának csökkentése, illetve az elvárt hitismeretek hangsúlyosabb megválogatása
(pl. a nyelvismeret terén) e szakok vonzerejét a jövőben tovább fokozhatná.
A képzési portfólió egyik gyengesége, hogy nem biztosít megfelelő átjárást az egyes szakok között. Így
például a rabbihelyettes alapszak és a rabbi osztatlan mesterszak között nincs kidolgozott szakváltási
rend, s a judaisztika és a rabbihelyettes vagy a zsidó liturgika szak között sem biztosított az átjárás, a
tananyagban mutatkozó jelentős átfedések ellenére sem. E téren a képzések jobb egymásra hangolása és
az átjárhatóság intézményesített kereteinek megteremtése a hallgatói lemorzsolódás kívánatos
csökkentéséhez is hozzájárulhatna – amennyiben ennek nincsenek áthidalhatatlan hitelvi akadályai.
Az intézmény iránti kereslet 2010 óta lényegében változatlan, a hallgatói létszám egyenletesen 160–170
fő között ingadozik, de szép eredmény, hogy az államilag finanszírozott képzésben részt vevők aránya
ebben az időszakban folyamatosan emelkedett. Ez a létszám ugyanakkor – az állami finanszírozás
jelenlegi rendszerében – csak nagyon szűkös költségvetést tesz az intézmény számára lehetővé,
amelyben fejlesztésekre és az infrastruktúra állagmegóvására szinte alig marad fedezet.
A felvett és végzett hallgatók aránya a teljes képzési ciklusra vetítve 2010 és 2014 között igen jelentős
lemorzsolódást mutat. Ennek, az intézmény szerint, részben a hallgatók előképzettségének hiányossága, a
magas követelmények, a világi felsőoktatás és a külföldi rabbiképző intézmények elszívó hatása, a
részidejű képzések esetében a hallgatók magasabb életkora és az életpályában beálló változások,
valamint az az oka, hogy a képzés sok hallgató esetében nem a munkaerőpiacon használni kívánt
szakképzettség megszerzésére, hanem hitismereti tartalmak elsajátítására, hitbeli megerősödésre irányul.
Ugyanezen okokra vezethető vissza a nyelvvizsga hiányában ki nem adott diplomák magas aránya (a
2010-2014-as időszakban az összes záróvizsgát tett hallgató mintegy 21%-a). A passzív hallgatók aránya
is igen magas: ez 2010–2014 között rendre a 1/3-os arány közelében van.
Az önértékelés és a helyszíni látogatás tapasztalatai alapján az intézmény a problémát ugyan látja, de a
bizottság megítélése szerint nem rendelkezik a kezeléséhez hatékony stratégiával. Érdemes lenne
végiggondolni, hogy a lemorzsolódás magas aránya végső soron nem a hallgatói elvárások és az
intézményi kínálat közötti diszkrepanciára, illetve bizonyos tanulmányi követelményekre (pl.
nyelvismeret) vezethető-e vissza, ami a képzési programok felülvizsgálatával, illetve egy hatékonyabb
felvételi eljárás megalkotásával lenne orvosolható. E téren mindenképpen javasolt az intézmény
számára az érintett szakok vonatkozásában egy-egy intézkedési terv kidolgozása.
A tehetséggondozásra az intézmény nagy hangsúlyt fektet, de ennek, az intézmény áttekinthető mérete és
a közvetlen oktató-hallgató viszony miatt, legfőbb kerete az egyéni fejlesztés. Az egyetem ezen
túlmenően támogatja hallgatóinak TDK munkáját. Minden második évben megtartják a házi TDK
konferenciát, és az arra érdemesnek ítélt hallgatókat az egyetem delegálta az országos versenyre, ahol a
hallgatók szerény eredményekkel szerepeltek: 2011: egy 11., egy 8. helyezés és egy Junior Prima díj,
2013: egy 6. helyezés. Érdemes lenne az egyetem tehetséggondozó munkáját formalizálnia, és a meglévő
tehetségeket az OTDK révén bizonyítási lehetőséghez, illetve kutatói/előadói tapasztalatokhoz, szélesebb
szakmai kitekintéshez és szakmai kapcsolatokhoz segítenie.
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Végzettek elhelyezkedése
Az intézmény nem működtet Diplomás Pályakövető Rendszert. Mivel azonban végzetteinek jelentős
hányada a hazai zsidó intézményrendszeren belül helyezkednek el, így – ismét csak informális
csatornákon keresztül – szakjainak egy része esetében megbízhatóan értesül a végzettek
elhelyezkedéséről, elégedettségéről, illetve a munkáltató tapasztalatairól. Az intézmény jelenleg dolgozik
a honlapján egy „Alumni” rendszer kialakításán, ami a végzett hallgatók és az intézmény közötti
kapcsolat fenntartását fogja segíteni.
Fontos azonban megjegyezni, hogy e téren az intézmény gyakorlata, valamint a Minőségbiztosítási
Szabályzatában rögzítettek nem állnak szinkronban egymással. A szabályzat ugyanis világosan előírja
a volt hallgatók elégedettségének rendszeres mérését – amit az intézmény 2010 óta dokumentálható
módon nem gyakorol. Nyilván ezzel függ össze az is, hogy a bizottság az „informálisan” beérkezett
észrevételek stratégiai feldolgozásának, illetve ezekre épülő akcióterveknek nem találta nyomát az
intézmény dokumentumaiban. A szabályzat előírásainak alkalmazása – az ésszerű és az intézményi
viszonyokra szabott végrehajtási utasítások kialakításával – fontos előrelépést jelentene a
minőségbiztosítási rendszer (hatékony) működtetésében.

2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
Az oktatói karban a minősítettség aránya megfelelő, és az oktatók jó része számottevő rendszeres
kutatási, illetve publikációs tevékenységet folytat az általa oktatott tantárgyak és azok tágabb
tudományának területén. E publikációk jelentős arányban a tudományos ismeretterjesztés területére
sorolhatók be, és belső intézményi, illetve saját felekezeti felületeken jelenik meg. Ez az egyházi
felsőoktatási intézmények esetében megszokott, és alapvetően pozitív jelenség, hiszen azt bizonyítja,
hogy a fenntartó az oktatói kar tudományos potenciálját, szakismeretét szélesebb körben, közvetlenül is
hasznosítani igyekszik. Ugyanakkor e gyakorlatnak megvannak a veszélyei is: a publikációknak ez a
hányada nem független szaklapban vagy kiadónál jelenik meg, s így egyrészt külső kontrollon nem esik
át, másrészt jelentősebb tudományos visszhangra sem számíthat. Az oktatók publikációinak egy másik
jelentős hányada komoly szakmai orgánumokban, gyakran külföldön és idegen nyelven jelenik meg –
ami a tudományművelés szempontjából igen jelentős. A publikációs aktivitás valamennyi oktató
esetében elfogadható, zöménél megfelelő, néhány oktatónál pedig kiváló.
Mivel az intézmény szakjai között a tantárgystruktúrában jelentős átfedések vannak, így számos oktató
az intézmény egyéb szakjain is tanít – vagy ugyanazt, vagy egyéb tantárgyakat. Így a szakok között az
együttműködés adott.
Szakmai műhelyekként részben a tanszékek működnek.
Az intézmény rendszeresen és nagy számban szervez tudományos konferenciákat, az önértékelés a 2010–
2014 közötti időszakból 32 ilyen rendezvényt nevesít. Ezen a téren is igaz azonban, ami a publikációs
tevékenységről megállapítható: összességében nem baj, hogy ezek között sok a házi jellegű, illetve a
fenntartó egyház szélesebb közönségét megcélzó konferencia, de a más hazai felsőoktatási
intézményekkel kooperációban megvalósított, illetve a nemzetközi vonatkozású (esetleg idegen
nyelvű) rendezvények arányát érdemes lenne a jövőben növelni.
2002–2011 között az intézmény keretei között működött a Magyar Tudományos Akadémia
kutatócsoportjaként a Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport. Helyét és szerepét 2014-től a Kaufmann
Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport igyekszik átvenni, igaz, immár az MTA támogatása
nélkül. A megszűnt kutatócsoport komoly tudományos eredményeket mutatott fel, remélhetőleg az új
kutatócsoport is komoly, országos jelentőségű szakmai műhellyé nőheti majd ki magát.
A pályázati eredményesség az intézmény méreteihez képest megfelelő, ha az így elnyert támogatási
összegek részesedése az intézmény költségvetéséből nem is jelentős.
Az intézmény saját fenntartó egyházában országos szerepkörrel bír, neológ jellege miatt pedig a
szomszédos államok vonatkozásában regionális, nemzetközi jelentőségű. Szerepe a hazai zsidóság
vonatkozásában korántsem merül ki a felsőfokú szakemberképzésben: az egyetem oktatói a hitközségek
rendezvényeinek, regionális találkozóinak rendszeres előadói, az intézmény hallgatói pedig rendszeresen
vállalnak liturgusi szolgálatot a hitközségekben. Az egyéb zsidó intézményekkel az egyetem kapcsolata
szintén intenzív.
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Az intézmény tudományos, illetve felsőoktatási vonatkozásban hazai kapcsolatrendszerrel rendelkezik:
az önértékelés 16 hazai felsőoktatási intézményt nevesít, amelyekkel az intézménynek együttműködési
megállapodása van. Az együttműködések leírása terén az önértékelés azonban nem túl informatív: úgy
tűnik, hogy a partnerség leginkább egymás konferenciáinak látogatásában, valamint a doktori
fokozatszerzési eljárásokban való közreműködésben realizálódik. A helyszíni látogatás során a bizottság
egyes kurzusokon vendéghallgatók vagy vendégoktatók fogadásáról, illetve más intézményben teljesített
vendégoktatói (jellemzően óraadói) tevékenységekről is értesült.

3. Gazdálkodás
Az intézmény bevételeinek legnagyobb hányadát az állami támogatás jelenti, melynek aránya 2010 és
2014 között 60% körüli. Ehhez járul a működési járadék, amely rendre 27–32% között mozog. A
működési bevételek és a pályázatok (egyaránt 2-3%) aránya e két tételhez képest elhanyagolható. 2012
óta van jelen a költségvetésben egyéb állami támogatásként a bérkompenzáció (2-3%).
Az intézmény a rendelkezésére álló forrásokat felhasználva fegyelmezetten gazdálkodik, működési és
beruházási hitel felvételére 2010 óta nem került sor. A 2010-es jelentősebb hiány (6%) megszüntetése óta
az intézmény rendre minimális veszteséggel gazdálkodik (2-2%), amit a fenntartó egyenlít ki. A
költségvetési főösszegek a 2010. év bázisán enyhe emelkedést mutatnak (113%–116%).
A kiadások zömét a (visszafogott) személyi jellegű kiadások és az igénybe vett szolgáltatások teszik ki,
az épület felújítására, modernizálásra, illetve beruházásokra alig marad összeg. Az épületek, tantermek,
irodák gyakran elhasználódott bútorzata, a több éve esedékes felújítások, modernizálások
elmaradása, az informatikai és oktatástechnikai eszközök terén régóta esedékes fejlesztések jelzik,
hogy a minőségi oktatás/kutatás fenntartásához további bevételek biztosítása az intézménynek és
fenntartójának kiemelt feladata.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A minőségügyi rendszer értékelésekor tekintettel kell lenni az intézmény viszonylag kis méretére, ami
indokolttá és elfogadhatóvá teszi a kevésbé standardizált és dokumentált minőségirányítási rendszer
működését. Ezt több dokumentumnak is meg kell alapoznia. Ezek az OR-ZSE esetében a következők.

Küldetésnyilatkozat
Az egyetem küldetésnyilatkozata, mely a honlapján elérhető, tükrözi az intézmény társadalomban
betölteni kívánt szerepét, értékválasztásait, legfontosabb érintettjeinek megjelölését.

Intézményi stratégia
Az intézménynek a hatályos jogszabályok szerint nem kell intézményfejlesztési tervet készítenie.
Ugyanakkor megítélésünk szerint ez nem mentesíti az intézményt az alól, hogy foglalkozzon a hosszabb
távú jövőkép kialakításával és a középtávú célok megfogalmazásával. Csak azok az intézmények tudják a
szűkös erőforrásaikat hatékonyan használni, amelyek képesek céljaikat megfogalmazni és azok között
prioritási sorrendet felállítani. Nyilvánvaló, hogy az intézmény fennmaradása, infrastrukturális
fejlesztése, képzési és oktatási minőségének javítása fontos célok, de ezek többféle módon is elérhetőek,
és ezek között középtávon valamilyen sorrendet is érdemes rögzíteni. Például éppolyan alternatíva lehet
az intézmény intenzív fejlesztése (meglévő szakok, infrastruktúra javítása) mint az extenzív fejlesztés (új
szakok indítása, infrastruktúra bővítése). A célokról folyó intézményen belüli vita segíti a jövőkép
közössé válását, a célok tudatosítása pedig egyfelől következetesebbé teszi az intézményi vezetés
kommunikációját, amikor külső és belső partnerekkel tárgyal, másfelől lehetővé teszi az azonnali
cselekvést, ha egy-egy elképzelés megvalósítására új lehetőségek adódnak (pl. pályázat, támogatás).
A látogatás során az intézményben sok olyan kezdeményezésről hallottunk, amelyek önmagukban jók és
védhetőek (új szakok indítása, hallgatók toborzása, a külvilág intenzívebb megszólítása, az intézményen
belüli közösségi élet erősítése stb.), ugyanakkor „pontszerűek” maradtak, mert – benyomásaink szerint
legalábbis – nem álltak egymással kapcsolatban, nem rendeződtek egy hosszabb távú stratégiába.
Alapvetően a kulcsproblémák azonosítását hiányoltuk, például a SWOT elemzés kevéssé foglalkozott a
mélyebb problémák feltárásával, különösen azokéval, amelyek az intézményen, és nem a külső
környezeten múlnak.
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Minőségügyi stratégia
Jó gyakorlat, hogy az intézmény rendszeresen készít önértékelő (minőségügyi) jelentést, amelyek főbb
pontjai megjelennek a stratégiai rektori tanácsi ülések jegyzőkönyveiben is. Az értékelésekben
esetlegesen intézkedési javaslatok és teendők is megjelennek, ezek „akciótervként” való rögzítése
azonban elmarad, így nehezebb a megvalósulásuk számonkérése és nyomon követése. Összességében
úgy láttuk, hogy az intézményben nem fogalmazódnak meg az intézmény működésével vagy a folyó
képzések minőségével kapcsolatos hosszabb távú célok („minőségügyi stratégia”).
Ilyen cél lehetne például a lemorzsolódás kezelése. Az intézmény vezetése sok olyan külső okot sorolt fel
az önértékelésében, illetve a látogatás során, amely közrejátszhat a lemorzsolódásban (lásd a II.2.
pontban). Ugyanakkor nem láthatóak azok az intézményi kezdeményezések (pl. mentorálás, rugalmasabb
képzésszervezési megoldások, elektronikus tananyagok, nem diplomás jellegű képzések kialakítása, a
bemeneti követelmények újragondolása, a képzési program tartalmi fejlesztése, a nyelvi képzés
szerepének átgondolása), amelyekkel a lemorzsolódást igyekeznének csökkenteni. Indokolt lenne
kiemelt minőségügyi célként kezelni a jövőben a lemorzsolódás kérdését.

Minőségbiztosítási Szabályzat
A dokumentum tartalmazza a rektor és a Minőségügyi bizottság (MÜB) minőségbiztosítással kapcsolatos
feladatait és hatásköreit. Összességében a minőségbiztosítási szabályzatban vázolt struktúra alkalmas a
minőségügy szempontjainak érvényesítésére, amennyiben a szabályzatban felsoroltak megvalósulnak a
gyakorlatban is.4
A szabályzat felsorolja a „minőségértékelési felméréseket” (a szabályzatban egy helyen „önértékelés”nek nevezik ezeket), nem tér ki ugyanakkor ezek eljárási szabályozására (pl. gyakoriság, felelősök).
Szintén hiányoznak a szabályzatból az oktatói munka hallgatói véleményezésével összefüggő kérdések,
ami egyébként jól működő gyakorlat az intézményben. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az
SZMSZ tartalmaz néhány általános keretszabályt az OMVH-ra vonatkozóan. Az intézmény a 2007-ben
elfogadott Minőségbiztosítási Szabályzatát 2014-ben jelentősen átdolgozta. Ennek leglényegesebb eleme
a 2.4. bekezdésben a minőségpolitika iránti elkötelezettség deklarálása, valamint a 3–9. fejezetek
beillesztése. Ez utóbbi fejezetek ugyan a minőségbiztosítás és -fejlesztés számos további területét, illetve
lehetséges eszközeit nevesítik, ám jószerint csak elvárásokat, nem pedig konkrét folyamatszabályozást
rögzítenek.
Az OR-ZSE önértékelési jelentése hivatkozik az 1999-es akkreditációhoz elkészült „Az OR-ZSE
minőségbiztosítási rendszerének alapelvei” című dokumentumra, amelyből idéz is. Az intézmény
nyilvános anyagai között ugyanakkor ez a dokumentum nem lelhető fel. Maga az idézett dokumentum
erőteljes korszerűsítésre szorul, egyes részfejezetek tartalmilag nehezen értelmezhetőek. Például a
„minőségbiztosítás mutatói” című rész nem mutatókat (mutatószámokat), hanem dokumentumokat és
tevékenységeket sorol fel („a szakok tanterve és tananyaga”; „az értékelési rendszer”; „az oktatók
munkája, kutatási és közéletben betöltött tevékenységbe” stb.). Ugyanígy nehezen érthető a
„szolgáltatói” és „felhasználói” oldal elkülönítése. A dokumentum felülvizsgálata során érdemes lenne
összhangba hozni az ESG szempontokkal, illetve az ezekre hivatkozó Minőségbiztosítási Szabályzattal
is.
Összességében a minőségügyért való felelősségek és hatáskörök áttekinthetőek, transzparensek, és az
intézményben több, a minőségfejlesztési célra használható eszköz is megjelenik (például OMHV, éves
jelentések). A minőségügyi rendszer fókuszai és céljai ugyanakkor nem világosak. A probléma része,
hogy nem világos a minőségügyi rendszer és az intézményi stratégia viszonya (maga az intézményi
stratégia sem ragadható meg jól). Bár az intézmény rendelkezik misszióval, ez nem „fordítódik le”
jövőképre és világos stratégiákra. Éppen ezért javasoljuk az intézményi stratégiai célok rögzítését,
ezen belül minőségbiztosítási célok megfogalmazását határidőkkel, célértékekkel és felelősökkel.
Célszerű volna a célok megvalósulásának szisztematikus nyomon követése is, például az éves
jelentésekben nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az intézményi (minőségügyi) célok elérése érdekében
végzett tevékenységekre, ezek hatásainak értékelésére és a jövőbeli teendők megfogalmazására.

4

A gyakorlati működtetés nyilván a szabályzat néhány belső ellentmondását is felszínre hozná, illetve kikényszerítené azok
megszüntetését. Pl.: a szabályzat szerint a MÜB-nek négy tagja van, de a szabályzat egy másik pontján 5 tagot sorol fel.
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Az intézményi látogatás során gyakran találkoztunk azzal az érvvel, hogy az értékelések, megbeszélések
dokumentálására (a Minőségbiztosítási Szabályzat előírásai ellenére!) azért nincs szükség, mert az ORZSE kis intézmény, ahol mindenkit jól ismernek. Valóban, a minőségügyi rendszerek könnyen öncélú
dokumentumgyártássá válhatnak. Ugyanakkor a dokumentálás hiánya is problémákhoz vezet. A
fontosabb megbeszélések, célok és eredmények rögzítése nemcsak az informálás miatt fontos, hanem
növeli az intézmény működésének transzparenciáját, a külső szereplők intézménnyel szembeni bizalmát.
A dokumentálás emellett fontos az intézmény működésének nyomon követhetősége szempontjából is.

