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A II. félévi „Sapientia napot” március 1-jén rendeztük meg „A Bibliáról a Biblia évé-
ben” címmel. Az ünnepélyesen kihelyezett Szentírás jelenlétében a következő elő-
adások hangzottak el. Székely János: A rabbinikus értelmezés eszköze az egzegézisben.
Fröhlich Ida: Egzegézis a rabbik előtt. Gaál Endre: A Biblia – szent könyvünk. Pecsuk
Ottó: A bibliafordításokról és -kiadásokról. Zsengellér József: Az Ószövetség „aktua-
litása”. Jelenits István: Jézus Bibliája. Török Csaba: Biblia és igehirdetés.

A főiskola nagyböjti rekollekcióját március 10-én Böjte Csaba ferences atya
tartotta.

A Tudományos Diákkör pályázatának 2. fordulóját április 30-án tartottuk.
Az idei TDK pályázat nyertese Becskereki Ida lett Hit és autenticitás című dol-
gozatával és előadásával.

Második alkalommal rendeztük meg a „Kateketikai Ötletbörzét” május 8-án.
Ezúttal is olyan gyakorló hitoktatók mutatkoztak be, akik valamilyen sajátos öt-
lettel, módszerrel végzik a katekézist, vagy pedig sajátos összetételű csoporttal
foglalkoznak. Előadásaikon számos gyakorló hitoktató is részt vett hallgatóin-
kon kívül. A bemutatók után hasznos beszélgetés alakult ki, ezen újra fölmerült
a kívánság, hogy teremtsünk olyan fórumot, amelyen kölcsönösen kicserélhe-
tővé válhatnak jól bevált, érdekes kateketikai módszerek. A Biblia évére tekin-
tettel a Biblia tanítása állt a középpontban. Jakus Ottó az alkoholfüggők között
végzett munkájáról tartott előadást, Németh Mária, Sólyom Anikó, Szabó Éva
és Tóth Adrienn pedig a Szentírás tanításának különféle módszereit ismertette.

A felsőoktatási intézmények képzési és tudományos munkáját nyolc éven-
ként értékeli a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. A Sapientia intéz -
mén yi akkreditációja sikerrel lezárult már 2007-ben. A 2007. június 29-én ki-
ál lí tott tanúsítványt a MAB képviseletében Hunyady György professzor 2008.
június 4-én adta át. Ennek alapján a főiskola 2015-ig a MAB által akkreditált
felsőoktatási intézmény.

2007–2008 folyamán minden felsőoktatási intézményt felülvizsgált az Ok-
tatási Hivatal, ellenőrizve, hogy a képzésükhöz van-e elegendő oktatójuk, tan-
termük, oktatástechnikai felszerelésük. A „kapacitás akkreditációhoz” előírt adat-
szolgáltatás az egész tanévben folyt, majd június 17-én helyszíni szemlével zárult,
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kitűnő eredménnyel. A három évre szóló új működési engedélyt Bakonyi László,
az Oktatási Hivatal elnöke ünnepélyes keretek között adta át július 14-én.

A tanévzáró Te Deumot és diplomaosztó ünnepséget június 27-én tartottuk.
Ebben az évben 59 hallgató kapott diplomát. Heten a római Szent Anzelm
Egyetem teológiai baccalaureátusát vehették át. Teológus szakon 5, hittanár-
nevelő–lelkipásztori munkatárs szakon 14 hallgató végzett (8 nappali, 6 esti ta-
gozaton). Az alapképzés keretében katekéta–lelkipásztori munkatárs szakon 16
hallgató kapott BA diplomát (5 nappali, 11 esti tagozaton). Posztgraduális szak-
irányú továbbképzésen etika szakon egy, gyermek- és ifjúságvédelmi szakon 16
hallgató kapott diplomát.

Új rektor a főiskola élén: Lukács Lászlónak, a főiskola alapító rektorának man-
dátuma június 30-án lejárt. A Fenntartói Konferencia előterjesztésére a miniszter-
elnök Orosz András Lórántot nevezte ki a főiskola rektorává július 1-jei hatállyal.

A főiskola hallgatóinak tanévkezdő lelkigyakorlatát idén Roska Péter, az esz-
tergomi szeminárium prefektusa tartotta Leányfalun augusztus 28-tól 31-ig.

Főiskolánk életéből
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