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Hallgatói fórumot tartottak a Brenner János Hittudományi Főiskolán 2022. május 

21-én, szombaton délelőtt. 

 

A Fórumon a Győri és a Szombathelyi Képzési Központ hallgatói is becsatlakoztak 

szép számmal, kihasználva az online világ adta lehetőséget, Teams értekezlet 

formájában. 
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A Hallgatói fórumot a Rektori Hivatal április 1-jétől kinevezett vezetője Szántóné 

Matuz Virág Eszter tartotta. 

 

 
 

Hallgatói fórumok szervezésével szintén azt a célt tűztük ki, hogy a közérdekű 

ügyek egyértelműen felszínre kerüljenek, és a megoldás fele vigyünk el minden, a 

hallgatók által felvetett problémát. 

Affiliáció  

2022 áprilisában lezárult a római Laterán Egyetemmel 1999 óta zajló közös 

tevékenység. 2022. április 4-től a Brenner János Hittudományi Főiskola a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karához affiliálódott. Ennek következtében 

a katolikus teológus képzésben a baccalaureatusi fokozatot a Pázmány Egyetem ítéli 

oda a végzett hallgatóknak. 

Szakirányú továbbképzés 

2021 őszétől folyik az oktatás az országosan is egyedülálló Hitoktató mentor 

szakirányú továbbképzésen. A célja, hogy a hittanári végzettséggel rendelkező 

pedagógusokat felkészítése a leendő hittantanárokat támogató mentori tevékenység 

megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére, valamint a mentoráltak 

különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének 

irányítására, a hitéleti szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására és a 

mentoráltak szakmai szocializációjának támogatására. 

A Soproni Egyetem SOE Benedek Elek Karával közösen kidolgozott posztgraduális 

képzést a pályán működő óvodapedagógusoknak ajánljuk. A képzés pedagógiai és 
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módszertani tárgyait a Benedek Pedagógiai Kar oktatói, míg a hitéleti terület tárgyait 

a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói tanítják.  

Az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Kar aktív hallgatóinak kínál 

Hitéletre nevelés az óvodában néven specializációt. 

2021. december 15-én kötött az intézmény együttműködési megállapodást a 

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával, amely azt teszi lehetővé, 

hogy tanítók és tanárok továbbképzésébe bekapcsolódhasson a Főiskola. Közösen 

hirdeti, és a 2022/23-as tanévtől közösen oktatja a hallgatókat az Apáczai Kar, illetve 

a BJHF tanári kara a Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési szakon. 

HÖK Alapszabály 

A HÖK alapszabály módosításával mindkét képzési helyszín civil nappalis, illetve 

valamennyi levelezős munkarendben tanuló érdekképviseletét látja el, mégpedig 

HÖK-elnökhelyettesi pozícióban. 

 

Minőségbiztosítási szabályzat 

Minőségpolitikai nyilatkozat alapján elkészült egy olyan, egyszerűsített és 

gyakorlatorientált minőségbiztosítási összefoglaló, amely az intézmény egészére 

kiterjed, segíti az oktatók, a kutatók, a hallgatók és a munkatársak munkavégzését. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezése intézményünkben nehézen teljesíthető 

feladat, mivel időnként nagyon alacsony létszámú csoportjaink vannak, így kicsi a 

motiváltság a hallgatók részéről az írásos vélemény leadására. Jelenleg azt az eljárást 

alakította ki az intézmény, hogy kéri a hallgatókat egy véleményezési kérdőív 

kitöltésére, amelyet az email címükre kapnak meg és online bárhonnan 
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számítógépen vagy akár telefonon kitölthető. A kitöltött kérdőíveket a 

Minőségbiztosítási szabályzatban leírtak szerint értékeljük. A visszajelzéseket a 

tanári konferencián megvitatjuk, és a következtetések levonása után ennek 

megfelelően intézkedünk. 

A hallgatói elégedettség elemzése fontos információ a képzés hatékonyságáról, az 

oktatói munka színvonaláról, azonban 3-4-5 fős csoportok esetében csak 

körültekintően lehet következtetést levonni. 

TDK, Hallgatói konferencia 

Apró előrelépés, de mégis előremutató folyamat, hogy 2020-tól készítenek 

hallgatóink TDK-dolgozatokat. Egyelőre intézményi fordulóig jutottak a pályázók, 

de ez a tudományos diákköri munka megteremti a kutató-műhelyek alapját, ahol 

oktató és hallgató szorosan együttműködik, az eredmény gyakran közösen alkotott 

munka.  

2022. november 5. napján a Brenner János Hittudományi Főiskola Tudományos 

Diákkonferenciát tart két szekcióban, hat témakörben lehet jelentkezni és az írásbeli 

dolgozatokat benyújtani. A TDK dolgozatokat ezen a napon kell prezentálni a 

hallgatóknak. 

A Főiskola vezetése és a HÖK a névfelvétel óta rendszeresen minden év 

decemberének első napjaiban Boldog Brenner János vértanú pap emlékére 

tudományos konferenciát szervez, amelyeken a Főiskola saját oktatóin kívül jelen 

vannak a hallgatók – előadóként is –, és ugyancsak jelen vannak különböző 

társintézmények kutatói, oktatói. Ezt a konferenciát idén 2022. december 3-ra 

hirdettük meg. 
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2022 tanárképzés átalakulása 

2022 őszétől átalakul a tanárképzés, új tantervek alapján szerveződik. A pedagógiai-

pszichológiai elméleti és gyakorlati felkészítés modulja nem változik, a 

szakmódszertan kreditszáma viszont nő, és egy új, kollaborációs térrel, 

oktatástechnikai innovációval és mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretkör 

is megjelenik. Változnak a gyakorlatok is, az új képzésben részt vevők a képzés 

teljes időtartama alatt teljesítenek majd gyakorlatot, amely pályaismereti, 

pályaszocializációs gyakorlattal egészül majd ki. A tanítási gyakorlat megmarad, de 

több egymásra épülő elem alkotja majd, mint a hospitálás, a mikrotanítás (a tanóra 

részfeladatait végzi el a hallgató, vezetőtanár irányításával és részvételével), és az 

önálló óratartás. 

Hallgatói kérések, kérdések 

A fórum végén lehetőség volt hallgatói kérdések, kérések megfogalmazására. 

Kérdések és kérések a könyvtári állomány és az internetes szakirodalom elérhetőség 

bővítésével kapcsolatban érkeztek. 

 
 

 


