INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS
2013/2014
(Harmadik akkreditációs értékelés)

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA
AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

a 2014/10/XI/2. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

2014. december 12.
Előző intézményakkreditáció: 2008/6/XII/10. sz. MAB határozat

WJLF akkreditációs jelentés

TARTALOMJEGYZÉK
I. AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS ............................................................................. 2
II. MINŐSÉGÉRTÉKELÉS ....................................................................................... 3
II.1. A főiskola általános helyzetképe ........................................................................................ 3
II.2. A főiskola kulcsfontosságú eredményei ............................................................................. 5
1. Oktatás............................................................................................................................ 5
2. Kutatás-fejlesztés ........................................................................................................... 6
3. Gazdálkodás ................................................................................................................... 7
II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész) ............................................... 7
1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására ............................................. 7
2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése ........................... 8
3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere ............................................................. 9
4. Az oktatók minőségének biztosítása .............................................................................. 9
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások ............................................. 10
6. A főiskola belső információs rendszere ....................................................................... 11
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása ................................................................ 11

III. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK .......... 11
IV. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ HITÉLETI KÉPZÉSEK ÉRTÉKELÉSE ................... 13
IV.1. Teológia szak .................................................................................................................. 13
IV.2. Hittanár–nevelő tanár szak............................................................................................. 17

FÜGGELÉK:.......................................................................................................... 21
A Wesley János Lelkészképző Főiskola által folytatott képzések
A látogató bizottság tagjai, a látogatás időpontja

1

WJLF akkreditációs jelentés

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
2014/10/XI/2. SZ. MAB HATÁROZAT

A (Akkreditált)

Wesley János
Lelkészképző Főiskola

A főiskola akkreditációja
– az intézményakkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelés esetén – 2019. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és
2015 szeptemberében indítandó követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) vonatkozó §-ai, illetve a MAB
akkreditációs elvárásai alapján a Wesley János Lelkészképző Főiskolát a MAB főiskolaként
akkreditálja.1 A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Az intézmény az Nftv. szerinti2 3 képzési szerkezetben folytat képzést.4 Emellett szakirányú
továbbképzést is szervez.
o Az intézmény nem rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: a
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma nem éri el a 35 főt, összesen 23 fő.5
Továbbá nem teljesül az a törvényi előírás, hogy az alaptevékenységének ellátásához szükséges
oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos
elbírálás alá eső jogviszony keretében foglalkoztatja (93 főből összesen 26 fő 28 %).
o A munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább egyharmadának van tudományos fokozata (26 főből
összesen 15 fő: 58 %).
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő
épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel,
szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, gyakorlóhelyekkel – valamint kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális
létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok6 kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai, ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételek mellett – megfelelőek.
A nyomon követési (monitor) eljárás tárgya:
 Az állandó oktatói, kutatói kar megléte, a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma.
 Az intézmény és képzéseinek működésére vonatkozó további javaslatok (lásd alább, a III.
fejezetben, valamint a képzések értékelésénél).
Nftv. 115. § (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
2 Nftv. 6. § (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és doktori
képzés, vagy mester- és doktori képzés. Az Nftv. 91. § (5).
3 Az Nftv. 91. § (5) Hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény a főiskola elnevezést akkor is használhatja. ha egy képzési
területen, egy szakon jogosult alapképzés folytatására.
4 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
5 Tekintettel arra, hogy az intézmény nem csak hitéleti képzést folytat, az Nftv 92. § (6) f) pontjában adott – az elvárt minimális
oktatói létszámra vonatkozó – felmentés nem vonatkozik rá.
6 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; szervezeti és működési szabályzat;
minőségbiztosítási szabályzat; minőségfejlesztési program és éves értékelései; az előző akkreditáció MAB határozata.
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II. Minőségértékelés
II.1. A főiskola általános helyzetképe
Honnan – hova tart a főiskola?

