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 DÉKÁNI MINŐSÉG BESZÁMOLÓ BESZÉD 2017 

 - Kránitz Mihály beszámoló  

o Mint a 2016/2017-es tanév dékánja kötelességem, hogy 

beszámoljak az elmúlt tanév legfontosabb eseményeiről, 

eredményeiről és a Hittudományi Kar tudományos 

tevékenységéről. 

 

 

A tavalyi év őszi szakmai napját „A Laudato si’ körlevél és a 

teremtésvédelem dogmatikai, kommunikációs, ökológiai és 

pasztorális szempontok szerint” címmel tartottuk meg, jeles előadók 

részvételével. 

 

Végzett levelezős hallagtóink továbbképzése a tavalyi tanévben 

került először megrendezésre, melyet idén is folytatni kívánunk az 

emberi méltóság- témájában. 

 

December folyamán Alumni találkozónk volt a Párbeszéd 

házában, középpontban Az erőforrásunk a Család- vezérfonallal. 

 

A hagyományos január végi teológiai tanárok konferenciájának 

témája a Reformáció és ökumenikus párbeszéd a reformáció 500. 

évfordulója alkalmából. Magyar egyháztörténeti esemény is volt 

ez, katolikus, református, evangélikus előadókkal. Több mint 100-

an fordultak meg a konferencián. 

A dékán áprilisban Varsóban volt és előadást tartott a Közép-és 

Kelet európai Katolikus EgyházHittudományi Karainak dékáni 

találkozóján. 

 

A német-magyar teológusok napja a passaui egyetemről érkezett 

professzorokkal együtt került megrendezésre májusban, A teológia 

szerepe a jelenkori társadalmakbal címmel. 

 

Végül egy, az oktatókat érintő ügy, Dr.Török József karunk 

professzora nyugdíjba vonult, akinek ez úton is megköszönöm 

több évtizedes munkáját. 

Egyúttal köszöntöm Dr. Fejérdy András tanár urat, megbízott 

előadónkat, az Egyháztörténeti tanszéken. 

 

A Hittudományi Kar Jelenlegi létszám: 
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2017/2018-as tanév első félévére Nappali munkarendű kézésre, 

összesen 61 fő iratkozott be. 

Doktori iskolánkba összesen 12 fő iratkozott be. 

A levelező Munkarendű képzésen összesen 87 fő iratkozott be erre 

a szemeszterre. 

Hallgatóink össz létszáma 160 fő. 
  

Mivel Karunk Magyarországon leghosszabb ideje folyamatosan 

működő teológiai képzést folytató ősi intézmény, legyünk 

„reklámhordozói” is a hittudományi képzés megismertetésének 

másokkal. Ez a mi örömhírünk. 
 

 
 o   

o A 2017-ben összesen 36 fő teljesítette az oklevél szerzéséhez 

előírt követelményeket. Közülük  

 1 fő licencia fokozatot  

 8 fő ’katolikus teológus’ MA diplomát,  

 2 fő katolikus közösségszervező BA oklevelet, 

 6 fő katekéta lelkipásztor munkatárs BA oklevelet, 

 2 fő ’hittanár-nevelőtanár MA’ diplomát, 

 2 fő ’főiskolai hittanár’ oklevelet. 

 11 fő hit és erkölcsoktató szakirányú oklevelet. 

 2 fő hittanár egyetemi diplomát. 

 3 fő doktori diplomát. 
 

 


