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Beszámoló 

„A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” 

TÁMOP-projekt (TÁMOP-4.2.2/b-10/1-2010-0006) lezárásáról 

 

2012. december 6-ával egy másfél éves projekt lezárására került sor a Károli Gáspár 

Református Egyetemen. Ekkor fejeződött be az Intézményünk mind a négy karára kiterjedő 

tehetséggondozási TÁMOP program szakmai megvalósítása. A dr. Sepsi Enikő egyetemi 

docens szakmai vezetése és dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár projektmenedzseri munkája alatt 

végigvitt program célja az egyetemi tehetségtámogatási rendszer egyéni és csoportos 

formáinak kiépítése és bővítése volt, ami minden karon a helyi igények figyelembevételével, 

eredményesen zárult le, és a tehetséggondozási tevékenység a projektzárást követően is 

folytatódik. 

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar dr. Deres Petronella egyetemi docens, kari TÁMOP-

koordinátor vezetésével vitte végig a programot. Az egyéni tehetséggondozást külön kari 

hallgatói ösztöndíjprogram szolgálta, míg az egyéni konzultációk mellett a szakmai 

megvalósításba bevont Kari Tudományos Diákköri Műhelyeken keresztül csoportosan is 

végeztek kutatómunkát többek közt az alkotmányjog, büntető anyagi jog, büntető eljárási jog, 

munkajog, jogelmélet és jogtörténet területén is. A projektbe bevont hallgatók kutatási 

eredményeikről önálló rendezvény keretében is beszámoltak, tudományos eredményeik külön 

kiadványban, az Acta Iuvenum Caroliensia III. köteteként jelentek meg. A projekt keretében 

könyvtárfejlesztés, valamint kisebb infrastrukturális bővítés is megvalósult a Karon. 

 

A Bölcsészettudományi Karon dr. Vassányi Miklós egyetemi docens vezetésével külön 

tizenhárom hónapos TÁMOP-demonstrátori program keretében zajlott az egyéni 

kutatótevékenységet segítő szakmai munka. Ennek keretében saját témavezetőjének irányítása 

alatt az ösztöndíjprogramban részt vevő tizenöt hallgató mindegyike elkészítette tudományos 

diákköri dolgozatát, melyet a kari TDK-fordulók során eredményesen, az országos írásbeli – 

majd a szóbeli – fordulón való indulásra is jogot szerezve védtek meg. A tudományos életbe 
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való bekapcsolódást segítette a szeptember 28-i Kutatók Éjszakája, amelyen a Kar tíz 

különböző termében, nagy érdeklődés mellett zajló szakmai bemutatók is a TÁMOP-

demonstrátorok vezetésével valósultak meg. A projektbe bevont hallgatói műhelyek 

(Hüperión Fordítói Tehetséggondozó Műhely, Textur Irodalom- és Kultúratudományi 

műhely, Móksa Szabadbölcsész Önképző Kör, Kontextus Műhely, REF Hallgatói Műhely) 

rendszeres üléseikkel segítették a csoportos tehetséggondozásba bekapcsolódó hallgatók 

szakmai előrehaladását, azonban emellett több, külső látogatók előtt is nyitott rendezvényt is 

szerveztek (pl. szeptember 14.: Szentföld-est; november 23.: Spät Eszter posztdoktori kutató 

előadása a jezidi vallásról). A programhoz kapcsolódóan a Pszichológiai Intézet két, 

tesztfejlesztéssel foglalkozó munkapszichológiai műhelyt is elindított.  

A projekt korábbi szakaszában megvalósult infrastrukturális bővítések keretei között 

felállításra került két (egy filológiai és egy pszichológiai) kutatólabor, amelyekben azóta is 

rendszeres kutatómunkát folytatnak hallgatóink. A projektzárás után külön sajtótájékoztató 

keretében került sor a program kiértékelésére. A tehetségtámogatási rendszer jövőjét illetően 

egyértelmű célja a Karnak az elmúlt években kialakult tehetséggondozási keretek hosszú távú 

fenntartása, lehetőség szerinti bővítése, és a diáktudományos munka minőségének további 

emelése is. 