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által 1987-ben
alapított intézmény, amely 1991-ben kapott állami elismerést. A küldetésnyilatkozat egyértelműen
megfogalmazza azokat az értékeket, amelyet a főiskola az oktatásában is képvisel: az emberi méltóság
tisztelete, az egyenlőtlenségek csökkentése és a társadalmi szolidaritás. A főiskola teljes mértékben
elkötelezett a keresztény karitatív munka iránt, s ez a képzési helyszín kialakításában, a közelébe
telepített karitatív intézményrendszerében, az oktatói kar elkötelezettségében és a hallgatóság
összetételében is jól érzékelhető.
A főiskola identitásában és megjelenésében egyértelműen jelzi azt a világos szándékát, hogy mindent
meg kíván tenni annak érdekében, hogy megfeleljen szakmai vonatkozásban a törvényi és akkreditációs
feltételeknek. Az általános helyzetképhez tartozik, hogy sok, nem munkaviszonyban vagy azzal azonos
elbírálás alá eső jogviszonyban, illetve nem teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóval működteti és
tartja fent a képzéseit, amely kissé megnehezíti az átláthatóságot, és minőségbiztosítási problémákat is
okoz. Az intézmény erőfeszítései és a pozitív változások azonban egyértelműen láthatóak és
érzékelhetőek az intézményi stratégiában.
A 2008. évi második akkreditáció során a MAB intézményi akkreditációs jelentése a hallgatói
észrevételek alapján hiányosságként rögzítette, hogy a diákélethez hiányzik a megfelelő infrastruktúra,
illetve fejlesztendő területként nevesítette a gazdag állományú könyvtár elhelyezési körülményeinek
javítását. Az intézmény további működésére vonatkozó javaslatként a jelentés azt fogalmazta meg,
hogy az önértékelésen alapuló (Comenius) minőségbiztosítási rendszert érdemes lenne kiegészíteni az
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány értelmezhető követelményeivel.
Az intézmény az előző két észrevétel orvoslására 2011-ben belekezdett egy négy ütemből álló
épületbővítési és felújítási munkálatba, melynek első ütemeként a főiskola melletti üres telken felépült
egy 1800 m2 összterületű, négyszintes oktatási épület. A pályázati úton elnyert támogatás egy jelentős
részét azonban az állam időközben visszavonta, így az építkezés megtorpant, és lassú ütemben a
fenntartó egyház támogatásából folyik tovább. Az épület, amely elkészülte esetén mindkét területen
orvosolni tudná a hiányosságokat, jelenleg szerkezetkész állapotban van.
A minőségbiztosítás terén az intézmény a javaslatnak megfelelően átdolgozta minőségbiztosítási
rendszerét, és 2009-ben elfogadta új Minőségbiztosítási Kézikönyvét. A dokumentum még számos
inkonzisztenciát tartalmaz, illetve számos ponton nem harmonizál teljesen az egyéb intézményi
alapdokumentumokkal, ugyanakkor kellően bizonyítja az intézmény vezetőségének a
minőségbiztosítás iránti elkötelezettségét, és – a Minőségbiztosítási szabályzat és eljárási rend című
dokumentummal kiegészülve – megfelelő, a gyakorlatban is működtetett keretet biztosít az intézményi
minőségbiztosítási és minőségfejlesztési munkának.
A minőségbiztosítási gyakorlat kiterjesztése érdekében létrejött a több főiskola együttműködési
megállapodásának és gyakorlatának eredményeként működtetett Diplomás Pályakövető Rendszer; ez a
rendszer dicséretes szervezettséggel és módszertani felkészültséggel végzi a végzett hallgatók és a
munkáltatóik igényeinek felmérését.
A főiskola dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A főiskola rendelkezik a működéséhez szükséges alapdokumentumokkal, melyek azonban számos
ponton nem kellően kidolgozottak, önmagukkal és egymással gyakran nem alkotnak koherens
rendszert, aktualizálásuk pedig vontatottan halad, miközben a Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) 6.1. pontja kifejezetten előírja a szabályzat évenkénti felülvizsgálatát. Jellemző, hogy a
főiskola legutóbbi, és jelenleg is érvényes, összesen 11 oldalas Szervezeti és Működési Szabályzata
végig a 2005-ös felsőoktatási törvényre hivatkozik, és például a hitéleti szakok jelenleg érvényes
mintatanterveivel is ütközik. Az intézményvezetés és a szervezeti struktúra a látogatás időpontjában
számos ponton eltért az SZMSZ-ben rögzítettektől. Az intézmény szervezeti struktúráját a hiánypótlás
keretében kézhez kapott organogram sem tükrözi megfelelően. Az organogram, az SZMSZ, a főiskola
új honlapja, valamint a honlap néhány korábban készített, de jelenleg is elérhető oldalának a szervezeti
struktúráról nyújtott információi nem hozhatóak egymással fedésbe. Különösen igaz ez például a
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kutatóintézetek és a tanszékek száma, neve, valamint egymáshoz való szervezeti viszonya
vonatkozásában.
Az intézmény szakmai műhelyekként több kutatóintézetet működtet. A MET és Metodizmus
Kutatóintézet elsősorban a metodista egyház történetét kutatja, a Vallástudományi Intézet az európai
zsidó-keresztyén kultúra vallási sokszínűségét elemzi, a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai
Kutatóközpont pedig egyházi és vallásszociológiai kutatásoknak ad teret. A Wesley Egyháztörténeti
Kutatóintézet szintén egyháztörténeti kutatásokat végez, a Wesley Valláspszichológiai Intézet pedig a
magyarországi valláspszichológia előmozdításán fáradozik. A kutatóintézetek száma ugyanakkor – az
intézmény méreteihez viszonyítva – túlzónak tűnik, különösen annak a fényében, hogy profiljukban is
mutatkozik néhol átfedés, a szakmai kutatások jó része pedig inkább egyéni szinten jelentkezik,
semmint központilag koordináltan; ez utóbbi kutatási projektek súlyát és számát a jövőben érdemes
lenne növelni. A szervezeti struktúra letisztázása során érdemes lenne a jövőben ezt a szempontot is
figyelembe venni.
A működést szabályzó belső és külső dokumentumok elérhetők. Az intézményi struktúra formális és
informális együttműködési szempontok alkalmazását is lehetővé teszi. A hallgatók tevékeny részt
vállalnak az intézmény életének alakításában. A szervezeti egységek központi koordinálása és
egymással való kapcsolatuk vonatkozásában még van javítanivaló, mégis egyértelműen tapasztalható,
hogy a korábbi állapothoz képest elmozdulás történt a pozitív változás irányába.
Az intézményi vezetésre jellemző az erős fenntartói irányítás, amelyet a fenntartó az általa kinevezett
Szenátuson, illetve rektoron keresztül gyakorol. Tanulmányi ügyekben a vonatkozó szabályzat szerint
számos esetben tapasztalható, hogy egy személyben a rektor jár el (átvétel, szüneteltetés, határidőn túli
beiratkozás, stb.). Annak érdekében, hogy egységes szempontok mentén, ugyanakkor átláthatóan
szülessenek a döntések, ezeken a területeken a rektor egyszemélyes döntési jogkörének felülvizsgálatán
(a jogkörök bizottsághoz telepítésén) az intézménynek érdemes lehet elgondolkodnia. A fenntartó és az
intézmény kapcsolata sajátos abban a tekintetben, hogy a fenntartó Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség (MET) vezető lelkésze és a rektor azonos. A 12 tagú Szenátusnak csupán két választott
tagja van, a Hallgatói Önkormányzat két hallgatói képviselője, lényegében minden más tagot
közvetlenül a fenntartó nevez ki. Az intézményben az önkormányzatiság és a képviseleti jog így csak
erős korlátozásokkal érvényesül. E rendszer a főiskola áttekinthető méretének köszönhetően jelenleg
ugyan megfelelően biztosítja az intézményirányítást, hosszabb távon azonban annak hátrányaival is
számolni kell, az intézményi önállóság és az önkormányzatiság erősítése (pl. legalább részben a
munkavállalók által választott szenátus, a magasabb vezetők esetében a jelöltállítás intézményi joga
stb.) a tudományos szabadság erősítése érdekében mindenképpen megfontolandó.
Az SZMSZ állandó szenátusi bizottságot nem nevesít – más szabályzatokban azonban szerepelnek (így
pl. a TVSZ nevesíti a Tanulmányi- és a Kreditátviteli Bizottságot). A döntéshozatalba az intézmény
munkavállalói a tanszéki értekezleten, a Vezetői Testületen és a Tudományos Tanácson keresztül
kapcsolódhatnak be. A tanszéki értekezlet elsősorban oktatásszervezési kérdéseket készít elő, de
státuszok betöltését és előléptetéseket is véleményez előzetesen, a Vezetői Testület elsődleges feladata
pedig az információáramoltatás, a rektor tanácsadása. Legnagyobb hatáskörrel – a Szenátus után – a
Tudományos Tanács rendelkezik, amely a minőségfejlesztési program, valamint a kutatási–fejlesztési–
innovációs stratégia előkészítését és a főiskola éves minőségbiztosítási értékelését végzi. Ezek a
testületek, illetve a minőségbiztosítási rendszer lehetővé teszi a stratégiai tervezésben a visszacsatolást,
ellenőrzést és korrekciót.
A Hallgatói Önkormányzat saját maga alkotta Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik,