2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A szakok gondozását az intézmény nem rendelte adott tanszékhez, az a tanszékek együttes, összehangolt
munkája során valósul meg.
A szakfelelősök feladatait, hatásköreit a TVSZ és az SZMSZ megfelelően tartalmazza. A szakfelelős az
intézményi szabályozás értelmében „a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős, hatáskörrel
rendelkező egyetemi oktató” (TVSZ), aki a szak valamennyi oktatója vonatkozásában, szakmai
felügyeleti és véleményezési jogot gyakorol. (Konkrétan pl. tantárgy-meghirdetések, kreditbefogadások,
kedvezményes tanulmányi rendek vagy vendéghallgatói jogviszony létesítésének, áthallgatásoknak,
vizsgahalasztásoknak az engedélyezése, szakdolgozati konzulensek és opponensek, a záróvizsgabizottság felkérése vonatkozásában.) A szakfelelős hivatalból tagja a Rektori Tanácsnak, ezen keresztül
pedig az Egyetemi Tanácsnak is. A szakfelelős tehát a szakot érintő valamennyi lényegi kérdésben
javaslattételi, véleményezési, felügyeleti és/vagy döntéshozói jogosítványokkal rendelkezik.
A képzési programok indításának jelenleg nincsen szabályozási háttere, ennek pótlása különösen akkor
fontos, ha az intézmény valóban komolyan gondolkodik új képzések indításában. Az intézményi
önértékelés e téren megfogalmaz néhány alapelvet, amely a jövőbeli szabályozás alapja lehetne.
Korrigálandó mindenesetre, hogy a képzési programok indításában az önértékelés a Minőségügyi
Bizottságnak (MÜB) nem szán szerepet.
A képzési programok nyomon követésének fontos eleme a megfelelő képzési és kimeneti követelmények
(KKK) definiálása. Az intézmény az előző intézményi akkreditáció óta jelentős erőfeszítést tett a KKK-k
és tantervi hálók közzétételében, illetve a tantárgyi tematikák (nyilvános) elérhetővé tételében. A KKK-k
mellett a tantárgyi tematikákban is érdemes lenne megfogalmazni a tanulási kimeneteket, mert a szakok
nyomon követése során többek között ezek megvalósulását kell figyelni.
A szakok éves értékelését a Minőségbiztosítási Szabályzat írja elő. A szakok felülvizsgálata és
átalakítása – az intézményi látogatáson elhangzott beszámolók alapján – igen gyakori, de ez legtöbbször
az egyes tantárgyak tartalmára, kimenetére, beszámolási rendszerére, azaz az operatív tantervek (tantervi
háló) és tantárgyleírások felülvizsgálatára vonatkozik. Fontos lenne a szakok komplexebb értékelése.
Ehhez a Minőségbiztosítási Szabályzat jó kiinduló szempontokat ad, amelyek alapján lehetőség van az
egyes szakokkal kapcsolatos minőségi problémák azonosítására. E szempontok közé tartozik jelenleg a
képzés tartalmi elemeinek (szakmai megfelelés, tananyagfejlesztés) értékelése, az oktatói háttér
minőségének értékelése, az infrastrukturális feltételek állapotára vonatkozó értékelés, a tanulmányi és
vizsgakövetelmények betartása, a hallgatói teljesítmények értékelése (évközi gyakorlatok, a vizsgákon
nyújtott teljesítmény, a szakdolgozatok/diplomamunkák színvonala, a záróvizsgák tapasztalatai),
valamint az egyes érintettek összesített véleményének bemutatása (felmérések révén).
Az értékelési szempontok közé érdemes lenne beemelni a toborzási és felvételi folyamat, a
lemorzsolódás, a nyelvvizsga-helyzet, valamint a hallgatói előrehaladás (esetlegesen az elhúzódó végzés)
elemzését is. Elemezhetőek lennének a Neptun rendszer adatok alapján az egyes tárgyak és hallgatók
eredményei is, pl. milyen a hallgatók előrehaladása (kik a veszélyeztetett hallgatók), az eredmények és
adatok alapján mely tárgyak működését kell alaposabban megvizsgálni, például mert túlságosan nehéz
vagy túlságosan könnyű jó jegyeket szerezni stb.
A Minőségbiztosítási Szabályzat szerint a véleményezési felmérések keretében meg kell kérdezni a
hallgatókat, az oktatókat, a végzett hallgatókat, a munkaadókat, valamint az egyetem nem oktató
dolgozóit. Az önértékelés azt dokumentálja, hogy az intézmény a nevesített minőségbiztosítási eljárások
közül az oktatók hallgatói véleményezését már valóban hatékonyan működteti.
Javasoljuk, hogy a véleményezési felméréseket ne csak a hallgatók, hanem más csoportok körében
is végezze el az intézmény a jövőben. Ott pedig, ahol ez a kis létszámok miatt nem vagy nehezen
kivitelezhető (például egyes szakokon a diplomás pályakövetés), a szakfelelős összefoglaló írásos
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értékelése lehet a mérvadó. Ebből a szempontból jó mintának látjuk a záróvizsga-bizottságok
összefoglaló írásos értékelésének, illetve a szakfelelősök szakdolgozatokról szóló írásos értékelésének
rendszerét. Hasonló értékelések lennének készíthetőek a hallgatói előrehaladásról, a tipikus
problémákról, ezek megoldási javaslatairól, kísérleteiről.
Emellett az OMHV kapcsán kialakult gyakorlatot is célszerű lenne rögzíteni a Minőségbiztosítási
Szabályzatban. Jelenleg a leginkább dokumentált OMHV kapcsán is csak általános keretszabályozás van,
amely nem rögzíti a felelősségeket, a folyamatokat, a következményeket.
A nagyobb hallgatói létszámú szakok esetén a szakok kiértékelésébe – a kérdőíveken túl – érdemes lenne
bevonni magukat az adott szakon tanuló hallgatókat vagy azok képviselőjét/képviselőit is. Például a
szakfelelős évente egyszer beszélgetést szervezhet a szakon tanuló hallgatókkal vagy azok képviselőivel,
ahol megbeszélhetőek a szakon szerzett tapasztalatok, problémák és erősségek.
S végül időnként célszerű lenne a tárgyak kreditértékének valódiságát is vizsgálni a hallgatók egy-egy
tárgyra fordított idejének felmérésével. A futó képzési programokban nagyon sok kis kreditértékű tárgy
van, ami magas oktatói óraterheléssel és sok hallgatói kontaktórával jár. Ez csökkenti a hallgatók önálló,
otthoni munkavégzésének lehetőségét, és az oktatók készülésével, kutatómunkájával kapcsolatban is
problémákat vethet fel (ld. oktatók időhiánya, oktatási túlterhelése).

3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények értékelését megfelelő módon szabályozza a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.
A teljesítményértékelés módja és a vizsgajelentkezés folyamata is jól szabályozott.
Az intézmény jelentős erőfeszítéseket tett a KKK-k és tantervi hálók elérhetővé tételében, ennek
következtében a tantárgyi tájékoztatók, tematikák és a tananyagra vonatkozó információk idejében
elérhetőek a hallgatók számára. A vizsgainformációk szintén rendelkezésre állnak, a vizsgák száma,
formája, időpontja illeszkedik a tárgyhoz és a hallgatók igényeihez.
A tantárgyleírásokban fontos lenne megjeleníteni azokat a kompetenciákat, amelyek fejlesztését a
tárgy során megcélozzák. Ez részben a hallgatókra is motiváló erőként hatna, részben pedig az oktatók
számára jelentene orientációs, illetve fegyelmező erőt saját kutatási érdeklődésük alakításában. A szakos
önértékelések e téren rendre adósok maradtak a KKK-ban nevesített kompetenciák és a tantárgyak
összepárosításával.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat nem rögzíti az érdemjegyek tartalmát, ezt érdemes lenne
megfogalmazni. Az értékelések objektivitását a bizottságok előtt letett nagyobb vizsga hivatott
biztosítani. Emellett esetenként szükség lenne olyan vizsgálatokra is, amelyek révén azonosíthatóak
szélsőséges értékeléseket vagy az átlagtól jelentősen eltérő értékeléseket tartalmazó tárgyak.
Természetesen ezek az értékelések lehetnek indokoltak, de az ilyen tárgyak felülvizsgálata időről-időre
célszerű.

4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az intézményben oktatói, kutatói és tanári munkakörben 45 főt alkalmaznak, 35 főt (77%) teljes
munkaidőben. Az oktatói és kutatói munkakörökben ennél még magasabb, 85%-os az arány. További
említésre méltó pozitívum, hogy a teljes munkaidős oktatók és kutatók körében a minősítettek aránya
(24/35=) 68%. A 40 év alatti oktatók és kutatók száma alacsony (4 fő), a 63 évnél idősebb oktatók és
kutatók száma viszont magas (12 fő), ami egyrészt komoly szakmai tapasztalatok felhalmozódását jelzi,
másrészt viszont már rövidtávon is jelentős humánpolitikai intézkedéseket tesz szükségessé.
Az oktatói követelményrendszer a 2010-ben elfogadott, aktuális SZMSZ alapján nincs összhangban a
hatályos felsőoktatási jogszabályokkal. Az intézmény nem érvényesíti az egyes oktatói
munkakörökkel szemben az Nftv-ben támasztott minimális követelményeket: az egyetemi tanár
meghívását egy évnél hosszabb időtartamra is engedélyezi, doktori fokozat nélküli oktatókat adjunktusi
munkakörben alkalmaz, valamint – a látogatás időpontjában érvényben lévő – SZMSZ-e ellenére
főiskolai tanárok és főiskolai docensek alkalmazását is lehetővé teszi. Az utóbbi problémát az intézmény
az SZMSZ módosításával már orvosolta, az adjunktusok és az egyetemi tanárok tekintetében azonban
mindenképpen szükséges az SZMSZ módosítása és a nemzeti felsőoktatási törvény rendelkezéseinek
érvényesítése.
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Az oktatók értékelése elsősorban az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésén (OMHV) keresztül
valósul meg. Az OMHV ugyanakkor az oktatói-kutatói munkának csak egy aspektusát ragadja meg.
Fontos lenne átfogóbb – az oktatás mellett a tananyagfejlesztést, kutatást, közélet-szervezést,
intézményen kívüli tevékenységeket, valamint a jövőbeli célokat, vállalásokat is tartalmazó – oktatói
beszámolók készítése. Ezt könnyen be lehetne csatornázni a fenntartónak küldött éves beszámoló
előkészítési folyamatába, amely az oktatói és tanszéki beszámolókra (is) támaszkodhatna. Ugyanakkor
meg kell említeni, hogy a honlap viszonylag naprakész az oktatók publikációt illetően, ami azt
bizonyítja, hogy az intézményvezetés elvárásait e téren világosan kommunikálja az oktatói kar felé.
Minthogy jelenleg az intézményben nem láttuk nyomát az oktatói és kutatói tevékenység rendszeres
értékelésének, ezért a fent javasolt beszámolók alapján erre is sor kerülhet, amely a tanszékvezető
és/vagy a rektori vezetés közreműködésével folyhat.
Célszerű lenne tehát kialakítani az oktatók beszámolásának, értékelésének (minősítésének) és a
következő évi terveinek egységes, áttekinthető folyamatát és dokumentumait. Ezt érdemes
összehangolni a tanszéki és intézményi jelentésekkel is. E téren a minőségbiztosítási rendszer
továbbfejlesztése azért is indokolt, mivel ezt a területet már a 2010-es intézményi akkreditáció is
fejlesztési területként nevesítette, ám azon előrelépés az utóbbi négy évben nem történt.

5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az intézmény a József krt. 27. szám alatti épületében 3 tantermet és egy nyelvi labort működtet, a
Scheiber Sándor u. 2. szám alatt pedig további 11 tanteremben végzi oktatási feladatait. Az oktatás
infrastrukturális feltételei adottak, a tantermek felszereltsége megfelelő, ha bizonyos oktatástechnikai
eszközök beszerzésére (pl. projektorok) az intézmény nem is tud áldozni. Kis létszámú szakok lévén a
tanteremigény alacsony, s ezt az intézmény a 15 oktatásra is használt helyiségével el tudja látni.
Az intézménynek saját zsinagógája van, amely lehetővé teszi a zsidó vallású hallgatók hitéleti igényeinek
kielégítését, illetve „gyakorlóterepként” is szolgál a rabbi, rabbihelyettes, a liturgia szakos, valamint a
kántor szakirányú továbbképzési szakos hallgatók számára. Megkapó szép hagyomány, hogy a zsinagóga
üvegablakait a végzett hallgatók adományából, az adott évfolyam tervei alapján színes mozaik ablakokra
cserélik.
Az intézmény minden hallgatójának és alkalmazottjának, támogatott áron, helyben működtetett saját
menzájában meleg, kóser ebédet biztosít. Az árakkal és a szolgáltatás minőségével a hallgatók (is)
elégedettek voltak. Kollégiumi férőhelyeket az intézmény együttműködési megállapodás formájában, a
Budapesti Zsidó Hitközség Anna Frank Kollégiumában tud biztosítani. A kollégista hallgatók
egyöntetűen jó véleménnyel voltak a kollégiumról, az ott elérhető szolgáltatások, kollégiumi díjak és
minőségi elvárások tekintetében panasszal egyikük sem élt.
Sportolásra az intézmény épületeiben nincs lehetőség, az ilyen igényt budapesti társintézmények
segítségével, együttműködési formában elégítik ki.
A könyvtári állomány igen gazdag, a legutóbbi akkreditáció óta komoly fejlesztésen és átalakításon esett
át. Az intézmény igen sokat tett a 135 év alatt összegyűlt állomány rendezéséért és katalogizálásáért. A
könyvtár egy modern, jól felszerelt, minden igényt kielégítő szabadpolcos olvasótermet kapott, ahol a
legújabb szakirodalom, illetve valamennyi tantárgy kötelező és ajánlott irodalma, jegyzete kellő
példányszámban elérhető az oktatók és a hallgatók számára. A könyvtár történeti állománya megfelelő
könyvraktári elhelyezést kapott, és jelenleg is nagy erőkkel zajlik feltárásuk, kutathatóvá tételük. Az
intézmény előrelépése ezen a téren – az előző akkreditáció óta – különösen jelentős.
Az informatikai felszereltség megfelelő: a hallgatók a külön számukra fenntartott számítógép-teremben
(8–16 óra között), valamint a könyvtár olvasótermében (10–18 óra között) férhetnek hozzá
számítógépekhez (25 db.), ez utóbbi helyen nyomtatni és fénymásolni is tudnak. Az egyetem épületében
ezen felül térítésmentes vezeték nélküli Internet-elérés biztosított.
A nyelvi képzés feltételei ideálisak: egy 18 fős nyelvi labor áll rendelkezésre a modern és a bibliai
nyelvek hatékony oktatásához.
A tehetséggondozás intézményesített keretei (versenyek, felkészítők, külföldi tanulmányok) nagyon
korlátozottak, ezt ellensúlyozza, hogy a kis létszámból adódóan az oktatók közvetlen kapcsolatban
vannak a hallgatókkal és folyamatosan rendelkezésre állnak. Az intézmény részt vesz az OTDK
munkájában: házi fordulókat szervez, az országos fordulóra továbbjutott hallgatók eddig szerény
eredményeket értek el. A hallgatók külföldi részképzésen nem vesznek részt, de egyénileg, párhuzamos
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képzések révén, más hazai felsőoktatási intézményben szerzett tanegységeiket kreditbeszámítási eljárás
keretében elszámolhatják. E téren indokolt a fejlesztés.
Az intézmény számos, a zsidó életben mérvadó szervezettel kapcsolatban van, akik különböző ösztöndíjlehetőségeket biztosítanak a hallgatóknak. A szervezetek által felkínált támogatásokról a hallgatók az
intézmény honlapján, valamint színes szóróanyagból értesülhetnek.
Egyházi fenntartású intézmények esetében a közösségi programok és a hitéleti jellegű rendezvények
jellemzően széles keresztmetszeten fedik egymást. Nincs ez másképpen az OR-ZSE esetében sem. Az
egyetem oktatói és hallgatói napi rendszerességgel vesznek részt ilyen rendezvényeken, s kerülnek
ezáltal egymással családias, közvetlen kapcsolatba, illetve szereznek közös tapasztalatokat, élményeket.
Mindez nagymértékben hozzájárul az intézmény irigylésre méltóan közvetlen, családias jellegéhez.

6. Az egyetem belső információs rendszere
Az aktuális hírek közlésében fontos szerepe van a honlapnak, a belső levelezőrendszernek,
körleveleknek, a Neptun rendszernek és a hirdetőtábláknak is. Az oktatók és a hallgatók egységes
véleménye az, hogy mindig időben hozzájutnak minden releváns információhoz.
A tanulmányi követelmények, a képzési programok, tantárgyleírások, szabályzatok az intézmény
honlapján szabadon hozzáférhetőek; ezek frissítése azonban gyakran csak komoly késedelemmel történik
(több szabályzat esetében ez a látogató bizottság figyelmeztetésére történt meg). Ugyanakkor sem az
Egyetemi Tanács, sem a Rektori Tanács, sem az egyes bizottságok és testületek tagjainak névsora,
sem az ülések anyagai, jegyzőkönyvei, illetve a testületi döntések nem érhetőek el a honlapról vagy
valamilyen belső felületről. A jegyzőkönyvek bár elérhetőek például a HÖK Irodában, a mai
informatizált világban, a viszonylag nagyszámú levelező képzésben, munka mellett tanuló hallgatóra
gondolva érdemes lenne létrehozni olyan belső oldalakat, amelyeken az intézmény polgárai számára
elérhetőek az őket érintő anyagok. Ezek hiánya korlátozza az intézmény átlátható működését. Kívánatos
lenne a HÖK aktívabb megjelenése az intézmény honlapján (a honlaphoz lásd még lentebb).
A minőségüggyel kapcsolatos információk összegyűjtéséért a minőségbiztosítási vezető felelős. Az
adatgyűjtési eljárásokról a Minőségbiztosítási Szabályzat rendelkezik. A felmérések nagy részére még
nem került sor, így a minőségbiztosítási eljárások során keletkezett dokumentumok tárolásának, illetve
közzétételének sem alakult ki a szabályozott rendszere.

7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az intézmény számos módon informálja a tágabb közvéleményt a tevékenységéről. Az intézményi
honlap – az egyetemi polgárok „belső” tájékoztatása mellett – az egyik legfontosabb eszköze az
intézménnyel kapcsolatos hírek közzétételének, a közvélemény tájékoztatásának és az imázsteremtésnek. A honlap ebből a szempontból is sok informatív, hasznos anyagot tartalmaz, elsősorban a
felvételiző és leendő hallgatók számára (szakleírások, jelentkezési lapok stb.), de az intézmény
legfontosabb eredményeiről, illetve a szélesebb nyilvánosságot is érdekelhető rendezvényeiről is
rendszeresen beszámol. Jelenleg fejlesztés alatt áll egy „Alumni” oldal, amely a jövőben a végzett
hallgatókkal való kapcsolattartásnak, és áttételesen a pályakövetésnek, valamint az elégedettségi
felmérések megszervezésének is hathatós eszköze lehet. A honlapon az intézményi működés
transzparenciája érdekében még számos fejlesztés szükséges. (Lásd az előző pontban írtakat.)
Az intézményi honlap a magyarországi zsidóság szervezőjeként is funkcionál, amennyiben kifejezetten a
tágabb vallási közösség számára kínál hitéleti tartalmakat, illetve informatív, hasznos anyagot.
A honlapon túl az intézmény más módokon is igyekszik nyitni a külvilág felé, elsősorban az internet
világában rendszeresen nem mozgó társadalmi csoportok és korosztályok elérése érdekében. Ennek egyik
jelentős eszköze a Hírlevél, melyet heti rendszerességgel juttat el az intézmény a jelenlegi és volt
hallgatóihoz, a magyarországi zsidó hitközségekhez, szervezetekhez, magánszemélyekhez. További
jelentős csatorna a magyarországi zsidóság országos lapjában, a kéthetente megjelenő Új élet című
lapban az intézménynek biztosított állandó oldal, mely az egyetem aktuális eseményeiről közöl
beszámolókat.
A HÖK külső kommunikációját tekintve felmerültek pénzügyi akadályok és vallási előírásoknak
betudható elkötelezettségek egyaránt. A HÖK elnöksége és a HÖOK vezetősége egyeztetésekbe kezdett
a HÖK és az intézmény külső kommunikációjának erősítése érdekében.
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Nem hallgathatjuk el ezen a ponton azt a sajnálatos tényt, hogy antiszemita zaklatások elkerülése
érdekében az intézmény kénytelen a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása terén bizonyos önkorlátozást
gyakorolni. Így például korábban az intézményi honlapon szerepelt egy rovat, amely az intézmény
sikeres pályát befutott, volt hallgatóinak „dicsőségfalaként” működött – ám ezt az oldalt kénytelenek
voltak a beérkezett méltatlan észrevételek miatt megszüntetni.

III. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások az intézmény számára
1. Az intézmény dolgozza át Minőségbiztosítási Szabályzatát, ennek során konkrétan szabályozza az
abban nevesített minőségbiztosítási eszközök alkalmazásának folyamatait, illetve a jelenleg is zajló
(és más intézményi dokumentumokban leírt) minőségbiztosítási eljárások folyamatszabályozását is
ebben rögzítse.
2. Az intézmény Minőségbiztosítási Szabályzatában rögzítse a képzési programok indításának
intézményi szabályait.
3. Az intézmény Minőségbiztosítási Szabályzatában rögzítse a tantárgyfejlesztés folyamatát,
meghatározva a megfelelő felelősségi szinteket és határidőket.
4. Az intézmény Minőségbiztosítási Szabályzatában rögzítse az intézménynek a gyakorlóhelyekkel
szemben támasztott minimális elvárásait, a gyakorlóhelyek kiválasztásának folyamatát és felelőseit,
valamit a gyakorlóhelyen végzett hallgatói munka értékelésének dokumentált eljárásrendjét.
5. Az intézmény dolgozza ki és Minőségbiztosítási Szabályzatában rögzítse az oktatói és kutatói
munka rendszeres monitorozásának folyamatát, biztosítva ebben pl. a független fórumokon történő
publikációk, illetve előadások magasabb súllyal történő értékelését, valamint a TDK-val kapcsolatos
témavezetői tevékenység támogató értékelését.
6. Az intézmény alakítsa ki és Minőségbiztosítási Szabályzatában rögzítse az oktatók beszámolásának
és következő (tan-)évi terveinek egységes, áttekinthető folyamatát és dokumentumait.
7. Az intézmény érvényesítse Szervezeti és Működési Szabályzatában az adjunktusok és az egyetemi
tanárok alkalmazási feltételei terén az Nftv. 28–29. §-aiban rögzített minimális követelményeket, és
megfelelő felkészülési idő biztosításával eszközölje ki azok érvényesítését a már kinevezett oktatók
esetében is.
8. Az intézmény nevesítse Szervezeti és Működési Szabályzatában az állandó bizottságokat, ezek
összetételét, hatáskörét, működésének alapvető szabályait.
9. Az intézmény fejlessze tovább kapcsolatait a nemzetközi mobilitás, valamint az oktatói és hallgatói
csereprogramok területén.
10. Az intézmény rögzítse a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban az érdemjegyek tartalmát.
11. Az intézmény fejlessze tovább honlapját az intézményi működés transzparenciája érdekében, így
többek között tegye elérhetővé a nyilvános intézményi jelentéseket, beszámolókat, a vezetői
testületek és bizottságok bemutatását, az intézmény gazdálkodásáról szóló alapvető információkat
stb., valamint egységesítse honlapján az egyes szakok leírását és tanulmányi követelményeinek
megjelenítését.
12. Az intézmény folytassa könyvtára történeti állományának feltárását, kutathatóvá tételét.
13. Az intézmény csökkentse, illetve középtávon szüntesse meg a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a
MAB elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően. (A részleteket lásd a
szakértékeléseknél.)
14. Az intézmény biztosítsa, hogy képzéseinek minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt tantárgy
oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
Mindezeken túl az intézmény fontolja meg:
15. egy Intézményfejlesztési terv kidolgozását;
16. az Egyetemi Tanácsban az oktató és a nem oktató alkalmazottak választott képviselőinek tagságát;
17. a hallgatói ösztöndíjak és egyéb szociális juttatások odaítélésében illetékes testületben a hallgatói
képviselet szavazati jogának biztosítását.
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IV. Az intézményben folyó hitéleti képzések értékelése
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/1. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)

rabbi
osztatlan mesterképzési szak (10 félév)

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

szakindítási MAB határozat: 2006/9/XII.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A rabbi osztatlan mesterszakot az egyetem alapította, és az országban jelenleg ez az egyetlen
felsőoktatási intézmény, amely működteti. A szakot az intézmény legfontosabb szakjának tekinti, kis
hallgatói létszáma ellenére is, mert az őt fenntartó MAZSIHISZ számára ez a szak biztosítja a zsidó
vallás legmagasabban kvalifikált hitéleti alkalmazottainak utánpótlását: a rabbikat. Ebben a képzésben
testesülnek meg az intézmény legrégebbi hagyományai, melyek a modern felsőoktatási keretekbe
illesztés ellenére is alapvetően a több évszázados, esetenként több évezredes képzési hagyományokra
nyúlnak vissza. A feladat, hogy az intézmény hű maradjon hitelveiből adódó, ősi hagyományaihoz,
ugyanakkor a mai kor számára is megfelelő szakképesítést társítson ehhez a képzéséhez, nagy horderejű.
A rabbi osztatlan mesterszak szerkezete megfelel a 2006-ban közzétett KKK-nak. A képzési idő 10
félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 300, a teljes idejű (nappali) képzés során
teljesítendő tanórák száma 3.780,5 ami megfelel a 300/félév minimális követelménynek. A tantervet a
KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, azt a fenntartó hagyta jóvá; a mintatanterv fejlesztésének,
módosításának szintén ez a folyamata.
A tantárgystruktúra alkalmas a KKK-ban nevesített kompetenciák elsajátítására – ez annak ellenére
megállapítható, hogy az önértékelésben az egyes tantárgyakat nem rendelte az intézmény egyértelműen
hozzá a KKK-ban rögzített kompetenciákhoz. Ez a feladat korántsem olyan reménytelen, mint ahogy azt
az önértékelés állítja, minőségbiztosítási szempontból pedig egyenesen elengedhetetlen: ha ugyanis nincs
rögzítve, mi az adott tantárgy alapvető célja, akkor annak tananyaga (és oktatója) könnyen önálló útra
lép, oktatása pedig öncélúvá válik.
Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő: az elméleti órák mellett számos gyakorlati jellegű tantárgy is
része a tantervnek, és kötelező terepgyakorlatok is gondoskodnak a gyakorlati kompetenciák
elsajátításáról.
Az elméleti képzés alapvetően filológiai, illetve irodalomtudományi orientáltságú, zömében a zsidó
vallási iratok értő és produktív értelmezését, feldolgozását célozza, és alapvetően a tanítói/igehirdetői
munkára készít fel. Mivel azonban – a szak önértékelése szerint is – a rabbik munkájában újabban
„felértékelődött a pasztorális tevékenység és az ifjúsággal való hangsúlyos foglalkozás”, a tantervet
érdemes lenne a pedagógiai, pszichológiai és didaktikai kompetenciák elsajátítását célzó tantárgyakkal is
kiegészíteni.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi tanár, XXXXX. Komoly kutatói és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a
hittudományok, ezen belül a judaisztika és a hebraisztika területén; szakfelelősként a szak 5
szakmaspecifikus tantárgyának felelőse (összesen 26 kredit értékben), melyekből hármat maga is tanít,
kettőt (16 kredit) azonban nem.
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Így helyes, az önértékelés adatlapjában szereplő 4140-es óraszámmal szemben.
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Dicséretes, és a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépés, hogy a szakon valamennyi tantárgy
felelőse minősített oktató. Az AT és AE oktatók legalább 3:1-es aránya teljesül: a szak 15
tantárgyfelelőséből 14 fő AT, 1 fő AE besorolású. A legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25 kredittel, illetve
a legfeljebb 7 tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelt tantárgyfelelősök aránya a szakon megfelel a MAB
által elvárt 2:1 aránynak (25 kredit: 10 fő, 35 kredit: 5 fő), 5 tantárgyfelelős azonban intézményi
összesítésben (1 a szakon is) átlépi a 35 kredites határt (igaz, mindannyian csak 1-1 kredittel).
Megjegyzendő, hogy az intézmény a kötelezően és a szabadon választható tantárgyakhoz egyetlen
szakon sem rendelt tantárgyfelelősöket, így a valós kreditterheltség ennél nagyobb. A tantárgyfelelősök
(túl-)terheltségének csökkentése az intézmény fontos minőségfejlesztési feladata!
A szak két tantárgyfelelőse nem tanít a szakon, és az általa jegyzett tantárgy oktatásában az intézmény
más szakjain sem vesz részt, egyikük 32 kreditért felel a szakon, 36-ért az intézményben. Mivel ezek a
tantárgyfelelősök nem látnak rá az adott tantárgy oktatására, és így annak fejlesztését sem tudják végezni,
mindenképpen be kell kapcsolni őket az oktatásba, illetve számonkérésébe.
A szak oktatói megfelelnek az adott tantárgy oktatásához szükséges szakmai követelményeknek,
tantárgyuk témakörében kutatnak és rendszeresen publikálnak.
Az oktatói kar koreloszlása kedvező, 2010 óta a szak négy oktatója szerzett doktori fokozatot.
Összességében tehát az oktatói kar vonatkozásában a legutóbbi akkreditáció óta az előrelépés bizonyos
vonatkozásokban jelentős, ám a fent jelzett hiányosságok megszüntetése érdekében további fejlesztések
szükségesek.

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások).
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúráját az intézmény saját zsinagógája jelenti. A történelmileg
is jelentős szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve a zsinagógai szolgálathoz
kapcsolódó gyakorlati tantárgyak órái is. A rabbi szak tantervében szereplő egyéb gyakorlatok
(pasztorális gyakorlat, rabbivizsga előtti gyakorlat) külső helyszíneken zajlik. A gyakorlóhelyek
kiválasztásának nincs intézményesített eljárása, a fenntartóval való szoros kapcsolat az informális
csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő helyszínek kiválasztását, amely a szakfelelős rektor
hatásköre. Minőségbiztosítási szempontból javasolt azonban, hogy az intézmény fektesse le a
potenciális gyakorlati helyek engedélyezésének szempontjait, a gyakorlóhelyekkel szemben
támasztott minimális elvárásait, valamit a gyakorlati munka értékelésének dokumentált
eljárásrendjét (pl. a TVSZ kiegészítésével).

A képzési létszám és kapacitás
A szak hallgatói létszáma – történelmi okok miatt és a fenntartó MAZSIHISZ valós munkaerőszükségletének megfelelően – nagyon alacsony: az 5–10 fő felvételi keretet az intézmény rendre nem
használja ki. Ezt a létszámot az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitása kellő színvonalon ki
tudja szolgálni.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a KKK-ban rögzített kompetenciáknak, egyedül a
pedagógiai és didaktikai kompetenciák elsajátítását célzó néhány tantárgy bevezetését lenne érdemes az
intézménynek megfontolnia. A heti óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes és megfelel
a kredit-rendelet előírásainak. A szabadon választható tárgyak 5%-os aránya teljesül. A tanórák száma és
az elvárt egyéni hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak kreditértéke ezekhez
viszonyítva megfelelő. A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelelő: valamennyi félév heti
óraszámára kivetítve a gyakorlati jellegű tantárgyak, illetve a szakmai gyakorlatok aránya 27–30%, míg
az előadások aránya 60–63% közé esik, a fennmaradó órák konzultációs kötelezettséggel záruló, szintén
gyakorlati jellegűek. A hallgatók ezzel az aránnyal elégedettek.
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A szakon a pasztorális gyakorlat félévközi gyakorlat, melyeket a hallgatók hétvégenként, illetve a
nagyobb zsidó vallási ünnepnapokon teljesítenek. A rabbivizsga előtti gyakorlat összefüggő szakmai
gyakorlatnak tekinthető, melynek időtartama 2 hónap, s melynek ideje alatt a hallgatók egyéni tanóráikat
tömbösített formában teljesíthetik.
Az óralátogatáskor szerzett tapasztalatok eredménye jó, a vezető oktatók szakmai felkészültsége igen
magas színvonalú. Az oktatás során a módszerek széles skáláját alkalmazták az oktatók, amely arra
enged következtetni, hogy ez nem egy egyedi és pillanatnyi eredmény, hanem az intézmény
mindennapjait jellemzi. Az intézmény gondoskodik a személyre szabott oktatási formákról.
Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A záróvizsga tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere – más hitéleti képzéseknél is élő
hagyományként – alapvetően lexikális számonkérésre alapul. E téren érdemes lenne az intézménynek
megfontolnia, milyen előnyökkel járna egy kompetencia-alapú számonkérésre való áttérés, illetve az
ez irányba történő elmozdulás. A záróvizsga-bizottságok tapasztalatainak az oktatási folyamatba való
visszacsatolására a Minőségbiztosítási Szabályzat megfelelő szabályozókat tartalmaz.
A szakdolgozati témaválasztás a kiírt témák alapján, hallgatói kezdeményezésre történik. A
diplomamunkák elkészítését, illetve az ehhez szükséges szakmódszertani ismeretek elsajátítását kötelező
szakdolgozati szeminárium segíti.
Az intézményben doktori iskola működik, melyre a szak megfelelő felkészítést biztosít. Az önálló
kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a gyakorlatorientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segítik. Más szakok óráit a hallgatók a
szabadon választható tárgyak terhére felvehetik, illetve elszámoltathatják.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakra jelentkezők száma 2008 óta minden évben 1–4 fő. 2010-ben 4 főt vettek fel, 2011-13 között
egyet sem, 2014-ben 1 főt. Az intézmény tehát a szakra a jelentkezők kb. 1/3-át veszi fel. A teljes
hallgatói létszám 2010-ben 6 fő (4 aktív és 2 passzív), 2011-ben 5 fő (4 aktív és 1 passzív), 2012-ben 5
fő (3 aktív és 2 passzív), 2013-ban 5 fő (2 aktív és 3 passzív), 2014-ben 5 fő (2 aktív és 3 passzív).6 2008
óta a szakon 2 diplomát adtak ki, 2011-ben és 2014-ben (1-1 fő).7
Ilyen létszámadatok esetében a lemorzsolódás mértékéről és annak okairól nem lehet messzemenő
következtetéseket levonni. Az – ellentmondásos – önértékelési adatok alapján a lemorzsolódás és a
passzív hallgatók aránya magas. A lemorzsolódás mértékét az intézmény az önértékelésében maga is
magasnak értékeli, és azt a magas tanulmányi követelményekkel, a bizottság helyszíni látogatása során
pedig a hallgatók hivatástudatának megrendülésével, illetve a külföldi ortodox rabbiképzők elszívó
hatásával is magyarázta. A végzettek számával és szakmai felkészültségével, ahogy azt a szervezet
elnöke a személyes találkozás során szóban is kifejtette, a fenntartó MAZSIHISZ elégedett.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézmény doktori iskolájában PhD képzésre jelentkezhetnek.
Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása formálisan a kötelező szakdolgozati szeminárium
keretében, informálisan pedig, ezen túl, a gyakorlati, írásbeli dolgozattal számon kért tantárgyak
foglalkozásain történik.
Az intézményi TDK munkából a szak oktatói és hallgatói is kiveszik részüket. 2010 óta az OTDK
országos fordulóra a szak egy hallgatója jutott ki (2011-ben), és végzett a 11. helyen. A
tehetséggondozás ugyanakkor zömében informális keretek között zajlik, amit az intézmény kis mérete,
valamint a hallgatók és oktatók közvetlen, családias kapcsolatai tesznek lehetővé – különösen is e
kiemelt, de egyben nagyon kis létszámú szak esetében. Ennek hatékonyságát bizonyítja, hogy a szakon, a
2010 óta végzett mindkét hallgató tanulmányait az intézmény doktori iskolájában folytatta.

6

Az önértékelés 1. sz. táblázata szerint (67. o.). Ezekkel az adatokkal a szak önértékelésének 2.6. pontjában közölt adatok (96.
o.) nem egyeznek.
7
A szak önértékelésének 2.3. és 2.6. pontja alatt közölt adat alapján (90., 96. o.), az intézményi önértékelés 1. sz. táblázatának
adataival szemben (67. o.).
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.
A legutóbbi akkreditáció során a MAB problémaként azonosította a minősített oktatók, valamint a
főállású oktatók alacsony arányát. Az intézmény mindkét vonatkozásban, jelentős anyagi áldozatvállalás
árán, orvosolta a problémákat. Ugyancsak pótolták a képzés szemeszterenkénti óra- és kreditterheléséről,
illetve az egész képzés óra- és kreditarányairól való adatközlés hiányosságait.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis kellően önkritikus, és reálisan rajzolja meg a szak jelenlegi helyzetét, tárja fel nehézségeit és
korlátait. Külső korlátként a hallgatók vallási előképzettségének és a rabbi pálya vonzó jellegének
csökkenése, erősségként az intézmény elkötelezett erkölcsisége, a családias légkör, a személyre szabott
képzés és az oktatói kar kvalifikáltsága jelenik meg. Belső gyengeségként az intézmény az alacsony
hallgatói létszámot, a financiális nehézségeket és az épület állagát jelölte meg, míg előrelépési
lehetőségként az oktatói létszám növelését és az épület renoválását nevesítette. Veszélyeztető tényezőként
jelölték meg a szakpolitika létszámoktól független minősítési szempontjait, valamint a rabbi-utánpótlás
vonatkozásában a motiváció problémáját és a társadalmi szekularizációt.
A szak önértékelése ezt az analízist nem elemzi tovább, de egyelőre más intézményi dokumentumok sem
bizonyítják, hogy konkrét intézkedési terv, fejlesztési célok vagy akciók épülnének rá. A C-SWOT
analízis tehát egyelőre még nem hatékony eleme az intézmény stratégiai-fejlesztési folyamatainak. A
megoldás itt az Intézményfejlesztési terv elkészítése, illetve az ehhez kapcsolódó, minőségfejlesztési
szabályozók megalkotása lehetne.
A szak a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező képzése, melynek
működtetése, kis létszáma ellenére is, a magyarországi zsidóság identitás-őrzésében és vallásának
ápolásában meghatározó jelentőségű. Az intézményt fenntartó MAZSIHISZ elkötelezettsége a szak iránt
töretlen. A képzés színvonala megfelel az egyetemi képzésektől elvárható szintnek, és az intézmény
mindent megtesz azért, hogy ezt a színvonalat, a MAB elvárásainak és a hazai felsőoktatási előírásoknak
is megfelelve, folyamatosan biztosítsa. A legutóbbi akkreditáció óta meghozott intézkedések a szakkal
kapcsolatban megfogalmazott kifogásokat vagy teljesen megszüntették, vagy jelentős minőségjavulást
eredményeztek az adott területen. Természetesen vannak még lehetőségek a további fejlesztésre,
mindenekelőtt a minőségfejlesztési és -irányítási rendszer továbbépítése és működtetése terén.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások




Az intézmény fontolja meg, nem lenne-e hasznos, ha kiegészítené a szak tantervét pedagógiai,
pszichológiai és didaktikai kompetenciák elsajátítását célzó tantárgyakkal.
Az intézmény csökkentse, illetve középtávon szüntesse meg a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a
MAB elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
Az intézmény rövidtávon biztosítsa, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt
tantárgy oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/2. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
zsidó kultúratörténet
mesterképzési szak (4 félév)
szakindítási MAB határozat: 2010/1/XII.

