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1. BEVEZETÉS
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola teljes vezetői és munkatársi gárdájának az az átfogó célja az itt
következő önértékelési jelentéssel, hogy tükröt tartson önmaga elé az elmúlt év intézményi működése kapcsán, egyben ismételten igazolja elkötelezettségét az oktatás minősége, illetve partnerei –
mindenek előtt a hallgatók – elvárásainak kielégítése iránt.
Főiskolánk működését minőségirányítási szempontból értékeljük, az E0-1 sz., „Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés” c. eljárásrendben részletezett módon. Ennek megfelelően tehát mindenekelőtt azt kívánjuk bemutatni, hogy minőségügyi rendszerünk elvi felépítése és elkötelezett, következetes működtetése garanciát jelent a
felsőoktatás területén értelmezett és elvárt – a MAB által is tételezett – minőség megteremtésére.
Az éves önértékeléssel egyrészt megvalósul a teljes intézményi működésünk jellemzőinek tervezett
és rendszeres visszacsatolása a vezetés, illetve a munkatársak felé, másrészt az önértékelés során
megfogalmazódó feladatok összessége adja a Főiskola éves minőségfejlesztési programját. (Megjegyzés: A minőségfejlesztési programot alkotó – alább következő – feladatok listázhatósága érdekében a feladatokat az „IMÉB – Önértékelés 2019” feladatforrással rögzítjük a Feladatkövető rendszerben).
2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE
A minőségügyi rendszer felülvizsgálata megtörtént a vonatkozó külső és belső követelmények, elsősorban az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area) sztenderdjei és irányelvei oldaláról. Ennek nyomán rendszerszintű probléma nem
merült fel. A minőségügyi rendszer 2019. évi gyakorlati működése során sem merült fel elvi illetve
rendszerszintű probléma. Ennek és az immár sokéves tapasztalatnak a tükrében megállapítható,
hogy a rendszer, felépítése és differenciáltsága szempontjából alkalmas az elé tűzött célok – átfogóan az oktatás minőségének – megvalósítására, mélyreható változtatást nem igényel, hanem a – Minőségügyi kézikönyvben is deklarált – PDCA elvnek megfelelően kisebb léptékű javítóintézkedésekkel operál.
2019-ben szak és intézményi akkreditációra is sor került, ami jellegénél fogva alapvetően érintette a
minőségügyi rendszer működését. Főiskolánk az szakra és az intézményre vonatkozó önértékelési
beadványban részletesen, bizonyítékokkal alátámasztva bemutatta a MAB által deklarált követelményeknek való megfelelést. A MAB látogatóbizottságának (MAB LB) jelentése egyfelől számos
pozitívumot elismert. Másfelől viszont olyan kritikákat fogalmazott meg többek között a minőségügyi rendszerre nézve, amelyek megítélésünk szerint ellentmondásosak (többször a korábbi LB véleményeknek is ellentmondóak), időnként szakmailag értelmezhetetlenek, és bizonyítékokkal nem
alátámasztottak voltak, emellett több esetben ütköztek az ESG 2015 MAB-ra vonatkozó követelményeivel. Észrevételeink nyomán a MAB LB jelentős mértékben módosította jelentésének első
verzióját, azonban több, súlyos észrevételünket figyelmen kívül hagyta. Az egyeztetés második körében ezeket az észrevételeket ismételten visszajeleztük. Erre a MAB már nem reagált, észrevételeinket továbbra sem vette figyelembe, és kiadta a határozatait, melyek szerint intézményünk akkreditált, teológia szakunk nem akkreditált státuszba került. Az időközben kialakult pandémiás helyzet,
az ennek kezelése által igényelt többlet erőforrások lekötése miatt főiskolánk nem fellebbezte meg a
számára kedvezőtlen határozatot. A MAB jelentések első – a MAB által nem publikált – verzióit,
főiskolánk szakmai kifogásait – köztük a MAB által figyelmen kívül hagyottakat is –, illetve a kapcsolódó teljes levelezést archiváltuk, igény esetén bemutatjuk, bármilyen szakmai vagy társadalmi
fórumon készek vagyunk szakmai normák szerinti megvitatásukra, álláspontunk megvédésére A
MAB által előirányzott – általunk is értelmezhető – feladatok teljesítése folyamatban van.
A minőségügyi rendszer gyakorlati működtetése kapcsán továbbra is fennáll az a körülmény, amely
a humánerőforrásaink szűkössége miatt a minőségügyi rendszer által előirányzott feladatok rangsorolását, és a periférikusabb folyamatok, feladatok megvalósításának átmeneti felfüggesztését teszi
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szükségessé (részletesen lásd az „Operatív szintű dokumentumok és tevékenységek értékelése” c.
fejezetben).
3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE
3.1. Az Alapító okirat értékelése
A főiskola Alapító Okiratának átdolgozására 2018 decemberében, majd végleges megszövegezésére
az intézményünket érintő, közhasznúsági nyilvántartásba vételére irányuló eljárás során, az Oktatási
Hivatal hiánypótlási felhívására, 2019 januárjában került sor. A módosítás Az Nftv. és az Ectv. szabályainak megfelelően, az átlátható működés és a nyilvánosság megteremtésének biztosítását garantáló rendelkezéseket beépítésével történt. A módosított Alapító Okirat az Oktatási Hivatalnak a
közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozata jogerőre emelkedésének napján, azaz 2019.
február 14-én lépett hatályba, egyidejűleg hatályát vesztette a főiskola 2015. augusztus 27-i keltezésű Alapító Okirata. A közhasznú nyilvántartásba vétel miatt módosított adatok nyilvántartásba vétele az Oktatási Hivatal részéről megtörtént (FNYF/11-5/2019. számú OH határozat).
3.2. A Küldetésnyilatkozat értékelése
A 2018-as önértékelési jelentésben meghatározott feladatnak megfelelően újra fogalmaztuk Küldetésnyilatkozatunkat, amelyben az alapelvek és fő célkitűzések változatlanul hagyása mellett egyes
tartalmi elemeket a tervezett 180 kredites teológia alapszak képzési koncepciójának megfelelően
fogalmaztunk meg. A dokumentumból töröltük a szabad bölcsészet/vallástudomány szakirány létrehozását értintő korábbi tervet, kivezettük a 120 kredites Biblikumok szakirányú továbbképzésre
vonatkozó szakaszokat és megjelenítettük a megújult formában, 2019-ben elindított szabadfőiskolai
kurzust. A dokumentum módosítása, szenátusi jóváhagyása és a főiskola honlapján való közzététele
a kitűzött határidőre megtörtént.
3.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat értékelése
A Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása, szenátusi jóváhagyása, valamint a főiskola honlapján történő közzététele a 2018-as önértékelési jelentésben meghatározottak szerint, határidőre
megtörtént.
A jelenlegi SZMSZ megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek és követi az Nftv. 2. számú
melléklete II. pontjában lefektetett felépítést:
 I. kötet: Szervezeti és Működési Rend (benne: Minőségpolitika és Minőségügyi
Kézikönyv)
 II. kötet: Foglalkoztatási Követelményrendszer
 III. kötet: Hallgatói Követelményrendszer (benne: Felvételi szabályzat, Hallgatói jogok
gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, Tanulmányi és vizsgaszabályzat,
Kreditátviteli szabályzat, Térítési és juttatási szabályzat, Hallgatói fegyelmi és kártérítési
szabályzat, Hallgatói balesetvédelmi szabályzat).
Az intézmény szervezeti struktúráját, így az SZMSZ/Szervezeti és Működési Rend szövegét is érintő fontosabb változás volt két tanszék – az Egyháztörténeti és a Vallástörténeti Tanszék – összevonása, egy új szervezeti egység (Kollégium) létrehozása, a kollégiumvezető feladat- és hatáskörének
meghatározása, valamint a szenátus összetételének módosítása. A közhasznú nyilvántartásba vétel
miatt a nyilvánosság biztosítását célzó rendelkezések és az iratokba történő betekintés rendjének
meghatározása is bekerült a norma szövegébe. Az SZMSZ/Foglakoztatási Követelményrendszer
módosításai néhány tanári munkakör megszüntetését, illetve a Professor Emeritus cím adományozásnak rendjét érintették. Az SZMSZ részét képező Hallgatói Követelményrendszer (benne a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) az év során négy alkalommal módosult. A változtatások által kidogozottabbá vált az egyéni tanulmányi rend feltételrendszere, bekerült a szabályzatba a mobilitási
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ablak, meghatároztuk a foglakozásokon való részvétel követelményeit, pontosítottuk az előtanulmányi rend szabályait, valamint a kérvények beadásának rendjét. Szintén átdolgozásra került a
HKR részét képező Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, amelyben módosítottuk a hallgatók
által fizetendő díjak összegét.
Összességében elmondható, hogy a főiskola működését szabályozó stratégiai szintű dokumentumok
– az intézmény méretének megfelelő kidolgozottságukkal – átlátható normatív keretet biztosítanak a
működéshez, valamint rugalmasan követik az intézményi jó gyakorlatokból adódó igényeket.
3.4. A Minőségpolitika értékelése
Minőségpolitikánk felülvizsgálata megtörtént. Az abban lefektetett elvek és célkitűzések továbbra is
időszerűeknek, szakmailag megfelelőnek tartjuk. A 2019-ben lezajlott akkreditációs eljárás nyomán
a MAB LB többek között a minőségpolitika egyszerűsítését javasolta, emellett olyan változtatásokat, amelyek szakmai alapon történő értelmezéséről jóhiszemű hozzáállást tanúsítva is egyelőre
annyi jelenthető ki, hogy jelenleg még folyamatban van. (A MAB LB jelentéssel illetve határozatokkal kapcsolatban részletesebben lásd a „2. A minőségügyi rendszer átfogó, rendszerszempontú
értékelése” c. fejezetet.)
3.5. A Minőségügyi kézikönyv értékelése
A Minőségügyi kézikönyv felülvizsgálata megtörtént. A Kézikönyv felépítése megfelelő, tartalma
továbbra is alkalmas arra, hogy átfogó képet nyújtson a Főiskola minőségorientált intézményi működéséről, egyben elvi modellként szolgáljon annak számára. A jelenlegi felülvizsgálat során egyes
megfogalmazások pontosításra kerültek. Azoknál a folyamatoknál, szabályozásoknál, ahol a felelős/folyamatgazda személye megváltozott aktualizáltuk az érintettek neveit. Megjegyzés: a Minőségügyi kézikönyv meglétét az akkreditációs követelmények nem írják tételesen elő, azt intézményünk a minőségügyi rendszer jobb áttekinthetősége, illetve a kiválóság irányába való elmozdulás
szellemében tartja fenn és aktualizálja.
3.6. Stratégia, stratégiai célkitűzések és a múlt évi minőségfejlesztési program értékelése
A stratégia (stratégiai célkitűzések) értékelése (2016 – 2020):
Minőségstratégiánk (lásd a Minőségügyi kézikönyvben) felülvizsgálata megtörtént. A fejlődés két
alapvető módja továbbra is a folyamatos fejlesztés (PDCA) elvének követése, és a távolabbra tekintő, stratégiai célkitűzések lefektetése. A stratégiai célkitűzéseket a Minőségügyi kézikönyvben rögzítjük, illetve követjük nyomon.
A stratégiai célkitűzések értékelése:
 Az új intézményi központ befejezése Biatorbágyon, amelyben helyet kapnak a nappali tagozat
oktatási helységei és kollégiuma, a Főiskola szakkönyvtára és tanszéki szobái, a Rektori hivatal, a Tanulmányi osztály és a Gazdasági igazgatóság irodahelyiségei. Az új oktatási központ
széles körű kihasználásának megvalósítása, többek között:
o könyvesbolt, jegyzetellátó kialakítása;
o nyári Biblia– és életmódtáborok;
o tudományos konferenciák;
o a Biblia világa állandó kiállítás megvalósítása;
o bibliai tárgyú képzőművészeti kiállítások, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal;
o irodalmi előadások;
o hangversenyek;
o a parkban oktató célú herbárium és gyógynövény-mintakert kialakítása;
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o magyarországi (20. századi) adventtörténelem levéltár létrehozása a Főiskola
szakkönyvtárának keretein belül (ehhez helyet az új oktatási központ biztosít).
Az új intézményi központ építésének előrehaladásával, annak kiemelt jelentőségénél fogva, külön fejezet foglalkozik a jelen önértékelésen belül (lásd 5.2 A Főiskola épülő új
központja c. fejezetet).
 Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal.
Lásd az 5.1. fejezetet.
 Az oktatók megfelelő szintű képzettségének biztosítása, a szükséges kompetenciák megszerzése (továbbképzések, PhD-tanulmányok, esetleg habilitációs eljárások támogatása).
Jelenleg 4 oktatónk PhD aspiráns (egyikük már doktorjelölti jogviszonyban áll). (Lásd
még a 4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése c. fejezeten belül az E1-2 Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c. folyamat értékelését).
 A felvett/jelentkező hallgatók számának szinten tartása vagy növelése
2017 óta az alapszakra való jelentkezések száma erőteljesen megugrott, ami tartós maradt
a 2018-ban és 2019-ben is. A Biblikumok szakirányú továbbképzés kivezetésre került
felmenő rendszerben, a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésen az előző
évhez képest jelentősen nőtt a hallgatói létszám.
Év