melynek jelenleg hatályos változatát a HÖK 2006. szeptember 6-án fogadta el.
A Hallgatói Önkormányzat a Szenátusban két fős képviselettel rendelkezik. A hallgatói részvétel a
Tanulmányi Bizottságban (2/5 arányban) szintén biztosított, a Kreditátviteli Bizottság egyik tagját
pedig az intézmény oktatói közül a HÖK delegálja (1/3 arányban). A Hallgatói Önkormányzat döntéselőkészítésben és döntéshozatalban játszott szerepe tehát megfelelő, a hasonló létszámú
intézményekhez viszonyítva pedig átlagon felüli.
Megjegyzendő továbbá, hogy – minden bizonnyal a képzési struktúrából is adódóan – az intézményes
keretek mellett példaértékű az oktatók, az oktatói vezetés nyitottsága és együttműködése a hallgatókkal.
A vezetők ajtaja nyitva áll a hallgatók véleménye, észrevételei előtt. Ez alapján (is) megfelelően valósul
meg az esetleges hallgatói észrevételek, panaszok kezelése.
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A stratégiaalkotás intézményesített keretei adottak. Az intézmény elfogadott intézményfejlesztési
tervvel rendelkezik, a Tudományos Tanács által készített éves minőségbiztosítási értékelések pedig a
visszacsatolás és a korrekció szabályzati kereteit biztosítják. Kiemelkedő és dicséretes a főiskola
diplomás pályakövető rendszere.
Az intézmény jövőképét a minőségfejlesztésre törekvés határozza meg. Legfőbb fejlesztendő
területként az intézményakkreditációs önértékelés (1.3.3.) az oktatói kar megerősítését
(„utánpótlásképzés”, „állományminőségi fejlesztések”), az infrastrukturális fejlesztések (befejezése)
finanszírozhatóságának megteremtését, ezen belül pedig a saját bevételek arányának növelését tűzi ki
célul. Az Intézményfejlesztési Terv 23 (!) új képzési program indítását tűzi ki célul, valamint egy doktori
iskola megalapítását is fejlesztési célként nevesíti.
A fejlesztési célokhoz az intézményi alapdokumentumok egyelőre még nem kapcsolnak megfelelő
stratégiai akciókat, illetve sikerkritériumokat. Az intézmény legfőbb stratégiai célja jelenleg az állami
források jelentős részének elvonása miatt megtorpant infrastrukturális fejlesztés befejezése, melynek
egyelőre minden egyéb fejlesztési feladatot kénytelen alárendelni. Az oktatói kar fejlesztése ilyen
körülmények között nem tűnik reálisnak, ami egyben a képzési kínálat – egyébként is eltúlzott méretűre
tervezett – bővítésének, valamint e téren bizonyos törvényességi követelmények, illetve
minőségfejlesztési célkitűzések teljesítésének is komoly akadálya.
A főiskola közös képzést más hazai vagy nemzetközi felsőoktatási intézményekkel nem folytat, oktatási
infrastruktúrája a képzési feladatokat szűkösen, de kiszolgálja, szabad kapacitással e téren nem
rendelkezik, s így olyat nem hasznosít.
A főiskolai C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis kellően reális és önkritikus, valamint adekvát következtetéseket tartalmaz. Bár
maga a C-SWOT analízishez kiértékelés, összegzés nem kapcsolódik, a feltárt gyengeségek és
veszélyek egy része az önértékelés következő fejezetében (1.3.3.) a főbb fejlesztési célok kapcsán is
visszaköszön (lásd fentebb), az elemzés következményeit a főiskola tudatos jövőképi és tevékenységfejlesztési program keretében valósítja meg.
Az intézmény helyesen mérte fel erősségeit és gyenge pontjait, éppen úgy, mint a külső és belső
nehézségeket. A külső környezet változásához gyorsan képes alkalmazkodni a főiskola vezetése és a
fenntartó egyház közössége. Mivel a főiskola rektora és a fenntartó személye egybeesik, ez bizonyos
feszültségeket és nehézségeket okozhat az intézmény belső működési struktúrájában. A helyzet olyan
egyedi jellegzetességet hordoz, amely más egyházi főiskolán nem fordul elő. A rektori és a fenntartói
szempontok esetleges ütközése esetén a fenntartó delegálja a főiskolával kapcsolatos döntési jogait egy
bizottság számára. Mivel ez a jogi helyzet egy jellegzetesen belső egyházi ügyként is felfogható,
akkreditációs szempontból a megfogalmazott kifogások ellenére is elfogadható.
Korántsem mondhatjuk, hogy az intézmény jelenleg ideális helyzetben lenne, de az intézkedési tervek
alapján a vezetés és a mélyen elkötelezett tanári kar helyesen méri fel a főiskola helyzetét, és az ebből
következő megoldási tervek is zömében a szükséges, jó irányba mutatnak.

II.2. A főiskola kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A főiskola képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az intézmény jelenleg három alapképzési szakot (szociális munka, pedagógia, környezettan), egy
hitéleti osztatlan mesterképzési szakot (teológia), egy hitéleti mesterképzési szakot (hittanár–nevelő
tanár), valamint három szakirányú továbbképzési szakot (családkonzulens, komplex művészeti
terapeuta, mediáció a segítő szakmában) működtet. A katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak
működtetését MAB támogatás híján kénytelen volt beszüntetni. Az Intézményfejlesztési Terv
(elfogadva: 2012. június 18.) ugyanakkor további 23 képzési program (!) indítását tűzi ki célul, valamint
egy doktori iskola megalapítását is fejlesztési célként nevesíti. E tervezett képzések közül a MAB már
több szak indítására vonatkozó beadványt nem támogatott, a doktori iskola létesítését sem támogatta.
A képzési portfolióban tehát jelenleg a (nem hitéleti) alapszakokra nem épül mesterszak, a működtetett
hitéleti mesterszakokról pedig szintén nincs továbblépési lehetőség az intézményen belül, illetve a nem
hitéleti BA és az osztatlan hitéleti MA szakok között lényegében nincs átjárás. A kiemelkedő képességű
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hallgatókat ugyanakkor egyéni foglalkozások keretében bátorítják az MA diploma megszerzése után a
PhD irányába (más intézményben). Nem is sikertelenül, mert több, a főiskolán végzett hallgató már
tudományos fokozatot szerzett, és ott van az oktatók között.
Bár a főiskola nevében is lelkészképző intézményként definiálja önmagát, a hitéleti szakok részesedése,
ezen belül a teológia szak részesedése a hallgatói létszámból minimális, évfolyamonként 5-10 fő, a
hallgatók többsége ráadásul itt a részidejű képzésben vesz részt. A hitéleti szakos hallgatók alacsony
létszáma és aránya a fenntartó behatárolt munkaerő-igényeit tükrözi.
A hallgatói lemorzsolódás igen jelentős: van olyan évfolyam, ahol a passzív hallgatók száma
meghaladja az aktívak létszámát. A főiskola szakjaira beiratkozott hallgatók kb. harmada passzív
státuszban van, a 2009-2013 közötti időszakban az aktív/passzív hallgatók aránya: 1682/750. Ennek az
intézmény szerint részben a levelezős hallgatók életkora, előképzettségének hiányossága, részben pedig
az önköltséges/költségtérítéses hallgatók szociális helyzete az oka. Ugyanezen okokra vezethető vissza
a nyelvvizsga hiányában ki nem adott diplomák magas, 50% körüli aránya – ismét csak elsősorban a
levelezős képzés területén. A főiskola ugyan tesz erőfeszítéseket a lemorzsolódás csökkentése
érdekében, azonban még ezek is kevésnek tűnnek. A probléma orvoslására az intézménynek fontos
lenne akciótervet kidolgoznia.
Az intézmény iránti kereslet 2009 óta enyhe csökkenést mutat mind a teljes idejű, mind a részidejű
képzés vonatkozásában.
A Tudományos Diákkör 2007 decemberében alakult meg. Az intézmény a TDK munkára nagy
hangsúlyt fektet. A rendszeresen megszervezett házi konferenciák mellett 2009-ben egy hallgató az
országos Társadalomtudományi Szekcióban I. helyezést ért el. Az intézményt 2015-ben az OTDK
fordulón három hallgató fogja képviselni.
A hallgatók és oktatók elkötelezettsége és magas szintű motiváltsága a főiskola iránt egyértelműen és
világosan érzékelhető.
Végzettek elhelyezkedése
Az intézmény évek óta részt vesz a Zsigmond Király Főiskola, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola,
valamint az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem által közösen működtetett Diplomás Pályakövető
Rendszer kutatásaiban. A MAB a helyszíni látogatás során meggyőződhetett arról, hogy ennek
eredményei bőséges adatokkal szolgálnak az intézmény és képzéseinek helyzetére, a képzési
programok fejlesztési területeinek kijelölésére vonatkozóan. A rendszer fenntartása és további
működtetése a főiskola egyik fő minőségfejlesztési erőssége és intézményesített eszköze.
A végzett hallgatók, valamint munkáltatóik által szolgáltatott adatok alapján az intézmény szociális
képzési programjai megfelelő, a munkaerő-piacon jól hasznosítható szakismerettel látják el a
hallgatókat, az elsajátított ismeretekkel és kompetenciákkal mind a volt hallgatók, mind pedig a
munkáltatók alapvetően elégedettek. A hitéleti szakokon végzettek elhelyezkedése a munkaerő-piacon
– egyházi intézmény esetén – nehezen mérhető, mivel évente egy-két lelkészi státusz betöltésére van
lehetőség.

