MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

A MAB Testület 2020/02/V/5. számú határozata
A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Sola Scriptura Teológiai Főiskolát
akkreditálja. A főiskola akkreditációja 2023. február 21-ig hatályos – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelés esetén – azzal, hogy az intézmény működését 2021 őszén lefolytatandó
monitoreljárás keretében kívánja felülvizsgálni. A jelentésben megfogalmazott hiányosságok
tekintetében kéri az intézmény írásbeli tájékoztatását 2021. augusztus 31-ig.
A MAB Testület 2020/02/V/6/1. számú határozata
A MAB a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia hitéleti alapképzési szakját (240 kredit) nem
akkreditálja.
A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentéshez tartozó akkreditációs javaslat és
indoklása
Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Sola Scriptura
Teológiai Főiskola az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő
minőségbiztosítási rendszert működtet.
Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési,
mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási
folyamatok között gyenge a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje nem megfelelő, a kutatás
menedzsmentje elégséges, iránya részben illeszkedik az intézményi stratégiához.
A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás – és az
infrastruktúra megfelelő hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.
A Főiskola rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel és
pénzügyi eszközökkel.
Az intézményi dokumentumok (alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; szervezeti és
működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat; akkreditációs dokumentumok, stb.)
kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – kidolgozottak.
Az írásbeli tájékoztatás bekérésének és a monitoreljárás indokai:
A SSTF kizárólag hittudományi területen kíván magas színvonalú teológiai képzést folytatni. A
Főiskola minőség iránti elköteleződése nyilvánvaló. Ez nemcsak egy helyes rendszerszerű
minőségpolitika kialakítására irányuló törekvésben követhető nyomon, hanem abban a sok irányú
fejlesztésben is, amely a vizsgált időszakhoz köthető (e jelentésben megerősítettek szerint).

Az intézmény törekvéseinek realizálását gátolja a minőségpolitikának alávetett
intézményfejlesztés, a rövid távú intézkedések és a stratégiai tervezés összhangja, a tervezés
integritása megteremtése. A tervezési célkitűzések minőségi megvalósítását szolgáló
minőségirányítási rendszer.

Az ehhez szükséges fejlesztésre váró területek:


Stratégiai célokhoz kapcsolódó akciók és ellenőrzések egyértelműbb meghatározása.



Jól megválasztott és a stratégiai célokat támogató minőségpolitika, amely egyszerre képes
kezelni a kívánatos sztenderdeket – főként az 1.2-9-es sztenderdet, és az intézmény
sajátos, hitéleti helyzetéből fakadó igényeket.



A kellő létszámúra és minősítettségűre bővített oktatói kar.



A teológia alapszak sikeres előakkreditációja.

A jelentésben megfogalmazott értékelések és javaslatok az SSTF hosszú távú stabilizációjához
szeretnének hozzájárulni, amelynek megvalósíthatósága monitoring eljárás során biztosítható.