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Felvett hallgatók száma
Teológia
Lelkigondozás Biblikumok
Levelező|Nappali
78|3
38
12
79|3
12
4
68|4
21
2
90|6
28
6
45|2
18
0
54|0
20
6
50|2
8
5
66|1
33
2
58|6
27
7
38|3
41
6
70|2
34
9
67|2
21
64|4
32
-

∑
131
98
95
130
65
80
65
102
98
88
115
90
100

 Új, 180-as kredites (6 féléves) teológiai alapképzési szak indítása, és a meglévő 240 kredites
(8 féléves) kivezetése a MAB ajánlásának megfelelően.
A 180 kredites képzésre való átállást a MAB javaslatára indítottuk. A leendő szak tantárgystruktúrájának, kredittervének, valamint képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozása a deklarált követelményeknek megfelelően megtörtént. Felvettük a kapcsolatot
a MAB-bal és több konzultációt bonyolítottunk le vele. A MAB szakmai jellegű állásfoglalásait figyelembe vettük, mindezek ellenére a 180 kredites szak indítását nem támogatták.
A hallgatói lemorzsolódás, a passzív félévet igénybe vevő hallgatók, valamint a diplomájukat nyelvvizsga hiányában átvenni nem tudó hallgatók létszámának csökkentése





Abszolutóriumot szerzett hallgatók 2019-ben: 4 fő.
Oklevelet szerzett: 31 fő.
Igazolást kapott nyelvvizsga hiányában: 19 fő.
Záróvizsga folyamatban: 0 fő.
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 Megszüntetett hallgatói jogviszony: 44 fő
Megszűnés módja (2019)
Saját bejelentés a képzés megszakítására
Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször
Képzési kötelezettségek nem teljesítése
Képzésváltás intézményen belül

Teológia Lelkigondozás Biblikumok
23
1
1
15
1
1
2
-

 Passzív félévet igénybe vevő hallgatók:
Félév
2007/2008/2
2008/2009/1
2008/2009/2
2009/2010/1
2009/2010/2
2010/2011/1
2010/2011/2
2011/2012/1
2011/2012/2
2012/2013/1
2012/2013/2
2013/2014/1
2013/2014/2
2014/2015/1
2014/2015/2
2015/2016/1
2015/2016/2
2016/2017/1
2016/2017/2
2017/2018/1
2017/2018/2
2018/2019/1
2018/2019/2
2019/2020/1

Bibliaoktató/Teológia Lelkigondozás Biblikumok Összesen
61
8
2
71
50
10
4
64
55
2
1
58
63
4
2
69
58
4
0
62
81
13
1
95
85
5
0
90
73
7
2
82
76
4
2
82
65
7
0
72
55
8
1
64
57
5
0
62
53
3
2
58
50
4
2
56
55
7
1
63
52
17
1
70
49
14
3
66
33
11
3
47
46
12
4
62
33
15
4
52
45
15
4
64
50
13
5
68
56
6
1
63
39
8
5
52

Az alapképzésben levő végzős hallgatók jelentős részének továbbra is problémát jelent a
nyelvvizsga hiánya. Az ennek köszönhető lemorzsolódás csökkentése érdekében tett lépések, úgymint a nyelvvizsga-célú nyelvoktatás, a hallgatók személyes megkeresése, motiválása a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga felvállalása érdekében, továbbá intézkedés szintjén a szakdolgozati eljárás rugalmassága, valamint az évközi záróvizsga megszervezése elősegítette a hallgatói hajlandóságot a képzés utolsó két mérföldkövének letételéhez. Ennek számszerű eredménye az elmúlt években: nyelvvizsga hiányában is eredményes záróvizsgát tett hallgatók száma 2017-ben 9 fő, 2018-ban 18 fő, 2019-ben 2 fő.
2019-ben az előző évhez képest egy fővel ugyan nőtt azon hallgatók száma, akik saját elhatározásból kérték jogviszonyuk megszüntetését, azonban az előző évekhez képest javuló tendenciát mutat. A pozitív elmozdulás oka annak is köszönhető, hogy törekedtünk
személyes kapcsolatban keresni a megoldást a felmerült problémákra, így csak nagyon
indokolt esetben választották a kilépést a főiskoláról.