2. Kutatás-fejlesztés
A K-F-I a főiskola tudományos életében kiemelt helyen szerepel. Jelentős konferenciák helyszíne,
színvonalas oktatási és tudományos kiadványok születnek. Pályázati eredményességén a C-SWOT
elemzés nyomán is javítani kíván. Helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszere kiterjedt és
célirányos. (pl. Council of Christian Colleges and Universities).
A munkaviszony, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében
foglalkoztatott oktatók között a minősítettségi arány magas (58%), és az oktatók jó része számottevő
publikációs tevékenységet folytat. (A teljes oktatói gárda tekintetében a minősítettségi arány 38%.) Az
intézmény oktatói mind a hitélet, mind az egyéb tudományterületeken bekapcsolódnak a hazai és
nemzetközi tudományos közéletbe, eredményeik egy részét független szakmai és publikációs
fórumokon is megjelenítik. Az oktatók publikációinak jelentős része az intézmény vagy fenntartója
saját könyvkiadójának gondozásában jelenik meg. Ez egyrészt a kutatási eredményeknek az oktatásban
magas hatásfokú hasznosulását, valamint a fenntartó mint megrendelő és felhasználó anyagi és szellemi
támogatását jelenti, ugyanakkor együtt jár azzal, hogy a publikációk ezen része nem független
szaklapban vagy kiadónál jelenik meg, s így sem külső kontrollon nem esik át, sem jelentősebb
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tudományos visszhangra sem számíthat. A független megjelentetésekre érdemes a jövőben – elsősorban
a hitélet területén – nagyobb hangsúlyt fektetni, addig is a saját kiadványok terjesztését szélesíteni.
A pályázati eredményesség és a tudományos együttműködés igen jó. A főiskola partnerintézményként
2009-12-ben részt vett egy, a European Research Council által finanszírozott kutatásban
(http://elites08.uni.hu/), s konzorciumi tag egy hasonló nemzetközi projektben (http://www.intercossh.eu/). Emellett OTKA kutatási pályázatot is nyert a beszámolási időszakban. Dicséretes, hogy a
főiskola számos rangos nemzetközi és hazai rendezvénynek, szakmai konferenciának biztosít helyet,
kezdeményezően fellépve a tudományszervezésben mind a szociális ellátórendszerhez kapcsolódó
tudományterületek, mind a hittudományok terén. A kutatás vonatkoztatásában is jelentős tevékenységet
fejt ki a főiskola a leszakadt és hátrányos helyzetben levők felzárkóztatásáért.
Fontos hangsúlyozni, hogy az intézmény – felekezeti elkötelezettsége ellenére is – nyitott az
intézményközi együttműködésekre, más egyházi felsőoktatási intézményekkel az ökumenikus
párbeszédre. A nemzetközi mobilitás, oktatói és hallgatói csereprogramokban való részvétel az utóbbi
években indult meg, az ERASMUS programba történt sikeres bekapcsolódás által. Jellemző, hogy az
ökumenikus vagy más szakmai forrásból származó oktatóanyag nem ritka, a könyvtár állománya hitelvi
szempontok alapján szintén az intézmény nyitottságát mutatja. Ez a nyitottság segít megóvni a hitéleti
képzéseket a szakmai elszigetelődéstől, a külső tudományos megmérettetés és visszajelzés hiányától,
valamint a keresztyén/keresztény teológia vonatkozásában a határterületekre történő „kisodródás”-tól.

3. Gazdálkodás
A főiskola gazdálkodása megfelelő perspektívát nyújt az intézmény jövője szempontjából. Az
intézmény a rendelkezésére álló forrásokat felhasználva kiegyensúlyozottan gazdálkodik. Az új
épületének befejezéséhez saját erőforrásai feltehetően nem elegendőek, ezért pályázati forrásból tudja
befejezni és átadni az oktatás számára. A jelenleg használt infrastrukturális épületek minősége
elégséges, hosszútávon mindenképp szükséges befejezni az új épületegyüttes oktatási és
adminisztrációs termeit, szobáit. A fenntartóval való szoros együttmunkálkodása a gazdálkodás
szempontjából biztosítja az intézmény stabil fennmaradását és fejlődését.
Az állami támogatás konkrét összege és a költségvetési részesedése a 2010-2012-es időszakban
jelentősen csökkent, miközben saját bevételeivel, elsősorban az önköltséges képzésben részvevő
hallgatók arányának növelésével, valamint a fenntartó anyagi tehervállalásának növekedésével az így
kieső bevételnek kb. a felét tudta kompenzálni. A takarékossági intézkedések a 2011-ben még jelentős
hiányt megszüntették, az intézmény a 2012-es évet ismét pozitív egyenleggel tudta zárni. A
megtakarítás a személyi jellegű ráfordítások terén is jelentős volt (csaknem 20%).
A kényszerű takarékosság, valamint a jelentős infrastrukturális fejlesztési terhek – az önértékelés
megállapításai szerint is – a jövőben komoly akadályai lehetnek a minőségbiztosításnak és fejlesztésnek, többek között a teljes munkaidőben foglalkoztatott és kellő minősítéssel rendelkező
oktatók arányának növelése terén. A kiemelkedő pályázati eredményesség ezen nem segít lényegesen,
hiszen e kutatási pályázatok támogatási összegének csak csekély hányada fordítható
intézményműködtetési és -fejlesztési célokra.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A főiskola átfogó minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. A minőségbiztosítási rendszert
szabályozó főbb dokumentumok a Minőségpolitikai nyilatkozat és a Minőségirányítási kézikönyv. A
dokumentumok helyenként nem kellően kidolgozottak, önmagukkal és egymással nem koherensek,
ellentmondásosak. Alapszinten képesek betölteni feladatukat, részben mivel a minőségirányítás – az
intézmény áttekinthető mérete miatt – jelentős mértékben informális csatornákon áramló információkra
épül. A minőségbiztosítási szabályzatok alkalmazása vonatkozásában az oktatók jelentős része
bizonytalan válaszokat adott a látogató bizottság (LB) tagjainak, intézményi koordináció szükséges e
vonatkozásban. A hallgatók és oktatók erős motiváltsága az intézmény iránt önmagában is egyfajta
minőségbiztosítási katalizátorként működik a mindennapokban. A hallgatói elégedettség igen magas
szintű, mind az oktatók, mind az adminisztráció vonatkozásában.
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Az intézmény minőségbiztosítási tevékenysége az oktatási és kutatási tevékenységek minőségének
értékelésére és fejlesztésére terjed ki, és évenkénti periodicitással történő, megújuló folyamatként
valósul meg, az intézmény egésze, szakok és munkatársak szintjén megjelenő értékeléssel,
minőségfejlesztési célok kijelölésével, a célok teljesülésének értékelésével. A minőségbiztosítási
tevékenység során teljesül a belső értékelés és a külső értékelés egyensúlya, a szisztematikus szervezeti
tanulás követelményeinek biztosítása.
A minőségfejlesztési rendszer működtetéséért a Tudományos Tanács tartozik felelősséggel, mely a
képzésfelelősök és az oktató munkatársak minőségfejlesztési aktivitásait értékeli, koordinálja. Az
alkalmazott minőségértékelési, minőségfejlesztési rendszer jó keretet nyújt a főiskola
minőségfejlesztésének megvalósítására. Az intézmény működésének fejlesztése érdekében aktív hazai
és nemzetközi együttműködésekben vesz részt, ugyanakkor javaslatként megfogalmazható a
szakfelelősök és a Tudományos Tanács visszacsatoló mechanizmusainak fejlesztése, mely az
intézmény tanulási mechanizmusainak erősítését képes szolgálni.
A főiskola határozott stratégiával rendelkezik a minőség vonatkozásában, amelyet a jövőben megfelelő
koordinációval és finomhangolással kell ellátni.

