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I. AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉSI JAVASLAT
A Pünkösdi Teológiai Főiskola akkreditálható, mivel a hitéleti képzésre vonatkozó
akkreditációs követelményeket (2007/7/V. sz. MAB határozat) maradéktalanul teljesíti.
Az intézmény szellemisége: jónak mondható, ahová a hallgatók - elmondásuk szerint szívesen járnak. Ahogy fogalmaztak: „Itt a számunkra élet- és műveltségi példát adó tanáraink
partnernek tekintenek bennünket.” Az oktatók természetes vallási elkötelezettségük mellett
imponáló szakmai ismereteket és individuális kulturáltságot mutatnak. Érzékelhető az a
törekvés, amelyet a MAB, mind az oktatók fokozatszerzésére, mind alkalmazására irányoz
elő. Az oktatók közül többen a nagy állami és egyházi egyetemek valamelyikén szereznek
további képesítést ill. doktori fokozatot. (Adódott olyan helyzet, hogy egyik munkatársuk
felvételét a protestáns egyetemre azzal utasították el, hogy az intézménye nem tagja az
Ökumenikus Tanácsnak.) A tanítási technikák alkalmazása a legjobb hagyományokat követi.
Az órák atmoszférája humanista, liberális és az OIKUMENÉ-t idézi. A könyvtárat teológus és
– egyúttal - okleveles könyvtáros végzettségű munkatárs vezeti, ami az állományon is, a
hallgatók kiszolgálásában megmutatkozik. Az idegen nyelvű anyag még fejlesztésre szorul. A
tantermek és a kollégium egy átalakított épületegyüttesben kaptak helyet, de teljes mértékben
kielégítő színvonalon. A számítástechnika megfelelő, megoldott az Internet-hozzáférés.
A kapcsolatépítés, mind a tudományos kutatásban, mind a vallásközi párbeszéd
vonatkozásában – kiváló. A Főiskola munkatársi gárdája jelen van a Keresztény-Zsidó
Társaság rendezvényein és kurzusain, valamint az ún. Kisegyház-kutató Munkacsoportban,
továbbá a Szegedi Hittudományi Főiskola biblikus konferenciáin.
II.

MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

A Pünkösdi Teológiai Főiskolán a Minőségbiztosítási Szabályzat által meghatározott
módon, a törvényi előírásoknak megfelelően működik Minőségbiztosítási Bizottság. A
bizottságban részt vesz a HÖK elnöke is, így a hallgatói képviselet biztosított. A 2006.
december 12-én kelt szabályzat pontokba szedve rögzíti a bizottság összetételét, az elnök
felelősségeit, és a feladatok leírását, ami megfelelő keretet ad a minőségügyi tevékenység
végzéséhez. A dokumentumból kiderül a Főiskola vezetőségének minőség iránti
elkötelezettsége a rendszer fenntartásában és fejlesztésében. Az operatív munkát
minőségbiztosítási megbízott koordinálja. A Főiskola minőségbiztosítási rendszerének
dokumentuma a Minőségbiztosítási Kézikönyv, ami jelenlegi formájában is kielégíti az MSZ
EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeit, ugyanakkor tartalmazza az MSZ EN ISO
9004:2001 szabvány néhány, a felsőoktatásban jól alkalmazható előírását is. A kézikönyvben
meghatározott folyamatokat fenntartják, és rendszeresen fejlesztik. A működési tapasztalatok
alapján a közeljövőben várható a dokumentum véglegesítése. A Minőségirányítási Kézikönyv
belső hálózaton érhető el a munkatársak és más érdekelt felek számára. A
rendszerdokumentációban található minőségpolitika jól foglalja össze a vezetőség szándékait,
törekvéseit, összhangban a Főiskola (és a fenntartó egyház) küldetésével, értékrendjével. Az
oktatással és kutatással kapcsolatos alapvető szabályozásokat meghatározták, ezek szintén
belső hálózaton érhetőek el. (Szabályzat lista) A dokumentum- és feljegyzéskezelés
szabályozottan, papíron és elektronikusan történik. A vezetőség minőségügyi elkötelezettsége
a fentieken túl megnyilvánul a szabályozások elkészítésében, a különböző fejlesztésekben, a
problémakezelésben, megelégedettség vizsgálatokban, stb.
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A szükséges és lehetséges intézkedések tényeken alapulnak, végrehajtásuk ellenőrzött. A
feladat- és hatáskörök meghatározása a szervezeti ábrán, munkaszerződésben és munkaköri
leírásokban történik. A belső kommunikációs rendszer eredményesen és hatékonyan működik
a következő csatornákon: megbeszélések, szervezeti egységek értekezletei, telefon,
számítógép-hálózat, Google naptárrendszer, főiskolai honlap, ETN (Elektronikus Tanulmányi
Nyilvántartás), óratartás nyilvántartási rendszer, hirdetőtáblák. Kiemelendő a GOOGLE
naptárrendszer információgazdagsága, naprakészsége. A munkatársak minőségügyi képzése
folyamatos, sokoldalú, dokumentált és értékelt. A megelégedettség mérése kiterjed a jelenlegi
és végzett hallgatókra és a munkatársakra. Legutóbb 2007 őszén végeztek ilyen felmérést. Az
értékelés példaszerű, döntéseket alapoz meg.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE
Az oktatás és kutatás minőségbiztosítása magas színvonalú, mindenben megfelel a
partner- és társadalmi követelményeknek. A minőségbiztosítási szervezet céltudatosan és
hatásosan dolgozik. A rendszerdokumentáció megfelelő, jóváhagyott változata aktuálisnak
tekinthető. A minőségpolitika, stratégia, a minőségbiztosítási kézikönyv, az oktatással és
kutatással kapcsolatos eljárások nyilvánosak, elektronikus formában hozzáférhetők az
érdekelt felek számára. A szabályozott folyamatok ismertek és ellenőrzöttek. A
megelégedettségi vizsgálat rendszeres, kiterjed a fontosabb érdekelt felekre. Döntéseket
tényekre alapozva hoznak. Folyamatos fejlesztési tevékenység tapasztalható.
III.

Az intézménynél oktatott szakok:
Hagyományos képzés:
Tudományág:
hittudományok

Szak megnevezése: teológia
Képzési szint: főiskolai

Akkreditációs minősítés: A
Az akkreditáció hatálya: a szak
kifutásáig

Szak megnevezése: teológia
Képzési szint: alapképzés

Akkreditációs minősítés: A
Az akkreditáció hatálya: az
akkreditációs határozattól
számított 8 év

Új típusú képzés:
Képzési terület:
hittudományok
Képzési ág:
teológia

IV.
AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK, JAVASLATOK
A minőségbiztosítási kézikönyv végleges változatának jóváhagyása és közzététele.
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