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I. OKTATÁS 
 

Beszámoló az eddig elvégzett tevékenységekről:   
(Az elmúlt 2 év legfontosabb eredményei.) 

A Hittudományi Kar képzését alapvetően meghatározza az osztatlan teológiai képzés, mely 

nappali és levelező formában működik. 

Az osztott képzésben  két BA szakkal rendelkezik a Kar, katekéta- lelkipásztori munkatárs 

szak levelező képzésen, egyházi közösségszervező szak nappali képzésben. 

Katolikus kánonjogász MA szakkal. 

Osztott képzésben a hittanár-nevelőtanár szak 2016-al már nem került meghirdetésre az 

alacsony jelentkezők száma végett. 

A katolikus kánonjogász MA és a Hittudományi Doktori Iskola, két, Teológiai és 

Kánonjogi programja egyedülálló az országban. 

Az összesített hallgatói létszám: 

2016-ban 241 fő,  

2017-ben 227 fő,  

2018-ban 221 fő volt.  

Patrisztika területén kötött specializációs együttműködés Madriddal az elmúlt 2 évben két 

diáknak adott lehetőséget külföldi tanulmányokra, Erasmus támogatással. 

2018-ban a Hittudományi Kar dékánja részt vett a The meeting of Deans Varsói Konferencián, 

mely teológiai képzést folytató Közép-Európai felsőoktatási intézmények Dékáni találkozója volt, 

képzések minőségének javítását célul kitűzve. 

 

 

 

 

Tervezett vezetői intézkedések a stratégiai célok kapcsán: 
(Hátralévő időszakban elvégzendő feladatok felsorolása.) 

 
A Hittudományi Kar képzéseinek megismertetése a hallgatók és az oktatók bevonásával. 

A képzések tekintetében, növekvő igény mutatkozik a hallgatók részéről olyan MA képzésre, mely 

BA katekéta-lelkipásztori diploma bemenettel biztosítani tudná a továbbképzését azoknak a 

hallgatóknak, akik pedagógiai kiegészítést szeretnének a kiegészítő lelkipásztori tevékenység 

végzéséhez, illetve intézményi, iskolai oktatásban. Mivel a vidéki főiskolákon is működnek 

akkreditált hitéleti képzések, így a hallgatói létszám az elmúlt években nem növekedett, ám az 

osztatlan hittanár-nevelőtanár szak újraindításával szeretnénk a hallgatói létszám növekedését 

várjuk. 

-A hivatalos órákon kívüli meghívott előadók által tartott összejövetelek szervezése. („Teremtés 

fizikája” címmel tartott egy akadémikus nagysikerű előadást.) 
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Javaslat az IFT módosítására 
-Az osztatlan Hittanár-nevelőtanár szak újaraindítása, a kiegészítő pedagógiai képzések elindítása 

együttműködve a BTK Pedagógiai Intézetével. 

 

Teológiai tudományterület aktuális kérdéseinek közvetítése a hallgatók részére. 

-Szakmai napok szervezésének folytatása tanévenként. 

 

Hittudományi Kar nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése és fenntartása, nemzetközi 

képzési együttműködések kialakítása: 

- Ratzinger alapítvánnyal (Vatikán) való együttműködéssel és konferencia 

 
 

II. KUTATÁS 
 

Beszámoló az eddig elvégzett tevékenységekről:   
(Az elmúlt 2 év legfontosabb eredményei.) 

A Doktori Iskolában folyamatos a hallgatói létszám, mely a hitéleti képzést tekintve különösen 

fontos, Egyetemünk egyedülálló képzést biztosít a régióban. 

2016. szeptember 1-től a NFT. módosulásával az alábbiak szerint alakul a Hittudományi 

Doktori Iskola kutatási szakasza. 

Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően teljesítendő 

tantárgyak kerülnek meghirdetésre. Az első két év után a doktorandusz előrehaladását komplex 

vizsga formájában kell értékelni.  

A második két év a doktori kutatás folytatásának és a doktori értekezés megírásának az ideje. 

A komplex vizsga letételéhez 120 kreditet (1-4. félév), a kutatási és disszertációs szakaszban 

pedig további 120 kreditet (5-8. félév) szükséges megszerezni a PhD védés előfeltételeként 

(összesen 240 kredit).  

Ez a Kánonjogi Doktori Programban az alábbi módon alakul:  

 A-B évet lezáró komplex vizsga: Eljárásjog I; Eljárásjog II; Eljárásjog III; Eljárásjog IV; 

Szent Rend; Általános normák; Egyházi alkotmányjog.  

 B-C évet lezáró komplex vizsga: Általános normák; Egyházi alkotmányjog; Eljárásjog I; 

Eljárásjog II; Szentségi jog; Szerzetesjog; Házasságjog.  

 C-A évet lezáró komplex vizsga Szerzetesjog; Házasságjog; Büntetőjog; Az egyház tanító 

feladata; Eljárásjog I; Eljárásjog II; Szent Rend.  

 A komplex vizsga a Hittudományi Doktori Iskola Kánonjogi Programjában – ellentétben a 

Teológiai Programmal – nem azonos az Apostoli Szentszék által szabályozott licencia 

szigorlattal. Ennek megfelelően a kánonjogi licencia szigorlat tartalma és eljárása a 2016. 

szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetésre kerülő komplex vizsga letételével nem 

változik. 

A kutatási és disszertációs szakaszban az alábbi tudományos munkát igénylő 

tantárgycsoportokból szükséges 60 kredit megszerzése. 

Tudományos konferencián hallgatóként részvétel, rövidebb és hosszabb magyar és idegen 

nyelvű tanulmányok, magyar és/vagy idegen nyelvű tudományos előadások, magyar vagy 

idegen nyelvű kiadvány szerkesztésében való részvétel, oktatás magyar vagy idegen nyelven, 

és szakfordítások. 