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett és
2018 februárjában indítandó követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A zsidó kultúratörténet mesterszakot az intézmény a zsidó művelődéstörténet szak (1998–2007)
utódjaként alapította, és az országban egyedüliként működteti. A szakot, kis hallgatói létszáma ellenére
is, kiemelt képzésnek tekintik, hiszen ez biztosítja a mesterszakra történő továbblépés lehetőségét
valamennyi alapszakjukról és – a rabbi mesterszak mellett – ez a szak biztosítja a felkészítést az
intézmény PhD képzésébe. Nem egyházi alkalmazottakat képeznek, hanem olyan felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembereket, akik a zsidó kultúratörténet, ezen belül elsősorban a judaisztika
és a hebraisztika, valamint az egyetemes kultúratörténet terén is mélyreható, bölcsész jellegű, általános
szakismeretekkel rendelkeznek. A belépésnek nem feltétele sem a zsidó vallási elkötelezettség, sem a
(zsidó) hitéleti alapdiploma. A képzés ennek köszönhetően jelentős szerepet tölt be a hazai zsidó
értelmiség-képzésben, de kiemelt a szerepe az egyetem társadalmi missziójának vonatkozásában, a hazai
zsidó és nem zsidó társadalmi körök kölcsönös megismerése tekintetében is.
A tantervet a KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, azt a fenntartó hagyta jóvá; a mintatanterv
fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata. A szak szerkezete megfelel a KKK előírásainak. A
képzési idő 4 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 120. A képzést csak részidejű
(esti) munkarendben hirdetik; a képzés során teljesítendő tanórák száma 600, ami a nappali képzésben
teljesítendő minimális 300 óra 50%-a, s így megfelel az Nftv. követelményeinek.8
A tantervben szereplő tanulmányi területek, az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a jogszabályi
követelményeknek, s ezekkel mind az oktatói kar, mind a hallgatóság elégedett. A tantárgystruktúra
jórészt alkalmas a KKK-ban nevesített kompetenciák elsajátítására; a tanulmányi területek és témakörök
arányosan szerepelnek a tantervben, a képzés elemei logikusan egymásra épülve szolgálják a megcélzott
kompetenciák elsajátítását. Ez annak ellenére megállapítható, hogy az önértékelés ezen a ponton hibás (a
2.5. pont alatti táblázatban nem odaillő elemek szerepelnek). Az önértékelés nem ad felvilágosítást arról,
hogy melyik tantárgy melyik kompetencia kialakítását szolgálja. Ez a hozzárendelés (pl. a
tantárgyleírásokban) azonban minőségbiztosítási szempontból elengedhetetlen, mert nélküle az adott
tantárgy tartalma elszakadhat a KKK-ban előírt kompetenciáktól, és oktatása így (pl. az oktató egyéni
kutatói érdeklődésének kiszolgáltatva) könnyen öncélúvá válik.
A KKK kialakítandó kompetenciaként a „modern nyelvek filológiáját” is nevesíti, amihez a jelenlegi
tantervből nem rendelhető tantárgy. A KKK-ban nem szereplő kompetenciaként sorolja fel viszont az
önértékelés a „szociológia és szociálpszichológia; pszichológia” terén elsajátítandó készségeket, ám a
tantárgystruktúrában ennek sincs megfelelője. A KKK-t és a tantervet ezeken a területeken feltétlenül
fedésbe kell hozni egymással – akár a KKK módosítása révén is. Egy ilyen módosítás a szak
felülvizsgálatát és továbbfejlesztését jelentené, ami minőségbiztosítási szempontból kívánatos.

8

Így helyesen az önértékelés 143. oldalán lejelentett konzultációs rend és a helyszíni látogatás során közölt adatok alapján. A
szak önértékelésének adatlapjában közölt 1020 óra tehát téves adat, ami elfogadhatatlan lenne, hiszen az a nappali
munkarendben teljesítendő óraszám 85%-át jelentené.
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A szabadon választható tantárgyak számára a tanterv az 5%-nyi kreditet nem különíti el. További
hiányossága a tantervnek, hogy míg a KKK a kompetenciák között a „legalább egy világnyelven
kommunikálni képes” szakemberképzést írja elő, a szak kötelező, kredites tantárgy keretében nyelvi
képzést nem biztosít. A szakon ugyanakkor kötelező egy (kreditpont nélküli) ivrit nyelvi szigorlat, amit
az önértékelés a lemorzsolódás egyik legfőbb okaként nevesít, ám az ennek teljesítéséhez szükséges
nyelvórákat a tanterv a szabadon választható sávba sorolja, kreditpontok nélkül. Ez egyrészt nem felel
meg a szabadon választható tárgyak követelményeinek,9 másrészt a diploma megszerzéséhez a
megengedett 120-nál valójában több kreditnyi hallgatói munka teljesítését írja elő, hiszen az itt
„ajánlott” 4 félév ivrit nyelvi kurzus más szakokon legalább 24 kreditnyi terhelést jelent. E területeken a
tanterv feltétlenül gyors korrekcióra szorul.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi tanár, XXXXX, aki komoly kutatói, oktatói, tudományszervezői és
akkreditációs tapasztalatokkal rendelkezik a hittudományok, valamint a zsidó- és az egyetemes
kultúratörténet területén. A szak három, szakmailag releváns tantárgyának felelőse (összesen 18 kredit
értékben), a tárgyakat a szakon maga is oktatja.
Dicséretes, hogy a szak valamennyi tantárgyának felelőse (12 fő) minősített oktató, és az AT és AE
oktatók legalább 3:1-es aránya szintén teljesül: a szak mindegyik tantárgyfelelőse AT besorolású.
Ugyanakkor a tantárgyfelelősök tantárgy- és/vagy kreditterhelése magas. A legfeljebb 5 tantárggyal
és/vagy 25 kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelhető tantárgyfelelősök
aránya nem felel meg a MAB által elvárt 2:1 aránynak (25 kredit: 5 fő, 35 kredit: 7 fő), ráadásul 4
tantárgyfelelős még a 35 kredites határt is átlépi (igaz, mindannyian csak 1 kredittel). Ez a
túlterheltség középtávon minőségi problémákat okozhat, mivel ennyi tantárgy érdemi nyomon követése
és fejlesztése – egyéb oktatói és kutatói feladataik mellett – a szükséges szinten aligha teljesíthető. Ez
mindenképpen a szak egyik fejlesztendő területe a jövőre nézve.
A szak oktatói valamennyien PhD fokozattal rendelkeznek, megfelelnek az adott tantárgy oktatásához
szükséges szakmai követelményeknek, tantárgyuk témakörében kutatnak és rendszeresen publikálnak.
Szakmai szempontból ennek a szaknak az oktatói kara a legmagasabban kvalifikált, akik nagy
százalékban az intézmény doktori iskolájának oktatói is. Az oktatói kar koreloszlása kedvező, és a 65 év
felettiek jelentős arányával együtt is alkalmas az utánpótlás folyamatos biztosítására.
Összességében az oktatói kart tekintve a MAB elvárások nem teljesülnek maradéktalanul, a
tantárgyfelelősök túlterheltségének megszüntetése érdekében fejlesztések szükségesek.

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.
A szak oktatói jelentős arányban vesznek részt az intézmény Doktori Iskolájában, a PhD képzésben is. A
törzstagokkal szembeni akkreditációs elvárások a szakon végzett oktatói/kutatói munkájuk igen magas
színvonalát garantálják. Az oktatói kar közötti jelentős átfedés ugyanakkor a két képzési szint közötti
folyamatos kapcsolatot, illetve a PhD képzésre felkészítő tehetséggondozást is biztosítja.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások). A jegyzetekkel való ellátást az intézmény alapítványi támogatásokból oldja
meg úgy, hogy saját kiadású jegyzeteit a Tanulmányi Osztályon keresztül térítésmentesen eljuttatja a
szak hallgatóinak, illetve elektronikus információhordozón biztosítja azok elérhetőségét.
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúrát nem igényel. A tanterv a hallgatóknak szakmai
gyakorlatot nem ír elő, így külső képzési helyszínekről az intézménynek nem kell gondoskodnia.

A képzési létszám és kapacitás
A szak létszáma viszonylag alacsony, ám stabil: az elmúlt öt évben az összlétszám egyenletesen 10 fő
fölött volt. Ezt a létszámot az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitása kellő színvonalon ki tudja
szolgálni.
9

Mivel a tantervben ezen a ponton alternatívaként a bibliai héber nyelv szerepel, legjobb esetben is kötelezően választható
tantárgyról beszélhetnénk.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A heti óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes, és megfelel a kredit-rendeletnek. A
tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak
kreditértéke ezekhez viszonyítva arányos.
A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelel – a gyakorlati kurzusok összesített 5 kreditértékével is – a KKK-ban megcélzott kompetenciáknak. A szakon kötelező (összefüggő) szakmai
gyakorlat nincs. A hallgatók a gyakorlati felkészítés és az elméleti képzés arányát megfelelőnek tartják.
Mivel a helyszíni látogatás nem az esti képzés konzultációs időpontjára esett, óralátogatást a szakon a
bizottság nem tudott végezni. A hallgatók megítélése szerint azonban az oktatók szakmai felkészültsége
és didaktikai képessége igen magas színvonalú.
Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A záróvizsga tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere, a záróvizsga bizottságok munkája,
a vizsgák dokumentálása megfelelő, a záróvizsgák tapasztalatainak az oktatási folyamatba való
visszacsatolása vonatkozásában a Minőségbiztosítási Szabályzat megfelelő szabályozókat tartalmaz.
A szakdolgozati témaválasztás a kiírt témák alapján, hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás
az egyes tanszékek/tudományterületek közötti megoszlása arányos. A diplomamunkák elkészítését,
illetve az ehhez szükséges szakmódszertani ismeretek elsajátítását kötelező szakdolgozati szeminárium
segíti. A szakdolgozatok terjedelme és színvonala megfelelő, a hallgatók – elmondásuk, de a dolgozatok
színvonala alapján is igazolható módon – ennek elkészítéséhez kellő konzultációs és szakmódszertani
segítséget kapnak.
Más szakok óráit a hallgatók a diploma megszerzéséhez szükséges kreditekért nem látogathatják, hiszen
a szabadon választható sáv egyrészt kredit nélküli, másrészt abban lényegében a modern nyelv tanulását
kénytelenek végezni – igaz, ezt csak más szakon felkínált órák látogatásával tehetik. A tanterv
felülvizsgálata tehát már csak ebből a szempontból is indokolt.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szak létszáma viszonylag alacsony, ám stabil: az elmúlt öt évben az összlétszám egyenletesen 10 fő
fölött volt, ugyanakkor a jelentkezők száma – ami a kis létszámú szakoknál nem szokatlan – évről évre
erős ingadozást mutat. A szakon előre megszabott felvételi keretszám nincs, 2011-ig lényegében minden
jelentkezőt felvettek, ám 2012-ben és 2013-ban már voltak elutasított jelentkezések is. (2009-ben
jelentkezett 12 fő, felvéve: 12 fő, 2010-ben: 8/8 fő, 2011-ben: 19/19 fő, 2012-ben: 12/7 fő, 2013-ban:
11/10 fő.)
A szakon a lemorzsolódás meglehetősen magas. Ha az adott tanévben felvett hallgatók számát a
képzési idő lejártának évében sikeres záróvizsgát tett hallgatói létszámmal vetjük össze, akkor a
lemorzsolódás a 2009-es évfolyam esetében 49%, a 2010-es évfolyam esetében 38%, a 2011-es évfolyam
esetében 64%. A szak önértékelése a lemorzsolódást maga is nagynak értékeli, és kellő önkritikával
állapítja meg, hogy ennek a héber (ivrit) nyelvi szigorlat a legfőbb oka. Feltűnő az is, hogy a sikeres
záróvizsgát tett hallgatók jelentős arányban nem tudják azonnal átvenni diplomájukat. Mindkét jelenség
magyarázható azzal, hogy az intézmény a diploma megszerzését a szakon igen magas nyelvi
követelményekhez köti, ám az ehhez szükséges képzést a tantervében lényegében nem (modern idegen
nyelv), vagy csak fakultatívan, szabadon választható, kredit nélküli tantárgy formájában (ivrit) kínálja
fel, illetve a szakra történő belépést nyelvi előfeltételekhez nem köti. Ezen a téren feltétlenül ajánlott a
KKK és a tanterv összehangolása. Ugyancsak érdemes lenne a bemenet körében a hallgatói tudásszint
felmérésének rendszerét felülvizsgálni: bár az utóbbi két évben már nem vesz fel az intézmény minden
jelentkezőt a szakra, érdemes lenne egy szigorúbb felvételi eljárást kidolgozni, ami a tanterv
megfelelő átdolgozásával párosulva a lemorzsolódás csökkentésének egyik hathatós eszköze lehet.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézmény doktori iskolájában PhD képzésre jelentkezhetnek.
Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása formálisan a kötelező szakdolgozati szeminárium
keretében történik.
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Az intézményi TDK munkából a szak hallgatói is kiveszik részüket. A szakról azonban 2010 óta nem
jutott ki hallgató az országos döntőkre, aminek minden bizonnyal a rövid képzési idő, illetve a komoly
szakmai (nyelvi) leterheltség az oka. A szakon a tehetséggondozás egyéb, informális formái dominálnak:
ennek hatékonyságát bizonyítja, hogy a végzett hallgatók jelentős arányban folytatják tanulmányaikat az
intézmény doktori iskolájában.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.
A legutóbbi akkreditáció során a MAB határozat problémaként azonosította intézményi szinten a
minősített oktatók alacsony (1/3-os), valamint a főállású oktatók alacsony arányát. Az intézmény
mindkét vonatkozásban, hatalmas anyagi áldozatvállalás árán, orvosolta a problémákat, és ez a zsidó
kultúratörténet szak esetében kiemelkedő eredményeket hozott: jelenleg a szak valamennyi (!) oktatója
PhD fokozattal rendelkezik, és (az egyházi intézmények számára biztosított akkreditációs könnyítéssel)
AT besorolású. Ugyancsak pótolta az intézmény a képzés szemeszterenkénti óra- és kreditterheléséről,
illetve az egész képzés óra- és kreditarányairól való adatközlés hiányosságait.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis kellően önkritikus, és reálisan rajzolja meg a szak jelenlegi helyzetét. Külső korlátként a
hazai felsőoktatásban a humán tudományok háttérbe szorulását és az ezzel összefüggő financiális
nehézségeket, valamint a súlyosnak minősített infrastrukturális állapotokat nevesítik, erősségként a
képzés interdiszciplináris jellegét, az intézmény elkötelezett erkölcsiségét, hagyományait, a családias
légkört, a személyre szabott képzést és az oktatói kar kvalifikáltságát emelik ki. Belső gyengeségként az
intézmény az alacsony hallgatói létszámot, a PR tevékenység hiányosságait, a fenntartóval való
kapcsolatban jelentkező zavarokat, a financiális nehézségek miatt további, magasan kvalifikált oktatók
megnyerésének nehézségeit jelölik meg, míg lehetőségként a pályázati források hatékonyabb elérését és
az épület-felújítást nevesítik. Veszélyeztető tényező a szakpolitika létszámoktól független minősítési
szempontjai, valamint a társadalmi szekularizáció és a hazánkban (is) erősödő antiszemitizmus.
Az analízisből nyilvánvaló, hogy a szak oktatói tisztában vannak a szak jelenlegi helyzetével, ám nem
látják a helyzet javítása érdekében szükséges konkrét, szervezett lépéseket. Ahogy erre az intézményi
értékelés vonatkozó fejezetében kitértünk, a megoldás az Intézményfejlesztési terv elkészítése, illetve az
ehhez kapcsolódó minőségfejlesztési szabályozók megalkotása lehetne.
A szak a hazai felsőoktatási palettán unikális jellegű, működtetése, kis létszáma ellenére is, a
magyarországi zsidóság identitás-őrzésében, értelmiség-képzésében és társadalmi dialógusában
meghatározó jelentőségű.
A képzés színvonala kiváló, és bár a szak kis létszámú jellegében nem várható változás, az igény iránta
folyamatos és egyenletes. A fenntartó elkötelezettsége a szak iránt töretlen, az intézmény pedig mindent
megtesz azért, hogy a képzés színvonalát, a MAB elvárásainak és a hazai felsőoktatási előírásoknak is
megfelelve, folyamatosan biztosítsa. További fejlesztési lehetőségek mindenekelőtt a tanterv korrekciója,
valamint a minőségirányítási rendszer továbbépítése terén vannak.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások






Az intézmény mintatantervében különítse el a szabadon választható tantárgyak számára előírt
5%-nyi kreditet, és biztosítsa ebben a tantárgy-sávban a hallgatók szabad tantárgyválasztását.
Az intézmény dolgozza át a szak mintatantervét úgy, hogy a modern héber (ivrit) 4 féléves
tantárgy a diploma megszerzéséhez előírt 120 kredit feletti, bújtatott kreditterhelésként ne legyen
jelen benne.
Az intézmény csökkentse, illetve középtávon szüntesse meg a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a
MAB elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
Az intézmény tegyen lépéseket a nagymértékű hallgatói lemorzsolódás kezelésére, megteremtve
a szükséges összhangot a bemeneti követelmények, a diploma kiadásához szükséges nyelvi
követelmények, valamint a nyelvi kompetenciák elsajátítását célzó, kötelező, kredittel ellátott
tantárgyak között.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/3. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
rabbihelyettes
alapképzési szak (8 félév)
szakindítási MAB határozat: 2006/6/X/3/26.