7

Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Önértékelési jelentés és minőségfejlesztési program 2019
A fentieken túl tanulmányi tanácsadó szolgálatot működtetünk, amelynek elsődleges feladata a hallgatók felkészítése a tanulmányok során fellépő problémákra, kihívásokra a
képzés teljes ideje alatt. A tanácsadó – akinek elérhetősége, fogadóórája az intézményi tájékoztatóból is megismerhető – személyre szabottan segíti a hallgatók tantárgyválasztását, kurzusfelvételét, információt nyújt az előtanulmányi rendről, segítséget ad a hallgatókat érintő szabályzatok értelmezésében, a szakdolgozattal/záróvizsgával/nyelvvizsgával
kapcsolatos kérdésekben, az egyéni tanulmányi rend kialakításában, és tájékoztatást ad a
tanulmányokkal kapcsolatos lehetőségekről.
 Határon túli, elsősorban magyar, illetve magyarul beszélő hallgatók minél szélesebb körű bevonása az oktatásba.
2018/2019-es tanév őszi félév:
 Teológia: 20 fő
 Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 1 fő
2018/2019-es tanév tavaszi félév:
- Teológia: 15 fő
- Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 1 fő
2019/2020-as tanév őszi félév:
- Teológia: 18 fő
- Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 6 fő
A minőségfejlesztés / minőségfejlesztési program értékelése:
A minőségfejlesztés illetve az ezt tervezetten és rendszeresen megvalósító minőségfejlesztési program a Minőségpolitikánkban illetve a Minőségügyi kézikönyvünkben deklarált PDCA-elv szerint
zajlik le. Ennek értelmében egy időtálló küldetéstudattal és átgondolt, bejáratott minőségügyi rendszerrel rendelkező intézménynek – mint amilyen a főiskolánk is – nem fundamentális változásokra
van szüksége a minőség megvalósítása érdekében, hanem a már kialakult működés folyamatos javítására, azaz a minőségügyi rendszer következetes működtetésére. Az e szellemben fogant minőségfejlesztési programunkat tényszerűen az éves önértékelések keretében megfogalmazódó feladatok
összessége jelenti. A minőségfejlesztési programot alkotó – a jelen értékelés esetében a 2019. évre
irányuló, 2020-ban lezajlott önértékelés során kitűzött – feladatok menedzselése a Feladatkövető
Rendszerrel történt illetve történik, egyszersmind itt valósult meg a feladatteljesítések regisztrálása
is (részletesen lásd az E0-2 sz. „Feladatkövető Rendszer” c. folyamat/eljárásrend értékelését).
Ugyanakkor a MAB LB jelentésében írtakkal ezen a téren is szakmai véleményeltérést jeleztünk. (A
MAB LB jelentéssel illetve határozatokkal kapcsolatban részletesebben lásd a „2. A minőségügyi
rendszer átfogó, rendszerszempontú értékelése” c. fejezetet.)
A rendszerszintű kereteket tekintve tehát intézményünkben adottak a minőségfejlesztés feltételei, az
egyes feladatok teljesítése, határidőtartása továbbra is gyakran hagy kívánnivalót maga után (lásd az
imént említett eljárásrend értékelését). Mindez jelentős részben ismételten a munkaerő-kapacitás
korlátaira vezethető vissza.
A Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia értékelését lásd az E1-2 jelű, Az éves kutatási terv és
oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c. folyamat/eljárásrend értékelésénél.
3.7. A Keresztény Advent Közösség rendelkezései a Sola Scriptura Teológiai Főiskola működésével kapcsolatosan (a Főiskola és a fenntartó egyház kapcsolata)
A főiskola fenntartója továbbra is a Keresztény Advent Közösség, amely elkötelezett a főiskola
további működése mellett. A felek közötti kapcsolat kifogástalan, harmonikus. A Keresztény Ad8
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vent Közösség a főiskola működését jelentős részben fedező anyagi forrásokat folyamatosan biztosítja, és kész ennek a jövőbeni fenntartására. A főiskola rektora évente beszámol a fenntartó küldöttgyűlése számára az intézmény működésének aktuális helyzetéről, eredményeiről és megoldandó
nehézségeiről. A főiskola képzéseinek a saját köreiben való ismertté tételében a fenntartó is aktívan
közreműködik.
A MAB korábbi ajánlásának megfelelően, a fenntartó egyetértésével 2019. év elején változtattunk a
szenátus összetételén, melyet a Szervezeti is Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rend
20.§ (2) bekezdés b) pontjában, illetve (6) bekezdésében akként rögzítettünk, hogy a szenátusnak
állandó tagja a fenntartó egyesület által delegált személy, a fenntartó elnöke pedig a szenátusi értekezletek állandó meghívottja. A fenntartó ilyen módon a főiskola működésével kapcsolatos döntésekben, szavazati illetve tanácskozási jogának megfelelően közvetlenül is részt vesz.
A főiskola közhasznú jogállásából adódóan a fenntartó háromtagú felügyelőbizottságot hozott létre,
melynek hatásköre kiterjed a főiskola működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére, az éves beszámoló és közhasznúsági mellékletének jóváhagyására. A felügyelőbizottság tagja a főiskola szenátusának ülésén tanácskozási joggal szintén részt vehet.
A fenntartó átdolgozta, és a KERAK Ügyintéző Bizottsága 2019 augusztusában elfogadta A Keresztény Advent Közösség rendelkezései a Sola Scriptura Teológiai Főiskola működésével kapcsolatosan elnevezésű dokumentumot, mely – a főiskola autonómiájának tiszteletben tartása mellett – követelményeket határoz meg az oktatók és más munkakörben foglalkoztatottak alkalmazására vonatkozóan, rögzíti a finanszírozással, a hallgatók felvételével, a szociális és más juttatásokkal kapcsolatos irányelveket. Az intézmény belső szabályzatai a dokumentum rendelkezéseivel teljes összhangban vannak.
4. OPERATÍV SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE
4.1. Szabályzatok (benne a követelményrendszerek és az Intézményi tájékoztató) értékelése
A szabályzatok felülvizsgálata és – egyes területeken újak megalkotása – megtörtént a felelősök
részéről. Változtatások, korrekciók az alábbiakban részletezettek szerint váltak szükségessé.
Intézményi tájékoztató
A dokumentum 2018/19-es tanévben nyomtatott formában nem jelent meg, ezért hírlevél formájában, valamint a honlapon tájékoztattuk a hallgatókat. A 2019/20-as tanév megkezdése előtt a tájékoztató magyar és angol nyelven (magyar nyelven nyomtatásban is) megjelent, a hallgatók számára
e-mailben is eljuttatuk, valamint elérhetővé tettük a főiskola honlapján. Az intézményi tájékoztató
megfelel a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 53.§-ban szereplő alapelveknek és tartalmi követelményeknek.
Képzési és kimeneti követelmények
A 180 kredites szak indításával kapcsolatos követelményeknek megfelelően az új KKK-t a fenntartó
kezdeményezésére kidolgoztuk, a 240 kredites képzés 18/2016 (VIII.5.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet VIII. pontja alapján kidolgozott KKK-jában változás nem történt.
Iratkezelési szabályzat
Az iktatási rendszer és az iratkezelés egységessé tétele érdekében – a 2018-as önértékelési jelentésben meghatározott határidőre – sor került az Iratkezelési Szabályzat teljeskörű átdolgozására. A
módosítások érintették a küldemények átvételének, nyilvántartásba vételének valamint selejtezésé9
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nek rendjét, továbbá az intézményben előforduló irattípusoknak megfelelően részletesen kidolgozásra került az irattári terv. Az átdolgozott szabályzatot a szenátus elfogadta, azt az intézmény honlapján közzétettük.
Kollégiumi szabályzat
A főiskola kollégiumának nyilvántartásba vételével szükségessé vált a kollégiumi szabályzat megalkotása. A norma tartalmazza a kollégiumvezető és a kollégiumi bizottság feladat- és hatáskörét, a
kollégiumi tagsági jogviszony feltételeit, a kollégiumi tag jogait, kötelességeit, a díjak meghatározásának rendjét, valamint a kollégium házirendjét. A HÖK véleményezését követően a szabályzatot
a szenátus elfogadta, azt az intézmény honlapján közzétettük.
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az Európai Unió adatvédelmi szabályozásának (GDPR) való megfelelés biztosítása, és a feltételek
meglétének folyamatos vizsgálata érdekében külső adatvédelmi szakértő bevonásával – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítésén kívül – az alábbi feladatokat hajtottuk végre:








intézményi adatvagyon felmérés,
adatkezelési nyilvántartás elkészítése,
adatkezelési tájékoztatók elkészítése (hallgatói, dolgozói, honlapra),
érdekmérlegelési tesztek elkészítése,
adatvédelmi incidensek nyilvántartásának kialakítása,
incidenskezelési szabályzat elkészítése,
a kapcsolódó szabályzatok és eljárásrendek felülvizsgálata.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az érintettek megkapták, a szükséges nyilatkozatokat
aláírták, a vonatkozó szabályzatok és tájékoztatók, valamint az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
a honlapon megtalálható.
Baleset- és tűzvédelmi szabályzat
Szintén külső szakértő bevonásával, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítettük el a főiskola hallgatóira és munkavállalóira vonatkozó baleset- és tűzvédelmi szabályzatot. A bevont szakértő a nappali munkarendű hallgatók és a munkatársak számára kötelező éves oktatást megtartotta, a
levelező munkarendű hallgatók pedig a szabályzat e-mailen történő megküldésével kapták meg a
szükséges tájékoztatást, melynek tényét aláírásukkal igazolták.
4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése
A folyamatok illetve az ezeket leíró eljárásrendek a minőségorientált működés – illetve ezzel összefüggésben a minőségbiztosításra vonatkozó MAB előírások és ajánlások – súlyponti részét képezik.
Ennek megfelelően felülvizsgálatuk kiemelt figyelemmel, a folyamatellenőrzés és a visszacsatolás
specifikus előírásai szerint történt meg (ezek részleteit lásd az E0-1 sz., Partneri visszajelzések
gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés c. eljárásrendben).
Ugyanakkor a MAB LB jelentésében írtakkal ezen a téren is szakmai véleményeltérést jeleztünk. (A
MAB LB jelentéssel illetve határozatokkal kapcsolatban részletesebben lásd a „2. A minőségügyi
rendszer átfogó, rendszerszempontú értékelése” c. fejezetet.)
A folyamatok kapcsán a gazdaszemlélet, a felelős hozzáállás kialakítása és a szabályszerű működés
mélyítése továbbra is fontos célt jelent a Főiskola számára.
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E0-1 Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés
Szöveges minőségértékelés
A folyamat az elmúlt évben is megfelelően működött. A kapcsolódó eljárásrend aktualizálása – amit
néhány kisebb változás tett szükségessé – e jelen felülvizsgálat keretében megtörtént.
A 2019. évre vonatkozó, 2020-ban elvégzendő hallgatói igény és elégedettségmérést, valamint a
Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó mérést az időközben kialakult pandémiás helyzet
miatt ebben az évben elhalasztottuk.
E0-2 Feladatkövető Rendszer
Számszerű minőségértékelés
FKR-ben rögzített feladatok száma 2019-ben:
Határidőre teljesített feladatok száma:
Határidőre nem teljesített feladatok száma:

Feladatelmaradási arány =

61 db
53 db
6 db

Határidőre nem teljesült feladatok száma
x 100% = 9,83%  4 (jó)
Évi összfeladatszám

Szöveges minőségértékelés
A 2016. óta rendelkezésre álló Netsoft Kft. OKOS-CRM szoftver által működtetett feladatkövető
rendszer felügyeletét 2019-ben a Tanulmányi Osztálytól a főtitkár vette át. Az újraindítást követően
a munkatársak tájékoztatást kaptak a rendszer használatáról. A 2019-ben rögzített 61 feladatból 6
nem teljesült határidőre, ebből 4 feladat módosított határidővel teljesült, egy feladat objektív körülmények miatt (helyhiány) kivitelezhetetlenné vált, 1 feladat pedig határidő módosítással a következő évre tolódik. Az elsődleges határidőre nem teljesült feladatok mindegyike halasztható volt, a
nem teljesülés nem okozott fennakadást a főiskola működésében, nem eredményezte külső szerv
vagy hatóság által meghatározott határidő elmulasztását. A 2018-as év 70%-os feladatelmaradási
arányához képest a 2019-es év 9,83%-os aránya a koordináltság és a munkafegyelem terén jelentős
előrelépést mutat.
E0-3 A főiskolát érintő jogszabályi rendelkezések nyomon követése és nyilvántartása
Szöveges minőségértékelés
A jogszabályi változások figyelemmel kísérése az eljárásrend szerint rendben zajlott, a belső szabályzókat értintő szükséges módosítások megtörténtek, a főiskola vezetése és az érintettek a változásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat időben megkapták.
E0-4 A Főiskola hivatalos levelezésének adminisztratív ügyintézése
Szöveges minőségértékelés
Az eljárásrend felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy
az eljárásrend számos pontja a főiskola korábbi működéséhez igazodott, továbbá a benne foglalt
tevékenységeket az Iratkezelési Szabályzat is rögzíti. A párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében az eljárásrendet az IMÉB 2019. március 14-én kelt, IMÉB-1/2019. számú határozatával hatályon kívül helyezte.