2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok felülvizsgálata a minőségértékelési rendszerbe integrált folyamatként írható le,
az önértékelés az intézmény elkötelezettségét e téren kellően dokumentálja. A Minőségbiztosítási
szabályzat és eljárási rend nevesíti azokat az intézményi eszközöket, amelyek révén a felülvizsgálat és
a korszerűsítés megtörténhet. Ilyen eszköz a hallgatói elégedettség mérése, valamint az intézményi
szintű éves értékelés, melynek egyik forrása a szakfelelősök éves beszámolója. A Minőségirányítási
kézikönyv nevesíti a „szakfejlesztési fórumokat”, mint ahol a szakfejlesztés lehetőségeiről az intézmény
oktatói eszmét cserélhetnek, illetve mint amelyek „a képzés fejlesztését irányítják”. Az egyes
tantárgyak szintjén a tartalom változtatása időről-időre megtörténik, a mintatantervek módosítása,
valamint a tantárgyleírások frissítése – a vizsgált hitéleti szakok vonatkozásában – folyamatos. A
kutatási eredmények a tantárgyleírások tanúsága szerint kellően beépülnek a tananyagba, így azok egy
része az oktatásban közvetlenül is hasznosul. Érdemes mindenesetre megjegyezni, hogy a
szakfejlesztési fórumok feladat- és hatáskörét az intézményi alapdokumentumok nem rögzítik kellő
konkrétsággal, a 18. oldalon olvasható hivatkozás a „kari SZMSZ-ek”-re pedig téves, és nyilvánvalóan
nem a valós gyakorlatot, hanem egy más felsőoktatási intézmény, mint e rendelkezés eredeti gazdájának
gyakorlatát tükrözi. A tantárgyi programok fejlesztése terén ugyancsak megfontolandó a változtatásifejlesztési folyamatot jobban strukturálni, és a megfelelő felelősségi szinteket, határidőket jobban
kidolgozni. A minőségbiztosítási rendszer e téren tehát még további fejlesztéseket igényel.
A képzési programok indításának előkészítésére a minőségbiztosítási dokumentumok ugyan szintén
kitérnek, de ez a terület sajnos nincs kellően szabályozva. A Minőségbiztosítási szabályzat illetve a
Minőségirányítási kézikönyv nem nevesíti az előkészítés munkafolyamatait vagy a konkrét felelősségi
köröket; ebben az összefüggésben az önértékelés is csak célokat rögzít, de nem eljárásokat. Azt, hogy
ezen a téren a minőségbiztosítási rendszer feltétlenül fejlesztésre szorul, a MAB által nem támogatott
képzési program-indítási kérelmek magas száma és aránya is mutatja.
Dicséretes viszont, hogy az intézmény a minőségértékelési gyakorlat fejlesztése érdekében
együttműködést épített ki a Zsigmond Király Főiskolával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával,
valamint az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemmel. Az együttműködés keretében megvalósult a
jelenlegi hallgatók, volt hallgatók és a munkaerő-piaci szereplők megítélésére kompetenciaalapú
vizsgálati keret fejlesztése, a vizsgálatok feldolgozásának és kiértékelésének rendszerezett kialakítása,
az eredmények benchmark alapú összehasonlíthatósága. Az egyes érdekeltek visszacsatolásai
képzésenként kerülnek értékelésre, mely kiváló alapot nyújt beavatkozások kezdeményezésére,
megvalósítására. A képzések értékelése eredményeként minőségfejlesztési program készül, mely
egyaránt foglalkozik az oktatás módszerével és tartalmával. A képzések belső értékelése mintaszerűnek
tekinthető, melynek fejlesztése iránti szervezeti elkötelezettség elismerésre méltó.
A hallgatók előrehaladásának, teljesítményének figyelemmel kísérése megfelelő mérésekkel
megvalósul, az eredményeket a minőségbiztosítási szabályzatok szerint a Tudományos Tanács az éves
minőségbiztosítási jelentésében megjeleníti, a stratégiai fejlesztési célok kitűzéséhez érdemben
felhasználja. A viszonylag kis hallgatói létszámmal működtetett programok igen jó és kiegyensúlyozott
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kapcsolatot tesznek lehetővé az oktatók és a diákok között. Személyes konzultációs kapcsolatok és
szakmai jellegű tanácsokon túl lelki gondozói segítségnyújtást is kapnak a rászorulók.

3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
Az intézmény egységes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretében kezeli a hallgatói teljesítmények
értékelésének főbb szabályait. A TVSZ az intézményi honlapról elérhető. A szabályzat az osztályozás
és a szigorlatok szabályait azonban nem tartalmazza, ez az intézményben közzétett formában máshol
sem elérhető.
A hallgatói teljesítményekkel kapcsolatos elvárásokat zömében világos és egyértelmű módon teszik
közzé: egyrészt az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben (Neptun), mely kiegészítésre kerül
a szemeszter kezdését megelőzően az egyes kurzusokon részt vevő hallgatóknak közvetlenül
megküldött elektronikus leírásokkal. Néhány tantárgy esetében az elektronikus tantárgyleírások egy
része a látogatás időpontjában nem volt elérhető, más esetekben a számonkérésre vonatkozó adatok
nem voltak kitöltve a formanyomtatványokban, illetve néhol nem került rögzítésre a jelenlétre
vonatkozó követelmény sem. A kurzusok kezdése során e követelmények megerősítése/pontosítása –
és remélhetőleg e hiányosságok pótlása – történik meg az előadók által kifüggesztett részletes
tematikák, követelmények formájában. A hallgatói teljesítmények mérésével kapcsolatosan az értékelés
rendszere és felépítése a dokumentumokból egyértelmű a hallgatóság számára.
Az értékelések módja – a vizsgált hitéleti szakok alapján – megfelelően illeszkedik az adott tanegység
jellegéhez, tartalmához. A kurzusok során a tanárok világosan lefektetik a hallgatók számára az
értékelési rendszerükkel kapcsolatos elvárásokat és követelményeket. A látogatás során a hallgatók ez
irányú kérdésekre igen egyöntetű véleményt fogalmaztak meg és a tanárok vizsgaértékelését korrektnek
tartották.
A Tanulmányi Hivatal megfelelő nyitva tartással fogadja a hallgatókat és első fokú döntési szervként
hozza meg döntéseit. A rektor erős döntési kompetenciával rendelkezik, többnyire méltányossági ügyek
formájában hozva meg határozatait.

4. Az oktatók minőségének biztosítása
A humánpolitika célja a megfelelő oktatói korfa, létszám és minősítettség biztosítása, az intézmény
ezen a téren elkötelezett. A főállású oktatói létszám a főiskola esetében meglehetősen alacsony, amit
az intézmény a meghívott oktatók magas arányával igyekszik ellensúlyozni.
A főiskolán meglehetősen nagy létszámú oktatói kar látja el az az oktatás feladatait, mely azonban
összetételében jelenleg nem felel meg az állandó kutatói, oktatói kar nemzeti felsőoktatási törvényben
előírt követelményeinek. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma összesen 23 fő, ami
nem éri el a 35 főt, az alaptevékenységének ellátásához alkalmazott 93 fő oktatóból pedig összesen 26
főt foglalkoztat csak munkaviszonyban, illetve munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony
keretében, ez a törvényben előírt legalább 60% helyett csupán 28%.
Az oktatók az idősebb generációhoz tartoznak, ugyanakkor látható az a tendencia is, hogy a korábban
végzettek már a főiskola katedráján oktatnak és tudományos fokozat megszerzése közelébe kerültek.
Az intézmény a PhD programban részt vevő tanárait anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatja.
A MAB elvárásának a tudományos fokozatok számát illetően a főiskola a minimális szintnek megfelel.
Az oktatókkal szemben támasztott intézményi minőségi elvárások elfogadhatók. Az intézményi és
tanszékek közötti feladatmegosztás és koordináció a gyakorlatban kielégítően működik. Az eltérő
munkakörök között világos és egyértelmű szabályrendszer és a kialakult gyakorlat tartja fent az
intézményi egyensúlyt. Törvényességi szempontból azonban elfogadhatatlan, hogy az intézmény
jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.3. pontja szerint „a docensi és adjunktusi
állás kivételesen főiskolai végzettséggel is betölthető”. Az oktatói kinevezések körében az Nftv. 91. §
(6) bekezdése nem jelent felmentést a végzettségi szint, illetve adott munkakör esetén a doktori fokozat
megléte alól.
Az oktatók szakmai felkészültsége magas színvonalú, publikációs tevékenységük megfelelő, számtalan
hazai- és nemzetközi konferenciának adott helyt a főiskola. A hallgatók és az oktatók létszámának
aránya igen eltérő trendet mutat más hasonló intézményekhez képest. Az igen magas oktatói létszám
nem okoz gazdasági problémát az intézmény életében, mivel sok tanár külsősként végzi az oktatást
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díjazás nélkül, vagy jelképes óradíj ellenében, a főiskola iránti elkötelezettségből adódóan. A kutatói
szabadság az egyházi struktúra keretében megvalósul.
Az intézmény minőségbiztosítási rendszere rendelkezik a megfelelő eljárásokkal az oktatók rendszeres
teljesítményértékeléséhez. Az oktatók évente önértékelést készítenek saját munkájukról, a folyamatos
alkalmazás feltételeinek megfelelését a munkahelyi vezető évente áttekinti (Minőségirányítási
kézikönyv, 13–14. o.), illetve az oktatói munkát a hallgatói elégedettségi felmérés keretében a hallgatók
is véleményezik. Az oktatói teljesítményeket a Tudományos Tanács értékeli, illetve megtörténik az
értékelés visszacsatolása valamennyi munkatárs felé. Az oktatói értékelés az oktatói előmenetel
megítélésének bemeneti információját jelenti. Összefoglalásként megállapítható, hogy az oktatói
munka elemző adatokra, illetve közvetlen visszacsatolásokra támaszkodó rendszeres mérése,
értékelése, megvalósul. A szabályzatok azonban nem tisztázzák e minőségellenőrzések dokumentációs
rendjét, illetve a nem megfelelés jogkövetkezményeit: a Minőségirányítási kézikönyv e téren „szükség
szerint szakmai továbbképzést, minőségirányítási képzés” elrendelését írja elő. Javasolt ezért az oktatói
értékelés továbbfejlesztése.

