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Dr. Sebestyén ]ózsef rektor köszöntötte a Szenátus tqSait és Df. Dobai Atti]a Marcelián főiskolai docens
urat. Tájékoztatta a Szenátust, hogy Dr. Udvardy György veszprémi érsek - élve a Főiskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. pontja 10. §Ában rögzített jogával -Dr. Takáts lstván általános hel)mök
urat delegálta a Főiskola Szenátusába szavazati jogú tagként, azonban hel)mök úr a hazánkban zajló
Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus miatt nem tud részt venni az ü]ésen. Ezután megállapította a
testület határozatképességét, majd kérte a Szenátus tagjait, hogy nyflt szavazással erősítsék meg, hogy
Kanczler Ramóna fektori ügyintéző lássa el a jegyzolcönywezetői féladatokat.

1.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta, hogy Kanczler Ramóna rektori ügyintéző lássa el
a jegyzőkönywezetői teendőket.
Ezt követően a rektor nyflt szavazásra bocsátotta a napirendet.

Cím: 82oo Vesprém, Jutasi út i8/2.
Telefonszám : +36-88-542-745
Fax: +36-88-542-726

E-mail : rektor @vhf.hu
Honlap : www.vhf.hu
intézményi azonosító: FI 34533
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Napirend
1. A VÉF Szervezeti és Működésí Szabályzatának és egyes melléldeteinek aktualizálása és
módosítása
1.1. A VÉF Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és aktuahzálása

Előtejesztő: Dr. J64Gjg% /ó{ü/főiskola tanár, rektor
1.2. A Szewezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek a névváltozással összeffiggő technikaai
aktualizálása
Előtejesztő: Dr. JG4őig^é# /ó%üyfőiskola tanár, rektor

1.3. A Kouériumi Szabályzat módosítása és aktualizálása
Előterjesztő: Tn7j*r 4#chár konériumi igazgató
1.4. A Könyvtárhasználati szabályzat módosítása és aktualizálása
Előtejesztő: Dr. JG4GJüé77 /ó%üJfőiskola tanár, rektor
1.5. A VÉF Belső adatvéde]mi és adatkezelési szabályzatának módosítása és aktualizálása
Előtejesztő: Dr. JG46;fS^éÁ7 Jó%rG/főiskola tanár, rektor

1.6. A VÉF Statútumának elfogadása

Előtejesztő: Dr. JG4GJ% /óaüífőiskola tanár, rektor
2.

Mintatantervek módosítása, elí;ogadása

2.1. Az osztadan hittanár-nevelőtanár nappali munkarendű képzés mintatantervének módosítása
Előterjesztő: Dr. /áí#Áá7 FG#w főiskola tanár, tanszékvezető

2.2. Az osztadan hittanár-nevelőtanáí levelező munkarendű képzés mintatantervének módosítása
Előterjesztő: Dr. /t#:#Áá7 Fwűm főiskola tanár, tanszékvezető

2.3. A 2 féléves levelező munkarendű tanári mesteriépzési szak mintatantefvének módosítása
Előterjesztő: Dr. Jig77Áá7 F#p#c főiskola tanár, tanszékvezető

2.4. A 4 féléves levelező munkarendű tanári mesteíképzési szak mintatantervének módosítása
Előtefjesztő: Dr. /cz#Áá7 Fwpw főiskola tanár, tanszékvezető

2.5. Az 5 féléves levelező munkamdű tanári mesterképzési szak mintatantervének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Jig#Ác7 Fig7:7#c főiskola tanár, tanszékvezető

3.