E0-5 Határozat Nyilvántartó Rendszer
Számszerű minőségértékelés
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Jegyzőkönyvben rögzített határozatok száma: 37
Határozat Nyilvántartó Rendszerben rögzített határozatok száma: 37
Határozatdokumentálási arány: 100%  5 (kiváló)
Szöveges minőségértékelés
A Határozat Nyilvántartó Rendszer újraindítása a 2018-as önértékelési jelentésben meghatározott
határidőre megtörtént. A rendszer az interneten keresztül is elérhető SPL-NAS01 hálózaton került
elhelyezésre, melyhez a folyamatgazdának szerkesztési, a munkatársaknak olvasási jogosultsága
van. A nyilvántartás táblázatos formában rögzíti a határozatok főbb paramétereit, valamint tartalmazza a határozatokat és a határozatok meghozatalát alátámasztó forrásjegyzőkönyveket. A 37 rögzített határozat közül 35-öt a szenátus, egyet-egyet pedig az IMÉB és a Kollégiumi Bizottság hozott. A szenátus határozatai – a közhasznú jogállásból fakadó kötelezettségek miatt - a főiskola honlapján is elérhetőek.
E1-1 Képzési programok összeállítása, indítása
Szöveges minőségértékelés
A SSTF képzési programjai a 2019-ben is problémamentesen zajlottak le.
Egy szakon és egy szakirányú továbbképzésen folyt képzés:
1. Teológia szak,
2. Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés.
A tantárgyleírások felülvizsgálata megtörtént, ezek elérhetők a honlapon és az ETN-ben is.
A nyári szeminárium/főiskolai tábor, valamint az éves konferencia szakmai programja 2019-ben is
magas színvonalú volt. Előadások és szemináriumok váltották egymást, amelyeket a Főiskola oktatói tartottak.
2019 szeptemberétől, kéthavonkénti rendszerességgel elindítottuk a szabadfőiskolai kurzust, amely
nyitott minden érdeklődő számára. Végzett és jelenlegi hallgatóink, valamint külsős érdeklődők régi
igénye volt, hogy a főiskolai oktatói tartsanak olyan előadásokat, amelyek kiegészítik a főiskola
tematikáját. Az egyes előadások megbeszéléssel zárulnak. Akik igazoltan részt vesznek húsz előadáson, továbbá kitöltenek egy, az előadások témáihoz kapcsolódó tesztet, valamint elkészítenek a
témák valamelyikéhez kapcsolódó, 3–5 oldalas esszét, azok részére a főiskola tanúsítványt állít ki.
A 2019-es esztendő egyik fejleménye volt, hogy az Oktatási Hivatalnál kezdeményeztük a 180 kredites teológai alapképzési szak indítását. Ezzel kapcsolatban részletesen lásd a „3.6 Stratégia, stratégiai célkitűzések és a múlt évi minőségfejlesztési program értékelése” c. fejezet vonatkozó pontját.
E1-2 Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete
valamint a Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia értékelése
A főiskola oktatóinak 2019. évi értékelése az éves kutatási tervek alapján:
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Számszerű minőségértékelés

(F: főfoglalkozású szakmai
munkaviszonyban
továbbR: részfoglalkozású képzés
munkaviszonyban)
(félév)

publikáció (db)

recenzió

tudományos
előadás
(db)

tanulmány könyv/jegyze könyv/jegyzet jegyzet átdolt 50 o. alatt
50 o. felett
gozása 50 o.
alatt

2 (4
pont)
2 (4
pont)
3 (6
pont)

2 (4 pont)
1 (2
pont)

Dr. Csabai Tamás

1 (2 pont)

Dr. Kocziszky Éva

2 (5 pont)

Dr. Prancz Zoltán

4 (9 pont)

Dr. Vankó Zsuzsa

3 (6 pont)

Holló Péter
Kocsis Péter

3 (8
pont)
1 (2
pont)
2 (5
pont)

1 (10 pont)

1 (10 pont)

3 (6 pont)
2 (4
pont)

2 (5
pont)

2 (6 pont)

Kovács Zoltán

1 társszerzős
(2 pont)

Nagy Sándor
Nagy Viktória

2 (4
pont)

1 (3 pont)

1 (3
pont)
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szakszöveg fordítása (db)

tanulmány/
fej.

Bödör Zoltán

Budai Zsófia

segédanyag
(db)

jegyzet átdolgozása 50 o.
felett

Ágoston Annamária

Buda Péter

külső
hivatkozás

könyv
50 o.
alatt

TDK
témavez.

összesen (értékelés)

könyv
50 o.
felett
4 pont
3 (elfogadható)
4 pont
3 (elfogadható)
10 pont
5 (kiváló)
2 pont
2 (rossz)
2 pont
2 (rossz)
23 pont
5 (kiváló)
10 pont
5 (kiváló)
21 pont
5 (kiváló)
6 pont
3 (elfogadható)
15 pont
5 (kiváló)
2 pont
2 (rossz)
0 pont
1 (elfogadhatatlan)
10 pont
5 (kiváló)

Szöveges minőségértékelés
A folyamat illetve a kapcsolódó eljárásrend továbbra is megfelelőnek tűnik az elé tűzött cél elérése
szempontjából. Ugyanakkor az értékelés szempontjait a következő, 2020-as tárgyévi értékelésnél
szeretnék bővíteni a következő minőségjellemzőkkel: Publikációk kategória – társszerzős könyvek,
tanulmányok; Ismeretterjesztő előadások.
A fenti összesítő táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy az oktatók többsége aktív és produktív kutatási évet tudhat maga mögött. Az összkép nagyjából hasonló a tavalyi évhez. Továbbra is feladat az
oktatók külső szakmai fórumokon való megjelenésének ösztönzése és az egyéni kutatómunkatovábbtanulás támogatásán túl a kooperatív, tanszékek közötti munka fejlesztése.
A 2020-as évre vonatkozó kutatási tervek oktatónkénti összeállítása, bekérése és regisztrálása –
jelentős késéssel ugyan – de megtörtént.
Feladat:
Az E1-2 eljárásrendbe az új minőségjellemzők bevezetése, pontértékük meghatározása, továbbá az
eljárásrend ezek alapján való korrigálása.
Felelős: Nagy Viktória
Határidő: 2020.09.01.
Tanszékközi tudományos munka:
A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység összehangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik.
1) A Biblia-fordítás revíziós műhely – a Károlyi-féle bibliafordítás revideálására létrejött tanszékek
közi munkacsoport – munkája azért fontos, mert a számos új magyar fordítás ellenére, továbbra is
fennmaradtak tisztázandó kérdések egyes igehelyek értelmezésénél, fordításánál. Ezekben az esetekben nem csupán nyelvi kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok
feltárása is elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. Ezért kommentárok olvasása, egybevetése is
szükséges az eredeti héber, arám és görög szövegek nyelvi elemzése mellett, illetve a különböző
fordítás-megoldások figyelembe vétele. Az ezzel kapcsolatos tudományos teológiai munka hatékonyan segíti a gyakorlati igehirdetői munkát, illetve hasznára válik a gondolkodóan olvasó, az igei
kijelentések megértésére törekvő Biblia-forgatóknak is. A főiskola folyóiratában időről-időre megjelentetünk cikkeket arról, hogy hogyan, milyen úton jutottunk bizonyos eredményhez, egyes igék,
igeszakaszok fordítás-revíziója során. A főiskola oktatói közül Bödör Zoltán, Kovács Zoltán, Ágoston Annamária és Vankó Zsuzsa dolgoznak ebben a munkacsoportban. A 2019-es évben az ószövetségi messiási jövendölések voltak a fordítói munka középpontjában.
2) Ószövetségismeret műhely: A közös tanszéki munka célja egy egységes Ószövetségismeret jegyzet készítése, amelynek egyes fejezetei vázlatosan már rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes
ószövetségi könyvek bevezetéstani ismereteit, tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét, főbb eszmei mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a
tanszék minden tagja részt vesz.
3) 20. századi egyháztörténelem műhely: Az Egyház- és Vallástörténeti Tanszék keretében 2018ban létrehozott új műhelyben részt vevő oktatók közös kutatási témája: A szakrális és temporális
kapcsolatának változó teológiái a 20. században: 1. Totalitárius ideológiák és kereszténység: az elnyomástól a kollaborációig és a nyílt együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és
posztmillenarista társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és kereszténység.
4) Fordítói munkacsoport: A Főiskola a hallgatóbarát oktatási tevékenységének fejlesztése érdekében megszervezte a Fordítói munkacsoportot. Ez a tanszékek között működő, adott esetben hallgatókat is foglalkoztató tudományos-kutatói egység kettős célt szolgál. Egyrészt a tanszékek által fontosnak ítélt idegen nyelvű könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. Másrészt a munkacsoportban dolgozó oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló, magyarul gyengén,
vagy egyáltalán nem beszélő hallgatók oktatását, oktatási segédanyaghoz jutását és vizsgáztatását
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végzik el. (Jelenleg 2 aktív hallgatót oktatunk, angol nyelven). Ennek a munkacsoportnak a tevékenysége 2019-től bővülhet a mobilitási ablak bevezetése után. Fontos fejlemény, hogy egyik oktatónk részt vesz az ELTE BTK által szervezett európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzésen.
5) A Főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
szerkesztősége. Ennek részletes értékelését lásd az E1-7 eljárásrendnél.

A főiskola által szervezett tudományos konferencia
A főiskola május 9-én rendezte meg a szokásos évi tudományos konferenciáját, az alábbi témákkal
és előadókkal:


A vallási pluralizmus ideológiája bibliai nézőpontból. Miért időszerű ez a téma ma? John
Hick nézeteinek kritikája (Kocsis Péter)
 A keresztény hit és az (egészséges) racionalitás – Az ettől megüresedett kereszténység (egészségtelen) jelensége. Min alapszik a keresztény hit racionalitása? A hagyomány és a miszticizmus felerősödése korunkban, a racionalitás rovására (Dr. Vankó Zsuzsanna)
 „Gramma, graphé, logos“ – Írás, betű és szó. Mai mediológiai szempontból és a páli levelekből vett néhány példán (Dr. Kocziszky Éva)
 Az önreflexív értelem kifejlődése, mint az evolúcióelmélet belső ellentmondása (Dr. Prancz
Zoltán)
 Kereszténység, zsidóság, antiszemitizmus Magyarországon. 1919–1944 (Dr. Miklós Péter)
A konferencia záróeseménye a Kislány a pokolban című holokausztmonodráma volt a Kazán István
Kamaraszínház előadásában.
A Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia 2018/2019-2023/2024 éves értékelése
Összességében elmondható, hogy a KFIS-ben megfogalmazott stratégiai célok mindegyik területén
történtek előrelépések a 2019-es évben. A folyamatos stratégiai célok (pl. oktatói továbbképzés és
létszámbővítés, tananyagfejlesztés, Sola Scriptura Teológiai szakfolyóirat rendszeres megjelenése,
hallgatói tehetséggondozás, tudományos konferencia szervezés stb.) területén a korábbi évekhez
hasonló, folyamatos teljesítés történt, ugyanakkor néhány területen a korábbi évekhez képest minőségi változást sikerült elérni:
 biatorbágyi épület további infrastrukturális fejlesztései: a kollégium és a pinceszint kialakítása, a
fűtés korszerűsítése, továbbá a használatba vételi engedély megszerzése. (Bővebben lásd. 5.2. fejezet)
 a könyvtári állomány bővítése keretében a JStor digitális könyvtár előfizetése Teológia/Vallás
témakörben
 megkezdtük a Magyarországi (20. századi) adventtörténelem levéltár anyagainak digitális feldolgozását.
 külső szakmai kapcsolatok bővítése területen kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk az Országos
Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel. Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemmel kötött megállapodás értelmében teológus alapszakos végzettséggel rendelkező hallgatóink a Zsidó kultúratörténet (MA) képzésén folytathatják tanulmányaikat. Emellett hallgatóink figyelmét arra is felhívjuk,
hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem Teológia (MA) képzésén, hitéleti elkötelezettségtől
függetlenül ugyancsak van lehetőségük a mesterfokozat megszerzésére.
További szakmai-gyakorlati együttműködés kialakítása történt meg a következő intézményekkel:
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 Keresztény Advent Közösség,
 Comenius Általános Iskola (Szekszárd),
 Keresztény Advent Közösség Idősek Szociális Otthona
 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
 A MAB ajánlásainak megfelelően továbbra is dolgozunk egy új, 180 kredites teológiai alapképzési szak indításán.
A KFIS stratégiai céljai közül a leginkább fejlesztésre szoruló terület továbbra is a külső partneri
kapcsolatok és keretmegállapodások keresése és kiépítése, továbbá a Mobilitási ablak részleteinek
kidolgozása.
A főiskola 2020-as évre vonatkozó kutatási tervét lásd a mellékletben.
E1-3 Tanulástámogatás
2019-ben az eljárásrend átdolgozásra került. Az eljárásrend részletesen tartalmazza az évfolyamfelelősi rendszer működtetése és a tanulócsoportok szervezése kapcsán elvégzendő feladatokat, valamint a már abszolutóriumot szerzett hallgatók támogatásának elemeit a diploma megszerzésében
(motivációs és szakmai támogatás a záróvizsgára való felkészüléshez, a szakdolgozat megírásához).
Szöveges minőségértékelés
Az eljárásrend egyik új eleme az évfolyamfelelősi rendszer kialakítása és bevezetése volt. Minden
évfolyamhoz egy olyan oktatót neveztünk ki évfolyamfelelősnek, aki mintegy osztályfőnökként
funkcionált az év során (1. évfolyam: Nagy Viktória, 2. évfolyam: Nagy Sándor, 3-4. évfolyam:
Ágoston Annamária, nappali: Nagy Sándor). Feladatuk, hogy személyesebb kapcsolatot alakítsanak
ki az adott évfolyammal, bekapcsolják a hallgatókat a főiskolai információ-áramlásba, igyekezzenek közösséget teremteni, emellett segítséget nyújtsanak a hallgatóknak bármilyen tanulmányi és
személyes jellegű kérdésben. Az évfolyamfelelős oktatók munkáját az évfolyam-megbízott hallgatók támogatják, akik közvetítő szerepet töltenek be az évfolyam felé. Az 1. évfolyam évfolyamfelelőse szervezésében 2019-ben egy alkalommal iskolán kívüli program (múzeumlátogatás) megtartására is sor került.
Tanulócsoport megalakítására a Bibliai etika és antropológia tantárgy kapcsán került sor Ágoston
Annamária közreműködésével, melyek időpontját a levelező munkarendű hallgatók konzultációs
napjaihoz igazítottuk. A tanulócsoport célja az elsőéves hallgatók felkészítése a gyakori elakadási
pontot jelentő Bibliai etika és antropológia – A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája összevont szigorlatra. A tanulócsoportban 2019-ben 40 hallgató vett részt. További lehetőségként a
2018/19-es tanév tavaszi félévében a tudományos írásbeli munkák kutatási metodikáit, valamint
tartalmi és formai követelményeit ismertető fakultatív kurzust vezettünk be Dr. Csabai Tamás vezetésével.
A hallgatói lemorzsolódást további tanulmányi és mentális támogatást biztosító intézkedésekkel is
törekszünk csökkenteni. Cél a már abszolutóriumot szerzett hallgatók támogatása a diploma megszerzésében (motivációs és szakmai támogatás a záróvizsgára való felkészüléshez, a szakdolgozat
megírásához). Az intézkedésekben fontos szerep jut a Tanulmányi Osztály munkatársainak, akik
minden negyedév végén a mindenkori 1-4 évvel korábban abszolvált hallgatókkal felveszik a kapcsolatot, és emlékeztetik őket arra, hogy a kreditjeik megszerzése után 5 éven belül van csak lehetőségük a záróvizsga letételére. A szakdolgozati munka előre haladásának és a konzultációk folyamatosságának fenntartása érdekében együttműködési dokumentációt vezettünk be a konzulens ellen16
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jegyzésével.
A fentieken túl a főiskola tanulmányi tanácsadó szolgálatot működtet, amelynek elsődleges feladata
a hallgatók felkészítése a tanulmányok során fellépő problémákra, kihívásokra a képzés teljes ideje
alatt. A tanácsadó (2019-ben Flogny Károly) elérhetősége, fogadóórája az intézményi tájékoztatóból is megismerhető. Személyre szabottan segíti a hallgatók tantárgyválasztását, kurzusfelvételét,
információt nyújt az előtanulmányi rendről, segítséget ad a hallgatókat érintő szabályzatok értelmezésében, a szakdolgozattal/záróvizsgával/nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésekben, az egyéni tanulmányi rend kialakításában, és tájékoztatást ad a tanulmányokkal kapcsolatos lehetőségekről.
E1-4 Idegennyelv-oktatás szervezése, megtartása és felügyelete
Szöveges minőségértékelés
A bibliai héber nyelv, mint szabadon választható tantárgy, továbbra is népszerű a főiskolán, bár
tendenciájában az figyelhető meg, hogy alacsonyabb a hallgatói létszám. A 2019. őszi félévben hét
hallgató kezdte meg tanulmányait, a felsőbb éves hallgatók közül további kettő (egy nappalis hallgató) folytatta a héber tanulmányait. Elvárásunk és célunk az, hogy a korábbi évek gyakorlatával
ellentétben, ne a folyamatos lemorzsolódás legyen a jellemző, hanem az, hogy a szerényebb számú
hallgatók végig tanulják a nyelvet főiskolai képzésük során. Ez hosszú távon csak úgy képzelhető el
reálisan, hogy a havi kontakt alkalmak mellett heti rendszerességű konzultációt biztosítunk. Terveink szerint, a 2020. tavaszi félévben ez a budapesti konzultációkkal fog megvalósulni, amely elérhető lesz mind kezdő, mind haladó nyelvtanulóink számára.
Jelentős könnyítés és előrelépés volt a héberes hallgatóknak az, hogy az oktató az utóbbi években
nemcsak a főiskolai előadásokat vette fel hanganyag formájában, hanem otthon is készített audio
anyagokat számukra. Ez segíti egyrészt a vidéki hallgatókat, akik nehezebben járnak be akár a biatorbágyi, akár a heti rendszerességű budapesti konzultációkra, másfelől a felsőbb éveseket, akiknek
már nincsen előadás a vasárnapi alkalmakon. Az utóbbiaknak az oktató ezeken a napokon is tart
konzultációt.
Minőségi változás volt a 2018. őszi félévtől, hogy a biatorbágyi konzultációs napokon videó felvétel készült az előadásokról az elsőéveseknek, melyek elérhetőek számukra egy közös (Google
Drive) tárhelyen.
Folyamatban van egy jegyzet megírása a Bibliai héber nyelv tantárgyhoz, ennek koncepciója még
alakul, és már elérhető egy minta fejezet.
A bibliai héber nyelvvel párhuzamosan folyik a bibliai görög nyelv oktatása is, szintén választható
tárgyként. A nappali tagozaton a haladó csoportban két hallgató, a kezdőben egy tanulja a nyelvet.
Ők nagyon gyors tempóban haladnak, így tanulmányaik lezárása után képesek lesznek a bibliai szövegeket szótárral fordítani. A levelezőn kezdő és újrakezdő csoport van, ők együtt tanulnak, az őszi
félévben összesen kilencen voltak. Itt ugyanúgy, mint a hébernél, a heti egyszeri konzultáció a bevezetéshez, illetve a nyelvi alapok elsajátításához elég.
Helyi oktatás keretében lehetőség nyílik formális képzésre és személyes konzultációra az angol
nyelvet tanulók számára. A 2016-ban indult a TWEC távoktató program egy 120 órás videó tanfolyam, ami B2-es (középfokú) nyelvvizsga szintre készít fel teljesen kezdőket. Ehhez van havi egyszeri személyes konzultáció Biatorbágyon, illetve választható, heti rendszerességű Skype-os tanóra.
(Mindez természetesen kijelölt tankönyvekkel, segédanyagokkal kísérve.) A résztvevők száma egyelőre szerény, de az intézményen belül elérhetővé tettük a diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga-célú képzést, és folyamatosan jelentkeznek hallgatók. A rugalmas időbeosztású program és a tanfolyam kedvező ára segít abban, hogy egyéni tempóban, de tanári segítséggel haladjanak tanulóink.
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A 2019/2020-es tanév 1. félévétől a nappali tagozatos hallgatók órarendjébe iktatva lehetőséget
biztosítunk az angol nyelv tanulására és a nyelvvizsgára való felkészülésre. A lehetőséget levelező
tagozatos hallgatók, illetve az intézmény dolgozói is igénybe veszik.
E1-5 A hallgatói tanulmányi munka értékelése (vizsgáztatás)
Számszerű minőségértékelés
2019-ben hallgatói igény- és elégedettségmérés nem volt.
Szöveges minőségértékelés
A vizsgáztatási folyamat rendben lezajlott, hallgatók részéről a vizsgáztatás lebonyolítására, módjára, a vizsgák értékelésére vonatkozóan panasz nem érkezett.
E1-6 Tudományos diákköri munka és tehetséggondozás
Számszerű minőségértékelés
Hallgatói publikálási arány =

Hallgatói publikációk száma a főiskolai lapban
Az összes publikáció száma a főiskolai lapban

