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Komárom 2021 

   



A minőségbiztosítás a Selye János Egyetem (rövidítve: SJE) Református Teológiai Karán 

(rövidítve RTK) a SJE belső szabályzatának és az érvényes vonatkozó jogszabályoknak az 

alapján valósul meg.  

 

1. cikk 

A tárgy meghatározása 

1. Ez az irányelv meghatározza az alapelveket és az eljárásokat: 

a. a RTK TP-inak kidolgozásához és módosításához; 

b. a SJE RTK-t érintő kérvények beadásához a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs 

Ügynökséghez (rövidítve SAAVS); 

c. a RTK-on a szabványok teljesítése kiértékelésének folyamataihoz. 

2. A RTK saját hatáskörében elkészíti és benyújtja a SJE érintett szerveinek azokat a 

dokumentumokat és javaslatokat a SJE kérelméhez, amelyek potenciálisan továbbíthatók a 

Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökséghez a TP akkreditációjának megadása céljából 

azon a területen és szakon, amelyen a SJE a felsőoktatás minőségbiztosításáról szóló 269/2018. 

sz. törvény 30. szakasza értelmében, nem jogosult tanulmányi programot folytatni. 

3. A RTK saját hatáskörében előkészíti és benyújtja az érintett felsőoktatási hatóságoknak a 

felsőoktatás minőségbiztosításáról szóló 269/2018. sz. törvény 31. §-a szerinti, a habilitációs és 

inaugurációs eljárás (a továbbiakban: HIE) akkreditációjának megadására vonatkozó 

dokumentumokat és javaslatokat a SJE kérelmeként. 

4. A RTK saját hatáskörében kidolgozza és módosítja a TP-kat, és jóváhagyásra benyújtja 

azokat az érintett felsőoktatási hatóságoknak azon szakokon, amelyekben a SJE a felsőoktatás 

minőségbiztosításáról szóló 269/2018. sz. törvény 2. §-a alapján jogosult e TP-ok 

megvalósítására az intézményen belüli akkreditáció keretében. 

 

2. cikk 

Fogalom-meghatározások 

Az olyan fogalmakat, mint: tanulmányi program akkreditációja; habilitációs és 

inaugurációs eljárás akkreditációja; garans; alkotó tevékenység; tanulmányi program 

módosítása; tanulmányi program intézményen belüli akkreditációja; érdekelt felek; profil 

tantárgy felelőse; habilitációs és inaugurációs eljárás felelős személyei; tanulmányi program 

vagy annak szerves részének felelős személye, a SJE 5/2021. számú, a SJE belső 

minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló rektori irányelv határozza meg. 

 

3. cikk 

Felelős személyek 

1. Az egyes tanulmányi programokért vagy annak szerves részeiért felelős személyek 

különösen a következők: 

a) a tanulmányi programért felelős személy (ZOSP),  

b) a profiltantárgyért felelős személy (ZOPP),  

c) a habilitációs és inaugurációs eljárásért felelős személy (ZOHIK). 

2. A ZOSP és a ZOPP, a tanulmányi program végrehajtásáért, fejlesztéséért és 

minőségbiztosításáért felelős személyek. ZOHIK a habilitációs és inaugurációs eljárásárt 



felelős személyek. A ZOSP, a ZOPP és a ZOHIK jogait és kötelességeit A tanulmányi 

programok felelős személyeinek hatásköréről szóló rektori irányelv határozza meg. 

 

4. cikk 

Javaslatok benyújtása a RTK belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatos 

fejlesztésére 

A javaslatok benyújtását és a belső minőségbiztosítási rendszer folyamatos fejlesztésére 

irányuló javaslatok benyújtásának formáját a SJE minőségbiztosítási rendszerének 

folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv rögzíti. 

 

I. rész. 

Az új TP-ok jóváhagyási folyamata a RTK-on 

 

5. cikk 

A RTK kompetenciája és tevékenységei egy új tanulmányi program létrehozásában azon 

a területen és azon a szakon, amelyen a SJE-et felhatalmazták tanulmányi programok 

létrehozására, végrehajtására és módosítására. 