5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az oktatási infrastruktúra megfelelő, az oktatáshoz szükséges tantermek elégséges számban, eszköz-,
és informatikai felszereltséggel állnak rendelkezésre. A főiskola mára azonban épületét kinőtte, ami
miatt a könyvtár és a tanulmányi hivatal felhasználóbarát elhelyezése nem megoldott, és az oktatási
tevékenység szervezése is komoly logisztikai feladatot jelent. Az intézmény ezt felismerve a székhely
melletti üres telken állami pályázati támogatásra építve infrastrukturális fejlesztésbe kezdett, amely a
megítélt támogatás jelentős hányadának elvonása miatt megtorpant. Jelenleg az épület szerkezetkész
állapotban van. A fejlesztés megvalósulása után a főiskola minden igényt kielégítő, méltó
körülményeket tud majd biztosítani az elmélyült tanuláshoz és a színvonalas oktatói, kutatói munkához.
A könyvtár állománya gazdag, és – a szűkös elhelyezés és a digitális feldolgozás hiánya ellenére is –
elégséges szinten ki tudja szolgálni a hallgatók és az oktatók tanulási, kutatási igényeit. A könyvtár
rendelkezik a képzés szempontjából releváns szakkönyvekkel, szakfolyóiratokkal, állományában a
kötelező, az ajánlott irodalom és a főiskolai jegyzetek elérhetőek.
Az intézmény számos informatikai szolgáltatást nyújt hallgatói részére. Így hozzáférést nyújt
elektronikus tananyagokhoz, biztosítja a hallgatói tájékoztatást, lehetőséget nyújt a hallgatók és az
oktatók elektronikus ügyintézésére, tanulmányi információs rendszert működtet, biztosítja a hallgatók
elektronikus nyilvántartását és kezelését. A számítógépek száma a nappali tagozatos képzés
létszámának megfelelő, bár az intézmény saját értékelése szerint is a gépek részben elavultak. Az
épületben vezeték nélküli hálózat is biztosítja az internet elérhetőségét.
Hallgatói szolgáltatásként diák-tanácsadási, életvezetési tanácsadási, karrier-tanácsadási szolgáltatást
működtetnek, mely egyrészt praktikus információkat nyújt a képzésben részt vevő hallgatók számára
tanulmányaik folytatásával, szakmai gyakorlatuk teljesítésével kapcsolatosan, másrészt segítséget nyújt
életvezetési problémák feltárása, megoldása területén. A főiskola tevékenysége és elkötelezettsége e
téren dicséretes. Mind a meghatározott nyitva tartási időkben, mind a nagy létszámú levelező képzés
konzultációs időpontjaikor megfelelő a Tanulmányi Osztály elérhetősége. A tanulmányi tanácsadással
és adminisztrációval a hallgatók elégedettek.
A külföldi részképzésben rejlő lehetőségeket az intézmény az ERASMUS és ERASMUS+ programba
való belépéssel 2011 óta jól hasznosítja.
A jegyzetek, a kötelező irodalom megfelelően hozzáférhető a jegyzetboltban és a könyvtárban. Ez
utóbbi területen azonban előrelépést jelenthet a kötelező irodalom nagyobb példányszámban való
biztosítása, amivel párhuzamosan javasolt a könyvtárban ezen könyveknek a további könyvtári
állománytól való elkülönítése a könnyebb hallgatói hozzáférhetőség érdekében. Megoldandó feladat a
teljes könyvtári állomány megfelelő elhelyezése.
A kollégium felszereltsége a jogszabályi követelményeknek megfelel, azzal a hallgatók elégedettek.
Megjegyzendő, hogy a Térítési és juttatási szabályzat rektori hatáskörbe utalja a térítési díj
megállapítását. A jövőben indokolt lenne azt e helyett a szabályzatban rögzíteni, amely során figyelmet
kell fordítani arra, hogy az az 51/2007. kormányrendelet szerinti, az adott kategóriára vonatkozó
jogszabályi maximumnak megfeleljen.
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A hallgatói sportlehetőségek az infrastrukturális körülmények miatt szegényesek, érdemes lenne
megkeresni a bővítés lehetőségeit. Ezen a téren is különösen fontos lenne a zajló infrastrukturális
fejlesztés mielőbbi befejezése.
Az élő idegen nyelv oktatása fejlesztendő, annak szabadon választható tárgy keretén belüli szélesebb
oktatása enyhíthetné a nyelvvizsga miatt oklevelet nem kapó hallgatók problémáját.

6. A főiskola belső információs rendszere
A főiskola által működtetett információs csatorna és belső kommunikációs zárt rendszer mérete,
kiterjedtsége és szervezettsége elégséges az intézmény és a hallgatóság közötti gyors kommunikációra.
E kommunikációs rendszer alapját a saját honlap, az elektronikus tanulmányi információs rendszer, és
a hallgatók felé történő kommunikációs terület, a hirdetőtáblák rendszere jelenti. Mindezt jól kiegészíti
az intézmény adminisztrációs rendszerével, óratartási nyilvántartásával, kiadványaival, jelentéseivel.
A főiskola által kezelt adatok zárt rendszere biztosítja azt, hogy idegen nem juthat hozzá a hallgatók
személyi adataihoz, a kezelt információk köre meghatározott és korlátozott a tanulmányi hivatal
adminisztrációja számára is.
A működés érdekében végzett adatgyűjtés és feldolgozás jól tervezett. A rendszer magában foglalja a
potenciális hallgatók vizsgálatát, a hallgatói elvárások vizsgálatát, a hallgatói elégedettség vizsgálatát,
a munkaerő-piaci megfelelőség vizsgálatát, a munkatársak teljesítményadatainak vizsgálatát, illetve
egyes, működési folyamatok megfelelőségét leíró tulajdonságok vizsgálatát. A végzett hallgatók
tanulmányaik befejezését követően is kapcsolatban maradnak a főiskolával a belső információs
rendszeren keresztül, amely alkalmas arra, hogy a munkaerőpiaccal kapcsolatos érdemi visszajelzéseket
kapjon az intézmény.
Összességében elmondható, hogy a főiskola által alkalmazott információ-megosztási megoldások mind
a hallgatók, mind a munkatársak, mind az egyéb érdekeltek tekintetében megfelelő információellátottságot eredményeznek.

7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az intézményi honlap megfelelően áttekinthető tájékoztatást nyújt az intézményben zajló képzési és
egyéb tevékenységekről. A működést szabályozó főbb szabályok elérhetőek. Az intézmény, honlapján
keresztül rendszeres tájékoztatást nyújt programjairól, eseményeiről. A főiskola (képzésfejlesztés, és
munkaerő-piaci megfelelősége tekintetében) eredményeit rendszeresen közzéteszi, ezzel is szolgálva
tevékenysége átláthatóságát. Mindezeken túl nyomtatott formájú ismertetők is rendelkezésére állnak az
intézmény iránt érdeklődők számára. Nem elhanyagolható szempont, hogy a felvételt nyert és a végzett
hallgatók kapcsolatai biztosítják a legtöbb új diákot a főiskola számára. Az igen jelentős szociális
tevékenység is igen hatásos „reklám” a főiskola számára, jó néhány diák ebből az irányból érkezett az
intézménybe.
A honlap adattartalma összességében megfelelő, de ahogy fentebb már jeleztük, számos ponton az
intézményi alapdokumentumokkal nem egyező (mert aktuális?) adatokat közöl, például a szervezeti
egységekről. Ugyancsak gond, hogy az új fejlesztésű honlapon keresztül a korábbi honlap elavult
információinak egy része is megjelenik, tovább növelve az egymásnak ellentmondó információk
halmazát. E téren a fejlesztés mindenképpen javasolt.
Javaslatként megfogalmazható az érdekeltek által alkotott vélemények, és ennek hatására tett
intézkedések nyilvánosságának megteremtése, mely részben kiegészíteni képes a meglévő
nyilvánosságot, részben folyamatos és rendszeres visszacsatolást is jelent a külső partnerek számára a
minőségértékelés és -fejlesztés folytonossága tekintetében.

III. Az intézmény további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az intézmény rögzítse egyértelműen tanszékeinek és kutatóintézeteinek számát és nevét, és a
vonatkozó intézményi alapdokumentumokban rögzítse az így megállapított szervezeti
struktúrát.
2. Az intézmény aktualizálja intézményi alapdokumentumait, mindenekelőtt Szervezeti és
Működési Szabályzatát, organogramját és az egyéb, gyakran még a 2005. évi felsőoktatási
törvényre épülő intézményi szabályzatait, és teremtse meg e dokumentumok belső
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

összehangoltságát. Szabályzatilag rögzítse a kollégiumi díjakat és azok megállapításának
módját, az 51/2007. kormányrendeletnek megfelelően.
Az intézmény folytassa tovább új honlapjának fejlesztését, különösen az elévült oldalak törlése
vagy frissítése terén, és a honlap tartalmát hozza összhangba az aktualizált alapdokumentumok
tartalmával.
Az intézmény dolgozza ki a képzési programok indításával kapcsolatban a minőségbiztosítási
és -fejlesztési eljárásokat, és szabályzatilag rögzítse ezeket.
Az intézmény törekedjen a teljes munkaidőben, jogviszonyban alkalmazott oktatók számának
és részarányának növelésére.
Az intézmény szabályzatilag dolgozza ki és rögzítse az oktatók rendszeres minősítésének rendjét
és a sikertelen minősítési eljárás jogkövetkezményeit.
A 2006. január 1-eje után történt főiskolai docensi kinevezések terén szabályzatilag rögzítse,
hogy az Nftv. 28. § (2) rendelkezéseit érvényesíti: főiskolai docensi kinevezéshez PhD fokozat
megszerzés szükséges. Törölje Szervezeti és Működési Szabályzatának azon passzusát, amely
jelenleg – és a jövőre nézve is – engedélyezi az oktatói állások főiskolai végzettséggel történő
betöltését7.
Az intézmény dolgozzon ki akciótervet a passzív hallgatók, a nyelvvizsga hiányában a diplomát
át nem vevő hallgatók számának, valamint a lemorzsolódásnak a csökkentésére.
Az intézmény törekedjen az intézményirányításban az önkormányzatiság és a képviseleti elv
erősebb érvényesítésére, mindenekelőtt a Szenátus összetétele, valamint a magasabb vezetők és
vezetők kinevezésével kapcsolatos alkalmazotti vélemény-nyilvánítás területén.
Az intézmény határozottabb módon kapcsolódjon be a hazai- és nemzetközi tudományos
közéletbe. Keresse együttműködési megállapodások lehetőségét más felsőoktatási
intézményekkel, melyek keretében közös oktatási és kutatási programok működtethetők.
Az intézmény törekedjen a könyvtári állomány megfelelő elhelyezésére, ezen belül pedig a
kötelező és ajánlott irodalom elérhetőségének javítására.
Az intézmény fontolja meg tanulmányi ügyekben a testületi döntéshozatal szerepének bővítését.
Az intézmény törekedjen, lehetőségeihez igazodó ütemezésben, az élő idegen nyelvi oktatás
fejlesztésére, a számítógéppark fejlesztésére és a hallgatói sport megfelelő infrastruktúrájának
kialakítására.