= 0/19 = 0% →

elfogadhatatlan (1)
Szöveges minőségértékelés
A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiratban 2019-ben nem jelent meg hallgatói publikáció. Ez az
összes publikáció arányában nem elfogadható. A hallgatókat szakmai, tudományos igényű, ugyanakkor olvasmányos, közérthető tanulmányok írására továbbra is ösztönözni kell, illetve támogatni a
tehetséges hallgatókat ebben a munkában. A Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat szerkesztőbizottságának pedig továbbra is időt és figyelmet kell áldoznia a jövőben arra, hogy a megfelelő színvonalú hallgatói munkák elkészülését és megjelenését támogassa.
TDK:
Szöveges minőségértékelés
2019-ben a TDK felhívásra heten jelentkeztek. Két fő időközben jelezte, hogy mégsem tud részt
venni az eseményen, így végül öten maradtak. A járványhelyzet miatt a TDK konferenciát 2020
őszére halasztjuk.
E1-7 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztése és kiadása
Számszerű és szöveges minőségértékelés:
Az értékelés a 2019 / 1., 2. és 3 - 4. kiadványaira vonatkozik. Az eljárásrend alkalmas a kitűzött
célok megvalósítására. Az eljárásrend gyakorlata megfelel a leírásnak.
1. minőségjellemző: Lapjellemzők nyilvántartása:
 A cikkek rovatok (témák) szerinti megoszlása;
 A lapok terjedelme.
Az alapításkor tervezett rovatok:
 Gondolatok
 Írásmagyarázat
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Rendszeres teológia
Hermeneutika
Gyakorlati teológia
Lelkiismereti és vallásszabadság
Egyháztörténet
Vallástörténet
Biblia és régészet
Biblia és történelem
Biblia és filozófia
Biblia és természettudomány
Biblia és képzőművészet
Biblia és irodalom
Biblia és zene
Recenzió
Főiskolai Hírek

Új rovatok:
 Biblia és neveléstudomány (2013)
 Ajánló (2013)
 TDK-konferencia (2014)
 Biblia és pszichológia (2015)
 Biblia és tudománytörténet (2015)
 Biblia és jog (2016)
 Reformáció – 500 (2016)
 Könyvtár (2016)
 Emlékévek – 2017 (2017)
 Homiletika (2017)
 Biblia és építészet (2017)
 Reflexió (2018)
 Biblia és eszkatológia (2018)
 Bibliai etika/antropológia (2018)
 A reformáció öröksége (2018)
 Régi prédikációk – maradandó tanítások (2019)
 „Sola Scriptura” Konferencia
Az egyes cikkek rovatok szerinti megoszlása lapszámonként 2019-ban:
Rovatok

70. szám

71. szám

Gondolatok
Biblia és az irodalom
Lelkiismereti és vallásszabadság
Írásmagyarázat
Biblia és természettudomány
Egyháztörténelem
Hermeneutika
Rendszeres teológia
Biblia és zeneirodalom
Régi prédikációk – maradandó tanítások
„Sola Scriptura” Konferencia

x

xx
x
x
x
xK

x
x
x

72 -73.
szám
x
x

x
x

xK

xK

 K = külsős írás (a szerző nem a Főiskola oktatója)
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 H = hallgatói írás
Szerzők száma: 9
Cikkek száma: 19
A cikkek szerzők szerinti megoszlása:
 főiskolai oktatók (17)
 főiskolai hallgatók (0)
 külső szerzők (2)
Terjedelem:
Kitűzött arányok: 44-48 oldal, fő cikkenként 6-7 oldal, összesen kb. 130 000 - 135 000 karakter.
2019/1
(70. szám)
67 oldal
2019/2
71. szám
62 oldal
2019/3-4
72-73. szám
87 oldal
A számok terjedelme, a szerzők (oktatók, külső munkatársak) és a rovatok megoszlása megfelel a
kitűzött céloknak. Hallgatói írás a 2019-es számokban nem volt.
2. minőségjellemző: Lapfogyási arány:
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l
d
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n
y
s
z
á
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Lapszám

Összes példányszám

Eladott példányszám

Lapfogyási arány

2019/1

500

314

nőtt

2019/2

500

(2018/1-2: 300 → ) 335

nőtt

2019/3-4

500

(2018/3-4: 275 → ) 327

nőtt

Az egyes számok fogyási aránya nőtt. Így az évi 976 eladott példányszám ellensúlyozta az összevonás miatti (összes példányszám: 1500 a tervezett évi 2000 helyett) csökkenést.
2019-ben az előfizetések száma: 175 - nőtt.
Az előfizetők száma ennél kevesebb, mivel többen több lapszámra fizetnek elő.
(2008:188; 2009:212; 2010:220; 2011:225; 2012:232; 2013: ? ; 2014:228; 2015:174; 2016:171;
2017: 176; 2018: 168)
A minőségjellemző osztályozása:
90-70% = 4 (jó)
70-60% = 3 (elfogadható)
60% alatt = 2 (rossz)
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3. minőségjellemző (lapmegjelenési határidőtartás):
Az 1. szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 90. napja
A 2. szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 180. napja
A 3-4. összevont szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 360. napja

Lapmegjelenési határidőtartás 2019-ben:
0-60 nap = elfogadható
60 nap < = elfogadhatatlan
Évszám

Megjelenés dátuma

(2018/3-4

2019. 02. 05. - késés: 60 nap)

2019/1
2019/2
2019/3-4

2019. 05.02. (Késés: 60 nap)
2019. 07.19. (Késés: 19 nap)
2019. 11.08. (Időben)

A megjelenés: 1.szám (késés: elfogadható); 2. szám (késés: elfogadható); 3-4. szám (megjelent a
tervezett időben).
A folyóirat folyamatosan frissített tartalomjegyzékei (készíti: Kovács Zoltán) olvashatók a MATARKÁ-ban (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa).
A folyóirat népszerűsítésére külön felületet hoztunk létre a Főiskola honlapján. Ezen a cikkek szerzőinek válogatásában számos cikk teljes szövege ingyenesen hozzáférhető.
Távolabbi terveink között szerepel a folyóirat szakmai lektorálásának megvalósítása. Ennek részletei továbbra is kidolgozás alatt vannak. A szóba jöhető lehetőségek: on-line megjelenés vagy évente
egy lektorált kötet kiadása (évi 3 szám lektorálatlan megjelentetése mellett 1 kiemelt szám lektorált
megjelentetése, esetleg más címmel), amelyben helyet kaphatnak a már megjelent, legszínvonalasabb cikkek is.
E1-9 Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal és a Sola baráti kör koordinálása
Szöveges minőségértékelés
A végzett hallgatókkal való kapcsolattartás továbbra is folyamatos, minden jelentősebb programunkról (éves tudományos konferencia, nyári tábor) értesítjük őket. A diplomásoknak szóló Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésről a végzett hallgatók tájékoztatást kapnak, és közülük többen jelentkeznek is erre. Végzett hallgatóink számára hasznos továbbképzési lehetőséget
jelent a szabadfőiskolai kurzus elindítása 2019 szeptemberétől (részletesebben lásd az E1-3 folyamat értékelésénél).
E1-10 Fogyatékkal élő hallgatók támogatása
Számszerű minőségértékelés
1. minőségjellemző:
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A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók aránya =
=

A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók száma
A tanévre beiratkozott fogyatékkal élő hallgatók száma

Nem értékelhető.
2. minőségjellemző: Határidőtartás =

A határidőre teljesített feladatok száma
Az összes feladat száma

Nem értékelhető.
Szöveges minőségértékelés
A 2019-ban az intézménnyel nem állt hallgatói jogviszonyban fogyatékkal élő személy.
E2-2 Képzési és hallgatói ügyintézés
Az előző év önértékelési folyamatának eredményeképp 2019. év elején a tanulmányi adminisztráció
fontosabb folyamatait leíró E2-2 jelű, „Képzési és hallgatói ügyintézés” című eljárásrend teljes átdolgozása határidőre megtörtént. Az önértékelés rámutatott arra, hogy a korábban érvényben lévő
eljárásrend nem rögzítette teljes körűen és megfelelő részletességgel a teljes hallgatói életutat (a
felvételitől a diplomáig) lefedő intézményi feladatokat, továbbá nem tartalmazta azokat az év közben kialakított jó gyakorlatokat, amelyek alkalmazásának szükségességét az informális hallgatói és
oktatói visszajelzések is megerősítettek. Az átdolgozott eljárásrend elsősorban a Tanulmányi Osztályon folyó tevékenység szervezettségének, gördülékenységének biztosítását hivatott elősegíteni,
mely az adminisztratív ügyintézés színvonalának emelésével végső soron a hallgatók érdekeit szolgálja. A munkafolyamatok 2019-ben zökkenőmentesen zajlottak, az adminisztratív ügyintézés kapcsán hallgatói panasz nem érkezett.
Számszerű minőségértékelés
A 2019. évre vonatkozó, 2020-ban elvégzendő hallgatói igény és elégedettségmérést az időközben
kialakult pandémiás helyzet miatt ebben az évben elhalasztottuk.
E3-1 A Főiskola képzéseinek és kiadványainak népszerűsítése
Szöveges minőségértékelés
A hallgatók figyelmét továbbra is rendszeresen felhívjuk a Főiskola saját ismeretségi körükben történő népszerűsítésére. Emellett viszont nagy hangsúlyt fektetünk az érdeklődők közvetlen elérésére
és tájékoztatására is. Ennek legfőbb eszköze a Főiskola marketing tevékenységének rendszerezett és
folyamatos végzése, amelynek gerincét az online marketing aktivitás teszi ki. Az offline marketing
folyamatok továbbra is kimerülnek a képzéseinkről szóló tájékoztató szórólap nyomtatásában és
terjesztésében, amely gyakorlaton a jövőben sem tervezünk változtatni. A tájékoztatókhoz jelentkezési lapokat is mellékeltünk, így az érdeklődők minden fontos információhoz egyszerre jutnak hozzá. (A tájékoztatót minden jelentkezési időszak előtt néhány hónappal, frissített tartalommal elkészítjük és sokszorosíttatjuk, ez már évek óta gyakorlat a Főiskolánkon.) Új és régebbi kiadványainkra is folyamatosan felhívjuk a figyelmüket. A Keresztény Advent Közösség gyülekezeteinek, prédikátorainak és evangélizációs munkatársainak szórólapokkal, információkkal és kiadványokkal való
ellátása folyamatos. A helyi gyülekezetek értesülnek a Spalding Alapítvány kiadványairól (a Sola
Scriptura Teológiai Szakfolyóirat aktuális számáról, pl. rendszeresen küldtünk hírlevelet), bár itt
még mindig van lehetőség a szélesebb körű népszerűsítésre. Ennek keretében elkészült a folyóirat
aloldala a www.sola.hu weboldalon. Folyamatosan töltjük fel a régebbi cikkeket létrehozva egy
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komoly archívumot. A legfrissebb számnak mindig megjelentetjük a tartalomjegyzékét és az előfizetési lehetőség is promótálva van folyamatosan.
A főiskola facebook oldala, valamint youtube fiókja is folyamatosan üzemel és rendszeresen kerülnek fel újabb és újabb tartalmak ezekre a felületekre. A 2014 áprilisában elindult két rendszeres
hírlevél sorozatunk is (bizonyos témákról összeállított írások). Mindazok megkapják a sorozatok
tartalmát, akik ezt igénylik a főiskola honlapján. Ezzel leginkább azokat az érdeklődőket szeretnénk
megszólítani, akik a Biblia és egy teológiai képzés iránt nyitottak. 2018-ban két újabb hírlevél sorozat elindítása volt a cél, amiből az egyik valósult meg „Az elfelejtett Tízparancsolat – avagy a szabadság törvénye” címmel. Jelenleg 191-en iratkoztak fel a sorozatra. A másik sorozat félig készült
el. Ennek címe: A bibliaalapú lelkigondozás alapjai. A marketing tevékenység a facebook oldal, a
youtube csatorna és a hírlevél sorozatoknak köszönhetően folyamatos, azonban ezeken felül két
kiemelkedő időszakra koncentrálunk. Az első a márciustól május végéig tartó felvételi időszak, a
másik pedig a júniustól augusztus közepéig tartó pótfelvételi időszak. Ezen időszakok alatt fizetett
facebook és google adwords hirdetéseket is futtatunk a lehetséges új hallgatók elérése és tájékoztatása érdekében.
Egy újabb, nagyszabású fejlesztés is elindult a tananyagok és a tananyaghoz kapcsolódó segédanyagok népszerűsítése és elérhetővé tétele területén. Az összes elektronikus formában meglévő
jegyzetet, segédanyagot e-book formátumokban is elkészítjük (azw3, epub, mobi). Továbbá a jelenleg meglévő elektronikus formában is meglévő jegyzeteket és segédanyagokat tartalomjegyzékkel
ellátott, kattintható pdf és docx formátumúra cseréljük. A munkálatok folyamatosan zajlanak, néhány dokumentum cseréje már meg is történt.
Feladat:
Az újabb hírlevél sorozat befejezése és beüzemelése.
Felelős: Nagy Sándor

