
 
 

 
 



 
 

 
 
Egyéb, éspedig: 
 
Lehet, hogy egy kicsit önző a motiváció nem tudom. Hogy jobbá váljak. 

 
Jézus Krisztus keresztáldozata amit értünk tett, és az ebből fakadó hála amit érzek. 

 
Az igazság megismerése. "Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek..." /Péld1,7/ 

 
Istenkeresés motivál 

 
Karizmatikus hívő vagyok, szeretem Isten igéjét. Érdekel és élvezem a tanulást. 



 
Amennyiben lehetséges lenne szívesen végezném főállásban is ezt a munkát, az iskolán szerzett 
Bibliaoktatói végzettségemmel együtt. 

 
jelenlegi munkakörömben is használható tudást kapok, férjem is eljön velem és lelki építésben részesül 

 
saját irodalmi és művészeti magazinomban megjelenő publikációim során hasznosítom 

 
A biblia háttere, de sajnos továbbításokat oktatnak. 

 
Istenhez közelebb érzem magam, ha hasonló érdeklődésűekkel vagyok körbevéve. 

 
Már rég kerestem egy olyan teológiai főiskolát, ami "felekezetmentes". A szívemen volt, nem is tudtam, 
hogy már működik ilyen iskola. 

 
Régi tragédiák feldolgozása, megértése. Keresni a "Miért" - ekre a választ. 

 
Ápolónőként a kórházban a betegeknél és azok környezetében,munkatársaimnál,hospice ápolónőként 
másodállásban lelkigondozás számukra és a hozzátartozóiknak,családomban mindenkinek, lényegében 
mindenhol,ahol megfordulok,s lehetőséget ad Isten a munkálkodásomra. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Kérjük, írja le a főiskolával kapcsolatos egyéb 
észrevételeit, javaslatait, kéréseit! 
 



 
 
1.) Szükségesnek tartanám, hogy a tanárok óravázlat alapján tartsák meg előadásaikat az esetleges 
"elkalandozások" elkerülése érdekében. 2.) Szükségesnek tartanám bizonyos fogalmak alapvető 
tartalmának meghatározását (pl: felekezettörténetből, filozófiából) ugyanis nem minden hallgató 
rendelkezik megfelelő előképzettséggel. 

 
Nekem az elérhetőséggel voltak problémáim. Ami még nekem egy kicsit "kínai" az maga a 
kreditrendszer. Ez viszont nem a főiskolával a probléma. 

 
Nemcsak a hallgatók számára lenne hasznos ha a főiskola kibővülne olyan szakokkal(pl pedagógia stb) 
amely lehetőséget biztosítana elhelyezkedni,ezáltal szélesebb körben tudnánk képviselni,az itt 
megszerezett tudást és szemléletet. 

 
Maximálisan elégedett vagyok. Örülök, hogy ide járhatok. Ez életem legjobb döntése volt. A 
gondolkodásom és a felfogásom teljes mértékben megváltozott az itt tanultak hatására. Köszönök 
mindent. 

 
Annyi észrevételem van, ami még könnyebbé tenné számomra a tanulást,ha a tanítási óra során teljes 
mértékben az előadó tanár, az általam megvásárolt tankönyvhöz igazítaná az óra anyagát,előadását, 
amiből készülni tudok a vizsgákra, hogy az órán nyomon tudja követni, hogy pontosan hol tartunk(persze 
a kiegészítő információk csak jók, ha az az órát érdekesebbé és könnyebbé és tanulhatóbbá teszi a 
tananyag megértését). 

 
Jólműködő főiskola!! 

 
Közvetlen, szeretetteljes légkör , maximális segítőkészség tapasztalható 

 
Elsősorban azért jelentkeztem,mert úgy érzem kezdek kiégni. A munkám során sok meghurcoltatás ért a 
becsületességem és igazságérzetem miatt. Azt a békét,a közösséghez tartozást,amit keresek nem 
kapom meg abban a katolikus templomban sem, ahol élek,sőt egyre jobban azt érzem,hogy be vagyok 
csapva. Isten keresésem egy állomásának tekintem ezt az iskolát és elvégzése után abban bízom,hogy 
Isten közben járása által kapok majd egy olyan munka lehetőséget,ami fedezi a megélhetésem,és 
megtalálom azt a békességet ,amit keresek. Talán pasztorálással szeretnék foglalkozni és teljesen 
elfelejteni a politikát és a vele járó gusztustalanságokat amiket át kell éljek. Addig még sok nehézség és 
megpróbáltatás áll előttem,de teljes mértékben hiszem,hogy a javamat szolgálja. Nekem egy kicsit a 
közösség hiányzik,de ez még csak az első félév. A beadandó dolgozatokkal kapcsolatban nem kaptunk 
elég tájékoztatást az irodalmat leszámítva.  