Egyebek
2.§z.határrozat

A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlqg elfogadta a napirendet.
A VÉF módosított Szeívezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) megtárgyalásával
folytatódott az ülés. Dr. Sebestyén ]ózsef rektor a szóbeh előterjesztés keretében összefóghfta, hogy a
szabályzat módosítására az intézmény néwáltoztatása, valamint a statútum beépítése miatt volt szükség.
Továbbá a dokumentumban rendezésre, definiálásra kerültek a tanszéki és a központi oktatásszeívezési
adminisztrációs féladatok.
A nyilvános vitában a Szenátus tqgjai egyhapgúlag arra a döntésre jutottals hogy a hallgatói előmenetel
nyomon követése és a pályakövetés kezelése a Tanulmányi Osztá]yon, központilqg történjen a Diplomás
Pályakövető Rendszeren keresztül @PR). Az ehhez szükséges kérdéseket minden esetben a
Minőségbiztosítási Bizottság határozza meg.
A szabályzatban javításra került az On%.#árima töfténő uta]ás, Ínivel helyette NáígyÁc#w\pÁ4ár megnevezést
szükséges aüűLhnazni.
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Egyetéftés volt abban is, hogy nem szerencsés az alsóbb szabályzati helyekre történő utalásokban a
konkrét paragrafiisok vagy bekezdések fdtüntetése.
A továbbiakban rektor úr az SZMSZ mellékletei körének kibővítésére tett javaslatot. Dr. Birier Nándor
felvetésére, majd a szenátusi tagok egyetéftésével a testület megáuapította, hogy a mellékletek körének
bővítése nem szerencsés, hiszen az egyes alsóbb részletszabályzatokban/mellékletekben történő apróbb
változtatáshoz is SZMSZ-módosítás és ezáltal fenntartói döntés szükséges. Nem indokolt továbbá, inetve
a beme fó#t érzékeny adatok miatt nem szerencsés a foglalkoztatási követelményrendszer qKR)
főszövegben való szeíepeltetése. A testüled konszenzus alapján az FKR az SZMSZ hivatalos melléklete
lesz. Ezt követően a szeívezeti és működési rendet részletező alsóbb részletszabályzatok kibővített hstája
az előteíjesztésből hel)ben töriésre került.

3.sz. határozat

fzaiz=#á::í:;É;;zíláidzb;Tffáúáfe#a±fá*komhóds2itá±tigiE3á:jifdiíad#aGE
módosítását.

A rektor az 1.6. napirendi pont tárgya]ásával folytatta az ülést. A napirendi pontok sorrendiségével
kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a Statútum tulajdonképpen egy kivonat az SZMSZ-bőL A
Szenátus részletesen megvitatta a Statútumban foglaltakat, majd az SZMSZ-ben töftént javítások ®1. az
SZMSZ konkrét szabályzati helyeire, paragrafiisaira, bekezdéseire történő utalások töriése) ezen
dokumenturiban is átvezetésre kerültek.

4.sz. határozat

?támsozi=+t"a#ti#okíkáFWő=::hfts=#Éi?F&bfiii:iitÉ:á::L7alGErtszf%a#stgeT:::i::g
fenntaftói jóváhagyásra, majd küldje meg a Pázrnány Péter Katolihis Egyetem Hittudományi Karának.
Az 1.3. napirendi pont előtejesztője Trosits András volt. A kollériumi igazgató úr tájékoztatta a
Szenátust, hogy a szabályzat módosítására az intézményi néwáltozás, továbbá a töívényi megfdelés miatt
volt szükség. Elmondta, hogy a kollédum nyilvántaftásban van az Oktatási Hivatalnál (a továbbiakban:
Ilivata]), a névváltozást azonban külön foímanyomtatványon szükséges kérelmezni. Az előterjesztő
ezután szavazásra kérte fel a Testületet.

5.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhapgúlqg támogatta a Főiskola kouériumának névváltozását. Ennek
éftelmében 2021. szeptember 2. naptól a kouétium hivatalos neve I/láí@7áriaí. É"4Á;. FőárÁo47 KOÁ#dá%4%4 lett