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett és
2017 februárjában indítandó követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával, mely eredményének
függvényében a MAB az akkreditációt megerősítheti,
vagy megvonhatja.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A rabbihelyettes alapszakot az egyetem alapította, az országban egyedüliként működteti. A szak az
intézményt fenntartó MAZSIHISZ számára képez egyházi alkalmazottként rabbihelyetteseket, akik a
tanítás és a pasztoráció terén segítik a rabbik munkáját. Magyarországon a második világháború előtt is
jelentős számban voltak rabbihelyettesek, a 2006-ban létrehozott szak ehhez a hagyományhoz nyúl
vissza, hogy enyhítse a fenntartó hitközségeiben a rabbihiányt.
A tantervet a KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, s azt a fenntartó hagyta jóvá; a mintatanterv
fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata. A rabbihelyettes alapszak szerkezete megfelel a
KKK-nak. A képzési idő 8 félév (240 kredit), a teljes idejű (nappali) képzés során teljesítendő tanórák
száma 3.255, ami megfelel a 300/félév minimális követelménynek. A tanterv kisebb korrekcióra
szorul, mert szabadon választható tárgyak nélkül a kötelező kreditek száma 230, amihez a szabadon
választható tárgyak sávjában 12 vagy 16 kredit van előírva: ez összesen vagy 242 / 246 kredit.
A tantárgystruktúra alkalmas a KKK-ban nevesített kompetenciák elsajátítására – ez annak ellenére is
megállapítható, hogy az önértékelésben az intézmény az egyes tantárgyakat nem rendelte a KKK-ban
rögzített kompetenciákhoz. Ez a feladat nem olyan reménytelen, mint ahogy azt az önértékelés állítja,
minőségbiztosítási szempontból pedig elengedhetetlen: ha nincs rögzítve, mi az adott tantárgy alapvető
célja, akkor annak tananyaga (és oktatója) könnyen önálló útra lép, oktatása pedig öncélúvá válik.
Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő: az elméleti órák mellett (57%) számos gyakorlati jellegű
tantárgy is része a tantervnek, de kötelező terepgyakorlatok is gondoskodnak a gyakorlati kompetenciák
elsajátításáról.
Az elméleti képzés alapvetően filológiai, illetve irodalomtudományi orientáltságú, zömében a zsidó
vallási iratok értő és produktív értelmezését, feldolgozását célozza, és alapvetően a tanítói/ igehirdetői
munkára készít fel. Mivel azonban – a rabbi szak önértékelése szerint – a rabbik munkájában újabban
„felértékelődött a pasztorális tevékenység és az ifjúsággal való hangsúlyos foglalkozás”, a
rabbihelyettesek esetében is érdemes lenne a tantervet a pedagógiai, pszichológiai és didaktikai
kompetenciák elsajátítását célzó tantárgyakkal kiegészíteni.
A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat a zsidó kultúratörténet mesterszakon folytathatják.
Javasoljuk, hogy az egyetem gondolja végig, egy szak és egy vagy több, arra épülő szakirány
elkülönítésével a rabbi, a rabbihelyettes és a judaisztika szak között nem lenne-e gördülékenyebb az
átjárás, ami az intézményen belüli továbblépés lehetőségeinek bővítésén túl bizonyára a lemorzsolódás
csökkentését is hatékonyan szolgálná.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi docens, komoly kutatói és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a
hittudományok, ezen belül a judaisztika és a hebraisztika területén. Két szakma-specifikus tantárgy
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felelőse a szakon (összesen 24 kredit értékben), melyek közül azonban csak az egyiknek oktatója (8
kredit), a másiknak nem, ez utóbbi nem felel meg a MAB elvárásoknak.
Dicséretes, és a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépés, hogy a szakon valamennyi tantárgy
felelőse minősített oktató, és az AT és AE oktatók legalább 3:1-es aránya is teljesül: a 15
tantárgyfelelősből 1 fő AE, 14 fő AT besorolású. Ugyanakkor az AT tantárgyfelelősök tantárgy- és/vagy
kreditterhelése magas: a legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25 kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal
és/vagy 35 kredittel terhelhető tantárgyfelelősök aránya nem felel meg a MAB által elvárt 2:1 aránynak:
25 kredit: 8 fő, 35 kredit: 7 fő. Ráadásul 4 tantárgyfelelős még a 35 kredites határt is átlépi (igaz,
mindannyian csak 1 kredittel). Jegyezzük meg, hogy a hitéleti szakok önértékelései a kötelezően
választható és a szabadon választható tantárgyakhoz nem rendelnek tantárgyfelelősöket, így a valós
terheltség még ennél is nagyobb lehet. Ez a túlterheltség minőségbiztosítási szempontból aggasztó, mivel
ennyi tantárgy érdemi nyomon követése és fejlesztése a tantárgyfelelősökre akkora terhet ró, ami mellett
egyéb oktatói és kutatói feladataik nem, vagy csak nehezen teljesíthetőek. Ez mindenképpen fontos
fejlesztendő terület a jövőre nézve.
További hiányosság, hogy a szak 15 tantárgyfelelőséből 6 nem tanít a szakon. Mivel a tantárgyfelelős
így nem lát rá az adott tantárgy oktatására, így annak fejlesztését sem tudja végezni, a jövőben
mindenképpen be kell kapcsolni őket az oktatásba.
Az oktatói kar koreloszlása a szakon kedvező: sok a fiatal (9 fő 45 évnél fiatalabb), még alacsonyabb
besorolású (8 fő tanársegéd vagy adjunktus) oktató, illetve viszonylag magas az óraadóként bevont
oktatók száma (4 fő). Nyilvánvaló, hogy az intézmény az idősebb, nagy tapasztalatokkal rendelkező
vezető oktatókat (és egyben tantárgyfelelősöket) elsősorban a kiemelt rabbi szakon foglalkoztatja, míg a
rabbihelyettes szakot az oktatói utánpótlása „gyakorló terepének” tekinti. Ez önmagában nem
kifogásolható, amennyiben a tantárgyfelelősök szakmai felügyelete következetesebben megvalósul.

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.
Mivel az intézmény szakjai között a tantárgystruktúrában jelentős átfedések vannak, így szinte
valamennyi oktató az intézmény egyéb szakjain is tanít – vagy ugyanazt, vagy egyéb tantárgyakat. Így a
szakok között az együttműködés feltételei adottak. Különösen is jelentős ez a kapcsolat a rabbi szak felé.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások).
A speciális infrastruktúrát az intézmény zsinagógája biztosítja. Az igényes, történelmileg is jelentős
szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve a zsinagógai szolgálathoz kapcsolódó
tantárgyak gyakorlati oktatása is. A zsinagóga ugyanakkor gyakorlóterep is a rabbi, rabbihelyettes és
kántor szakos hallgatók számára; a rabbihelyettesek itt teljesítik pl. a zsidó életélmény c. tantárgyukat.
A szak tantervében szereplő pasztorális gyakorlat külső helyszíneken zajlik. A gyakorlóhelyek
kiválasztásának intézményesített eljárása nincs, a fenntartóval való szoros kapcsolat az informális
csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő helyszínek kiválasztását. Minőségbiztosítási szempontból
javasolt azonban, hogy az intézmény fektesse le a potenciális gyakorlati helyek engedélyezésének
szempontjait, a gyakorlóhelyekkel szemben támasztott minimális elvárásait, valamit a gyakorlati
munka értékelésének dokumentált eljárásrendjét.

A képzési létszám és kapacitás
A szak hallgatói létszáma – történelmi okok miatt és a fenntartó valós munkaerő-szükségletének
megfelelően – nagyon alacsony: az 5-10 fő felvételi keretet az intézmény rendre nem használja ki. A
jelentkezők száma 2008 és 2011 között 4-5 fő volt, ami a 2011-2012-es visszaesés után (1-2 fő), 2013-tól
(3 fő) ismét stabilizálódni látszik. Az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitása ezt a létszámot
megfelelően ki tudja szolgálni.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A heti óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes. A tanórák száma és az elvárt egyéni
hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak kreditértéke ezekhez viszonyítva
megfelelő. A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelelő: valamennyi félév heti óraszámára
kivetítve a gyakorlati jellegű tantárgyak, illetve a szakmai gyakorlatok aránya 41%, amit tovább emel a
kreditpont nélküli, konzultációs tantárgyak magas száma. A hallgatók ezzel az aránnyal elégedettek. A
szakon a pasztorális gyakorlat félévközi gyakorlat, melyet a hallgatók hétvégenként, illetve a nagyobb
zsidó vallási ünnepnapokon teljesítenek. Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák
félévenkénti eloszlása megfelelő. A tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak
megfelelnek, az elvárt kompetenciák elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A szakdolgozati témaválasztás, a témavezetői segítség, szakmódszertani felkészítés, a záróvizsga
tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere – az egyetlen végzett hallgató adatai alapján –
érdemben nem értékelhető.
Az önálló kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a
gyakorlat-orientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segíthetik. Más szakok óráit a
hallgatók a szabadon választható tárgyak terhére felvehetik, illetve elszámoltathatják.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A hallgatói létszám – történelmi okok miatt és a fenntartó valós munkaerő-szükségletének megfelelően –
nagyon alacsony: az 5-10 fő felvételi keretet az intézmény rendre nem használja ki. A jelentkezők száma
2008 és 2011 között 4-5 fő volt, ami a 2011-2012-es visszaesés után (1-2 fő), 2013-tól (3 fő) ismét
stabilizálódni látszik.
A hallgatói lemorzsolódás a szakon rendkívül magas: a 2008 óta felvett 19 hallgatóból eddig egyetlen
fő szerzett diplomát, s további egy hallgató jutott el az abszolutórium megszerzéséig. A 19 főből az
ajánlott tanulmányi idő figyelembe vételével 13 főnek kellett volna 2014 nyaráig végeznie: a fenti
adatokat erre a létszámra vetítve a lemorzsolódás 85%, illetve 92%! A lemorzsolódás okait az intézmény
mindenekelőtt a magas tanulmányi követelményekben, illetve az egyházi alkalmazotti munkára való
elhivatottság terén beállt változásban látja. Ez utóbbi okot, mint hitéleti sajátosságot a MAB-nak el kell
fogadnia. Ám a megfelelő minőségbiztosítási felmérések nélkül nem lehet megállapítani azt, hogy az
egyéb szempontok mennyiben meghatározóak. Az ilyen nagyfokú lemorzsolódás felveti például annak a
kérdését, hogy a szakon kínált képzés tartalma mennyiben hozható fedésbe a jelentkezők előzetes
elvárásaival, illetve a képzés megcélzott színvonala összhangban áll-e a bemeneti követelményekkel. A
nagyfokú elbizonytalanodás, illetve lemorzsolódás hátterében ugyanis ilyen és hasonló okok is állhatnak
– amit az intézménynek a hallgatók, a végzett/lemorzsolódott hallgatók, illetve a potenciális munkáltatók
között végzett felmérésekkel kellene felderítenie. A szak által a fenntartó számára kiképzett szakemberek
ilyen alacsony száma (hat év alatt 1 fő) felveti annak a kérdését is, hogy van-e valós munkaerő-igény a
háttérben, valamint hogy az igény kielégítése e szaktól valóban elvárható-e. További oka lehet a magas
lemorzsolódásnak, hogy szabályzatilag nem kidolgozott a szakváltás lehetősége a rabbihelyettes,
valamint a rabbi, illetve a rabbihelyettes és a judaisztika szak között, illetve nincs továbblépési lehetőség
a rabbi szak irányába – így a „többre” vagy a „másra” vágyók az intézményen belül nem tudnak könnyen
és egyszerűen képzési programot váltani.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézményen belül a zsidó kultúratörténet mesterszakon
folytathatják tovább tanulmányaikat – az eddig végzettek alacsony száma miatt azonban érdemben itt
további elemzés nem végezhető.
Az intézményi TDK munkába a szakról eddig nem kapcsolódott be hallgató. A nagyfokú lemorzsolódás
és a minimális végzős létszám miatt e szak vonatkozásában effektív tehetséggondozásról nem
beszélhetünk.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.
Kiemelni a szak vonatkozásában azt érdemes, hogy a fent bemutatott lemorzsolódás kezelésére az
intézményvezetés jelenleg nem rendelkezik hathatós minőségirányítási és -fejlesztési eljárási rendekkel.
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Ez az intézmény minőségirányítási és -fejlesztési szabályzatainak, illetve programjának e ponton
megmutatkozó súlyos hiányosságát bizonyítja, amely az intézmény részéről gyors és hathatós
beavatkozást igényel.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis kellően önkritikus, és reálisan rajzolja meg a szak jelenlegi helyzetét, tárja fel nehézségeit és
korlátait. Külső korlátként a rabbi(helyettes) pálya vonzó jellegének csökkenése és a modernkori
szekularizáció, erősségként az intézmény elkötelezett erkölcsisége, a családias légkör, a hatékony
hallgatói érdekképviselet jelenik meg. Belső gyengeségként az alacsony hallgatói létszámot, a financiális
nehézségeket és az épület állagát jelölték meg, míg előrelépési lehetőségként az oktatói létszám növelését
nevesítették. Veszélyeztető tényezőként jelölték meg a szakpolitika létszámoktól független minősítési
szempontjait, valamint a motiváció problémáját és a társadalmi szekularizációt. Az önértékelés jelentős
mértékben fedésbe hozható a rabbi szak önértékelésével.
A szak önértékelése, de más intézményi dokumentumok sem bizonyítják, hogy az analízisnek ezekre a
megállapításaira konkrét intézkedési terv, fejlesztési célok vagy akciók épülnének. A C-SWOT analízis
készítés tehát még nem hatékony eleme az intézmény stratégiai-fejlesztési folyamatainak. Ahogy erre az
intézményi önértékelés vonatkozó fejezetében kitértünk, a megoldás az Intézményfejlesztési terv
elkészítése, illetve az ehhez kapcsolódó, minőségfejlesztési szabályozók megalkotása lehetne.
A szak arra a fenntartói igényre reagálva jött létre, hogy a rabbihiány enyhítésére rabbihelyetteseket
képezzen a MAZSIHISZ hitközségei számára. A szak iránti érdeklődés azonban tartósan alacsony,
aminek hátterében a valós elhelyezkedési lehetőségekkel szembeni bizonytalanság állhat, a
lemorzsolódás 85%-os mértéke pedig kirívóan magas. E jelenség okainak feltárása az intézmény
feladata. Az egyetem a megfelelő minőségbiztosítási eszközök alkalmazásával tárja fel a lemorzsolódás
okait, és dolgozzon ki egy 2 éves időtávlatú akciótervet annak érdemi visszaszorítására.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
Az intézmény képzési portfóliójának teljes összefüggésében, a fenntartó bevonásával, kellően
dokumentálva vizsgálja felül a szak valós munkaerőpiaci lehetőségeit, bemeneti követelményeit,
tantárgystruktúráját, eredményességét, és ha a szak működtetését továbbra is indokoltnak találja, akkor:
 csökkentse, illetve középtávon szüntesse meg a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a MAB
elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően,
 biztosítsa, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt tantárgy oktatásába és
számonkérésébe bekapcsolódjon,
 a megfelelő minőségbiztosítási eszközök alkalmazásával tárja fel a szakon tapasztalható, igen magas
arányú lemorzsolódás okait, és dolgozzon ki egy kellően szakaszolt akciótervet annak érdemi
visszaszorítására.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/4. SZ. MAB HATÁROZAT

felekezeti szociális munkás
alapképzési szak (7 félév)
szakindítási MAB határozat (nem támogató):
2006/6/X/3/4.
szakakkreditációs MAB határozat: 2010/1/XII.

A (akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett, és
2018 februárjában indítandó követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A zsidó felekezeti szociális munkás alapszak a több egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény által
működtetett felekezeti szociális munkás alapszak zsidó felekezeti változata. Az OR-ZSE-n 2006-ban,
támogató MAB határozat nélkül indított, de a 2010. évi értékelés során akkreditált képzés elsősorban az
intézményt fenntartó MAZSIHISZ szociális intézményei számára képez egyházi alkalmazottként olyan
felekezeti szociális munkásokat, akik a szociális munkához szükséges általános alapismereteken túl a
zsidó közösségi élet és történet ismereteivel rendelkezve képesek a zsidó vallás előírásai szerint élőknek,
valamint a holokauszt túlélőinek gondozásával összefüggő speciális feladatok ellátására is.
A szak ugyan felekezeti jellegű, ám nyitott a nem zsidó vallású hallgatók felé is. A tananyagátadás
elméleti és gyakorlati pontjain, valamint a külső gyakorlatok megszervezésében az intézmény tekintettel
van a hallgatók felekezeti hovatartozására. A hallgatók az intézmény vallási toleranciáját, a nem zsidó
vallású hallgatók jogainak és igényeinek tiszteletben tartását igen meleg szavakkal, kiválóra értékelték.
A felekezeti tantervet a KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, s azt a fenntartó hagyta jóvá; a
mintatanterv fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata.
A szak szerkezete megfelel a közzétett KKK-nak. A képzési idő 7 félév, az oklevél megszerzéséhez
szükséges kreditek száma 210. A teljes idejű (nappali) képzés során teljesítendő tanórák száma 3390, ami
megfelel a 300/félév minimális követelménynek (átlagosan 484 óra/félév). A részidejű (esti) képzés
során teljesítendő tanórák számáról az önértékelés nem közöl adatot. A tanterv a (szabadon) választható
tantárgyak számára 12+28 kreditet különít el, ami megfelel az előírt minimális 5%-os követelménynek
(19%).
A tantárgystruktúra alkalmas a KKK-ban nevesített kompetenciák elsajátítására – ez annak ellenére
megállapítható, hogy az önértékelésben az egyes tantárgyakat nem rendelte az intézmény hozzá a KKKban rögzített kompetenciákhoz. Ez az összerendezés minőségbiztosítási szempontból elengedhetetlen
lenne: ha ugyanis nincs rögzítve, mi az adott tantárgy alapvető célja, akkor annak tananyaga (és oktatója)
könnyen önálló útra lép, oktatása pedig öncélúvá válik. Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő: az
elméleti órák mellett számos gyakorlati jellegű tantárgy is késze a tantervnek, de kötelező
terepgyakorlatok is gondoskodnak a gyakorlati kompetenciák elsajátításáról. A nappali munkarendben a
gyakorlatok, illetve konzultációs számonkérésű, de gyakorlati jellegű tanórák száma 1225, ami a teljes
óraszám 36%-a. Ezzel az aránnyal az oktatók és a hallgatók is elégedettek.
A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat a zsidó kultúratörténet mesterszakon folytathatják.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi docens. Megfelel a MAB akkreditációs elvárásainak: komoly kutatói és
oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a hittudományok, ezen belül a judaisztika és a hebraisztika területén.
Két szakmailag releváns tantárgy és egy gyakorlat tantárgyfelelőse a szakon (összesen 31 kredit), s
mindháromnak egyben oktatója is.
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Az írásban közölt adatok pontatlansága és formális ellentmondásai ellenére (részben a helyszíni
beszélgetés alapján) megállapítható volt, hogy a szakon valamennyi tantárgy felelőse minősített oktató,
és az AT és AE oktatók 3:1-es aránya teljesül: a szak 12 tantárgyfelelőséből 11 fő AT és 1 fő AE
besorolású. Ez dicséretes, a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépést jelent. Ugyanakkor az AT
tantárgyfelelősök tantárgy- és/vagy kreditterhelése magas: a legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25
kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelhető tantárgyfelelősök aránya
messze nem felel meg a MAB által elvárt 2:1 aránynak, 25 kredit: 3 fő, 35 kredit: 9 fő. Ráadásul 2
tantárgyfelelős még a 35 kredites határt is átlépi (igaz, mindkettő csak 1 kredittel). Jegyezzük meg,
hogy a hitéleti szakok önértékelései a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakhoz
nem rendeltek tantárgyfelelősöket, így a valós terheltség még ennél is nagyobb lehet. Ez a túlterheltség
középtávon minőségbiztosítási szempontból aggasztó, mivel ennyi tantárgy érdemi nyomon követése és
fejlesztése a tantárgyfelelősökre akkora terhet ró, ami mellett egyéb oktatói és kutatói feladataik nem,
vagy csak nehezen teljesíthetőek. Ez mindenképpen fontos fejlesztendő terület a jövőre nézve.
Megjegyzendő továbbá, hogy a szak 12 tantárgyfelelőséből 3 nem tanít ezen a szakon. Mivel a
tantárgyfelelős így nem lát rá az adott tantárgy oktatására, így annak fejlesztését sem tudja végezni, a
jövőben mindenképpen be kell kapcsolni őket az oktatásba és a számonkérésbe.
A szak oktatói megfelelnek az adott tantárgy oktatásához szükséges szakmai követelményeknek,
tantárgyuk témakörében kutatnak és rendszeresen publikálnak. A szak 16 oktatójából 8 fő rendelkezik
PhD fokozattal.
Az oktatói kar koreloszlása a szakon meglehetősen aránytalan: a 16 oktatóból 10 fő 1950 előtt született,
azaz jelenleg 65 éves vagy idősebb annál, de a további két vezető oktató is 1950-59 között született.
Minden más oktató a szakon adjunktus, nyelvtanár vagy megbízott oktató. A szakon tehát néhány éven
belül komoly gondot jelenthet a megfelelő szakembergárda pótlása, illetve komoly feladat néhány éven
belül az utánpótlás kinevelése. Az intézmény, önértékelése szerint, tudatában van a problémának.

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.
Az intézményközi szakmai kapcsolatok elsősorban az ELTE-vel, illetve külföldi partnerintézményekkel
biztosítottak.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások).
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúráját részben az intézmény saját zsinagógája jelenti. Az
igényes, történelmileg is jelentős szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve pl. a
zsidó életélmény tantárgy gyakorlati oktatása is. Az általános szociális munka gyakorlat, a záró komplex
gyakorlat és a féléves szociális munka gyakorlat külső helyszíneken zajlik: zömében zsidó szervezetek
fenntartásában, de gyakran más egyházi vagy állami/önkormányzati fenntartásban működő szociális
intézményekben. A gyakorlóhelyek kiválasztásának nincs intézményesített eljárása, a fenntartóval való
szoros kapcsolat az informális csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő helyszínek kiválasztását. A
hallgatók elmondása szerint egyéni kéréseiket, javaslataikat a gyakorlóhely kiválasztásában az intézmény
igyekszik figyelembe venni. Minőségbiztosítási szempontból javasolt azonban, hogy az intézmény
fektesse le a gyakorlati helyek engedélyezésének szempontjait, a gyakorlóhelyekkel szembeni
minimális elvárásait, valamit a gyakorlati munka értékelésének dokumentált eljárásrendjét.