 

1. Az új TP-ok kidolgozásának folyamata, ha a SJE megkapta az engedélyt az adott szakterület 

és fokozat tanulmányi programjainak kidolgozására, végrehajtására és módosítására az 

intézményen belüli akkreditáció keretében: 

a. Ha az egyetem, a RTK, a munkáltatók, vagy más érdekelt felek részéről új TP iránti igény 

merül fel, a RTK dékánja elrendelheti egy új TP elkészítését. 

b. A RTK dékánja javaslatot tesz a TP felelős személyére (ZOSP). 

c. A ZOSP tesz javaslatot a tanulmányi program profiltantárgyainak felelős személyeire 

(ZOPP). 

d. A ZOSP és a ZOPP általában a RTK-hoz rendelt személy. Ha a TP-t, vagy annak egy részét 

egy másik karon is megvalósítják, a ZOPP egy másik karról is érkezhet.  

e. A RTK Minőségbiztosítási Tanácsa (továbbiakban MBT) jóváhagyja a RTK dékánjának 

javaslatát a ZOSP személyére. Harmonizált TP esetén a döntését a tudományos-művészeti 

pedagógiai jellemzés (továbbiakban VUPCH) és a professzori és docensi helyek betöltésének 

általános kritériumai, valamint a RTK professzori és docensi helyek betöltésére vonatkozó 

kiválasztási eljárás különös feltételei alapján hozzák meg. Az összehangolt tanulmányi 

program. 

f. Ha a RTK MBT véleménye negatív a ZOSP, vagy a ZOPP személyével szemben, a dékán 

más személyt javasol. 

g. A ZOSP és a ZOPP, a RTK más személyeivel együtt, a felsőoktatás minőségbiztosításáról 

szóló 268/2018. sz. törvény 30. §-ának megfelelően dolgozzák ki a TP anyagát. 

h. A diákok, a munkaadók képviselői és más érdekelt felek is részt vesznek az anyagok 

elkészítésében. 

i. A TP anyagainak elkészítését jegyzőkönyvvel kell dokumentálni.  

j. A RTK dékánja az elkészített anyagokat benyújtja a RTK MBT-nak. Ha a RTK MBT-ának 

véleménye pozitív, a RTK dékánja benyújtja a TP-ot a SJE rektorának. Ha a RTK MBT 

véleménye negatív, a TP-ot RTK-on átdolgozzák, pontosítják. 



2. Az új TP-ok értékelésének és jóváhagyásának folyamatait, amennyiben a SJE engedélyt 

kapott a TP-ok létrehozására, végrehajtására és módosítására az adott szakterületen és szakon, 

a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv 

rögzíti. 

 

6. cikk 

A RTK kompetenciája és tevékenysége új tanulmányi program létrehozásában olyan 

területen és szakon, ahol a SJE nem rendelkezik a tanulmányi programok 

létrehozásának, végrehajtásának és módosításának jogával. 

 

1. A RTK-on potenciálisan megvalósítandó TP-ok elkészítésének folyamata, amennyiben a SJE 

nem rendelkezik az adott tanulmányi területen és szakon TP-ok létrehozására, végrehajtására 

és módosítására kiadott engedéllyel, megegyezik a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének 

folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori utasításban leírt folyamattal. 

2. Az új TP iránti kérelem dokumentációja, amelyet potenciálisan a RTK-on fognak 

megvalósítani, ha a SJE nem kapja meg az engedélyt az adott szakon és szakon a tanulmányi 

programok létrehozására, végrehajtására és módosítására, megegyezik a SJE belső 

minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelvben leírt 

dokumentációval. 

 

7. cikk 

A RTK kompetenciája és tevékenysége a habilitációs és beiktatási eljárások 

akkreditációs kérelmezése során 

1. A habilitációs és inaugurációs eljárás akkreditációjának előkészítésére a SJE belső 

minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori utasításban leírt 

folyamat vonatkozik, ahol a "TP" kifejezés a "HIE"-ként értelmezendő. 

2. A SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori 

irányelvben leírt folyamat, ahol a "TP" kifejezést "HIE"-ként kell értelmezni, a habilitációs és 

inaugurációs eljárás akkreditációjának értékelési és jóváhagyási folyamataira vonatkozik. 

 

 

II. rész. 

Harmonizációs folyamatok, időszakos felülvizsgálatok és a TP-ok módosításainak 

jóváhagyása, TP-ok és HIE megszüntetése a RTK-on. 

 

8. cikk 

A RTK kompetenciája és tevékenységei a TP-ok harmonizációjának folyamatában 

1. A harmonizált TP-ok anyagainak előkészítési folyamata a RTK-on. 

2. A RTK dékánja a SJE belső minőségügyi rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú 

rektori irányelv alapján elrendeli a TP-ok harmonizálsát. 

a. Ha a TP felelős személye nem felel meg a szabványok (standardok) szerinti feltételeknek 

ahhoz, hogy ZOSP legyen, a RTK dékánja javaslatot tesz a SJE rektorának, hogy alkalmazotti 

pályázat keretében professzori vagy docensi álláshelyet írjon ki az egyetem, a felelős személy 

helyének betöltésére. 



b. Ha a TP felelős személye megfelel a ZOSP személyével szemben támasztott kritériumoknak, 

a ZOSP javaslatot tesz a ZOPP személyekre. 

