
 

 

Tisztelt Oktatók! 

Tisztelt Vezetőtársaim és Munkatársak! 

Tisztelt Hallgatók! 

Tisztelt Egyetemi Közösség! 

  

 

A tegnap megjelent HVG Diploma 2022 különszám számos, Egyetemünk szempontjából kiváló 

eredményt tartalmaz, melyeket alábbiakban örömmel osztok meg Önökkel is. 

  

•         A Károli a 4. legjobb a rangsorolt 38 magyarországi felsőoktatási intézmény közül.  

•         Egyetemünk országosan az előkelő 2. helyen áll az oktatók kiválósága alapján, 1. a 

tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve.  

•         A KRE Állam- és Jogtudományi Kar országosan a legjobb az oktatók kiválósága 

alapján a gazdaságtudományi képzésterület rangsorban, 2. a tudományos fokozattal 

rendelkező oktatók arányát tekintve.  

•         A KRE-ÁJK jogi képzésterületen 3. a nappali képzésben részt vevő hallgatók kiválósági 

rangsorában, a felvettek pontátlaga alapján a 2. legjobb valamennyi jogi képzést 

folytató magyarországi kar közül.  

•         A KRE-ÁJK 2. a jogi képzésterületi rangsorban az oktatói kiválóság alapján, 1. az egy 

tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát tekintve.  

•         A KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az élmezőnyben, a 4. helyen 

végzett az összesített képzési rangsorban a rangsorolt 148 hazai felsőoktatási kar 

között – egyúttal a KRE-BTK a második legjobb bölcsészkar az országban. 

•         A KRE-BTK 1. a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a 

bölcsészettudományi képzésterületi rangsorban. A tudományos fokozatot elért 

oktatóknak a kar összes oktatóján belüli aránya országosan kimagasló: 97,5%.  

•         A KRE-BTK – magas pontátlag mellett – a 3. legtöbb elsőhelyes jelentkezőt vonzotta. 

•         A KRE-PK* a 8. legtöbb (nappali képzésre jelentkezett) elsőhelyes jelentkezőt 

vonzotta országosan a pedagógus-képzésterületi rangsorban a 44 rangsorolt kar 

közül.  

(*a rangsorban a kar még KRE TFK néven szerepel) 

•         A KRE SZEK országosan a legjobb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók 

arányát tekintve a társadalomtudományi képzésterületi rangsorban.  

  



 

 

Az áldozatos, kitartó munkának köszönhető nagyszerű eredmény tovább fogja öregbíteni 

Egyetemünk jó hírnevét.  

Ezúton szeretnék a Károli Gáspár Református Egyetem egész közösségének ehhez a 

nagyszerű eredményhez gratulálni.  

  

A jövőben is hasonlóan szép sikereket kívánok, munkájukra pedig Isten gazdag áldását 

kérem.  

  

Tisztelettel: 

  

Budapest, 2021. november 23. 
  

  
Prof. Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 
  

 