A képzési létszám és kapacitás
A szakon a felvételi keret minden tanévben 5-20 fő. A jelentkezők száma 2008 óta stabil. A teljes idejű,
valamint részidejű képzésre felvettek száma összesen 2008-ban: 13 fő, 2009-ben: 14 fő, 2010-ben 14 fő,
2011-ben: 22 fő, 2012-ben: 13 fő. (A szak önértékelésében 2013-14-re vonatkozó adatokat nem közölt.)
Ezt a létszámot az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitása megfelelően el tudja látni.
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a KKK-ban rögzített kompetenciáknak. A heti
óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása a nappali képzési rendben egyenletes. A tanórák száma és
az elvárt egyéni hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak kreditértéke ezekhez
viszonyítva megfelelő.
A szakon az összefüggő szakmai gyakorlatok az utolsó két félévre vannak ajánlva. Az elméleti anyag
számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A tanegységekhez választott
számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák elsajátításának ellenőrzésére
alkalmasak.
A szakdolgozati témaválasztás a kiírt témák alapján, hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás
az egyes tanszékek/tudományterületek közötti megoszlása arányos. A szakdolgozatok, a képzés
gyakorlati jellegének megfelelően, minden esetben empirikus, egyéni irányított kutatást is tartalmaznak;
a témavezetők szakmódszertani segítségét, útmutatását a hallgatók megfelelőnek ítélték, és a
szakdolgozatok mintavételes vizsgálata alapján a bizottság is megfelelőnek látja. A záróvizsga megfelel a
komplex záróvizsgák feltételeinek, szerkezete világos, szakszerű és átlátható. A záróvizsga bizottságok
munkája, majd a záróvizsgák tapasztalatainak az oktatási folyamatba való visszacsatolása megfelelő; ez
utóbbi téren a Minőségbiztosítási Szabályzat is megfelelő szabályozókat tartalmaz.
Az intézményben doktori iskola működik, melyre a szak megfelelő felkészítést biztosít. Az önálló
kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a gyakorlatorientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segítik. Más szakok óráit a hallgatók a
szabadon választható tárgyak terhére felvehetik, illetve elszámoltathatják.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A jelentkezők és felvettek számának alakulása: 2009: jelentkezett 17 fő, felvett 9 fő nappali, 5 fő
részidejű; 2010: 18 fő / 10+4 fő; 2011: 30 fő / 10+12 fő; 2012: 20 fő / 8+5 fő. Dicséretes, és az egyetem
más szakjain nem tapasztalt gyakorlat, hogy a jelentkezők komoly arányban nem kerülnek a szakra
felvételre. A felvettek aránya 75-80% között mozog, de 2012-ben csak 65% volt.
A hallgatói lemorzsolódás az intézményben ezen a szakon a legkisebb, bár itt sem alacsony: a 2008-ban
felvettek (2011-es végzés) körében 15%, 2009/2012-ben 33%, 2010/13-ban 30%. A lemorzsolódás okait
az intézmény mindenekelőtt a magas tanulmányi követelményekben, illetve a részidejű képzésre
felvettek esetében családi és egyéb privát okokban látja.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézményen belül a zsidó kultúratörténet mesterszakon
folytathatják tanulmányaikat.
Az intézményi TDK munkába a szakról eddig nem kapcsolódott be hallgató. Ennek minden bizonnyal a
képzés erősen gyakorlat-orientált jellege lehet az oka. A tehetséggondozás spontán módon, leginkább a
szakdolgozati felkészüléshez kapcsolódóan valósul meg, az alacsony hallgatói létszám lehetőséget ad az
informális tehetséggondozásra.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
A szak önértékelésének összeállítása során erre a fejezetre az intézmény nem fordított komoly figyelmet.
Egy analízis ugyan szerepel az önértékelésben, de az lényegében az intézményi önértékelés C-SWOT
analízisét ismétli meg, szak-specifikus megállapítások nélkül. Így érthető az is, hogy az analízishez
további minőségfejlesztési folyamatok nem kapcsolódnak.
Nyilvánvaló tehát, hogy a C-SWOT analízis-készítés egyelőre még nem hatékony eleme az intézmény
stratégiai-fejlesztési folyamatainak. Ahogy erre az intézményi önértékelés vonatkozó fejezetében
kitértünk, a megoldás az Intézményfejlesztési terv elkészítése, illetve az ehhez kapcsolódó,
minőségfejlesztési szabályozók megalkotása lehetne.
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A szak a fenntartó MAZSIHISZ valós munkaerő-igényének kielégítését szolgálja, ám, más felekezetek
előtt is nyitva állva, túlmutat e szűkebb felekezeti igényeken. A fenntartó elkötelezettsége a szak iránt
nyilvánvaló és töretlen.
A képzés színvonala megfelel az alapképzésektől elvárható szintnek, és az intézmény mindent megtesz
azért, hogy ezt a színvonalat, a MAB elvárásainak és a hazai felsőoktatási előírásoknak is megfelelve,
folyamatosan biztosítsa. A legutóbbi akkreditáció óta meghozott intézkedések a megfogalmazott
kifogásokat a szak vonatkozásában vagy teljesen megszüntették, vagy jelentős minőségjavulást
eredményeztek az adott területen. Vannak még hiányosságok, beavatkozást igénylő pontok, illetve
további lehetőségek a fejlesztésre, mindenekelőtt a tantárgyfelelősi kreditterhelések, oktatásban
részvétel tekintetében.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások



Az intézmény csökkentse, illetve középtávon szüntesse meg a szakon a tantárgyfelelősök
túlterheltségét, a MAB elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
Az intézmény biztosítsa, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt tantárgy
oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/5. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
judaisztika
alapképzési szak (6 félév)
szakindítási MAB határozat: 2006/6/X/3/25.

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett, és
2018 februárjában indítandó követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A judaisztika alapképzési szakot az egyetem alapította, és az országban jelenleg egyedüliként működteti.
A szakot, kis hallgatói létszáma ellenére is, az intézmény kiemelt szakjának tekinti, amennyiben azt az
egyházi (rabbi) pályára nem készülő, de a judaizmus (azaz a zsidó vallás, filozófia, történelem és
irodalom, bibliai és modern héber nyelv) felé nyitott, felsőfokú végzettségre törekvő érdeklődőknek
kínálja. A szak lényegében a keresztyén/keresztény felsőoktatási intézmények teológia (osztatlan vagy
mester) szakjának feleltethető meg, amennyiben a rabbi/rabbihelyettes szak törzsanyagának jelentős
részét kínálja, a gyakorlati egyházi kompetenciák kialakítását célzó tárgyak és gyakorlatok nélkül. A
szakon a KKK szerint ugyan nincs specializáció, de egy szabadon választható 50 kredites kiegészítő
képzéssel a végzett hallgatók a zsidó hitközségek Talmud-Tóra foglalkozásai keretében oktatói
feladatokra kapnak egyházi felhatalmazást. Az alapképzés elvégzése után lehetőség van a zsidó
kultúratörténet mesterszakon a továbblépésre, arról pedig az intézményi doktori képzésére.
A tantervet a KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, s azt a fenntartó hagyta jóvá; a mintatanterv
fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata. A szak szerkezete megfelel a 2006-ban közzétett
KKK-nak. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180, a csak teljes
idejű (nappali) formában hirdetett képzés során teljesítendő tanórák száma 2235, ami megfelel a 300
óra/félév minimális követelménynek (átlagosan 372,5 óra/félév).
Az elméleti képzés alapvetően filológiai, illetve irodalomtudományi orientáltságú, és zömében a zsidó
vallási iratok (eredeti nyelven történő) produktív értelmezését, részben pedig a zsidó vallási gyakorlat és
kultúratörténet megismerését célozza. A tantárgystruktúra jelentős átfedéseket mutat a rabbi és a
rabbihelyettes szakokkal: a szakon felkínált 31 (kötelező) tantárgyból 22 azonos tantárgyfelelőssel, heti
óraszámmal és kredittel e két szak egyikén is megtalálható, s azt a hallgatók az adott szak hallgatóival
együtt hallgatják. A tantárgystruktúra alkalmas a KKK-ban nevesített kompetenciák elsajátítására – ez
annak ellenére megállapítható, hogy az önértékelésben az egyes tantárgyakat nem rendelte az intézmény
hozzá a KKK-ban rögzített kompetenciákhoz. Ez a hozzárendelés azonban minőségbiztosítási
szempontból elengedhetetlen: ha ugyanis nincs rögzítve, mi az adott tantárgy alapvető célja, akkor annak
tananyaga (és oktatója) könnyen önálló útra lép, oktatása pedig öncélúvá válik.
Az elmélet és a gyakorlat aránya, bölcsész-jellegű szakról lévén szó, megfelelő: a 2235 órából 630
gyakorlati jellegű (28%), ami további 195 konzultációval számon kért, de alapvetően gyakorlati jellegű
órával egészül ki (9%). A képzési programban külső, illetve összefüggő szakmai gyakorlat nem szerepel.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi tanár, XXXXX. Megfelel a MAB akkreditációs elvárásainak: komoly
kutatói és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a hittudományok, ezen belül a judaisztika területén.
Tantárgyfelelősként 3, a szak szempontjából releváns tantárgyat, összesen 16 kredit értékben jegyez a
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szakon.10 Egyetemi jegyzeteit széles körben használják a nem zsidó fenntartású egyetemek és főiskolák
is a vallástudomány/hittudományok oktatásában.
Dicséretes, és a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépés, hogy a szakon valamennyi tantárgy
felelőse minősített oktató, és az AT és AE oktatók legalább 3:1-es aránya szintén teljesül: a szak 14
tantárgyfelelőséből 13 fő AT, 1 fő AE besorolású.
Ugyanakkor az AT tantárgyfelelősök tantárgy- és/vagy kreditterhelése igen magas. A legfeljebb 5
tantárggyal és/vagy 25 kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelt
tantárgyfelelősök aránya éppen fordítottja a MAB által elvárt 2:1 aránynak (25 kredit: 5 fő, 35 kredit:
9 fő), ráadásul 5 tantárgyfelelős még a 35 kredites határt is átlépi (igaz, mindannyian csak 1 kredittel). A
hitéleti szakok önértékeléseiben az intézmény a kötelezően választható és a szabadon választható
tantárgyakhoz nem rendelt tantárgyfelelősöket, így a valós terheltség még ennél is jóval nagyobb lehet.
Ez a túlterheltség minőségbiztosítási szempontból aggasztó, mivel ennyi tantárgy érdemi nyomon
követése és fejlesztése az egyéb oktatói és kutatói feladatok mellett nem, vagy csak nehezen teljesíthető.
Ez mindenképpen fontos fejlesztendő terület a jövőre nézve. Megjegyzendő továbbá, hogy a szak 14
tantárgyfelelőséből 6 nem tanít a szakon. Mivel a tantárgyfelelős így nem lát rá az adott tantárgy
oktatására, és így annak fejlesztését sem tudja végezni, őket mindenképpen be kell kapcsolni az oktatásba
és bevonni a számonkérésbe. Ez különösen azon tantárgyak esetében fontos, ahol a tantárgyfelelőssel
szemben a tárgy oktatója (9 fő) nem rendelkezik PhD fokozattal.
A szakon ténylegesen oktató 17 főből 8 rendelkezik PhD fokozattal; az utánpótlás szempontjából
ígéretes, hogy további 5 oktató jelenleg doktorandusz hallgató, illetve doktorjelölt. Az oktatói kar
koreloszlása kedvező, 9 fő 1970 után született.11
Az oktatói kar vonatkozásában a MAB elvárásai összességében nem teljesülnek maradéktalanul, noha
a legutóbbi akkreditáció óta e területen az előrelépés jelentős. A tantárgyfelelősök kreditterhelése és
tantárgyaik oktatásába való bekapcsolódásuk terén további fejlesztések szükségesek!

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások).
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúráját az intézmény saját zsinagógája biztosítja. Az igényes,
történelmileg is jelentős szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve más szakok
esetében a zsinagógai szolgálathoz kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatása is. A szak tantárgyai közül
a zsidó életélmény oktatása itt zajlik.
A szakhoz külső helyszínen folytatott (összefüggő) szakmai gyakorlat nem kapcsolódik.

A képzési létszám és kapacitás
A szak hallgatói létszáma alacsony, a felvett hallgatók létszáma 2008 óta átlagosan 10 fő, ami – a kis
létszámú szakokra általában is jellemző módon – a 7 és 14 között erős ingadozást mutat. A szak az 5 <
20 fő felvételi keretet átlagosan 50%-osan használja ki. Ezt a hallgatói létszámot az intézmény személyi
és tárgyi képzési kapacitása kellően ki tudja szolgálni.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a KKK-ban rögzített kompetenciáknak. A heti
óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes, és megfelel a kreditrendelet előírásainak. A
szabadon választható tárgyak 5%-os aránya teljesül. A tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói munka
mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak kreditértéke ezekhez viszonyítva megfelelő.
10

Az önértékelés 1.1. táblázata szerint. Az 1.2. táblázat szerint viszont 5 tantárgyat jegyez, összesen 20 kredit értékben.
11 Az önértékelés 247. oldalán szereplő táblázat összes oktató rovatában 17 fő szerepel, a születési évek szerinti bontás összege
viszont 18 fő.
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A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelelő: valamennyi félév heti óraszámára kivetítve a
gyakorlati jellegű tantárgyak aránya 28%, míg az előadások aránya 63%, a fennmaradó órák (9%)
konzultációs kötelezettséggel záruló, szintén gyakorlati jellegű tantárgyak. A hallgatók ezzel az aránnyal
elégedettek, a gyakorlati jellegű oktatást és az előadások arányát megfelelőnek találják. A szakon, annak
bölcsész jellege miatt, kötelező félévközi, illetve összefüggő gyakorlat nincs.
Az óralátogatáskor szerzett tapasztalatok eredménye jó, a vezető oktatók szakmai felkészültsége igen
magas színvonalú. A módszerek széles skáláját alkalmazták az oktatók, amely arra enged következtetni,
hogy ez nem egy egyedi és pillanatnyi eredmény, hanem az intézmény mindennapjait is jellemzi. Az
elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A záróvizsga tartalma, tematikája, szerkezete, értékelési rendszere, a záróvizsga bizottságok munkája
megfelelő. A záróvizsgák tapasztalatainak az oktatási folyamatba való visszacsatolására a
Minőségbiztosítási Szabályzat megfelelő szabályozókat tartalmaz. A szakdolgozati témaválasztás a kiírt
témák alapján, hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás egyes tanszékek/tudományterületek
közötti megoszlása arányos. A diplomamunkák elkészítését, illetve az ehhez szükséges szakmódszertani
ismeretek elsajátítását kötelező szakdolgozati szeminárium segíti; a témavezetők szakmai irányításáról a
hallgatók elégedetten nyilatkoztak.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szak hallgatói létszáma alacsony (lásd feljebb). A 2009-2014 évek átlagában az intézmény a szakra
jelentkezők 72,5%-át vette fel, s ezzel az 5 < 20 fő felvételi keretet átlagosan 50%-osan használja ki.
Ahogy az intézmény más szakjain, úgy a judaisztika alapszak esetében is igen jelentős a lemorzsolódás.
A 2008/9–2010/11-es évfolyamok esetében a felvett hallgatók száma összesen 24, ebből a képzés
ajánlott 6 féléve végén, 2012–2014 között mindösszesen 5 fő tett sikeres záróvizsgát, közülük egy fő
nyelvvizsga hiányában oklevelét nem vehette át. Ez 83%-os lemorzsolódást jelent!
Az önértékelés azon mondata, hogy „a beiratkozott és a diplomát szerzők aránya magasan az országos
átlag fölött van”, illetve az a megfogalmazás, hogy a diplomát szerzők száma „viszonylag kicsi”, azt
mutatja, hogy az intézmény nem látja a probléma valós méreteit. A látogató bizottság tagjaiban a
helyszíni látogatás során ugyanez a vélemény erősödött meg, mint ahogy azt is meg kellett állapítania,
hogy az intézménynek e téren (éppen ezért) nincs stratégiája a képzési minőség és hatékonyság
javítására. Ez a szak fejlesztésének egyik, ha nem legfontosabb területe kell, hogy legyen az
elkövetkező években.
A szakon végzett hallgatók az intézmény falain belül a zsidó kultúratörténet mesterszakon szerezhetnek
mesterdiplomát (ezzel a lehetőséggel a 2010 óta végzett 5 főből 3 élt), majd tanulmányaikat az intézmény
doktori iskolájában folytathatják.
Az önálló kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a
gyakorlat-orientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segítik. Más szakok óráit a
hallgatók a szabadon választható tárgyak terhére felvehetik, illetve elszámoltathatják.
Az intézményi TDK munkából a szak oktatói és hallgatói kiemelkedő arányban veszik ki a részüket: az
intézmény házi fordulójáról 2010 óta 4 hallgató jutott ki az OTDK-ra; közülük 3 fő a judaisztika szak
hallgatója, és a judaisztika szak szakfelelősének témavezetettje volt. 2011-ben a szak egyik hallgatója
Junior Prima-díjban részesült.
A tehetséggondozás ugyanakkor informális keretek között is zajlik, amit az intézmény kis mérete,
valamint a hallgatók és oktatók közvetlen, intenzív és családias kapcsolatai tesznek lehetővé.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.
A szak vonatkozásában ezen a téren két dolgot érdemes kiemelni:
1) A legutóbbi akkreditáció során a MAB problémának jelezte a minősített oktatók alacsony (1/3-os),
valamint a teljes munkaidős oktatók alacsony számarányát. Az intézmény mindkét vonatkozásban,
hatalmas anyagi áldozatvállalás árán, orvosolta a problémákat. Ugyancsak pótolták a képzés
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szemeszterenkénti óra- és kreditterheléséről, illetve a képzés óra- és kreditarányairól való adatközlés
hiányosságait – e téren a mostani önértékelés mindenben megfelel a MAB előírásainak.
2) A szakon tapasztalható nagymértékű lemorzsolódás mindenképpen minőségirányítási és -fejlesztési
intézkedéseket igényel.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis jelentős mértékben az intézményi önértékelésen alapul, de abban bizonyos szak-specifikus
szempontok is megjelennek. Külső korlátként a hallgatók vallási előképzettségének csökkenése és a szak
alacsony munkaerőpiaci értéke, erősségként az intézmény elkötelezett erkölcsisége, a családias légkör, a
személyre szabott képzés és a képzés egyedi volta jelenik meg az elemzésben. Belső gyengeségként az
alacsony hallgatói létszámot, a financiális nehézségeket és ezzel összefüggésben a kvalifikált oktatói kar
megtartásának nehézségeit jelölték meg, míg előrelépési lehetőségként az oktatói létszám és az oktatói
bérek növelését, a pályázati lehetőségek jobb kihasználását, valamint az oktatási és kutatási kapcsolatok
fejlesztését nevesítették. Veszélyeztető tényezőként jelölték meg a szakpolitika létszámoktól független
minősítési szempontjait.
A szak önértékelése, de egyelőre más intézményi dokumentumok sem bizonyítják, hogy az analízisre
fejlesztési célok vagy akciók épülnének. A C-SWOT analízis tehát egyelőre még nem hatékony eleme az
intézmény stratégiai-fejlesztési folyamatainak. Ahogy erre az intézményi önértékelés vonatkozó
fejezetében kitértünk, a megoldás az Intézményfejlesztési terv elkészítése, illetve az ehhez kapcsolódó
minőségfejlesztési szabályozók megalkotása lehetne.
A szak a hazai felsőoktatás egyik unikális képzése, melynek működtetése, kis létszáma ellenére is, a
magyarországi zsidóság identitás-őrzésében és vallásának ápolásában meghatározó jelentőségű. Az
intézményt fenntartó MAZSIHISZ elkötelezettsége a szak iránt nyilvánvaló és töretlen. A képzés
színvonala megfelel az egyetemi képzésektől elvárható szintnek, és az intézmény mindent megtesz azért,
hogy ezt a színvonalat, a MAB elvárásainak és a hazai felsőoktatási előírásoknak is megfelelve,
folyamatosan biztosítsa. A legutóbbi akkreditáció óta meghozott intézkedések a szak vonatkozásában a
megfogalmazott kifogások egy részét megszüntették, vagy jelentős minőségjavulást eredményeztek az
adott területen.
Szükség van még azonban további fejlesztésre, mindenekelőtt a minőségfejlesztési és -irányítási rendszer
továbbépítése, valamint a tantárgyfelelősök túlterheltségének és a hallgatói lemorzsolódásnak a
csökkentése terén.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások




Az intézmény középtávon jelentősen csökkentse a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a MAB
elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
Az intézmény középtávon érje el, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt
tantárgy oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
Az intézmény a megfelelő minőségbiztosítási eszközök alkalmazásával tárja fel a szakon
tapasztalható, igen magas arányú hallgatói lemorzsolódás okait és dolgozzon ki középtávlatú
akciótervet annak jelentős visszaszorítására.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/6. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező
alapképzési szak (6 félév)
szakindítási MAB határozat: 2007/9/XIII/3/2.

