
 

 

Gál Ferenc Főiskola 
 intézményakkreditációs eljárása 

 

A MAB Testület 2020/5/VII/1. számú határozata  

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Gál Ferenc Főiskolát 
akkreditálja, az intézmény akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – a fejlesztési javaslatokra vonatkozó előrehaladást vizsgáló, személyes 
látogatással egybekötött monitoring eljárás közbeiktatásával, valamint azzal, hogy az 
intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztat, a szükséges dokumentumokat is 
megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló értékelésében megfogalmazott észrevételek 
tárgyában foganatosított intézkedésekről – 2025. május 22-ig hatályos. 

A MAB Testület 2020/05/VII/1/1. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakját 2025. 
május 22-ig akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztatást 
nyújt be, a szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló 
értékelésében megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított intézkedésekről. 

A MAB Testület 2020/05/VII/1/2. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola egyház- és művelődéstörténet mesterképzési szakját 2025. 
május 22-ig akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztatást 
nyújt be, a szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló 
értékelésében megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított intézkedésekről. 

A MAB Testület 2020/05/VII/1/3. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési 
szakját 2025. május 22-ig akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban 
tájékoztatást nyújt be, a szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok 
összefoglaló értékelésében megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított 
intézkedésekről. 

A Testület 2020/05/VII/1/4. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola katolikus teológus osztatlan szakját 2025. május 22-ig 
akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztatást nyújt be, a 
szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló értékelésében 
megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított intézkedésekről. 
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A Testület 2020/05/VII/1/5. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola katolikus teológus mesterképzési szakját 2025. május 22-ig 
akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztatást nyújt be, a 
szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló értékelésében 
megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított intézkedésekről. 

A Testület 2020/05/VII/1/6. sz. határozata  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola hittanár-nevelőtanár mesterképzési szakját 2025. május 22-ig 
akkreditálja azzal, hogy az intézmény 2023. február 15-ig írásban tájékoztatást nyújt be, a 
szükséges dokumentumokat is megküldve, a hitéleti szakok összefoglaló értékelésében 
megfogalmazott észrevételek tárgyában foganatosított intézkedésekről. 

 

A MAB eljárásrendje értelmében a Testület által elfogadott akkreditációs jelentések 
nyilvánosak, a MAB honlapján hozzáférhetők (www.mab.hu). 

 

Látogató bizottsági jelentés és indoklása 

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Gál Ferenc 
Főiskola az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjeszthető 
minőségbiztosítási rendszer működtetésén dolgozik.  

Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai részben tervezettek, tervezési, 
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai a stratégiai tervezés, gazdálkodás, és 
oktatásszervezés folyamataiban rendszeresek, a minőségbiztosítási tevékenység 
vonatkozásában esetiek.  

A vezetési folyamatok a minőségkultúra jelen van, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a 
kutatás menedzsmentje fejlesztendő, iránya részben illeszkedik az intézményi stratégiához. 

A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás és 
az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.  

 

 

 

 

 

 



 

 

A monitor eljárás és a szakokra vonatkozó írásbeli tájékoztatás bekérésének indokai 

A Gál Ferenc Főiskola az ESG 2015 standardoknak és irányelvek mentén szervezi 
minőségbiztosítási feladatait. A belső minőségbiztosítási rendszer részlegesen képes az 
intézmény oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt 
nyomon követni, értékelni, ezért szükséges a jelentésben megfogalmazott  
intézkedések és javaslatok végrehajtását, azok hatásait személyes látogatással egybekötött 
monitor eljárás keretében nyomon követni. A monitor látogatás célja, hogy az újabb 
akkreditációs szakasz alatt a MAB visszajelzést adjon az intézmény által végrehajtott 
intézkedések irányairól, visszajelezzen, hogy az intézkedések és azok hatásai biztosítják egy 
kiterjedt és egységes intézményi minőségbiztosítási rendszer működtetését.  

 

 

 