7

Az LB jelentésére adott válaszában az intézmény jelezte, hogy 2014. szeptember 3-án a szenátus az SZMSZ vonatkozó
szabályát törölte.
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IV. Az intézményben folyó hitéleti képzések értékelése
IV.1. Teológia szak
Wesley János Lelkészképző Főiskola

Akkreditációs minősítés
JAVASLAT: 2014/10/XI/2/1. SZ. MAB HATÁROZAT

teológia [lelkész szakirány]
osztatlan mesterképzési szak
(12 félév)
szakindítási MAB határozat:
2006/9/XII.

A (Akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és
2015 szeptemberében indítandó követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A teológia szak és a szakon működtetett lelkész szakirány szerkezete csak részben feleltethető meg az
államilag közzétett KKK előírásaival. E KKK szerint ugyanis a teológia szak képzési ideje 10 félév, a
megszerzendő kreditek száma pedig 300. A KKK egyetlen, e szakra épülő szakirányként a lelkész
szakirányt nevesíti, amely felvétele esetén a képzési idő 12 félév, a megszerzendő kreditek száma pedig
360. Megjegyzendő, hogy a főiskola által alkalmazott KKK a honlapról nem elérhető.
Az intézmény ezektől az előírásoktól eltérően egy teológia szakirányt is működtet, megfelelő
mennyiségű differenciált szakmai tanegység felkínálásával. E szakirány a lelkész szakirányt fel nem
vett hallgatók számára automatikus, azaz kötelező. Ez egyben azt is jelenti, hogy a teológia szak képzési
ideje is 12 félév, illetve a minimális teljesítendő kredit száma az ő esetükben is 360 kredit. A jogszabály
azonban csak a hitéleti tartalom vonatkozásában biztosítja a fenntartó egyház autonómiáját, a felekezeti
jelleg érvényesítése a képzési idő, a kreditszám vagy a szakirány létesítés tárgyában nem ad
jogosítványt eltérő egyházi/intézményi KKK megalkotására. Mindenképpen szükséges ezért, hogy
az intézmény mintatantervét – a teológia szakirány megszüntetésével – igazítsa a jogszabályban
kihirdetett KKK-hoz. Jellemző következetlensége az intézmény alapdokumentumainak, hogy a
jelenleg érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat 3.1.1. pontja még az államilag regisztrált KKKnak megfelelően rögzíti a teológia szak képzési idejét és kreditszámát. A mintatanterv tehát az
intézmény saját SZMSZ-ével is ellentétben áll.
A tantárgystruktúra – meglehetősen szétaprózott jellegében is – megfelel a protestáns egyházi
hagyományoknak, sajátos felekezeti jellegként a bibliai nyelvek, illetve a judaisztikai vonatkozású
tantárgyak magas részarányát érdemes kiemelni. Az elméleti/gyakorlati órák aránya megfelelő.
Összességében megállapítható, hogy a KKK-ban rögzített kompetenciák az adott tantárgyi struktúra
révén megszerezhetők. A mintatantervben a minimális óraszám mind a teljes, mind a részidejű képzés
vonatkozásában teljesül. A kis létszámú évfolyamok miatt azonban a nappali tagozatos hallgatók órái
tömbösítve, illetve (részben) a levelezős konzultációk során a levelező tagozatos hallgatókkal közösen
valósulnak meg, így vélelmezhető, hogy a gyakorlatban a mintatantervben előírt óraszám a nappali
tagozaton csak részben teljesül.
Személyi feltételek
A szakfelelős megfelel az akkreditációs elvárásoknak: N. N. egyetemi tanár, XXXXX, komoly kutatói
és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a hittudományok területén, tantárgyfelelősként pedig a szak 12
tantárgyát, összesen 26 kredit mértékben gondozza.
A szak 31 tantárgyfelelőséből 26 fő rendelkezik tudományos fokozattal, az öt fokozattal nem
rendelkező tantárgyfelelős a szak szempontjából kisebb jelentőségű, illetve gyakorlati tárgyat gondoz.
Az oktatók koreloszlása kedvező, noha a szak 58 oktatójából 38 fő idősebb 55 évnél. Az önértékelés
mutatja, hogy az intézmény érzékelte a problémát, és a korfa arányosítását fejlesztési célul kitűzte.
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Az oktatói kar felekezetileg heterogén, az intézmény – felekezeti elkötelezettsége ellenére is – igénybe
veszi más egyházak által fenntartott felsőoktatási intézmények minősített oktatóit. A teljes
munkaidőben foglalkoztatott (T) és az egyéb módon foglalkoztatott (E) tantárgyfelelős oktatók
legalább 3:1-es aránya nem teljesül, hiszen a 31 tantárgyfelelősből csak 12 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott. Ugyanakkor a 35 kredittel terhelt tantárgyfelelősök maximum 1/3-os arányára
vonatkozó MAB előírás teljesül (25 kredit: 9 fő, 35 kredit: 4 fő), ám a tantárgyfelelősök egy része 7
tantárgynál többet gondoz. Ugyanígy az egyéb módon foglalkoztatott oktatók (E) egy része (a 21-ből
5 fő) a maximális négy tantárgynál vagy 15 kreditnél többet jegyez. A más felsőoktatási
intézményben is oktató munkatársak országos óraterhelése magas.
Tudományos háttér
A főiskola magas tudományos képzettséggel rendelkező oktatói hátteret tudhat magáénak. Az oktatók
igen gazdag publikációs tevékenységet folytatnak, amely biztosítja az intézmény reputációját.
Dicséretes, hogy e publikációk jelentős hányada független szakmai kiadványokban vagy kiadónál
jelenik meg; a jövőben ezek arányát az intézményi vagy fenntartói kiadványokkal szemben a
jelentősebb tudományos visszhang érdekében érdemes lesz tovább emelni.
Az intézmény jelenleg további egy hitéleti (tanárképzési) szakot működtet, e szakkal a közös
tantárgyak, illetve az oktatói kar nagyarányú átfedése miatt kiváló a kapcsolat. A szociális munka terén
működtetett szakokkal a szabadon választható tantárgyak, illetve az oktatói kar részleges átfedése miatt
szintén jó az együttműködés. Ezeknek az együttműködéseknek a formalizálása a jövőben még
intenzívebb együttműködések kereteit teremthetné meg.
A külső intézményekkel való szakmai kapcsolatok szintén megfelelőek, amit részben a más egyházi
felsőoktatási intézmények oktatóinak az oktatásba történő bevonása is jelez, illetve biztosít. Az
intézmény rendszeresen szervez és ad otthont hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak.
(A kutatásról lásd még feljebb az intézményi részben mondottakat.)
Infrastrukturális feltételek
Az általános infrastrukturális feltételekhez lásd az intézményi értékelést.
A szakon folyó képzés speciális infrastruktúrája megfelelő. A teológia szakon és annak lelkész
szakirányán összefüggő szakmai gyakorlat nincs, az évközi és félévközi szakmai gyakorlatok a
fenntartó egyház gyülekezeteiben és intézményeiben zajlanak. Meglepő, hogy a teológia szak
(„teológia szakirány”) esetében is része a képzésnek néhány olyan szakmai gyakorlat, amely az
„evangélium gyakorlati élethelyzetekben való megfelelően kommunikatív képviseletére, illetve
bizonyos alapvető gyülekezeti szolgálatok (…) elvégzésére” készít fel – ez sem a KKK-ban rögzített
kompetenciákhoz, sem a hazai hitéleti felsőoktatás gyakorlatához nem illeszkedik.
A gyakorlóhelyek kiválasztásának intézményesített eljárása nincs, a fenntartóval való szoros kapcsolat
az informális csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő helyszínek kiválasztását. Minőségbiztosítási
szempontból javasolt azonban, hogy az intézmény fektesse le a potenciális gyakorlati helyek
kiválasztásának, engedélyezésének szempontjait, a gyakorlóhelyekkel szemben támasztott minimális
elvárásait, valamit a gyakorlati munka értékelésének mechanizmusát.
A képzési létszám és kapacitás
A tervezett és a valós hallgatói létszám elfogadható az intézmény személyi és tárgyi képzési
kapacitásához viszonyítva, ugyanakkor elkészültekor az új épületegyüttes jelentheti a végleges és biztos
tárgyi feltételek teljesülését.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A mintatantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a protestáns teológiai képzés hazai és
nemzetközi normáinak, illetve gyakorlatának, helyi jellegzetességként a judaisztika tárgykörébe tartozó
(Soá), a teológia vonatkozásában inkább interdiszciplináris jellegű, de a vallási tolerancia
szempontjából érzékenyítő hatású tantárgyak magas aránya említhető. A gyakorlati és az elméleti
kurzusok aránya megfelelő.
A gyakorlati képzés terén a hallgatói beszámolók, a gyakorlati képzés felelőse által elmondottak,
továbbá a tantárgyleírások alapján sem teljesen egyértelmű az egyházi szolgálat – bevezetés a
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szolgálatba, ill. a szolgálat az egyházban sorban egymást követő tárgyak tartalmi elkülönülése, amely
kérdést a jövőben mindenképp megfelelően rendezni szükséges.
A kurzusfajták megoszlása, az egyéni feladatok aránya, a tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói
munka mértéke a képzési célnak megfelelő. A tantárgyak kreditértéke megfelelő.
Az óralátogatáskor szerzett tapasztalatok eredménye jó, a vezető oktatók szakmai felkészültsége magas
színvonalú. Az oktatás során az oktatási módszerek széles sorát alkalmazták az oktatók, amely arra
enged következtetni, hogy ez nem egy egyedi és pillanatnyi eredmény, hanem az intézmény
mindennapjait is jellemzi.
Külföldi részképzésekbe a hallgatók 2011 óta kapcsolódhatnak be, amikor is az intézmény az
ERASMUS programba belépett. A részképzés keretében teljesített tanegységek és megszerzett kreditek
átvitele megoldott, a gyakorlatban zökkenőmentes.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
Az elméleti tananyag számonkérése, továbbá a félévenkénti hallgatói terhelés megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, a KKK által lefektetett
kompetenciák elsajátítására megfelelő a struktúra. A gyakorlatok képzési célhoz való illeszkedésének
ellenőrzésére javasolt azonban egy strukturáltabb eljárásrend kidolgozása, hiszen a számos
képzőhelyen rendkívül eltérő mennyiségű és minőségű gyakorlati ismeretre tehetnek szert a képzés
résztvevői.
A szakdolgozati témaválasztás zömében hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás az egyes
területek (tanszékek) között arányosan oszlik meg. Intézményi sajátosság, hogy a témavezetővel
egyeztetett szakdolgozati témaválasztást az illetékes tanszék vezetője hagyja jóvá. Ez minősített oktatók
esetében nyilván formális jóváhagyást jelent, ám érdemes lenne az oktatói követelményekben ezen a
téren az egyes egyetemi beosztások között differenciáltan rendelkezni. A záróvizsga menete és
felépítése megfelelő.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
A teológia szak osztatlan hitéleti mesterszak, amelyről az intézmény keretében nincs lehetőség
továbblépni más hitéleti mesterszakra. A teológia szak ugyanakkor megfelelő bemenetelt biztosít a
Hittanár–nevelő tanár osztatlan tanári mesterszakra. Az intézmény tervezi egy doktori iskola
megalapítását, ám az erre irányuló kérelmet a MAB nem támogatta. A szakon végzett hallgatók így
PhD képzésre csak más felsőoktatási intézmény doktori iskolájában léphetnek tovább. A képzés és az
intézmény ökumenikus nyitottsága, a többi egyházi (elsősorban protestáns) felsőoktatási intézménnyel
ápolt jó kapcsolatok, oktatói együttműködések biztosítják a kellő fogadókészséget az intézmény volt
hallgatói felé.
Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása a speciálkollégiumok, kötelezően választható
szemináriumok során, integráltan történik.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak gondozását az intézmény nem rendelte egy intézethez vagy tanszékhez, az a hitéleti tanszékek
összehangolt munkája során valósul meg. A szakfelelős önálló szakmai hatáskörrel nem rendelkezik,
az intézményi testületekben beosztása nem biztosít tagságot a számára. Tevékenységét lényegében
tanácsadóként, a módosítások kezdeményezőjeként fejti ki.
Az egyes tantárgyak szintjén a tartalom változtatása időről-időre megtörténik, a mintatantervek
módosítása, valamint a tantárgyleírások frissítése – a teológia szak vonatkozásában – folyamatos. A
kutatási eredmények a tantárgyleírások tanúsága szerint kellően beépülnek a tananyagba, így azok egy
része az oktatásban közvetlenül is hasznosul.
A tantárgyi programok fejlesztése terén ugyancsak megfontolandó a változtatási-fejlesztési folyamatot
jobban strukturálni, és a megfelelő felelősségi szinteket, határidőket jobban kidolgozni. A
minőségbiztosítási rendszer tehát e téren tehát további fejlesztéseket igényel még.
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
Lásd az intézményi értékelés vonatkozó szakaszait.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis a szak erősségeként a hallgatók és oktatók elkötelezettségét, valamint a viszonylag széles
oktatói portfóliót és a fenntartóval való szoros kapcsolatot emeli ki. Gyengeségként az alacsony
hallgatói létszám, az infrastruktúra, valamint a mintatanterv és az érvényes KKK közötti diszkrepancia
jelenik meg, fejlesztési feladatként pedig ez utóbbi felülvizsgálata a legjelentősebb.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Az intézmény a szak mintatantervét alakítsa az államilag jóváhagyott és kihirdetett KKK
követelményeihez, ennek keretében pedig szüntesse meg a teológia szakirányt, és a teológia
szak képzési idejét ezzel állítsa vissza 10 félévre, az oklevél megszerzéséhez szükséges
minimális kreditszámot pedig 300 kreditre.
2. Az intézmény az oktatói kar további fejlesztésével biztosítsa a szakon, hogy
 teljesüljön a teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) és az egyéb módon foglalkoztatott (E)
tantárgyfelelős oktatók 3:1-es aránya;
 a tantárgyfelelősök kreditterhelésének és az általuk gondozott tantárgyak számának
vonatkozásában teljesüljenek a MAB akkreditációs elvárásai.
3. Az intézmény dolgozza ki és szabályzatilag rögzítse a szakfelelős kompetenciáját a szak képzési
programjának szervezése, felügyelete és fejlesztése terén.
4. Az intézmény szabályzatilag is rögzítse a gyakorlóhelyeire vonatkozó irányelveket és
elvárásokat, és rögzítse a gyakorlóhelyek kiválasztásának mechanizmusát.
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IV.2. Hittanár–nevelő tanár (MA) szak
Wesley János Lelkészképző Főiskola