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett, és
2018 februárjában indítandó követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
Az egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak (sajátos felekezet megnevezése: zsidó közösségszervező)
más egyházi fenntartású intézmények számára is meghirdethető hitéleti képzés. A szak sajátos felekezeti
(zsidó) tantervét a KKK alapján az egyetem dolgozta ki, azt a fenntartója hagyta jóvá; a mintatanterv
fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata. A szak célja olyan egyházi közösségszervezők
képzése, akik a zsidó vallás tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási,
szervezési ismeretek birtokában képesek a zsidó vallási, illetve kulturális közéletben és
intézményrendszerben közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve azok szervezésére. A képzést az
intézmény 2008-ban indította el.
A szak szerkezete megfelel a közzétett KKK-nak. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez
szükséges kreditek száma 180, a tanterv a szabadon választható tárgyak számára előírt minimálisan 5%nyi kreditet elkülöníti (10%). A képzést az intézmény kizárólag részidejű (levelező) formában hirdeti
meg, a teljesítendő tanórák száma 1.080 óra, ami megfelel az Nftv. vonatkozó előírásainak.
Az elméleti képzés egyik fele alapvetően filológiai, illetve irodalomtudományi orientáltságú, zömében a
zsidó vallási iratok értő és produktív értelmezését, feldolgozását célozza (63 kredit). Az ivrit nyelvre
nagy hangsúlyt helyez a képzés (24 kredit). A képzés másik fő területe a közösségszervezés és –irányítás,
itt a pszichológia, kommunikáció, szociológia, vezetéselmélet, menedzsment, marketing, jog és
közgazdaságtan alkotja a főbb tantárgyakat (60 kredit). Ez a tantárgystruktúra alkalmas a KKK-ban
nevesített kompetenciák elsajátítására – ami annak ellenére megállapítható, hogy az önértékelésben az
egyes tantárgyakat nem rendelte az intézmény hozzá a KKK-ban rögzített kompetenciákhoz. Ez a feladat
korántsem olyan reménytelen, mint ahogy azt az önértékelés állítja, minőségbiztosítási szempontból
pedig egyenesen elengedhetetlen: ha ugyanis nincs rögzítve, mi az adott tantárgy alapvető célja, akkor
annak tananyaga (és oktatója) és fejlesztése könnyen öncélúvá válik.
A tanterv feltűnő sajátossága, hogy (összefüggő) szakmai gyakorlat teljesítését nem írja elő. Ez
nehezen egyeztethető össze a KKK-ban nevesített, jórészt gyakorlati kompetenciákkal: kérdés, hogy a
„vezetési, intézményirányítási ismeretek” milyen hatékonysággal sajátíthatóak el terepgyakorlatok
nélkül, vagy, hogy a „könyvtárak, múzeumok, média, idegenforgalom” terén elsajátítandó kompetenciák
kialakítása ezek nélkül hogyan történhet meg. Itt mindenképpen ajánlott a tanterv felülvizsgálata.
A tantárgyankénti kredit- és óraszámok megfelelőek, csupán egy-két tantárgy esetében tűnik az elvárt
hallgatói munka arányában a kredit-érték túlzónak (például pasztorálpszichológia tantárgy esetében a
heti 1 órához és a számonkérésben megjelölt min. 2 oldal terjedelmű esszéhez rendelt 3 kredit).
A tantárgystruktúra kialakítása során az intézmény odafigyelt arra, hogy az adott képzési szint után
következhessen a magasabb képzés szintje. A hallgatóknak önálló szereplésre is lehetőségük van,
sokoldalú előképzésüknek megfelelően.
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Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi docens, megfelel a MAB akkreditációs elvárásainak: vezető oktató,
komoly kutatói és oktatói tapasztalatokkal a XXXXX területén. A képzés szakmai törzsanyagán belül 6
tantárgy felelőse (összesen 18 kredit értékben). Nem felel meg a MAB elvárásoknak, hogy e tantárgyak
közül egyetlen oktatását sem maga a végzi, viszont az egyetlen tantárgynak, amelyet a szakon ő oktat,
nem ő a tantárgyfelelőse. Kérdéses tehát, hogy tantárgyfelelősként érdemben rálát-e a szakon folyó
képzésre, tudja-e a szak fejlesztését koordinálni. Az ellentmondás feloldása rövidtávú
minőségbiztosítási beavatkozást igényel az egyetem részéről.
Dicséretes, és a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépés, hogy a szakon valamennyi tantárgy
felelőse minősített oktató, és az AT és AE oktatók legalább 3:1-es aránya teljesül: a szak 15
tantárgyfelelőséből 13 fő AT, 2 fő AE besorolású.12 Ugyanakkor az AT tantárgyfelelősök tantárgyés/vagy kreditterhelése magas. A legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25 kredittel, illetve a legfeljebb 7
tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelt tantárgyfelelősök aránya ugyanis a MAB által elvárt 2:1 arány
helyett 1:1 (25 kredit: 7 fő, 35 kredit: 7 fő). Öt tantárgyfelelős ráadásul – intézményi szinten – még a 35
kredites határt is átlépi (igaz, mindannyian csak 1 kredittel). Jegyezzük meg, hogy a hitéleti szakok
önértékeléseiben az intézmény a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakhoz nem
rendelt tantárgyfelelősöket, így a valós terheltség az intézményben még ennél is jóval nagyobb lehet. Ez
a túlterheltség minőségbiztosítási szempontból aggasztó, mivel ennyi tantárgy érdemi nyomon követése
és fejlesztése a tantárgyfelelősökre akkora terhet ró, ami mellett egyéb oktatói és kutatói feladataik nem,
vagy csak nehezen teljesíthetőek. Ez mindenképpen fontos fejlesztendő terület a jövőre nézve.
A szak 27 tantárgyát összesen 20 oktató tanítja, akik közül 10 fő rendelkezik PhD fokozattal, további
három oktató pedig jelenleg végzi PhD képzését, illetve doktorjelölt. Az oktatók többsége teljes
munkaidős munkaviszonyban áll az intézménnyel (16 fő). Az oktatói kar koreloszlása némi elöregedést
mutat, különösen az 1959 előtt és után születettek arányában: az intézménynek az oktatói utánpótlás
kialakítására középtávon jelentős erőforrásokat kell majd fordítania.
Megjegyzendő, hogy a szak öt tantárgyfelelőse nem tanít a szakon, és az adott tantárgy oktatásában az
intézmény egyetlen másik szakján sem vesz részt. Mivel a tantárgyfelelős így nem lát rá az adott tantárgy
oktatására, és így annak fejlesztését sem tudja végezni, őket mindenképpen be kell kapcsolni az oktatásba
és a számonkérésbe.
Az oktatói kar vonatkozásában a MAB elvárásai összességében nem teljesülnek maradéktalanul, noha
a legutóbbi akkreditáció óta e területen az előrelépés jelentős. A tantárgyfelelősök kreditterhelése és
tantárgyaik oktatásába való bekapcsolódásuk terén további fejlesztések szükségesek!

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.
Mivel a zsidó vallási ismeretek elsajátítását célzó tantárgyak zöme az intézmény egyéb szakjainak
tantervében is szerepel (és azt a szak hallgatói más szakok hallgatóival közösen hallgatják), így az
oktatók egy része az intézmény egyéb szakjain is tanít – vagy ugyanazt, vagy egyéb tantárgyakat. Így a
szakok között az együttműködés feltételei adottak.
A kutatások és kutatási kapcsolatok kellő módon kiterjedtek, nemzetközi kitekintéssel.

Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások).
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúráját az intézmény saját zsinagógája alkotja. Az igényes,
történelmileg is jelentős szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve a zsinagógai
szolgálathoz kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatása is. A szakon a zsinagóga a liturgika tantárgy
oktatásában kap rendszeresen szerepet.
A szak tantervében külső szakmai gyakorlat nem szerepel, így külső gyakorlóhelyek sincsenek.

12

Komoly Judit besorolása az önértékelés alapján nem volt megállapítható, így őt az AE kategóriához vettük.
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A képzési létszám és kapacitás
A szak hallgatói létszáma alacsony, a felvett hallgatók létszáma 2008 óta átlagosan 13-14 fő, ami – a kis
létszámú szakokra általában jellemző módon – 7 és 18 fő között erős ingadozást mutat. Az egyetem az 5
< 20 fő felvételi keretet átlagosan 75%-ban használja ki. Ezt a hallgatói létszámot az intézmény személyi
és tárgyi képzési kapacitása kellően ki tudja szolgálni.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a KKK-ban rögzített kompetenciáknak, egyedül a
megfelelő (külső) gyakorlatok beiktatását lenne érdemes az intézménynek megfontolnia. A heti
óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes, megfelel a kreditrendelet előírásainak. A
tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak
kreditértéke ezekhez viszonyítva, néhány kivételtől eltekintve, megfelelő. Az elmélet és a gyakorlat
aránya – alapvetően gyakorlati kompetenciák kialakítását célzó szakról lévén szó – megfelelő: a
gyakorlati jellegű tantárgyak kötelező óraszáma 540, ami a teljes teljesítendő tanórák számának 50%-a.
A hallgatók a gyakorlati felkészítés arányát megfelelőnek találják.
Mivel a bizottság helyszíni szemléje nem konzultációs napra esett, így a szakon óralátogatásra nem volt
lehetőség. A hallgatók elmondása alapján azonban az oktatók szakmai felkészültsége ezen a szakon is
megfelelő, illetve magas színvonalú, és az oktatás során a módszerek széles skáláját alkalmazzák, a
tanulással kapcsolatos módszertani segítségnyújtás pedig példás. Az elméleti anyag számonkérése, a
számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A tanegységekhez választott számonkérési
módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A záróvizsga tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere, valamint a záróvizsga bizottságok
munkája megfelelő; a záróvizsgák tapasztalatainak az oktatási folyamatba való visszacsatolására
vonatkozólag a Minőségbiztosítási Szabályzat megfelelő szabályozókat tartalmaz. A szakdolgozati
témaválasztás a kiírt témák alapján, hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás egyes
tanszékek/tudományterületek közötti megoszlása arányos. A diplomamunkák elkészítését, illetve az
ehhez szükséges szakmódszertani ismeretek elsajátítását kötelező szakdolgozati szeminárium segíti. A
szakdolgozatok színvonala (terjedelem és elmélyültség) kielégítő, a témavezetők konzultációs
támogatásával a hallgatók elégedettek voltak. A bírálatok tárgyilagosak.
Az önálló kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a
gyakorlat-orientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segítik. Más szakok óráit a
hallgatók a szabadon választható tárgyak terhére felvehetik, illetve elszámoltathatják.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakon túljelentkezés nincs, a 2009/10-es tanévtől kezdve minden jelentkezőt felvettek.
Ahogy az intézmény más szakjai esetében, úgy a zsidó közösségszervező alapszak esetében is igen
jelentős a lemorzsolódás. A 2009/10, 2010/11 és 2011/12-es évfolyamok esetében a felvett hallgatók
száma összesen 44, ebből a képzés 6. féléve végén, 2011-14 között, 15 fő (34%) tett sikeres záróvizsgát
és szerzett oklevelet. Ez 66%-os lemorzsolódást jelent!
Az önértékelés alapján az intézmény tudatában van a problémának, és a lemorzsolódás okát alapvetően
az igen magas tanulmányi követelményekben, valamint a részidejű képzés alatt a hallgatók életében,
financiális lehetőségeiben beálló változásokban látja. Azt a megállapítást, miszerint „Az OR-ZSE
személyiségközpontú pedagógiai elvei ellenére a lemorzsolódás nem csökkenthető” (328. o.), az
önértékelés nem indokolja. A helyszíni látogatás során, a bizottság kérdéseire válaszolva a szak oktatói a
lemorzsolódás további, lehetséges okaként azt nevesítették, hogy sokan csak a tanulás kedvéért, nem
pedig a munkaerőpiacon hasznosítandó szaktudásért vesznek részt a képzésben, mivel ez utóbbira
idősebb koruk és stabil egzisztenciájuk miatt nincs szükségük.
A bizottság véleménye szerint azonban a lemorzsolódás ilyen mértéke még egy kis szak esetében sem
nevezhető országos átlagban megszokottnak, s így minőségfejlesztési beavatkozást igényel. Ha az
önértékelés szerint a fő ok a magas tanulmányi követelményekben rejlik, akkor nyilván azon a
gyakorlaton kellene változtatni, hogy a szakra minden jelentkezőt felvesznek, megfelelő, a szak
elvégzését biztosító felvételi eljárás keretében megválogatva a leendő hallgatókat. A szak alapvetően
gyakorlati jellege és a meglévő érdeklődés miatt azonban érdemes lenne az intézménynek azt (is)
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mérlegelnie, hogy a többek számára teljesíthetetlennek bizonyuló tanulmányi követelmények a képzés
mely területén jelentkeznek, s hogy ezek a KKK-ban nevesített kompetenciák eléréséhez valóban
feltétlenül szükségesek-e. Ennek során a szak jellegét is érdemes lenne az egyetemnek egyéb szakjainak
összefüggésében „kitisztítania”.
A szak hallgatói jó kapcsolatot tartanak egymással és az oktatókkal. A hallgatók széles érdeklődési köre
megfelelő motiváltságot jelent az oktatásban.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézményen belül a zsidó kultúratörténet mesterszakon
folytathatják tovább tanulmányaikat. Ezzel a lehetőséggel azonban – az önértékelés adatai szerint – a
végzett hallgatók minimális számban élnek: az előző akkreditáció óta végzett 19 hallgatóból 3 fő.
További két végzett hallgató más felsőoktatási intézményben folytat tanár szakon tanulmányokat.
Az intézményi TDK munkába a szakról elvétve kapcsolódnak be hallgatók: a 2011-es fordulón a szak
egy hallgatója vett részt, de az országos fordulóra nem jutott ki. Ennek minden bizonnyal a képzés erősen
gyakorlat-orientált jellege lehet az oka. A tehetséggondozás spontán módon, leginkább a szakdolgozati
felkészüléshez kapcsolódóan valósul meg, aminek az alacsony hallgatói létszám biztosítja a lehetőségeit.
A szak hallgatói ugyanakkor intézményi konferenciákon és egyéb, regionális tanulmányi versenyeken
rendszeresen részt vesznek.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait is.
A szak vonatkozásában ezen a téren három dolgot érdemes kiemelni:
1) A legutóbbi akkreditáció során a MAB határozat problémaként azonosította a minősített oktatók
alacsony (1/3-os), valamint a teljes munkaidős oktatók alacsony arányát. Az intézmény mindkét
vonatkozásban, hatalmas anyagi áldozatvállalás árán, orvosolta a problémákat. Ugyancsak pótolták a
képzés szemeszterenkénti óra- és kreditterheléséről, illetve az egész képzés óra- és kreditarányairól
való adatközlés hiányosságait – e téren a jelenlegi önértékelés mindenben megfelel a MAB
előírásainak.
2) A szakon tapasztalható nagymértékű lemorzsolódás mindenképpen minőségirányítási és -fejlesztési
intézkedéseket igényel.
3) A szakkal kapcsolatban az intézmény hallgatói pályakövető rendszert (DPR) nem működtet, így a
végzettek elhelyezkedési arányairól, az elhelyezkedési területek megoszlásáról, a munkába állók
tapasztalatairól, a munkáltatói és a volt hallgatói elégedettségről, a végzett hallgatók életpályáinak
jellemzőiről, a pályaelhagyás mértékéről az intézmény nem rendelkezik statisztikailag kiértékelhető,
számszerű adatokkal. Az informális csatornákon beérkező visszajelzések alapján a szak oktatói
büszkén számoltak be arról, hogy az egész országot behálózzák a szakon végzettek, a zsidó kulturális
intézményhálózat legkülönbözőbb területein.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis kellően önkritikus, és reálisan rajzolja meg a szak jelenlegi helyzetét, tárja fel nehézségeit és
korlátait. A megállapítások zöme nem szak-specifikus, azonos megfogalmazásban az intézményi, illetve
a többi szak analízisében is visszaköszön. Külső korlátként a hallgatók vallási előképzettségének
csökkenése, erősségként az intézmény elkötelezett erkölcsisége, a részidejű képzés ellenére is
megtapasztalható családias légkör, a személyre szabott képzés és a tanulmányi kirándulások sora jelenik
meg. Belső gyengeségként az intézmény az alacsony hallgatói létszámot, a financiális nehézségeket, az
oktatók alulfinanszírozottságát és az épület állagát jelölte meg, míg előrelépési lehetőségként az oktatói
létszám növelését nevesítette. Veszélyeztető tényezőként jelölték meg a szakpolitika létszámoktól
független minősítési szempontjait, valamint az utánpótlás vonatkozásában a motiváció problémáját és a
társadalmi szekularizációt.
A szak önértékelése, s egyelőre más intézményi dokumentum sem bizonyítja, hogy az elemzésre konkrét
minőségfejlesztési célok vagy akciók épülnének. A C-SWOT analízis tehát még nem hatékony eleme
az intézmény stratégiai-fejlesztési folyamatainak. Ahogy erre az intézményi önértékelés és a többi
szak vonatkozó fejezetében kitértünk, a megoldás az Intézményfejlesztési terv elkészítése, illetve az
ehhez kapcsolódó minőségfejlesztési szabályozók megalkotása lehetne.
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A szak a hazai felsőoktatás egyik unikális képzése, melynek működtetése, kis létszáma ellenére is, a
magyarországi zsidóság identitás-őrzésében és vallásának ápolásában meghatározó jelentőségű. Az
intézményt fenntartó MAZSIHISZ elkötelezettsége a szak iránt töretlen. A szak iránti érdeklődés állandó,
és mint ilyen, az intézmény pénzügyi stabilitásának, klasszikus hitéleti szakjainak is egyik fontos pillére.
A képzés színvonala összességében megfelel az alapképzésektől elvárható szintnek, és az intézmény
mindent megtesz azért, hogy ezt a színvonalat, a MAB elvárásainak és a hazai felsőoktatási előírásoknak
is megfelelve, folyamatosan biztosítsa. A legutóbbi akkreditáció óta meghozott intézkedések e szak
vonatkozásában is a MAB által jelzett hiányosságokat vagy teljesen megszüntették, vagy jelentős
minőségjavulást eredményeztek az adott területen.
További fejlesztési teendő mindenekelőtt a minőségfejlesztési és -irányítási rendszer továbbépítése, a
tantárgyfelelősök oktatásba bekapcsolódása és túlterheltségük enyhítése, valamint a hallgatói
lemorzsolódás csökkentése.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 Az intézmény fontolja meg a szak tantervének felülvizsgálatát és fejlesztését úgy, hogy a KKKban nevesített gyakorlati kompetenciák kialakítását külső helyszíneken teljesítendő, félévközi
és/vagy nyári (összefüggő) szakmai gyakorlatok támogassák.
 Az intézmény a 2016/17 tanévtől biztosítsa a szakfelelős érdemi oktatói és tantárgyfelelősi
tevékenységét a szakon.
 Az intézmény középtávon jelentősen csökkentse a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a MAB
elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
 Az intézmény középtávon érje el, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt tantárgy
oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
 Az intézmény a megfelelő minőségbiztosítási eszközök alkalmazásával tárja fel a szakon
tapasztalható, igen magas arányú hallgatói lemorzsolódás okait és dolgozzon ki középtávlatú
akciótervet annak jelentős visszaszorítására.
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Akkreditációs minősítés
2016/2/VIII/1/7. SZ. MAB HATÁROZAT

A (akkreditált)
zsidó liturgika
alapképzési szak (8 félév)
szakindítási MAB határozat: 2007/5/XI/3/2.

