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SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA A 

 

I. AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉSI JAVASLAT 

 A Sola Scriptura Teológiai Főiskola akkreditálható, mivel a hitéleti képzésre 

vonatkozó akkreditációs követelményeket (2007/7/V. sz. MAB. határozat) maradéktalanul 

teljesíti. 

 Az oktatói állomány többségében fiatalokból áll. Nagy hangsúlyt helyeznek a határon 

túli magyarok oktatására és lelkészképzésére. Ez kétségkívül hasznos stratégiai cél, s 

mindenképpen pozitívum, különösen annak fényében, hogy az intézmény – az ad hoc 

kollégium tudomása szerint – nem tart igényt állami támogatásra. Az LB jelentés beszámolt 

olyan órákról, ahol a tanár saját, a bibliai helyszíneken készített diáival egészítette ki az 

előadást. Az oktatók tanításhoz való hozzáállása – példaértékű. Jó a könyvtári ellátottság, 

ugyanakkor az idegen nyelvű irodalom tekintetében bővítésre szorul. A diákok lehetnének 

egy kicsit függetlenebbek, több bátorításra van szükségük. Ugyanakkor, a Főiskola 

szellemisége különösen jó. A diák/tanár viszonyban nem érezni semmiféle zavaró 

momentumot. A hallgatók felnéznek a tanáraikra, a hangulat már-már családias. 
 

 

II. MINŐSÉGÉRTÉKELÉS 
 

 A Főiskolán az oktatás minőségbiztosítása magas színvonalú, túllép a jogszabályi 

követelményeken és a szokásos felsőoktatási gyakorlaton. 
 

 

III. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE 
 

 A Sola Scriptura Teológiai Főiskolán a törvényi előírásoknak megfelelően működik 

Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság, aminek működését a Szervezeti és Működési 

Szabályzat határozza meg. Az oktatás és kutatás minőségének biztosításáért a Főiskola 

vezetősége és munkatársai közös felelősséget vállalnak. A dokumentációs, rendszerfenntartási 

és fejlesztési tevékenység koordinálását megfelelő végzettséggel és gyakorlattal (minőségügyi 

szakmérnök) rendelkező minőségügyi vezető látja el, munkaköri leírás alapján. A 

minőségügyi vezető egyben a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság elnöke. A 

minőségbiztosítási rendszer dokumentuma a Minőségbiztosítási Kézikönyv (érvényes 

változat: 2008). A kézikönyv tartalmazza az aktuális minőségpolitikát, a Főiskola fontosabb 

partnereinek listáját, a hierarchikus dokumentációs rendszer leírását, a középtávú stratégiai 

célkitűzéseket, a minőségfejlesztési programot (aminek meglétét jogszabály írja elő, de ritkán 

találkozni vele), az oktatással és kutatással kapcsolatos szabályozások, 

követelményrendszerek jegyzékét, az ezekhez a folyamatokhoz tartozó eljárásokat és 

nyomtatvány formátumokat. Ezen kívül található benne egy fordítótábla is, ami bizonyítja a 

kézikönyv összhangját a Bergeni dokumentum megfelelő fejezetével. A dokumentáció 

mindenben megfelel a törvényi követelményeknek. Megvalósítja a Főiskola céljainak és 

vezetésének egységét, a munkatársak és a hallgatók bevonását a minőségbiztosító munkába, 

folyamatszemléletű megközelítést valósít meg, a folyamatokat rendszerként azonosítja, 

lehetőséget teremt a tényeken alapuló döntéshozatalra (számszerű minőségértékelés) a 

fejlesztésekhez. Továbbá és mindenekelőtt partnerközpontú. A rendszerleírás a Bergeni 

dokumentumnak való megfelelés mellett alkalmazza az ISO 9000 szabvány minden alapelvét 

is, anélkül, hogy az itt nehezen alkalmazható követelményeket és formai kötöttségeket 

rákényszerítené a Főiskolára.  
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A Főiskola küldetésnyilatkozata kiváló, minőségpolitikai elemeket is tartalmaz. Mind a 

minőségpolitika, mind a küldetésnyilatkozat nyilvános, alkalmas formában hozzáférhető a 