 
Az új tanárok előadásmódja nem tetszik (darálós),nagyon szigorú osztályzás párosul hozzá.A TO.-ra nem 
szeretek bemenni,ha valamit el szeretnék intézni, mert nem mindig érzem az együtt működést.Kivételt 
képez ezalól Laci,ő segítőkész. 

 
Ha lehetséges lenne a vizsgák időpontok jobb tájékoztatása! Vizsga számonkéréséről egy kicsivel több 
információ hogy mire érdemes felkészülni! Internetes hozzáférés és letöltései lehetőség a pulton található 
CD-kről természetesen előtte egy alap összeg beszedésével mert így elkerülendő lenne ha a CD 
lejátszhatatlan ugyanis tapasztaltam már e fajta problémát ami bonyodalmat okozott mind nekem mind 
pedig a Tanulmányi osztálynak megoldódott de szerintem jobb lenne internetről kényelmesen hozzáférni. 
De ezeken felül teljes mértékig megvagyok elégedve kiváló iskola remek oktatókkal illetve nagyszerű 
munkatársak aki keményen dolgoznak a diákokért. Örülök hogy ide jöttem tanulni és szívesen ajánlanám 
bárkinek akit érdekel a Teológia!! 

 



Jó lenne, ha Izrael története, Ószövetség világa, Biblia népei tantárgy tananyaga bekötött formában is 
megvásárolható lenne. A későbbiekben pl. Bibliakörökön hasznos segédanyag lehetne. 

 
A leghasznosabb ismeretet és tudást nyújtja a főiskola a hallgatóinak minden kurzusban. 

 
Mindenben jól müködő és segítőkész 

 
Sajnálatos hogy nincs MA szak. 

 
Nagyon rovidek az 5 perces szunetek. Aldasos lenne visszavezetni a 10 perces szuneteket, ami a 
foiskolai kozossegi eletnek is nagyon jot tenne, ami velemenyem szerint azota sokat romlott. 

 
Véleményem szerint a nyelvoktatás területén jó lenne kicsit bővebb lehetőség, mint például az 
eszperantó nyelv, ami könnyen tanulható. 

 
Interneten is elérhető irásos formátumú tananyagok minden óráról nagy segítség lenne. 

 
Nagyon örülök, hogy a főiskola hallgatója lehetek! Az oktatók magasszintű tudása, felkészültsége, 
elhivatottsága példaértékű számomra. Nagyon fontos számomra, hogy a tanárok hiteles tudást 
közvetítenek! 

 
Hálás vagyok, hogy lehetőségem van itt tanulni. 

 
Teljesen elégedett vagyok a képzéssel minden tekintetben, csak a képzési idő hosszúságát tartom kicsit 
soknak. 

 
az előadók értékelési kérdésére a válasz kiegészítésre szorul, mert van akinek kiválót adnánk van akinek 
nem olyan magas színvonalú képességei vannak ezért mi az 5 jegyes értékelést inkább a változó szóval 
értékelnénk. 

 
Tisztelt Főiskola! Köszönöm,hogy lehetőséget adtak,hogy bibliai hiányosságaimat Önöknél pótolni tudjam 
mellyel olyan csodálatos világ tárult ki előttem amit Önök nélkül sosem ismertem volna meg. Minden 
erőfeszítésemmel igyekszem,hogy lépést tartsak és megfeleljek a követelményeknek. Időnként elakadok 
és köszönettel venném ha valakihez egy-egy tantárggyal kapcsolatban segítséget kérhetnék..Bár a 
koromnál fogva nem sok esélyt látok,hogy ezt a tudásomat saját magam és a környezet kivételével 
hasznosítani tudjam,ennek ellenére nagyon szeretném a tanulmányaimat Önöknél a továbbiakban is 
folytatni és lehetőleg befejezni. Köszönöm,hogy befogadtak,nagyon sokat jelent nekem az Önök 
közössége  

 
Sajnos nem "a teljes írást tanitja ". Antikarizmatikus tanítások. Genezis könyvéből,tévtanítások.,XXXX 
állítása ,pl. Ádám nem porból lett. Sajnos nem tudok egyetérteni ilyen hamis tanításokkal. Nem azért 
esnek ki a hallgatok, mert nehéz az iskola, hanem azért mert badarságokat beszélnek, tanítanak. Én 
nyelveken szólok, s van nyelveken szólás ebben a korszakban is.Isten örök. Megvan írva, akik hisznek 
ilyen jelek követik. Ezt is tagadja XXXX. Az Úr adjon tisztánlátást, az iskolának.  

 
Még soha életemben nem találkoztam ennyire emberi, hallgató közpotú, közvetlen kapcsolat építő és ami 
a lényeg HITELES oktatási intézménnyel. Köszönöm hogy hallgatója lehetek ennek az iskolának. 

 
Lehetne büfé, ahol kávét, kakaót, melegszendvicset, péksüteményt lehetne elfogyasztani. 