Határidő: 2020. 10. 31.

E3-2 A Főiskola honlapjának működtetése és karbantartása
Szöveges minőségértékelés
A főiskola honlapja 2019-ben formailag és tartalmilag is teljes egészében megújult. Az új honlap az
előzőhöz képest modernebb, letisztultabb, áttekinthetőbb, nagyobb mértékben szolgálja a hallgatók
és érdeklődők igényeit. Tartalmi újdonság, hogy a Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat az intézményi honlapon önálló aloldalt kapott, ahol az aktuális számok egy-egy kiemelt írása mellett az
archívumban elérhető a korábbi évfolyamok írásaiból összeállított válogatás.
Az új webolda-struktúra kialakítása miatt sor került a honlap működtetésének és karbantartásának
szabályait rögzítő fenti eljárásrend átdolgozására is. Ez egyrészt meghatározza az egyes rovatokat,
tartalmakat, másrészt felelőst és határidőt rendel az azokhoz kapcsolódó tevékenységekhez. A felület-gazdák feladata az adott tartalmak folyamatos aktualizálása, ők felelnek a dokumentumok, adatok pontosságáért. A honlap teljes tartalmának naprakészségét és pontosságát a folyamatgazda ellenőrzi, melynek érdekében folyamatosan tájékozódik a változásokról, rendszeresen ellenőrzi a honlap teljes anyagát és szükség esetén feladatot határoz meg a felület-gazdáknak.
E4-1 A hallgatói önköltség és kedvezmények ügyintézése és nyomon követése
Számszerű minőségértékelés
Hallgatói költségtérítések elmaradásának aránya:
2018/2019. II. félév: 2,5 % = 3 (elfogadható)
2019/2020. I. félév: 5,5 % = 2 (rossz)
2019. évre összesen: 4,2 % = 3 (elfogadható)
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Megnevezés

2018/2019. II.
félév

2019/2020. I.
félév

2019. év összesen

Elmaradt hallgatói költségtérítések összege (Ft)

182 000 Ft

494 950 Ft

676 950 Ft

Elvárt teljes hallgatói költségtérítés összege (Ft)

7 331 000 Ft

8 963 500 Ft

16 294 500 Ft

2,5%

5,5%

4,2%

Hallgatói költségtérítés elmaradások aránya
(%)

Szöveges minőségértékelés
Az eljárásrendben leírt folyamat 2019-ban elfogadhatóan működött, de célunk továbbra is az eredmény javítása. A hallgatói költségtérítés elmaradási %-a a második félévben magas, ebben a félévben ennek az oka az iskolát elkezdő, de szinte azonnal abba is hagyó diákok magas száma.
Az eljárásrend felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése az előző évi önértékelési
jelentésben meghatározott határidőre megtörtént.
E4-2 A Hallgatói Önkéntes Alap működtetése
Számszerű minőségértékelés
Megnevezés
Hallgatói költségtérítés kedvezmény összege Ft
Hallgatói költségtérítés kedvezmény %-a
Hallgatói költségtérítés kedvezményben részesült
hallgatók száma
Részletfizetési kedvezményben részesült hallgatók
száma

2018/2019. II.
félév

2019/2020. I.
félév

2019. év összesen

170 000 Ft

452 500 Ft

622 500 Ft

2,3%

4,8%

3,7%

17 fő

31 fő

48 fő

13 fő

21 fő

34 fő

A Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói költségtérítési kedvezmény-hányad:
2018/2019. II. félév:
208 % = kiváló (5)
2019/2020. I. félév
35 % = jó (4)
2019. évre összesen:
82 % = kiváló (5)
Megnevezés

2018/2019. II.
félév

2019/2020. I.
félév

2019. év összesen

Hallgatói Önkéntes Alapba befizetett összeg

353 000 Ft

159 640 Ft

512 640 Ft

Hallgatói költségtérítés kedvezmény összege Ft

170 000 Ft

452 500 Ft

622 500 Ft

208%

35%

82%

Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói
költségtérítés arány (%)

Szöveges minőségértékelés
Az Alap kiváló eredménye a nagyobb adományoknak köszönhető. A Hallgatói Önkéntes Alap
kommunikációja továbbra is fontos, figyelemfelkeltő tájékoztatások javasoltak, az alábbiak szerint:
 Minden év augusztusában és decemberében (a félévi beiratkozást megelőzően) hírlevelet küldünk ki az összes beiratkozott hallgatónak az Alap céljáról és az adományozás technikai részleteiről.
 A beiratkozáshoz szükséges információkat tartalmazó levélben (az újonnan felvételt nyert hallgatóknak kiküldendő levél) is közöljük az Alap létezését, célját és az adományozáshoz szükséges
technikai információkat.
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 Minden konzultációs napon egy adománygyűjtő dobozt helyezünk el erre a célra.
E4-3 Pályázatfigyelés és pályázatírás
Szöveges minőségértékelés
A pályázatfigyelés a fenti eljárásrendben szabályozott folyamatként valósult meg, olyan külső források keresésével, amelyek elősegítik a meglévő tárgyi feltételek fejlesztését, valamint előmozdítják
az új kezdeményezések és szolgáltatások elindítását. Az eljárásrend folyamatgazdája 2019-től a
főtitkár, aki a stratégiai célkitűzéseknek és a felmerülő fejlesztési igényeknek megfelelően célirányosan és rendszeresen monitorozta a meghirdetett pályázatokat. (A pályázatokon való részvételt az
a hitelvi szempont korlátozza, mely szerint intézményünk a működéséhez nem vesz igénybe állami
támogatást.) Ennek ellenére eredményként említhető, hogy a főiskola tevékenységének támogatására létrehozott Spalding Teológiai Képzésért Alapítvánnyal közösen, sikeresen pályáztunk a „Jeladó
Internet” elnevezésű magáncég honlapfejlesztésre kiírt pályázatára. Az elnyert pályázatnak köszönhetően a Spalding Alapítvány weboldala ez év júliusában mind tartalmában, mind megjelenésében
megújult.
Számszerű minőségértékelés
Sikeres pályázatok részaránya =

Sikeres pályázatok száma
x 100% = 100%  5 (kiváló)
Benyújtott pályázatok száma

4.3. Munkaköri leírások és szakmai adatlapok
A személyi, szervezeti változásoknak megfelelően a munkaszerződések és a munkaköri leírások
elkészítése időben megtörtént, a munkaügyekkel kapcsolatos jogszabályok nyomon követése a főtitkár és a gazdasági igazgató részéről folyamatos.
Az előző évi önértékelési jelentésben meghatározott feladatnak megfelelően az oktatók bevonásával
frissítettük a munkatársak szakmai adatlapjait, melyeket a megújult honlapon közzétettünk. Az
Nftv. 26.§ (1) bekezdésében rögzített kötelezettségnek való megfelelés érdekében intézményünk
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisát működtető
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal, és az intézményi adminisztrátorok kijelölését és oktatását követően megkezdtük az oktatók és kutatók publikációinak MTMTbe történő feltöltését.
Feladat:
Az oktatói és kutatói publikációk MTMT-be történő feltöltésének befejezése
Felelős: Kiss Andrea és Budai Zsófia
Határidő: 2020. 03. 31.
4.4. Tantervek, tananyagok, tantárgyleírások, jegyzetek és oktatási segédanyagok értékelése
Az aktuális tantárgyleírások, online jegyzetek, oktatási segédanyagok és vizsga-felkészülést segítő
kérdéssorok megtalálhatóak a Főiskola honlapján. Ezek a dokumentumok folyamatos fejlesztés és
bővítés alatt állnak. Az oktatók feladata, hogy minden félév előtt az aktuális tantárgyaikhoz tartozó
internetes tartalmakat ellenőrizzék és aktualizálják. Az oktatók elsősorban a vizsgáztatás során kapott visszajelzések alapján további segédanyagokat alakítanak ki, vagy már meglévőket alakítanak
át a hallgatói igények szerint. (2019-es évben készült új, hiánypótló segédanyag pl. a Bibliai etika
és antropológia tárgy tanulását segítő két féléves anyag elkészítése, továbbá a nagy prófétai könyvek tantárgyhoz kapcsolódó anyagok.)
25

Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Önértékelési jelentés és minőségfejlesztési program 2019
Az elkészült segédanyagok folyamatosan kerültek fel a honlapra.
A konzultációs napok előadásairól továbbra is hangfelvételeket készítettünk, ezek 7 napos határidővel kerültek fel a honlapra. A honlapon a régebbi előadások hangfelvételei is elérhetők, de jelenleg
nem kereshetők. A tervezett új, 180 kredites alapképzési szak indítása szükségessé tette a képzésben
érintett tantárgyak és a hozzájuk tartozó tantárgyleírások teljes körű felülvizsgálatát. A feladatot
minden oktató az eredeti határidőhöz képest – kb. 1 hónapos csúszással – 2019 április végégig elvégezte.
5. AZ OKTATÁS ÉS KUTATÁS SZEMÉLYI, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRGYI
FELTÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE
5.1. Az oktatás és kutatás személyi feltételeinek értékelése
2019-ben 21 fő oktatóval (alkalmazott vagy megbízásos), 9 fő egyéb szakterületi alkalmazottal valósult meg a Főiskola tevékenysége.
Oktatók: Ágoston Annamária, Bödör Zoltán, Buda Péter, Budai Zsófia, Csabai Tamás Dr, Füleky
Adrienne Éva, Holló Péter, Köbel Szilvia Dr., Kovács Zoltán, Nagy Sándor, Nagy Viktória, Neparáczki Nándor Dr., Prancz Zoltán Dr. (egyben minőségügyi vezető), Szathmáry Sándor Dr., Vankó
Zsuzsanna Dr., Erdősné Dr. Kovács Ágnes, Kocsis Péter, Prancz Szandra Mariann, Somogyi Lehel,
Siflisné Dr. Kocziszky Éva, Tóth Judit.
Könyvtáros: Lilik Laura
Kollégiumvezető: Pintér Klára
Egyéb szakterületi alkalmazottak: Bán László, Flogny Károly, Kegyes János, Kiss Andrea, Kriston
Klára, Nagy Bálint Zoltán, Orbánné Pősze Éva
2019.08.31-ével Füleky Adrienne Éva munkaviszonya megszűnt.
2019.12.08-ával Bán László munkaviszonya megszűnt.
2019.12.31-ével Csabai Tamás Dr. munkaviszonya megszűnt.
Új munkatársak/ új munkakörben (és belépésük időpontja):
Siflisné Dr. Kocziszky Éva (2019.02.01.), Kocsis Péter (2019.04.03.), Pintér Klára (2019.04.24.)
Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal főiskolánk stratégiai célkitűzése, egyben akkreditációjának feltétele. 2019-ben is történt előrelépés tudományos fokozattal rendelkező, illetve arra aspiráló oktatók alkalmazása révén. Mindemellett a fenti
célkitűzés továbbra is aktuális. Az oktatói állomány 2019-ben:
 6 fő PhD tudományos fokozattal rendelkező oktató (közülük 2 fő habilitált, illetve 1 fő az
MTA doktora), 3 fő teljes munkaidőben, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.
 3 fő PhD aspiráns (közülük 1 fő doktorjelölti jogviszonyban van, 1 fő abszolutóriumot
szerzett), 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.
 8 fő MA végzettséggel rendelkező oktató, 4 fő teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben,
2 fő pedig megbízási szerződéssel foglalkoztatott.
(A felsoroltakon kívül a főiskola Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésén 1
fő MA végzettségű munkatárs jogi alapismeretek tanára munkakörben oktat, óraadó
tanárként, megbízási jogviszonyban.)
Két, már a főiskolán oktató, tudományos fokozattal rendelkező munkatársat megbízási jogviszony
helyett munkaviszony keretében, 1 fő nyelvtanárt 2019.02.01-től mesteroktatói munkakörben foglalkoztat a főiskola.
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Az intézkedések célja egyrészt az intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott, valamint
tudományos fokozattal rendelkező oktatók számának növelése, másrészt az oktatók kreditterhelésének optimalizálása.
5.2. A Főiskola oktatási központja – infrastrukturális beruházások
Az emeleti kollégium és a pinceszint befejező munkálatait követően a teljes épületre 2019 májusában kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. A kollégium nyilvántartásba vétele az Oktatási Hivatalnál megtörtént.
A tervek szerint kialakított kollégiumban 18 db 1 férőhelyes szoba (a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal, ffi-női wc-kkel és zuhanyozó helyiségekkel együtt) áll rendelkezésre. Kialakításra került
egy közösségi célokat szolgáló társalgó-előtér és elkészült az innen nyíló apartman is, ami gondnoki
lakásként funkcionál. Egy 3 férőhelyes, asztali számítógépekkel, nyomtatóval és interneteléréssel
felszerelt tanulószoba, valamint teakonyha, mosóhelyiség, ágyneműraktár és vasalószoba is a hallgatók rendelkezésére áll. A kollégium teljes területén elérhető a wi-fi hálózat. A lakók biztonságát
24 órás telefonos ügyelet és mágneskártyás beléptetőrendszer szolgálja.
Az alagsorban lévő előadóterem, múzeum helyiség, 2 irattár, raktárhelyiségek és vizesblokkok (ffinői wc, zuhanyzó, mosdó), a földszinten a még hiányzó tanszéki szobák kialakítása, berendezése
befejeződött. A hallgatók sportolási lehetőségét szolgáló tornaterem, valamint – az anyagi eszközök
rendelkezésre állása esetén – a stúdió helyiség várhatóan 2020-ban készül el.
Jelentős infrastrukturális beruházás volt 2019-ben a fűtés korszerűsítése. A földszint fűtését biztosító fatüzelésű kazánt, illetve az emeleti elektromos fűtőpaneleket gázüzemű kazánnal működtetett
fűtési rendszer váltotta fel.
Feladat:
A tornaterem és a stúdió kialakításának befejezése.
Felelős: Pintér Klára, Nagy Bálint

Határidő: 2020.11.30.

Feladat:
A Patak utca felőli kerítés megépíttetése.
Felelős: Pintér Klára, Nagy Bálint

Határidő: 2020.11.30.

5.3. A könyvtár értékelése
Könyvtáros: Lilik Laura könyvtárvezető (2019. januártól júniusig: félállású; júliustól: teljes állású)
A kormányrendelet alapján kötelező, statisztikai célú adatszolgáltatás az OSZK Könyvtári Intézete
számára („JELENTÉS a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről”) nyomtatott változata megtekinthető
a Könyvtár irattárában.
Állomány
Állomány (2019. dec. 31-én): 29043 dokumentum (könyv, e-könyv, hangdokumentum, elektronikus, kotta)
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány: 17953 dokumentum
Előfizetett kurrens folyóiratok: 22 (nyomtatott); 144 (digitális, idegen nyelvű)
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Könyvek és kották térítésmentes igénylés útján az OSZK Mikes-programjából (a jegyzékek a
Könyvtár irattárában)
Ajándék (a kulturális kormányzat juttatása a felsőoktatási intézmények könyvtárainak): Magyarország vármegyéi és városai (Borovszky, hasonmás kiadás), 26 kötet
Állománygyarapításra fordított összeg (a kifizetett számlák alapján): 709 e Ft
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó: 215
Ebből újonnan regisztrált: 27
Kölcsönzött dokumentum: 241
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum: 453
A használóképzést szolgáló alkalmak: 18 (a résztvevők száma: 54)
A 2018-ban kijelölt feladatok
Megvalósultak az alábbiak:
Feladat: Az egyes tantárgyak oktatói által összeállított ajánlott olvasmányok listájának felülvizsgálata, az állományból hiányzó dokumentumok beszerzése (a tárgy évi lista értendő)
Feladat: a Könyvtár weboldalainak aktualizálása
Feladat: A digitális katalógus telepítése az olvasótermi új beszerzésű számítógépekre
Akkreditáció
Az intézményi akkreditációra való felkészülés keretében végzett, a Könyvtár működését érintő minőség-fejlesztő intézkedések:
- protokoll kidolgozása a könyvtárhasználók személyi adatainak az adatvédelmi törvénnyel összhangban való kezelése érdekében (a korábbi gyakorlat felülvizsgálata, a többszörös adatnyilvántartás megszüntetése, a személyi adatok törlése a hallgatói jogviszony megszűnése után)
- protokoll kidolgozása a szakdolgozatok tárolására és kutathatóságára az ezeket szabályozó törvényi előírások értelmében
- protokoll kidolgozása az oktatók és a könyvtáros együttműködésére a könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében
- az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférés bővítése érdekében előfizetés a JTOR digitális
könyvtár tartalmára a Teológia/Vallás témakörében
- előfizetés további három magyar nyelvű nyomtatott szakfolyóiratra
- a raktári helyhiány enyhítésére az oktatásban használt kézikönyvek áthelyezése tudományterületenként az egyes tanszéki szobákba
- hallgatóbarát tartalmak feltöltése a Könyvtár weboldalára (a kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke /linkgyűjtemény ezek nyilvános hozzáférésű digitális szövegeihez, illetve egyéb hasznos oldalakhoz / a szakdolgozatok jegyzéke
- a szabadpolcos kereséshez nyomtatott szakrendek kihelyezése
Infrastrukturális beruházások:
- nagyteljesítményű elektromos fali melegítő
- jó minőségű, esztétikus kartondobozok a feldolgozásra váró könyvek tárolására
Feladat 2020-ban
Feladat: a meglévő polcrendszer bővítése; az ún. „B” Könyvtár elhelyezése a Könyvtár helyiségei
közelében
Felelős: Gazdasági Osztály; könyvtárvezető
Határidő: a lehetőségek szerint
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5.4. A számítástechnikai, valamint az oktatás- és irodatechnikai ellátottság értékelése
A Tanulmányi Osztály, a Könyvtár, a Gazdasági Igazgatóság, a Főtitkár, a Tanszékek és a Rektorhelyettes az Oktatási Központban közös belső hálózaton dolgoznak. A meglévő gépek rendben működnek, mindegyik számítógépen Windows 10-es verzió az operációs rendszer és mindegyik gépen
működő Panda vírusvédelmi és tűzfal program előfizetésünk van. A továbbra is 5 multifunkcionális
nyomtató, 4 lézernyomtató, 1 hordozható fotószkenner szolgálja a működést. Két előadóteremben
1-1 nagyméretű, motoros vetítővászon működik, így a meglévő 3 nagy felbontású projektor (1 beépített és 2 hordozható) teljesítményét maximálisan ki tudjuk használni. A külső informatikai cégekkel az együttműködésünk zavartalan, a rendszerek, a weboldalunk rendben működnek. A FIR-be
történő adatok küldésének hitelesítéséhez, a digitális aláírás jogosult felhasználója a Tanulmányi
Osztály vezetője.
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