Akkreditációs minősítés
JAVASLAT: 2014/10/XI/2/2. SZ. MAB HATÁROZAT

hittanár–nevelő tanár
mesterképzési szak
(5 félév)
szakindítási MAB határozat: -

A (Akkreditált)
A szak akkreditációja
– a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos,
a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv
2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és
2015 szeptemberében indítandó követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

1. A jogszabályi és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
A képzési terv
A főiskola hittanár-nevelőtanár mesterképzése alapvetően teljesíti a jogszabályban kihirdetett KKK és
a MAB által támogatott részletes KKK követelményeit. A szakmai törzs, pedagógia-pszichológia
modul és a szakmai gyakorlatok modul a megadott kredithatárokon belül vannak. Az elmélet-gyakorlat
aránya megfelelő, a kitűzött kompetenciák elsajátítását lehetővé teszik. A nem szakirányú
alapképzésből érkezők számára a szakra való belépéshez szükséges ismeretek elsajátítására 50 kreditnyi
tantárgyat oktatnak, ez azonban nem számítható be az öt féléves mesterképzés 150 kreditjébe. A
hiányzó 30 kreditet azonban pótolni szükséges, vagy a képzés időtartamát kell négy félévre
csökkenteni. Meg kell jegyezni, hogy nem egyértelmű, hogy a főiskola milyen KKK-t alkalmaz, mert
ez a honlapon nem elérhető.
Az intézményi mintatanterv hiányossága, hogy a jogszabályban előírt minimális 5% szabadon
választható tantárgy előírását nem tartalmazza. Az önértékelés 159. oldalán jelzett 13. és 14. tantárgy
kreditértéke egyrészt nem éri el az 5%-ot (ez jelen esetben 6 kredit lenne), másrészt pedig leszűkíti a
választás lehetőségét a pedagógiai-pszichológiai tárgyakra, így ezek valójában nem szabadon, hanem
„kötelezően” választható tárgyak. Némileg ellentmondásos a mintatanterv és az intézményi önértékelés,
amennyiben az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértékét 30, 10, 20, illetve 26+4 kreditben határozzák
meg, semmiféle utalást sem tartalmazva a kisebb kreditszám indoklására, illetve a diploma
megszerzéséhez szükséges kreditszám érdekében az így kieső kreditek kompenzálására.
A tantárgystruktúra megfelel a protestáns egyházak kialakult gyakorlatának. Az elméleti/gyakorlati
órák aránya megfelelő. Összességében azonban, a fent jelzett problémák mellett is megállapítható, hogy
a KKK-ban rögzített kompetenciák az adott tantárgyi struktúra révén megszerezhetők.
A kis létszámú évfolyamok miatt a nappali tagozatos hallgatók órái tömbösítve, illetve (részben) a
levelezős konzultációk során a levelező tagozatos hallgatókkal közösen valósul meg, így vélelmezhető,
hogy a gyakorlatban a mintatantervben előírt óraszám a nappali tagozaton csak részben teljesül.
Személyi feltételek
A szakfelelős megfelel a MAB akkreditációs elvárásainak: N. N. egyetemi tanár, XXXXX, komoly
kutatói és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik a hittudományok területén, tantárgyfelelősként pedig a
szak 6 tantárgyát, összesen 24 kredit mértékben gondozza.
Az eredetileg benyújtott önértékelés szerint a szak 20 tantárgyfelelőséből 15 fő rendelkezik PhD
fokozattal, öten tehát nem felelnek meg a MAB elvárásoknak e tekintetben, s az általuk gondozott
9 tantárgy között több fontos pedagógiai-pszichológiai tárgy van.8 Az oktatók koreloszlása kapcsán
érdemes megjegyezni, hogy a szak 16 oktatójából 9 fő 1950 előtt született, azaz jelenleg legalább 65
éves. Az önértékelés mutatja, hogy az intézmény érzékelte a problémát, és a korfa arányosítását
fejlesztési célul kitűzte. Az oktatói kar felekezetileg heterogén, az intézmény – felekezeti
Az intézmény az LB észrevételei nyomán a látogatás után módosította a tantárgyfelelősök listáját. A módosított lista szerint
négy tantárgyfelelős nem rendelkezik tudományos fokozattal.
8
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elkötelezettsége ellenére is – igénybe veszi más egyházak által fenntartott felsőoktatási intézmények
minősített oktatóit.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) és az egyéb módon foglalkoztatott (E) tantárgyfelelős
oktatók legalább 3:1-es aránya nem teljesül, hiszen a 20 tantárgyfelelősből csak 9 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott. A tantárgyfelelősök tantárggyal illetve kredittel való túlterheltségére
viszont – a teológia szakkal ellentétben – itt nincs példa (25 kredit: 10 fő, 35 kredit: 1 fő).
A szakmai törzsanyagot képező teológiai tantárgyak esetében a tantárgyfelelősök minősítettsége
összességében jóval kedvezőbb, mint a pedagógiai–pszichológiai tanári képesítő tárgyak esetében.
Érthetetlen, hogy miközben az intézmény önálló, akkreditált pedagógia alapképzési szakot működtet,
kiváló szakembergárdával, e modul 12 tantárgyából 7 tantárgy felelőse nem rendelkezik PhD
fokozattal, de közülük a négy tantárgyat gondozó két doktorandusz hallgató nyilván az ezt kompenzálni
képes szakmai múlttal és oktatói tapasztalattal sem. A helyszíni látogatás után a látogató bizottsághoz
eljuttatott tantárgyfelelősi beosztás-tervezet világosan mutatja, hogy a probléma orvosolható.
Tudományos háttér
Lásd az intézmény és a teológia szak értékelésének vonatkozó szakaszait.
Infrastrukturális feltételek
A szak infrastruktúrájának általános adottságai megegyeznek az intézményi résznél részletezettekkel.
A tanárképzés gyakorlóhelyeinek kiválasztása terén a főiskola a legnagyobb rugalmassággal jár el, ami
a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden hallgatónak képes biztosítani a személyes feltételekhez illő
helyeket (pl. felekezeti különbségek). A gyakorlóhelyek kiválasztásának intézményesített eljárása
nincs, a fenntartóval való szoros kapcsolat az informális csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő
helyszínek kiválasztását. Minőségbiztosítási szempontból javasolt azonban, hogy az intézmény fektesse
le a potenciális gyakorlati helyek engedélyezésének szempontjait, a gyakorlóhelyekkel szemben
támasztott minimális elvárásait, valamit a gyakorlati munka értékelésének mechanizmusát.
A képzési létszám és kapacitás
A hittantanár–nevelő tanár mesterszakon az első meghirdetés évének kivételével évenként 2-5 hallgató
kezdi meg tanulmányait, ebből eddig két hallgató kapott diplomát. Az intézményi képzési kapacitás
számára ez nem megterhelő, de a szakra való belépéshez szükséges ismeretek biztosítása mintegy
minorképzésként működik, és ez nagy kapacitásigényű.
2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése
A kurzusok jellege, módszertana
A tudásátadás terve részletesen kidolgozott. Hospitálások, tanítási gyakorlatot kísérő szemináriumok,
összefüggő gyakorlati félév, több típusú intézményben megszerezhető tanítási gyakorlat, portfoliókészítés során biztosított a kompetenciák kifejlesztése és a módszertani felkészítés.
A mintatantervben szereplő kurzusok összetétele megfelel a képzés hazai és nemzetközi normáinak,
illetve gyakorlatának. A gyakorlati és az elméleti kurzusok aránya megfelelő.
A kurzusfajták megoszlása, az egyéni feladatok aránya, a tanórák száma és az elvárt egyéni hallgatói
munka mértéke a képzési célnak megfelelő. A tantárgyak kreditértéke megfelelő.
Külföldi részképzésekbe a hallgatók 2011 óta kapcsolódhatnak be, amikor is az intézmény az
ERASMUS programba belépett. A részképzés keretében teljesített tanegységek és megszerzett kreditek
átvitele megoldott, a gyakorlatban zökkenőmentes.
Értékelés és ellenőrzés
Az elméleti anyag számonkérése, a számonkérési formák félévenkénti eloszlása megfelelő. A
tanegységekhez választott számonkérési módok a képzési célnak megfelelnek, az elvárt kompetenciák
elsajátításának ellenőrzésére alkalmasak.
Az értékelés a megszokott módszerekkel, ötös skálán történik. Ettől eltérő a szakdolgozati konzultációs
értékelés, itt aláírás igazolja a teljesítést.
A gyakorlatok képzési célhoz való illeszkedésének ellenőrzésére javasolt egy strukturáltabb eljárásrend
kidolgozása, hiszen a számos képzőhelyen rendkívül eltérő mennyiségű és minőségű gyakorlati
ismeretre tehetnek szert a képzés résztvevői.
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A szakdolgozati témaválasztás zömében hallgatói kezdeményezésre történik, a témaválasztás az egyes
tanszékek között arányosan oszlik meg. Intézményi sajátosság, hogy a témavezetővel egyeztetett
szakdolgozati témaválasztást az illetékes tanszék vezetője hagyja jóvá. Ez minősített oktatók esetében
nyilván formális jóváhagyást jelent, ám érdemes lenne az oktatói követelményekben ezen a téren az
egyes egyetemi beosztások között differenciáltan rendelkezni.
A záróvizsga komplex számadás, elemei a záró tanítás, a hittudományi, pedagógiai és pszichológiai
szóbeli vizsga és a szakdolgozat megvédése. A szakdolgozat értékelésének hátterében gondos elvi
szabályok állnak. A tapasztalatok hasznosítására az intézmény felkészült, de a kisszámú végzett
hallgató miatt ez egyelőre nem releváns.
A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás
Nappali képzésben a 2009/10-es tanév összesen 30 felvett hallgatója (24 állami finanszírozású, 6
önköltséges) után 2010-től évente már csak 2-4 hallgató kezdte meg tanulmányait ezen a szakon.
Diplomát eddig mindössze ketten szereztek. Részidős képzésben 1-5 volt a felvettek száma, diplomát
még senki nem szerzett közülük. Ezek az adatok a képzés igen gyenge eredményességét mutatják.
A mesterszakról az intézmény keretében nincs lehetőség továbblépni más hitéleti vagy tanári
mesterszakra. A katekéta–lelkipásztori munkatárs hitéleti alapszak megfelelő bemenetelt biztosított a
szakra, ám ezt az alapképzést az intézmény immár nem folytathatja. Az intézmény tervezi egy doktori
iskola megalapítását, ám az erre irányuló kérelmét a MAB nem támogatta. A szakon végzett hallgatók
így PhD képzésre csak más felsőoktatási intézmény doktori iskolájában léphetnek tovább. A képzés és
az intézmény ökumenikus nyitottsága, a többi egyházi (elsősorban protestáns) felsőoktatási
intézménnyel ápolt jó kapcsolatok, oktatói együttműködések biztosítják a kellő fogadókészséget az
intézmény volt hallgatói felé.
Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása a speciálkollégiumok, kötelezően választható
szemináriumok során történik.
A szakon megvalósul az oktatók és hallgatók közti kollegiális kapcsolat, melynek keretei közt lehetőség
nyílik a közvetlen eszmecserére. Gyakorlati tapasztalat szerint ez az egyik legjobb motivációs erő. A
szak, ahogy a főiskola oktatási munkája mögött álló oktatói szándék általában, inspirálja az egyéni
munkát. Jellemző, hogy a hallgatók bekapcsolódhatnak az oktatók tudományos, kutatói munkájába.
TDK-lehetőségek biztosítottak, ám ezen a szakon – a kis hallgatói létszám miatt – még nem születtek
pályamunkák.

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A szak „gazdája”, menedzselése
A szak harmonikusan illeszkedik a főiskola szervezetének és munkájának egészébe. A szakfelelős és
modulfelelős nem rendelkezik önálló hatáskörrel a szak szervezése, a képzési program ellenőrzése és
fejlesztése terén, de a vezetőségi fórumokon rendszeresen konzultál a szak helyzetéről.
Az egyes tantárgyak szintjén a tartalom változtatása időről-időre megtörténik, a mintatantervek
módosítása, valamint a tantárgyleírások frissítése folyamatos. A kutatási eredmények a tantárgyleírások
tanúsága szerint kellően beépülnek a tananyagba, így azok egy része az oktatásban közvetlenül is
hasznosul.
A tantárgyi programok fejlesztése terén ugyancsak megfontolandó a változtatási-fejlesztési folyamatot
jobban strukturálni, és a megfelelő felelősségi szinteket, határidőket jobban kidolgozni. A
minőségbiztosítási rendszer e téren tehát még további fejlesztéseket igényel.
Belső, rendszeres minőségbiztosítás, DPR (intézkedések, reakciók)
Az oktatók kiválasztása tudományos munkájuk, személyes kompetenciáik és referenciák alapján, a
hallgatók felvétele személyes találkozás és az egyéni motivációk, szakmai háttér megismerése alapján
történik. A kérdőíves DPR-adatok segítik a visszacsatolások felhasználását. A főiskola egészében
eredményes DPR-értékelés honosult meg a PEGAZUS” PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-20090011 komplett EU-s DPR-kutatás formájában.

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is figyelembe véve
Az analízis lényegében azonos a teológia szak analízisével, a szakra vonatkozó specifikumokat nem
tartalmaz. Feltűnő, hogy a „Fejlesztési, előrelépési lehetőségek” című pont alatt az osztatlan
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tanárképzésre való átállás nem kerül említésre, mint ahogy ezt az Intézményfejlesztési terv vonatkozó
szakfejlesztési listája (5. oldal) sem tartalmazza. A helyszíni látogatás során azonban azt a
felvilágosítást kaptuk, hogy az intézmény készül az átállásra. Ugyanakkor a rendelkezésre álló humánerőforrást és a várható minimális hallgatói létszámot figyelembe véve e szak indításának komoly és
körültekintő mérlegelését javasoljuk.

5. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások
1. Az intézmény vizsgálja felül a szak kreditkiosztását a tanári mesterképzési szak képzési és
kimeneti követelményeinek 5. és 6. pontja, valamint a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rend. 23. § (5)
bekezdése szerint, és a szükséges módosításokat az intézményi mintatantervben hajtsa végre.
2. Biztosítani kell a képzésben a szabadon választható tárgyak megfelelő arányát.
3. Az intézmény az oktatói kar további fejlesztésével biztosítsa a szakon, hogy
 a tantárgyfelelősök mindegyike tudományos minősítéssel rendelkezzen;
 teljesüljön a teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) és az egyéb módon foglalkoztatott (E)
tantárgyfelelős oktatók 3:1-es aránya.
4. Az intézmény dolgozza ki és szabályzatilag rögzítse a gyakorlati képzőhelyek befogadásának
és a képzési tartalom számonkérésének egységes rendjét.
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Függelék:

A Wesley János Lelkészképző Főiskola által folytatott képzések
hitéleti képzési terület
osztatlan mesterképzés (MA)
teológia (N,L)
mesterképzés (MA)
tanári szakképzettség
hittanár–nevelő tanár (N, L)

társadalomtudományi képzési terület
alapképzés (BA)
szociális munka (N,L)

pedagógia képzési terület
alapképzés (BA)
pedagógia (N,L)

természettudományi képzési terület
alapképzés (BA)
környezettan (N,L)
szakirányú továbbképzések
családkonzulens (L), komplex művészeti terapeuta (L), mediáció a segítő szakmában (L)

************************
A látogató bizottság tagjai:
Kustár Zoltán, elnök, egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Béres Tamás egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Tokics Imre főiskolai tanár, Adventista Teológiai Főiskola
Vilmányi Márton egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
Vámosi Péter hallgató, HÖOK delegált
A látogatás MAB referense: Dávid Zsófia

A látogatás időpontja:
2014. április 23.
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