A MAB 2015/2/VIII/1. sz. határozata

Határozat a Pápai Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációs értékeléséről
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási
minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education
Area, ESG) alapján értékelte a Pápai Református Teológiai Akadémián folyó képzés, tudományos
kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését,
személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. Az intézményi észrevételek
figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést a MAB az alábbi határozattal fogadta el. (A
jelentés a határozat melléklete.)
A MAB 2015/2/VIII/1. sz. határozata
1. A Pápai Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a
MAB megállapította, hogy a főiskola – amennyiben a jelentésben megjelölt hiányosságokat pótolja
– megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB
állásfoglalása főiskola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a
felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).
A MAB a Pápai Református Teológiai Akadémiát, valamint annak hitéleti szakjait
 teológia osztatlan mesterképzési szak [lelkész szakirány],
 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak
akkreditálja.
A főiskola akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2019. december 31-éig hatályos.
A teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a katekéta–lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén
– 2019. december 31-éig hatályos, a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2015.
május 31-ig történő benyújtása mellett, és 2016 szeptemberében induló követő (monitor)
vizsgálat közbeiktatásával.
2. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő – és követő (monitor) vizsgálattal
nem érintett – javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 2016. szeptember 1-ig írásban tájékoztassa
a MAB-ot.
A MAB felhívja az intézmény figyelmét, hogy a fent megjelölt követő (monitor) vizsgálatoknak az
Nftv. 6. § (2) bekezdésében és 91. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel kihatása lehet az
intézmény akkreditációjára is.
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről
Budapest, 2015. február 27.
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