 



Elégedett vagyok az iskola által nyújtott eddig tapaszlatokkal! Egy két tanár előadásánál érzek annyit - 
lehetne összeszedettebb, ami segítené a megértést. A tudásuk látom, hogy iszonyatosan nagy, csak 
sajnos nem megy annyira összefoglalóan ennek átadása. Bízom benne, hogy a jövőben ez változni fog 
majd nálunk. 

 
A Főiskolát, idősebb hallgatók is látogatják. Célszerű lenne, ha számukra a vizsga-időpontok, ne csak a 
megjelölt időpontokban legyen lehetséges, hanem pl. valamelyik tantárgy konzultációs napján is. Ez azért 
indokolt, mert az idősebb hallgatók egészségi állapota változó. Az idősebb hallgatók számára, 50 év 
felett, a nehezebb tantárgyak vizsgáztatásakor, teszt-alapu vizsga, könnyebbséget jelentene. Pl: 
egyetemes vallástörténet. Meglehet, több jelentkező lenne, s ez a változás, még ismertebbé tehetné, a 
Főiskolát. 

 
Nincs valós szigor az írásbelin, engem kifejezetten zavar a becsülettel tanulók nevében, hogy más 
csalással jut előre. 

 
A megnovekedett hallgatoi letszam miatt a noi mosdo darabszama (2) keves. 

 
Köszönöm, hogy ide járhatok! 

 
Köszönöm! 

 
Csak dicsérni tudom! Elképesztően sok információt, értéket kaptam itt, sokkal többet mint vártam. 
Köszönet érte minden munkatársnak! Egy észrevétel.. Vizsgákat követően sokszor több mint 2 hét, mire 
beírásra kerülnek a jegyek. Sokat segítene, ha ezt picit lehetne gyorsítani. 

 
A földút állapota eléggé rossz. Kocsival szlalomozni kell a kátyúk miatt. Jó lenne teljesen leaszfaltozni. 
De gondolom ez az önkormányzat dolga lenne. A büfé nagyon jó megoldás. Bár az esti órák miatt jó 
lenne ha kávét lehetne venni. De imádom a sulit rettentő nyitottak a tanárok. Ki akarják belőlük hozni 
önmagunkat is. Nyitottak és a számomra legfontosabb nem itélnek el a csoport elött ha vmi butaságot 
kérdez az ember. Mert hát sokan a nulláról indulunk. A nyitottság a tanárok felől maximális. És mostmár 
látom nem a megbuktatás a céljuk hanem a megértetés. Egyszerűen szívesen laknék is ott annyira feltőlt 
az ott áradó szeretet és a nyugalom. Köszönöm szépen, hogy a hallgatójuk lehetek. Igy tovább!! 

 
Jó lenne, ha az utolsó évben/félévben a hallgatók tájékozódását segítené a főiskola abban, hogy 
teológusként milyen lehetőségekkel, munkalehetőségekkel számolhat az, aki sikeresen végez. Az is 
fontos lenne, hogy tájékoztatást kapjon az, aki erre igényt tart arról, hogy hogyan és hol csatlakozhat 
gyülekezethez. 

 
Szerintem Magyarország legjobb főiskolája. Boldog vagyok, hogy itt tanulhatok! 

 
Számomra az iskola tapasztalataimból kiindulva minden téren a legjobb,legnagyobb színvonalat nyújtó 
intézmény. A tanítás jól felépített minden vonatkozásban. A tanárok magas tudásukat érthetően,nagy 
szeretettel adják át. A vizsgarend és szabályai szigorúak ami szükséges, nagyon emberségesek. 
Valóban tükröződik az igazi szeret, sokszor hangsúlyozva,járjunk utána a dolgoknak szorgalmasan,nincs 
hitbeli kényszer,biztosítják a netes előadásokkal,hogy a sok munka mellett is tudjuk elsajátítani a 
leckéket, stb. Nagyon szeretek ide járni és tanulni. Tehát globálisan számomra szinte hibátlan,csodálatos 
iskola és a szellemisége is páratlanul csodálatos. TELJES MÉRTÉKBEN TÜKRÖZI az igaz usteni 
tanításokat. 

 
Csodàlatos, mely, lelki tanulmàny! 

 



Nagyon szeretem, hogy a tanórák hanganyagai elérhetőek az iskola honlapján, sokban segíti a 
felkèszülèsemet. Jobbító javaslatom nincsen, nem ütköztem még olyan problèmába a 4 év alatt, amit a 
TO nem tudott volna megoldani akár azonnal. 

 
Kérésem javaslatom nincs,mindennel megvagyok elégedve! Szeretem a tanárokat,óraadókat,érdekesek 
az órák,tetszik az iskola helyszíne és müködése. Egy nyugalmat ad ha ott lehetek! Az osztálytársakkal 
együtt tudunk müködni. 

 