 

A Hittudományi Karon a pályázat keretei között, prof. dr. Zsengellér József irányítása alatt 

létrehozott tehetséggondozási munkacsoportok (az Izrael Biblián kívüli történetét feldolgozó 

biblikus csoport, a „Biblia a művészetekben” alprogram, a „Homiletika- és liturgiatörténeti 

kutatások” szakcsoport, a „gyermekek lelkigondozása” alprogram, és az egyháztörténeti 

munkacsoport) is eredményesen fejezték be a projekt időtartamára eltervezett szakmai 

munkát. A munkacsoportok rendszeres ülésein túl a Kar négy nagyobb szabású rendezvényt 

tartott a tehetséggondozási programhoz kapcsolódóan. 2012. július 1-jén tartottuk a Biblikus 

munkacsoport által szervezett Textus et contextus című konferenciát; október 17-én Walter 

Bruggemann: Az Ószövetség teológiája könyvének bemutatójára és ezzel egybekötött 

előadásra került sor; míg 2012. október 18-án az 56 évvel ezelőtti 1956-os forradalomról és 

annak teológus résztvevőiről, áldozatairól tartottunk megemlékezéssel egybekötött 

konferenciát, melyen az előadásokat a kutatást végző hallgatók tartották. November 27-én 

Soós Géza az SDG vezéregyénisége 100. születésnapjára emlékezve tartottunk konferenciát 

doktorandusz és tanárelőadókkal. A projekt tudományos eredményeinek disszeminációja 5 



Oldal 3 / 7 
 

önálló kötetben történt (Németh Dávid: Pasztorálantropológia, Nagy István: Diakonika, Papp 

Ferenc – Szetey Szabolcs: Illés lelkével „Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János 

lelkipásztori működéséről, Zsengellér József – Trajtler Dóra szerk.: A Szentnek a megismerése 

ad értelmet Conferencia Rerum Divinarum 1–2., Trajtler Dóra szerk.: Tan és Módszertan. 

Conferencia Rerum Divinarum 3.), és a projekt korábbi fázisában megvalósult informatikai és 

infrastrukturális bővítéseken túl, a program során eltervezett szakkönyvbeszerzések is 

hozzájárulnak a tehetséggondozási rendszer továbbviteléhez a Karon. 

 

A Tanítóképző Főiskolai Karon létrehozott tehetséggondozási csoportok (fogyatékosság 

megélésével kapcsolatos kutatások, óvodai drámapedagógia-kutatás, bábkészítés és 

hagyományfeltárás, oktatási programfejlesztés) rendszeres szemináriumi munkája mellett a 

projekt megvalósulása során létrejött eredmények megosztása, megvitatása és közzététele 

céljából a Kar az őszi félévben két konferenciát is szervezett: 2012. október 26-án „A 

tehetséggondozás műhelyei” (OTDK-előválogató), illetve a 2012. november 7-i „Kari 

tudományos diákköri konferencia”. Az események nyilvánosak voltak, az előadások 

publikációja kari kiadványokban, és online formában történt meg. A kutatási feladatokban 

részt vevő hallgatók valamint a Kar első éves diákjai 2012 november 20-án csapatépítő, 

tapasztalatmegosztó kiránduláson vettek részt, ahol a demonstrátori feladatokat ellátó 

hallgatók megosztották a projekt megvalósulása során szerzett tapasztalataikat. 2012. 

december 3-án a Kar sajtótájékoztató keretében ismertette a projekt eredményeit, ez egyúttal a 

projekt kari záró rendezvényeként is szolgált. 

 

A program segítségével létrejött egyéni és csoportos tehetséggondozási keretek, a megvalósult 

informatikai és infrastrukturális beruházások, szakkönyvbeszerzések és a fiatal kutatók 

számára biztosított publikációs lehetőségek egyaránt lehetőséget biztosítottak arra, hogy 

Egyetemünk az intenzív tehetséggondozás területén is számottevő eredményeket érhessen el, 

s ezek fenntartásával az elitképzésben is hosszú távon biztosíthassa helyét a hazai felsőoktatás 

élvonalában. 
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Állam- és Jogtudományi Kar 

Tehetséggondozás, pályázatok, nemzetközi versenyek 

 A Kar 2012 tavaszán sikerrel pályázott a Lét és a nemlét között ott áll a keletkezés. A 

tanuló keletkezőben lévő tudós című programjával a Nemzeti Tehetség Program keretében 

meghirdetett pályázaton, amelyben a tehetséges, szorgalmas és tanulni vágyó hallgatók 

tudásának elmélyítése volt a fő cél.  

A program célja, a hallgatók önálló tudományos tevékenységének elősegítése mellett az, hogy 

a hallgatók megismerjék a legaktuálisabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket. 

A hallgatók – oktatói támogatás mellett – tudományos érdeklődésüknek megfelelő, a 

curriculumot meghaladó kutatómunkát folytattak, szakmai programok szervezésében 

szereztek tapasztalatot. A pályázat keretében megjelent a Kar által 2011-ben elindított Acta 

Iuvenum Caroliensia című sorozat 2. kötete. 