2018-tól PhD tudományos konferenciát szervez minden őszi félévben a Kar, mellyel a 

doktoranduszokat és a teológiai programban résztvevő hallgatókat is egyaránt motiválni 
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szándékozik a hitéleti kérdésekben való elmélyülésre, a kutatás és a gazdag források 

használatára és megismerésére. Ösztönözni a külföldi kutatói ösztöndíjak pályázataira. 

 

Minden tanévben Nemzetközi PhD Konferenciát is szervezünk, ahol a Hittudományi Kar 

kiválósága jelenhet meg egy tágabb körben. (Európa, katolikus egyetemek hálózata, és a PPKE 

HTK-val munkakapcsolatban álló teológiai karok) 

Kiemelkedő konferenciánk a Ratzinger alapítvánnyal való együttműködéssel Nemzetközi 

Konferencia szervezése 2019. október 8-9.  

 

Külföldi egyetemek teológiai Karaival való kapcsolattartás (Passau, Varsó, Bydgoszcz) 

Kocsis Imre biblikus kutatások Rómában, Puskás Attila dogmatika kutatásai Svájcban  Lugánóban, 

Olaszországban Rómában, Kuminetz Géza Rómában. 

 

A Hittudományi Kar publikációival is részt vesz a kutatás és a fejlesztés területén a rá jellemző 

tudományág művelésével, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, rendszeresen megjelenő 

periodikái által, Teológi, Folia Theologica et Canonica. 

 

Teológia Tanári Konferencia hagyományosan minden év januárjában megrendezésre kerül. A 

hazai hittudományi felsőoktatási intézmények tanárainak, professzorainak több napos 

továbbképzése. 

 

 

Tervezett vezetői intézkedések a fejlesztési feladatlapok kapcsán: 
(Hátralévő időszakban elvégzendő feladatok felsorolása.) 

2018-tól PhD tudományos konferenciát szervez minden őszi félévben. 

 

Minden tanévben Nemzetközi PhD Konferenciát is szervezünk, (Európa, katolikus egyetemek 

hálózata, és a PPKE HTK-val munkakapcsolatban álló teológiai karok) 

Ratzinger alapítvánnyal való együttműködéssel Nemzetközi Konferencia szervezése 2019. október 

8-9. 

 

 Külföldi egyetemek teológiai Karaival való kapcsolattartás (Passau, Varsó, Bydgoszcz). 

 

Posztdoktori konferenciák szervezése, minden második tanévben. 

 

Hallgatók bevonása a konferenciák menetébe, érdekeltté téve őket ezzel a tudományos kutatásban. 

 

Társintézmények meglátogatása, és tájékozódás a teológia határon túli műveléséről. 
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Javaslat az IFT módosítására: 
 

 

Doktoranduszok és posztdoktorok részére tudományos tevékenység támogatása, lehetőségek 

kiterjesztése. 

(Például: Doktorandusz konferenciák, Nemzetközi Konferenciák, Szakmai nap, Posztdoktori 

konferencia) 

Társintézmények meglátogatása, és tájékozódás a teológia határon túli műveléséről. 

 

 

 

 

III. 3. MISSZIÓ 
 

Beszámoló az eddig elvégzett tevékenységekről:   
(Az elmúlt 2 év legfontosabb eredményei.) 

A Hittudományi Karon folyó szakok megismertetése. (Educatio, nyíltnap, lelkinap) 

Plébániák látogatása, a hitoktatás hospitálása, táborszervezés. A Kari liturgikus szertartások 

előkészítése. Ökumenikus hallagatói kapcsolatok ápolása. 

 

2017-ben a Hittudományi Kar a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 

felkészülésként 3 szemeszterből álló Eucharisztikus előadássorozatot hirdetett. 

 

 

Tervezett vezetői intézkedések a fejlesztési feladatlapok kapcsán: 
(Hátralévő időszakban elvégzendő feladatok felsorolása.) 

A hazai hittudományi felsőoktatási intézményekkel közösen áttekintett Veritatis Gaudium apostoli 

konstitúció iránymutatásának is megfelelve, közösen felépíteni és bevezetni olyan 

mintatanterveket, melyek elsősorban kispapok és teológus hallgatók képzését egységesítené. A 

2019/2020-as tanévtől a PPKE Affiliált intézményeivel együttműködve a teológus képzés 

filozófiai, és biblikus területinek követelményrendszerének egységesítése. 

-Oktatók és hallgatók közötti találkozások szervezése. 

-A Kari lap támogatása.  

-A diákbizottság programjainak előmozdítása (sportnap, bál, farsang, lelkinap, kirándulás.) 

-A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való  felkészülésként 

bekapcsolódás a NEK programjaiba, és a 2018-ban megkezdett Eucharisztikus kurzusok folytatása 

(félévenként 8 előadás). 
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Javaslat az IFT módosítására: 
 

3.4. pontban kiegészítési igény: A stratégiai irányok követéséhez szükséges intézkedések 

megvalósíthatók a jelenleg a Kar számára biztosított forrásokból. 

 

Hittudományi Kar hallgatóinak, oktatóinak, és munkatársaink bevonása és ösztönzése az egyházi 

és lelkiségi programokba. 

(Például: Javaslat a Pápalátogatáson való részvételre Csíksomlyón.) 

Hittudományi Kar tevékenységeinek megismertetése és népszerűsítése. 

(Például: Hittudományi Kar elmúlt 20 évéről ismertető füzet összeállítása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. március 29.       

     

       Dr. Kránitz Mihály 

                     dékán 

 


