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MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 
A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA 

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 
 

A MAB Testület 2020/7/VII/2. számú határozata  

A MAB Testület az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémiát akkreditálja, az egyetem akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén, azzal, hogy az intézmény a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentést 2022. december 
31-ig megküldi – 2025. július 24. hatályos. 

A MAB Testület 2020/7/V/II/2/1. számú határozata  

A MAB Testület a Sárospataki Református Teológiai Akadémia katekéta-lelkipásztori munkatárs 
alapképzési szakját 2025. július 24-ig terjedő hatállyal akkreditálja. 

A MAB Testület 2020/7/VII/2/2. számú határozata  

A MAB Testület a Sárospataki Református Teológiai Akadémia református közösségszervező alapképzési 
szakját 2025. július 24-ig terjedő hatállyal akkreditálja. 

A MAB Testület 2020/7/VII/2/3. számú határozata  

A MAB Testület a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológia mesterképzési szakját 2025. július 
24-ig terjedő hatállyal akkreditálja. 

A MAB Testület 2020/7/VII/2/4. számú határozata  

A MAB Testület a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológia osztatlan mesterképzési szakját 2025. 
július 24-ig terjedő hatállyal akkreditálja. 

 
A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentés és indoklása 

A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentéshez tartozó akkreditációs javaslat és indoklása  

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia 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 erős a 
kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje megfelelő, iránya illeszkedik az 
intézményi stratégiához. 

Az írásbeli tájékoztatás bekérésnek indokai  

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia kutatási portfóliója egyértelműen meghatározott, ami az 
intézmény három kutatóközpontjában valósul meg. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatok ellenére a kutatási 
eredmények nemzetközi megjelenése és láthatósága csekély, ezért javasolt a nemzetközi kapcsolatrendszer 
tudatosabb hasznosítása, illetve a célok konkrétabb – akár számértékekkel is kiegészített – megfogalmazása, 
a megvalósulás folyamatos nyomon követése. Javasolt a nemzetközi kapcsolatrendszer tudatosabb 
hasznosítása, illetve a célok konkrétabb – akár számértékekkel is kiegészített – megfogalmazása, a 
megvalósulás folyamatos nyomon követése. 
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A Minőségbiztosítási szabályzatban foglalt rendszeresen vizsgálandó területek egy részét az intézmény nem, 
vagy csak részben a szabályzatban foglalt eljárásrend szerint méri és értékeli, ezért javasolt a stratégiai-, a 
minőségbiztosítási, stb. célok árnyaltabb, konkrétabb megfogalmazása. Javasolt a hallgatói létszám 
növelésének lehetőségére és az oktatók túlterhelésének könnyítésére vonatkozó lehetőségek felmérése, 
valamint a nyelvoktatás fejlesztése a nyelvvizsga hiányában át nem vehető diplomák számának csökkentése 
érdekében, a felvételi követelmények és az alkalmassági vizsga részleteinek tanulmányi tájékoztatóba 
építése, a működési és eredményességi adatok csoportosítva való közzététele a honlapon, valamint egy 
arculati kézikönyv létrehozása, amely szabályozza az arculati és egyéb megjelenési formákat. Az oktatói 
utánpótlás és az oktatók szakmai előmenetelének biztosítása érdekében indokolt erősíteni az intézményi 
szintű humánpolitikai célok és érdekek megjelenését az oktatók egyéni, éves kutatási terveiben, például 
minősített folyóiratokban, idegen nyelvű tudományos közleményekben kifejezhető célértékek 
alkalmazásával. 