Főiskola honlapján. A minőségbiztosítási kézikönyv a munkatársak és a hallgatók számára 

elérhető a honlapon. A vezetőség minőségügyi elkötelezettsége magas szintű. Ez 

megnyilvánul a rendszer működéséhez szükséges erőforrások biztosításában, a szabályozások 

felülvizsgálatában, a működés értékelésében, a meghozott fejlesztési intézkedésekben. Az 

oktatói feladat- és hatáskörök meghatározása a szervezeti ábrán, munkaszerződésben és 

munkaköri leírásokban történik, de az oktatókkal szemben támasztott követelményeket 

tartalmazza a kézikönyv által hivatkozott Foglalkoztatási Követelményrendszer is. A belső 

kommunikáció, különböző értekezleteken (eljárásrend alapján: szenátusi ülés, oktatói 

értekezlet, tanszéki értekezlet, különböző bizottsági ülések), interneten, e-mailben, flottás 

telefonon, és a Főiskola jellegéből fokozottan következően személyesen megy végbe. Az 

internetet minden oktató és hallgató használhatja. A rendszer bevezetésekor a munkatársak 

felkészítése megtörtént a rendszer ismertetésével és az alapvető minőségbiztosítási feladatok 

és felelősségek tudatosításával. Az oktatási folyamat ellenőrzése a hitoktatás sajátosságaiból 

következően is túllép az átlagos felsőoktatási gyakorlaton. A fenntartó egyház a 

követelményeit írásban meghatározza. („A Keresztény Advent Közösség rendelkezései a Sola 

Scriptura Teológiai Főiskola működésével kapcsolatban.”) Az egyház éves küldöttgyűlésén 

számol be a Főiskola eltelt időszaka tevékenységéről. Az elégedettség vizsgálatok (hallgatók 

és záróvizsgázók megkérdezése) eredményeit a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság 

összesíti és az éves önértékelés keretében számol be  és tesz ajánlásokat a szenátusnak a 

szükséges döntésekre. 

Összegezve: A Főiskolán az oktatás minőségbiztosítása magas színvonalú, túllép a 

jogszabályi követelményeken és a szokásos felsőoktatási gyakorlaton. A minőségbiztosítási 

szervezet eredményesen dolgozik, ami elsősorban a minőségügyi vezető profizmusának és 

elkötelezettségének köszönhető. 

 

Az intézménynél oktatott szakok: 
 

Hagyományos képzés: 
Tudományág:  

hittudományok 

Szak megnevezése: teológia 

Képzési szint: főiskolai 

 

Akkreditációs minősítés: A 
Az akkreditáció hatálya: a szak 

kifutásáig 

Szak megnevezése: bibliaoktató 

Képzési szint: főiskolai 
Akkreditációs minősítés: A 

Az akkreditáció hatálya: a szak 

kifutásáig 

 

Új típusú képzés: 
Képzési terület:  

Hittudományok 

Képzési ág: teológia 

Szak megnevezése: teológia 

Képzési szint: alapképzés 

 

Akkreditációs minősítés: A 
Az akkreditáció hatálya: az 

akrreditációs határozattól 

számított 8 év 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK, JAVASLATOK 
 

 Az első akkreditációs értékelés óta eltelt időszakban az intézmény vezetése sokat és 

eredményesen tett azért, hogy kialakuljon az intézmény minőségbiztosítási rendszere. A 

hagyományos képzésben kifutó szakok helyébe a kétciklusú képzésben lesz szükséges 

megtalálni azt az irányt, amelyet a Főiskola által eddig is nyújtott szellemiség az érdeklődő 

hallgatóknak biztosíthat. 


