Kedves Hallgatók!

Az egyházi szolgálat tantárgycsoportban (Bevezetés a szolgálatba, Szolgálat az egyházban)
a hallgatók egyházi szolgálatot végeznek, amely a főiskolai tanulmányokban szakmai
gyakorlatnak minősül. A képzés gyakorlati oldalának megerősítésére az utóbbi években több
lépés történt: Kommunikáció és média szakmai gyakorlat bevezetése /választható/, illetve a
Módszertani bevezető a hitoktatáshoz gyakorlat bevezetése, ami a Bevezetés a szolgálatba 6
és a Szolgálat az egyházban 1-2 tárgyak programjának átalakításával történt. Ezzel a III.
évfolyam második félévben és a IV. évfolyam első és második félévében nem kell leadni az
eddigi „szolgálati papírt”, hanem a megfelelő tárgyakban megadott tájékoztatás szerint a
szolgálatvezető (gyakorlatvezető) mindkét gyakorlaton értékeli, minősíti a hallgató
teljesítményét, a tárgy oktatója pedig ezen értékelés, minősítés alapján adja meg a tárgy
Neptun rendszerbe kerülő végső jegyét.
A Bevezetés a szolgálatba5 (BEV5) és a Szolgálat az egyházban3 (SZE3) tantárgyak esetében
is bevezet a főiskola ettől a vizsgaidőszaktól egy értékelő rendszert. Az értékelés nagyon
fontos visszajelzés a hallgatói szolgálatokat illetően mind a hallgatónak, mind az intézménynek
az egyéni fejlődés, illetve az egyházi szolgálat szakmai gyakorlat fejlesztése érdekében, hogy a
szolgálatok minél jobban igazodjanak a gyülekezeti elvárásokhoz, és a visszajelzések nyomán
a hallgatók is még jobb minőségben végezhessék a szolgálatokat1, esetleg új szolgálatokba
kapcsolódjanak be, az erről való kommunikáció is hozzájáruljon ahhoz, hogy megtalálják
helyüket. A Szolgálat az egyházban4 (SZE4) tantárgy követelménye az aláíráshoz változatlanul
a szolgálati kérdőív kitöltése és leadása marad.
Ebben a vizsgaidőszakban az eddigi szolgálat nyomtatvány („papír”) kiegészül egy oldallal,
melyet annak a szolgálatvezető(k)nek kell majd kitölteniük, ahol a hallgató a gyakorlatát tölti
(ahol szolgál). A (szolgálatvezető) gyakorlatvezető az erre szolgáló nyomtatványon a
következőket értékeli egy háromfokozatú skálán (kiváló – megfelelt – nem felelt meg): a
szakmai gyakorlatról kialakult összkép, a feladatvégzés/teljesítés minősége, felkészültség,
szakmai tartalom, szorgalom, tanulékonyság, beilleszkedési készség, a gyakornok
kommunikációja, önálló munkavégzés / csapatmunka, a szolgálat fogadtatása az érdekeltek
részéről; szükség volt-e a feladat megoldásához számítógépes ismeretekre,
idegennyelvtudásra, írásbeli kommunikációs készségre, és ha igen, ez megvolt-e.
A végleges jegyet a tárgy felelős oktatója (Nasinszky Péter) határozza meg részben a
fogadóhelyek gyakorlatvezetőinek értékelése, részben az eddigi rendszer (milyen gyakoriságú
és természetű szolgálatokat végez a hallgató) alapján. Az osztályzáskor az oktató nem
feltétlenül csak a szolgálat értékelő lap alapján ítél, természetesen a hallgatót (és a
szolgálatvezetőt) is megkérdezheti, ha még információra van szükség. Az új
formanyomtatvány (ld. az e-mailhez csatolva) első oldalát a hallgató tölti ki a megadott
információk szerint. A második oldalon található értékelést, illetve aláírást pedig a
szolgálatvezető adja hozzá. A szolgálat értékelő papírt a hallgató juttatja el a
szolgálatvezetőjéhez értékelésre, majd legkésőbb a vizsgaidőszak vége előtt két héttel leadja
a főiskolán. De a szolgálatvezető is elküldheti közvetlenül a főiskolára a kitöltött szolgálat
értékelő lapot. A nyomtatványt leadni az Akadémia diszpécserénél, e-mailben a
dolgozat@szpa.hu-n, illetve postán, a 1103 Budapest Gyömrői út 69. címen lehet.
1

A pásztori visszajelzések azt mutatják, hogy a lelkészek, szolgálatvezetők alapjában véve pozitívan ítélik meg a
főiskolások vagy az azt elvégzettek tevékenységét, felkészültségét.

A szolgálatokat külön-külön, szolgálatvezetőnként kell a csatolt formanyomtatványra felírni.
Azaz ahány szolgálatvezetőd van, annyi szolgálat értékelő lapot papírt kell nyomtatnod és
leadnod. Amennyiben minden szolgálatod egy szolgálatvezetőnél van, úgy elég egy értékelő
lapra beírni egyenként azokat.
A szolgálat értékelő lap leadásának határideje: a vizsgaidőszak előtt két héttel
Kérjük megtisztelő együttműködésed a továbbfejlődéshez. További sikeres vizsgaidőszakot
kívánunk!
Üdvözlettel:
Nasinszky Péter és a Tanulmányi osztály