c. A RTK MBT-a jóváhagyja a RTK dékánjának javaslatát – a VUPCH és a professzori és 

docensi helyek betöltésének általános kritériumai, valamint a RTK professzori és docensi 

helyek betöltésére vonatkozó pályázati eljárásban megfogalmazott feltételei alapján – a 

harmonizált TP ZOSP személyére és ZOPP személyeire. 

d. Ha a RTK MBT-ának véleménye negatív a ZOSP és a ZOPP személyeit illetően, alkalmazotti 

pályázatot kell kiírni és a RTK dékánja más személyt javasol.  

e. Ha a RTK MBT-ának véleménye pozitív a ZOSP és a ZOPP személyeit illetően, a RTK 

dékánja felkéri az SAAVS-t, hogy változtassa meg a garans személyét. A változtatást a RTF 

Tudományos Tanácsa hajtja végre. 

f. A diákok, a munkaadók képviselői és más érdekelt felek részt vesznek a TP 

harmonizációjában. 

g. A TP-ok harmonizációját jegyzőkönyvben kell dokumentálni.  

h. A RTK dékánja a kidolgozott anyagokat benyújtja a RTK MBT-nak. Ha a MBT véleménye 

pozitív, a RTK dékánja benyújtja a TP-ot a SJE rektorának. Ha a MBT véleménye nemleges, a 

TP-ot a RTK-on kell átdolgozni, pontosítani.  

 

9. cikk 

A HIE harmonizációja 

A RTK-on a HIE harmonizációja a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének 

folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv alapján történik. 

  

10. cikk 

A TP módosításának nyomon követése, időszakos felülvizsgálata  

és jóváhagyása a RTK-on 

A RTK-on a nyomon követési, időszakos felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot a TP 

módosítására vonatkozóan, a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 

5/2021. számú rektori irányelv alapján végzik. 

 

11. cikk 

A HIE módosításának nyomon követése, időszakos felülvizsgálata  

és jóváhagyása a RTK-on 

A RTK-on a nyomon követési, időszakos felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot a 

HIE módosítására vonatkozóan, a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól 

szóló 5/2021. számú rektori irányelv alapján végzik. 

 

12. cikk 

A TP és HIE megvalósítására vonatkozó engedély megszűnése 

1. Ha a TP garansa nem felel meg a standardok szerint a TP-ra vonatkozó kritériumoknak, vagy 

ha a HIE garansa nem felel meg a standardok szerint a HIE-ra vonatkozó kritériumoknak, vagy 

ha a docensi vagy professzori álláshelyre irányuló kiválasztási eljárás nem sikeres, vagy ha a 

SAAVS nem hagyja jóvá a garans megváltoztatására vonatkozó kérelmet, a RTK dékánja 

javaslatot nyújthat be a RTK MBT-hoz a TP vagy a HIE megszüntetésére. 



2. Ha a RTK MBT-a pozitívan véleményezi a RTK dékánjának a TP vagy HIE megszüntetésére 

vonatkozó javaslatát, a RTK dékánja továbbítja a TP vagy HIE megszüntetésére vonatkozó 

javaslatot a SJE rektorának. 

 

 

III. rész. 

A minőség értékelése és a szabványok (standardok) teljesítése a RTK-on 

 

13. cikk 

Minőség értékelése a RTK-on 

A RTK-on a minőség értékelése a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének 

folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv alapján történik. 

 

14. cikk 

A szabványok (standardok) teljesítésének értékelésére szolgáló mutatók 

A RTK-on a szabványok (standardok) teljesítésének értékelésére szolgáló mutatókat a 

SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv 

határozza meg. 

 

 

15. cikk 

Jelentés a minőség és a szabványok teljesítésének értékeléséről 

A minőségről és a szabványok teljesítéséről szóló jelentést és értékelést a RTK-on, a 

SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 5/2021. számú rektori irányelv 

alapján kell elkészíteni. 

 

16. cikk 

Az éves minőségértékelési jelentés értékelése és jóváhagyása 

és a szabványoknak (standardoknak) való megfelelés 

A minőségértékelésről és a szabványok teljesítéséről szóló éves jelentés értékelése és 

jóváhagyása a RTK-on, a SJE belső minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 

5/2021. számú rektori irányelv alapján történik. 

 

17. cikk 

A MBT értékelése és jóváhagyása 

A RTK éves minőségbiztosítási jelentését a RTK dékánja a SJE rektorhelyetteséhez 

nyújtja be.  

  

 

IV. rész. 

Záró rendelkezések 

 

18. cikk 

Záró rendelkezések 



1. Ez az irányelv a RTK-ra nézve kötelező érvényű. 

2. Ez az irányelv 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

 

Korom, 2021. július 31-én.  

 

 

 

 

 

doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. 

dékán 