 2012 decemberében zárult az Egyetemen a TÁMOP 4.2.2/B-10/1 Tudományos képzés 

műhelyeinek támogatását célzó pályázat. A program keretében 23 hallgató végzett kutatási 

tevékenységet, amelyek összegzése, eredménye az Acta Iuvenum Caroliensia című sorozat 3. 

kötetében jelent meg. 

 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának csapata – 

magyar jelentkezőként először – részt vett a Nemzetközi Vöröskereszt által évente 

megrendezett Jean Pictet Nemzetközi Humanitárius Jogi versenyen Dél-Afrikában.  

A verseny magas presztízsű szakmai vetélkedő, melyen háromfős egyetemi csapatok vesznek 

részt a világ minden tájáról. Az angol nyelvű verseny megrendezésére 2012 áprilisában Dél-

Afrikában került sor. A verseny két részből állt, a jelentkezést követően a nemzetközi 

humanitárius jog területére tartozó aktuális kérdéseket érintő esetet kell megoldaniuk a 

csapatoknak, melyek közül a legértékesebb pályázatot beadó 30 csapat kap meghívást az 

egyhetes helyszíni döntőre, köztük a Károli csapata.  

 A Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke (5 hallgató és 2 oktató) 2012-ben 

szakmai partnerként részt vett az Implementation of the Lisbon Strategy (Europe 2020), 2nd 

edition (EU) Erasmus Intensive program keretében megrendezett hét hónapos nemzetközi 

kurzusban. A program résztémái: humánerőforrás-menedzsment; munkajog; gazdasági 

növekedés (KKV-k szerepe); CSR (Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása); szociális 
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védelem. A program zárásaként a résztvevők 2 hetes kurzuson vesznek részt a finnországi 

Ouluban. 

 A Kar Bécsben, a Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 

nemzetközi kereskedelmi választott bírósági perbeszédversenyen is képviseltette magát 

hallgatói csapattal. A versenyen 71 ország 285 egyeteme vesz részt, a magyar jogi karokat 

egyedül Egyetemünk képviselte. A verseny előzményeként a Kar ún. Pre-Mootot, előzetes 

versenyfordulót szervezett, melynek keretében az amerikai John Marshall Law School 

(Chicago), az EWHA Woman’s University (Szöul, Dél-Korea), az Universitas Indonesia és az 

izlandi Reykjavík University diákjai látogatták meg Karunkat. A szimulációs tárgyalások 

külföldi (amerikai, francia, grúz, izlandi és kirgiz) és hazai választott bírák előtt folytak. 

 

Bölcsészettudományi Kar 

Pályázatok 

A K 101503 nyilvántartási számú, A misztika fogalmai és hagyományai az európai 

gondolkodásban című pályázatunkat az OTKA 19,474 M Ft támogatásban részesítette. A 

pályázat futamideje 4 év. Vezető kutató Vassányi Miklós, a projektben részt vevő károlis 

kutatók: Daróczi Anikó, Kendeffy Gábor, Parlagi Gáspár, Sepsi Enikő és Tóth Anna. 

A K 101928 nyilvántartási számú Milton Elveszett Paradicsomának magyar kritikai kiadása 

című pályázat az OTKA döntése alapján 12 M Ft támogatásban részesült. Vezető kutató: 

Fabiny Tibor, a projektben részt vevő további károlis kutató dr. Péti Miklós. 

Az NTP-FTNyT-12 pályázaton a Kar összesen 3,3 millió Ft-ot nyert el tehetséggondozásra. A 

pályázathoz tartozó 3 alprogram: Muraközi nyelvjárásgyűjtés (Magyar Nyelvtudományi Tsz.); 

Nagyenyedi Református Kollégium irattárának rendezése (Történettudományi Intézet); 

„Lélektöredékek” tehetséggondozó tábor Balatonfüreden (Német Nyelv és Irodalom Tanszék, 

Szabadbölcsészet Tanszék). 

Dr. habil. Romhányi Beatrix oktatónk 4 éves futamidejű OTKA-pályázatot nyert el Laskai 

Osváth életművének kiadására. 

A TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0006 nyilvántartási számú A tehetséggondozás feltételeinek 

javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen elnevezésű pályázat (Sepsi Enikő 

témavezetésével) lezárult. A Bölcsészettudományi Karon a TÁMOP-demonstrátori program 
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keretei között zajló szakmai munka befejeződött. Hallgatóink elkészítették dolgozatukat, 

melyet a kari TDK-fordulók során eredményesen védtek meg. A szeptember 28-i Kutatók 

Éjszakáján a TÁMOP-demonstrátorok vezetésével 10 különböző teremben, nagy érdeklődés 

mellett zajló szakmai bemutatókat szerveztünk. A projektbe bevont hallgatói műhelyek 

rendszeres üléseik mellett több rendezvényt is szerveztek és folyamatos kutatómunkát 

végeztek. 

A Pécsi Tudományegyetemmel és más intézményekkel közösen gondozott TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1 multimédiás tananyagfejlesztési pályázat (INFORMÁCIÓ – TUDÁS – 

ÉRVÉNYESÜLÉS Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex 

innováció szolgálatában) tananyagai elkészültek, hamarosan hallgatóinkkal teszteljük az 

egyes tananyagrészeket. A digitális tananyagokat a Művészet mint vizuális kommunikáció 

(modulvezető Sepsi Enikő, további résztvevők Németh István, Tari János, Fabiny Tibor, 

lektorok Szekfü András, Buda Béla), a Nemzetközi kommunikáció (modulvezető Sepsi 

Enikő, további résztvevők Bogár László, Czeglédy Anita, Simon Krisztina, Lázár Imre, Soós 

Krisztina, Bánhegyi Mátyás, Kovács Krisztina, lektorok Hidasi Judit, Mile András), valamint 

a Szervezeti kommunikáció (modulvezető Lázár Imre) témakörében állítottuk össze. 

 

Hittudományi Kar 

A 2012-es évben zárult a másfél éves TÁMOP tehetséggondozási pályázat. Ennek 

eredményeként 5 kis kutatócsoportot állítottunk fel biblikus, történeti, homiletikatörténeti, 

lelkigondozási és egyházművészeti területeken. Fiatal oktatók vezetésével 1-1 doktorandusz, 

illetve graduális hallgató vett részt a kutatócsoportok munkájában ösztöndíjas támogatás 

mellett. A támogatás keretében két tanulmányi kirándulást szerveztünk, az egyik Luther és 

Bach nyomában Wittemberg-Eisenachba, a másik egy út Izraelbe biblikus doktorandusz 

hallgatók részére (még 2011-ben). Nyolc konferencia, két könyvbemutató, két előadássorozat 

valósult meg a program keretében. Hat tudományos kiadványt jelentettünk meg, amelyek a 

következők: 



Oldal 7 / 7 
 

 

Tanítóképző Főiskolai Kar 

Kutatás és pályázatok 

A Tanítóképző Főiskolai Karán folyó két évtizedes kutatómunka elsősorban a 

kisgyermekek képességfejlesztésének szakszerűségét igyekezett szolgálni 2012-ben is. A 

korai alapkészség- és képességfejlesztés feltételeit a Szegedi Egyetem Neveléstudományi 

Tanszékével továbbra is közösen kutatjuk. A gyermekek korai fejlesztése tekintetében a 

kognitív készségek szakszerű kezelése mellett a lelkületi, érzületi és a társas-lelkületi 

képességek diagnosztizálására, működésére, fejlesztésére is különös gondot fordítunk, 

amelynek eredményét a tanítóképzés mellett az óvodai nevelés és a hittanoktatás területére is 

kiterjeszthetjük. Ehhez járul hozzá a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0006 projekt A 

tehetséggondozás feltételeinek javítása címmel. 

Az egyházzene és a liturgia kapcsolata napjainkban egyre inkább a figyelem és a 

tudományos kutatás középpontjába kerül. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Liturgiai Kutatóintézetének több kollégánk alapító tagja. A Magyarországi Református 

Egyház Doktorok Kollégiumában folyó kutatási tevékenységet egyházzenei vonatkozásba a 

2007-ben létrejött KRE Egyházművészeti Intézete koordinálta 2012-ben is, közös 

konferenciák alkalmával tartott előadásainkkal, publikációinkkal. 

Diakónusképzésünk empirikus kutatásai, fejlesztőmunkánk középpontjában 2012-ben a 

„Diakóniai modellek, gyülekezeti diakóniai tevékenység Magyarországon” témakör állt. 

Partneri tevékenységet folytatunk az EUSW (European Platform for Worldwide Social Work) 

szervezetével, a Bethel-Bielefeldi Evangelische Bildungsstätte für Gemeinde und Diakonie-

vel, a belfasti Union College-dzsal és a Presbyterian Church in Ireland Zsinati Irodájával. 

Mindezek az együttműködések az európai szociális munka gyakorlatának megismerését 

szolgálják. 

 


