A MAB 2017/4/VIII/1 számú határozata
Határozat
a Győri Hittudományi Főiskola
intézmény- és programakkreditációs monitor értékeléséről
A MAB 2017/4/VIII/1 számú határozata:
A MAB a Győri Hittudományi Főiskola intézmény- és programakkreditációs monitor eljárása
keretében a főiskola és annak hitéleti szakjai tekintetében az intézmény által megküldött
beszámoló alapján a főiskola és katolikus teológus osztatlan mesterképzési szakjának,
katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szakjának (Győr, Szombathely), tanári
mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettséget adó képzésének (Győr,
Szombathely) akkreditációját megerősíti, s annak 2018. december 31-ig szóló hatályát – az
akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja az alábbi
megjegyzésekkel.
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A MAB 2017/4/VIII/1 számú határozata
A Testület által elfogadott szakbizottsági indoklás:
A Győri Hittudományi Főiskolát és annak hitéleti szakjait [katolikus teológus osztatlan
mesterképzési szak, katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (Győr, Szombathely),
tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség (Győr, Szombathely)] a MAB
az intézményakkreditáció 3. körében a 2014/2/VII/5 számú határozatával – az akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31-ig akkreditálta, 2016
szeptemberében indítandó követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A monitor eljárás
lefolytatásához a főiskola 2016. október 14-én benyújtotta a MAB-hoz az akkreditáció óta
megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját.
A Győri Hittudományi Főiskolát és hitéleti szakjait érintő intézmény- és programakkreditációs
monitorvizsgálat eredményeként a MAB megállapította, hogy az intézmény a MAB javaslatait
túlnyomó többségében elfogadta, és az azoknak megfelelő intézkedéseket megtette, illetve
folyamatosan erőfeszítéseket tesz a javaslatok megvalósítása érdekében.
A főiskola működése tekintetében a MAB újra felhívja az intézmény figyelmét, hogy a
kialakított minőségbiztosítási rendszert a gyengébb pontjain folyamatosan fejlessze, a
dokumentumokat rendszeresen frissítse, a rendszer működtetését fokozatosan erősítse, és a
minőségbiztosítási tevékenységeket dokumentálja. Ugyanígy fontos feladat az oktatói
terhelések további csökkentése, a könyvtárak folyamatos állományfejlesztése (főként a
telephelyen), valamint a megújult honlap naprakészen tartása.
A katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak kapcsán továbbra is javasolt a képzés utolsó
két félévének újragondolása, még akkor is, ha a nappali képzésben csak olyan hallgatók vesznek
részt, akik a lelkipásztori szakirány hallgatói. A tantervben a szigorlatokhoz nem rendelhető
kredit, amennyiben a hallgatók annak anyagából korábban már vizsgáztak, és azért kreditet
szereztek.

A szakbizottsági értékelés a határozat melléklete.
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