A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2016. július 31-ig történő benyújtása mellett és
2017 februárjában indítandó követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával, mely eredményének
függvényében a MAB az akkreditációt megerősítheti,
vagy megvonhatja.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A zsidó liturgika alapszakot az intézmény alapította és indította 2007-ben, és az országban jelenleg is
egyedüliként működteti. A szakot, kis hallgatói létszáma ellenére is, az egyetem fontos szakának tekinti,
hiszen az a fenntartó MAZSIHISZ számára olyan egyházi alkalmazottakat képez, akik otthonosan
mozognak a zsidó hitéletben és liturgiában, és – megfelelő irányítás mellett – képesek a hitközségekben
hitéleti és liturgiai feladatok ellátására, közösségi programok szervezésére, valamint hitéleti ismeretek
korcsoportonkénti átadására. A képzés rangját tovább emeli, hogy a zsidó kántor szakirányú
továbbképzési szak számára megfelelő belépést biztosít, s így a hazai felsőoktatásban megszerezhető,
legmagasabb szintű zsidó liturgusi képzettséghez is elvezet. A szak a keresztyén/keresztény felsőoktatási
intézmények kántor, illetve katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszakjainak feleltethető meg.
A tantervet a KKK alapján az intézmény maga dolgozta ki, s azt a fenntartó hagyta jóvá; a mintatanterv
fejlesztésének, módosításának szintén ez a folyamata. A szak szerkezete megfelel a 2007-ben közzétett
KKK előírásainak. A képzési idő 8 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 240, a
csak részidejű (levelező) formában meghirdetett képzésen a teljesítendő tanórák száma 720, ami a
kreditrendeletben előírt minimális óraszámmal azonos. (A nappali képzésben minimálisan kötelező
8x300 tanóra 30%-a). Az elméleti képzés egyik fele alapvetően filológiai, illetve irodalomtudományi
orientáltságú, és zömében a zsidó vallási iratok értő és produktív értelmezését, feldolgozását célozza
(117 kredit). Az ivrit nyelvre ezen belül különösen nagy hangsúlyt helyez a képzés (60 kredit, a teljes
kreditek 25%-a, a teljes óraszámnak pedig 42%-a). Az itt oktatott tantárgyak zöme (17) azonos névvel és
tantárgyfelelőssel más hitéleti szakokon, főleg a rabbi, rabbihelyettes és judaisztika szakon is jelen van,
itt esetenként azokhoz képest csökkentett óraszámmal és kredittel. A képzés másik fő területe a zsidó
liturgia és liturgikus zene (80 kredit), ami minimális közösségszervezési és pasztorációs ismeretekkel (6
kredit), valamint egyéb, zömében választható tantárgyakkal egészül ki.
A tanterv a szabadon választható és a kötelezően választható tárgyak keretét nem különíti el, illetve azok
kreditértékét nem adja meg; a szaknak az intézmény honlapján szereplő leírása szerint ez a sáv összesen
18 kredit. Amennyiben ezek valóban szabadon választható tantárgyak, akkor az előírt 5%-os keret
teljesül (7,5%). Az önértékelésben a képzés szerkezetének bemutatásához rendelt kreditkimutatás egyéb
szempontokból is több helyen pontatlan, hiányos. Ez a tantárgystruktúra és a KKK-ban nevesített
kompetenciák csak részben hozhatók fedésbe egymással – ez annak ellenére is megállapítható, hogy az
intézmény az egyes tantárgyakat nem rendelte hozzá a KKK-ban rögzített kompetenciákhoz.
Az elmélet és a gyakorlat aránya – alapvetően gyakorlati kompetenciák kialakítását célzó szakról lévén
szó – megfelelő: valamennyi félév heti óraszámára kivetítve a gyakorlati jellegű tantárgyak, illetve a
szakmai gyakorlatok aránya 27-30%, míg az előadások aránya 60-63%, a fennmaradó órák konzultációs
kötelezettséggel záruló, szintén gyakorlati jellegű tantárgyak.
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A képzéshez félévközi, nyári vagy (összefüggő szakmai) gyakorlat a tanterv szerint nem kapcsolódik, az
önértékelés pedig a 2.2. pont alatt azt közli, hogy „A zsidó liturgika alapszakon nincs gyakorlati képzés.”
Ez nehezen egyeztethető össze a KKK-ban nevesített, jórészt gyakorlati kompetenciákkal: kérdés, hogy a
közösségvezetés, a hitismeretek korcsoportonkénti átadása vagy a „zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális
alaptevékenységek” például milyen hatékonysággal sajátíthatóak el terepgyakorlatok nélkül. Ugyancsak
kérdés, hogy az egyik kiemelt kompetencia, „hitismeretek korcsoportonkénti átadásához” szükséges
pszichológiai és fejlődés-lélektani, valamint didaktikai (szakmódszertani) ismeretek miért nincsenek
jelen a képzésben, illetve hogy a megcélzott „együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő
képesség”, valamint „kommunikációs készség” mely tantárgyakon keresztül lenne kialakítható. E
hiányosságok hátterében minden bizonnyal a nagyon erős nyelvi (ivrit) képzés áll, ami a teljes kreditek
25%-át, valamint a tanórák 42%-át lefedi. E téren tehát mindenképpen ajánlott a tanterv
felülvizsgálata, ennek keretében pedig az elvárt kompetenciák és a tantárgystruktúra jobb egymásra
hangolása, amennyiben ennek nincsenek áthidalhatatlan hitelvi akadályai.

Személyi feltételek
A szak felelőse N. N. egyetemi docens, XXXXX. Minősítése szempontjából megfelel a MAB
elvárásainak: vezető oktató, szolid kutatói publikációs tevékenységgel XXXXX területén. Kutatási és
publikációs tevékenysége azonban nem a zsidó liturgia területére összpontosul, és a szakon összesen két,
szak-specifikusnak semmiképpen sem nevezhető tantárgy (XXXXX) tantárgyfelelőse, ráadásul e
tárgyakat nem is ő oktatja, azaz szakfelelősként a szak oktatásában, szervezésében érdemben nem vesz
részt. Kérdés, hogy így a szakon folyó képzésre mennyiben lehet rálátása, illetve érdemben a szak
minőségfejlesztésében részt tud-e venni. Személyét ezért a bizottság – a jelenlegi feltételek mellett –
nem tartja alkalmasnak a szakfelelősi feladatok ellátására.
Dicséretes, és a legutóbbi akkreditáció óta komoly előrelépés, hogy a szakon valamennyi tantárgy
felelőse minősített oktató, és az AT és AE oktatók legalább 3:1-es aránya szintén teljesül: a szak 15
tantárgyfelelőséből mindenki AT besorolású.13 Ugyanakkor a tantárgyfelelősök tantárgy- és/vagy
kreditterhelése magas. A legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25 kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal
és/vagy 35 kredittel terhelt tantárgyfelelősök aránya éppen fordítottja a MAB által elvárt 2:1
aránynak (25 kredit: 5 fő, 35 kredit: 9 fő)14. Ráadásul 4 tantárgyfelelős még a 35 kredites határt is
átlépi (igaz, mindannyian csak 1 kredittel). Jegyezzük meg, hogy a hitéleti szakok önértékeléseiben az
intézet a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakhoz nem rendelt tantárgyfelelősöket,
így a valós terheltség még ennél is jóval nagyobb lehet. Ez a túlterheltség középtávon minőségbiztosítási
szempontból aggasztó, mivel ennyi tantárgy érdemi nyomon követése és fejlesztése a tantárgyfelelősökre
akkora terhet ró, ami mellett egyéb oktatói és kutatói feladataik nem, vagy csak nehezen teljesíthetőek.
Ez mindenképpen fejlesztendő terület a jövőre nézve.
A szak 25 tantárgyát összesen 16 oktató tanítja, akik közül 8 fő rendelkezik PhD fokozattal, további 5
oktató pedig jelenleg végzi PhD képzését, illetve doktorjelölt. Az oktatók többsége (14 fő) teljes
munkaidős munkaviszonyban áll az intézménnyel. Az oktatói kar koreloszlása kiegyensúlyozott, és azt
mutatja, hogy az intézmény idejében gondoskodik a tudományosan minősített vezető oktatók
utánpótlásáról: 1959 előtt született 5 fő, 1970-80 között született 7 fő.
Megjegyzendő, hogy a szak 6 tantárgyfelelőse nem tanít a szakon, és jelenleg az adott tantárgy
oktatásában az intézmény egyetlen másik szakján sem vesz részt. Mivel a tantárgyfelelős így nem lát rá
az adott tantárgy oktatására, és így annak fejlesztését sem tudja végezni, őket mindenképpen be kell
kapcsolni az oktatásba, illetve a számonkérésbe.
Az oktatói kar vonatkozásában a MAB elvárásai összességében nem teljesülnek maradéktalanul, noha
a legutóbbi akkreditáció óta e területen az előrelépés jelentős. A szakfelelős személye, a
tantárgyfelelősök kreditterhelése és tantárgyaik oktatásába való bekapcsolódásuk terén további
fejlesztések szükségesek!

Tudományos háttér
Lásd a „Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység” fejezetben (II.2.2.) leírtakat.
13
14

Szegő Ágnesről az önértékelés e tekintetben nem közöl adatot.
Szegő Ágnesről az önértékelés e tekintetben nem közöl adatot.
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Infrastrukturális feltételek
A szakon folyó képzés általános infrastruktúrája megfelelő (lásd II.3.5. Tanulástámogatás, eszközök és
hallgatói szolgáltatások). A képzés speciális infrastruktúráját az intézmény saját zsinagógája jelenti. Az
igényes, történelmileg is jelentős szakrális helyiségben zajlanak a hallgatók hitéleti alkalmai, illetve a
zsinagógai szolgálathoz kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatása is. A szak esetében ez a gyakorlóhely
az ünnepek liturgiája, zsinagógai liturgia, liturgika, ünnepek liturgiája tantárgyak oktatásában kap
szerepet. Ahogy fentebb már említettük, a szakhoz külső helyszínen szervezendő gyakorlat nem
kapcsolódik.
A könyvtár vonatkozásában a speciális infrastruktúrát egy videotéka, kottatár, illetve CD/DVDgyűjtemény jelenthetné. Ilyennek a létezéséről azonban sem az önértékelésből, sem a helyszíni látogatás
során nem értesültünk. Feltételezhetően ezt az igényt az intézmény és a szak hallgatói jórészt az internet
segítségével (fájlmegosztók stb.) ki tudják elégíteni. E téren azonban a fejlesztés szükségesnek tűnik.

A képzési létszám és kapacitás
A szak hallgatói létszáma alacsony, a felvett hallgatók létszáma 2008 óta átlagosan 6 fő. Az intézmény az
5 < 10 fő felvételi keretet ezzel mintegy 60%-ban használja ki. Ezt a hallgatói létszámot az intézmény
személyi és tárgyi képzési kapacitása kellően ki tudja szolgálni.

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a KKK-ban rögzített kompetenciáknak. A heti
óraterhelés és a félévi kreditterhelés eloszlása egyenletes és megfelel a kreditrendelet előírásainak. A
tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói munka mértéke a képzési célnak megfelelő, a tantárgyak
kreditértéke ezekhez viszonyítva megfelelő. A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelelő:
valamennyi félév heti óraszámára kivetítve a gyakorlati jellegű tantárgyak, illetve a szakmai gyakorlatok
aránya 27-30%, míg az előadások aránya 60-63%, a fennmaradó órák konzultációs kötelezettséggel
záruló, szintén gyakorlati jellegű tantárgyak. A hallgatók ezzel az aránnyal elégedettek, a gyakorlati
felkészítés arányát az elméleti képzés viszonylatában megfelelőnek találják.
Óralátogatásra a helyszíni látogatás során – nem lévén konzultációs nap – nem volt lehetőség.
Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
A záróvizsga szerkezete és értékelési rendszere megfelelő. A szakdolgozati témaválasztás a kiírt témák
alapján, hallgatói kezdeményezésre történik, a diplomamunkák elkészítését, illetve az ehhez szükséges
szakmódszertani ismeretek elsajátítását kötelező szakdolgozati szeminárium segíti. A témaválasztás az
egyes tanszékek/tudományterületek között arányosan oszlik meg.
Az önálló kutatást részben a szakmódszertani jellegű szakdolgozati szeminárium, részben pedig a
gyakorlat-orientált, konzultációs jellegű, szabadon választható tantárgyak segítik. Más szakok óráit a
hallgatók a szabadon választható tárgyak terhére szabadon felvehetik, illetve elszámoltathatják.

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A szakra 2013-ig minden jelentkezőt felvettek, elutasított hallgató csak 2014-ben, magasabb jelentkezési
létszám esetében volt (9 jelentkező, 7 felvett hallgató). Az intézmény valamennyi szakja esetében igen
magas a hallgatók lemorzsolódási aránya, és ez alól ez a szak sem kivétel. A szakra 2008-11 között 25
főt vettek fel, akiknek 2011 és 2014 között kellett volna végezniük: ebben az időszakban – az utólag
bekért adatok alapján – összesen 9 hallgató szerezte meg a diplomáját, ami 64%-os lemorzsolódást jelent.
Önértékelésében az intézmény a lemorzsolódás okait a magas tanulmányi követelményekben, valamint a
levelező képzés nehézségeiben (szóbeli közléseik alapján: a hallgatók életében, financiális
lehetőségeiben beálló változások, a tanulás és a munka összeegyeztetésében beálló nehézségek) látja.
A bizottság véleménye szerint azonban a lemorzsolódásnak ez a mértéke még egy kis szak esetében sem
nevezhető országos átlagban megszokottnak, és minőségfejlesztési beavatkozást igényel. Ha a fő ok
valóban a magas tanulmányi követelményekben rejlik, akkor azon a gyakorlaton kellene változtatni,
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hogy a szakra minden jelentkezőt felvesznek, és egy megfelelő, a szak elvégzését jó eséllyel biztosító
felvételi eljárást szükséges bevezetni. A szak alapvetően gyakorlati jellege és a viszonylag magas
érdeklődés miatt azonban érdemes lenne az intézménynek azt (is) felkutatnia, hogy a többek számára
teljesíthetetlennek bizonyuló tanulmányi követelmények a képzés mely területén jelentkeznek, s hogy
ezek a KKK-ban nevesített kompetenciák eléréséhez valóban feltétlenül szükségesek-e. Ennek során az
egyetemnek érdemes lenne egyéb szakjainak viszonylatában a szak jellegét is „kitisztítania”.
A szakon oklevelet szerzett hallgatók az intézményen belül a zsidó kultúratörténet mesterszakon
folytathatják tovább tanulmányaikat, illetve a zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakra
jelentkezhetnek – ez utóbbi szak tantárgyait már a graduális képzés alatt, a szabadon választható tárgyak
terhére is felvehetik a hallgatók. A szakon eddig végzett 25 hallgató közül ketten folytatták
tanulmányaikat mesterszakon, és ketten szereztek kántori oklevelet is.
Az intézményi TDK munkába a szakról nem kapcsolódott be hallgató. Ennek minden bizonnyal a képzés
erősen gyakorlat-orientált jellege, illetve az erős (nyelvi) leterheltség lehet az oka. A tehetséggondozás
spontán módon, leginkább a szakdolgozati felkészüléshez kapcsolódóan valósul meg, aminek az
alacsony hallgatói létszám biztosítja a lehetőségeit.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.

4. A szak összefoglaló értékelése, C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis meglehetősen formális, lényegében az intézményi önértékelés analízisét ismétli meg; az ott
rögzített általános megállapítások nem lettek a szakra konkretizálva.
A szak a hazai felsőoktatás egyik unikális képzése, melynek működtetése, kis létszáma ellenére is, a
magyarországi zsidóság vallásának ápolásában meghatározó jelentőségű. Az intézményt fenntartó
MAZSIHISZ elkötelezettsége a szak iránt nyilvánvaló. A képzés színvonala megfelel az alapképzésektől
elvárható szintnek, és az intézmény mindent megtesz azért, hogy ezt a színvonalat, a MAB elvárásainak
és a hazai felsőoktatási előírásoknak is megfelelve, folyamatosan biztosítsa. A legutóbbi akkreditáció óta
meghozott intézkedések a megfogalmazott kifogásokat a szak vonatkozásában részben megszüntették,
részben minőségjavulást eredményeztek az adott területen.
Ugyanakkor a képzési struktúra és a KKK-ban nevesített kompetenciák csak részben hozhatók
fedésbe egymással, a szak felelőse a bizottság megítélése szerint jelenleg (még) nem felel meg a
MAB vonatkozó elvárásainak, a képzés személyi feltételeiben fejlesztések szükségesek, s a hallgatói
lemorzsolódás igen magas mértékű.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
 Az intézmény fontolja meg a szak tantervének felülvizsgálatát és fejlesztését úgy, hogy a KKKban nevesített kompetenciák és a tantárgystruktúra egymásnak jobban megfeleltethető legyen,
illetve hogy a gyakorlati kompetenciák kialakítását megfelelő szakmai gyakorlatok támogassák.
 Az intézmény gondoskodjon arról, hogy a szak felelőse a MAB követelményeinek mindenben
megfeleljen.
 Az intézmény középtávon jelentősen csökkentse a tantárgyfelelősök túlterheltségét, a MAB
elvárásokban szereplő kreditterhelési szintnek megfelelően.
 Az intézmény középtávon érje el, hogy a szak minden tantárgyfelelőse az általa felügyelt tantárgy
oktatásába és számonkérésébe bekapcsolódjon.
 Az intézmény a megfelelő minőségbiztosítási eszközök alkalmazásával tárja fel a szakon
tapasztalható, igen magas arányú hallgatói lemorzsolódás okait és dolgozzon ki középtávlatú
akciótervet annak jelentős csökkentésére.
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Függelék
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem által folytatott képzések
hitéleti képzési terület
alapképzések (BA)
felekezeti szociális munkás (N, E)
judaisztika (N)
rabbihelyettes (N)
egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező (L)
zsidó liturgika (L)
mesterképzés (MA)
zsidó kultúratörténet (E)
osztatlan mesterképzés (MA)
rabbi (N)
doktori képzés (PhD)
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola
szakirányú továbbképzés
zsidó kántor szak (4 félév)
************************

A látogató bizottság tagjai:
Kustár Zoltán elnök,

egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Béres Tamás

egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem

Enghy Sándor

egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Kováts Gergely

egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, minőségügyi szakértő

Szegeda Miklós

egyetemi hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HÖOK delegált

Az eljárás MAB referense: Bátovszky Marianna
A látogatás időpontja: 2015. március 3.
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