6.§z. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta a módosított KolléSumi Szabályzatot.
Az 1.4. napirendi pont szóbeli előtejesztése keretében Dr. Sebestyén ]ózsef rektor elmondta, hogy -az
SZMSZ többi, korábbi mellékletéhez hasonlóan - a Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása sem
átfogó, inkább csak technikai jellegű. A névváltozáson kívül a saját bélyqgzőhasználat rendje került be a
dokumentumba. Ezt követően a rektor a szabályzat elfQgadását kérte, a Tagokat szavazásra szólította fd
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7.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgú]ag támogatta a módosított Könyvtárhasználati Szabályzatot.
Az 1.5. napirendi pont témája a Veszpfémi Érseki Főiskola Adatvédelmi Szabá]yzatának módosítása és
aktualizálása volt. A technikai névváltozáson lú7ül az Oktatási Hivatal tájékoztatólevelében foglalt, a
közhitelességre vonatkozó új fész került be a dokumentumba. A tagok hosszas tanácskozás után arra a
döntésre jutottalL hogy az Adatvédelmi Szabályzatot ezen az ülésen nem módosíűák. Rektor úr kéfte a
Szenátust, hogy ezen döntésüket szavazással erősítsék meg.

8.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlqg támogatta az Adatvédelmi Szabályzat napirendről történő
levételét.

A 2. napifendi pont a rintatanteívek módosítása téínakörre épült. Dr. ]anka Ferenc tanszékvezető úr az
alpontok előterjesztőjeként tájékoztatta a Szenátust, hogy az első ütemben az előtejesztésben szereplő
képzések mintatanterveinek csupán technikai javítása, pontosítása valósult meg. A Ínásodik ütemben - a
2022/2023. tanévkezdésig - egy átfbgó mintatantervi hamonizációra, az egyes hitéleti szakok tananyagtartalmainalq tantárgyi tematikáinak összehaqgolására fog sor keriilni.
Prof. Dr. Birher Nándor a minőséstiztosítási bizottság elnökeként megeflritette, hogy a rintatanterveket
5 évente ftlül kell vizsgálni, továbbá félhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság kéri, hogy kevesebb tantárgy, azonban több kreditszám jelenjen meg az egyes képzések
tanterveiben.
Tanszékvezető úr, reflektá]va Birier professzor úr szavaira, elmondta, hogy a későbbiekben
mindenképpen szükség lesz ezen mintatanteívek további módosítására.
Dr. Sebestyén ]ózsef rektor a Szenátus nevében félkérte a tanszékvezető urat, hogy a mintatantervek
mélyséri fdülvizsgálatát tegye meg, és a következő tanévben terjessze a testület elé.

9.§z. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlqg elfogadta az osztatlan hittanár-nevelőtanár nappali
munkarendű képzés mintatantervének módosítását.

10.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhaqgúlqg elfogadta az osztatlan hittanár-nevelőtanár levelező
munkarendű képzés mintatantervének módosítását.

11.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhapgúlqg elfógadta a 2 féléves 45 kredit értélű hitéleti szakterületi
tanuhányokat tartáhmó levelező munkarendú tanári mesteriépzési szak mintatantervének módosítását.
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12.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhapgúlag elfogadta a 2 féléves levelező munkarendű tanári
mesterképzési szak mintatantervének módosítását.

13.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal eg}haqgúlqg elfogadta a 4 féléves levelező munkarendű tanári
mesterképzési szak mintatantervének módosítását.

14.sz. határozat
A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadta az 5 féléves levelező munkarendű tanári
mesterképzési szak rintatantervének módosítását.

Az Egyebek napirendi pont Dr. Dobai Attila Matceüán bemutatkozásával kezdődött. Docens úr
ismertette a Szenátussal szakmai életútját, majd a korábbi munkahelyeinek felsorolása után a jövőbeni
vállalásairól beszélt. Rektor úr megköszönte bemutatkozását, és üdvözölte a Főiskola közösségében.
Ezután a rektor örömmel jelentette be a tagoknak, hogy a 2021/2022-es tanévtől 11 új szakirán)ní
továbbképzés indítására kapott engedélyt az Oktatási Hivataltól az intézmény, amelyből 9 db a Főiskola
saját létesítésű képzése. Elmondta, hogy a következ6 tanévben - femtartói kérésfe is - a graduáJis
képzések fejlesztéséfe szükséges majd nagyobb hangsúlyt fektetni.
Ezt követően köszönetét fejezte ki a tagoknak a megjelenésükért, majd az ülést bezáfta.
Á:J,t,.`
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