
 

   
 

 

A MAB Testület 2021. 01. 29-i 

Intézményakkreditációs eljárás lezárása – napirendi pontja 

 

PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
 intézményakkreditációs eljárása 

 

A MAB Testület 2021/1//1. számú határozata  

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Pápai 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. június 30-ig megküldi – 2026. 
január 29-ig hatályos. 

A MAB Testület 2021/1//1/1. számú határozata  

A MAB Testület a Pápai Református Teológiai Akadémia katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési 
szakját 2026. január 29-ig terjedő hatállyal akkreditálja. 

A MAB Testület 2021/1//1/2. számú határozata 

 A MAB Testület a Pápai Református Teológiai Akadémia református teológia (lelkipásztor szakirány) 
osztatlan szakját 2026. január 29-ig terjedő hatállyal akkreditálja 

 

Az írásbeli tájékoztatás bekérésének indokai:  

A Pápai Református Teológiai Akadémia folyamatosan méri a minőségbiztosítási szabályzatban 
meghatározott tényezők többségét, beazonosíthatók a mérési eredményekre alapozott döntések. Ez operatív 
szinten elsősorban az éves minőségbiztosítási értékelő jelentésben jelenik meg: problémák beazonosítása, 
megoldási alternatívák megvitatása, a beavatkozások hatásainak és tapasztalatainak kiértékelése. Stratégiai 
szinten az adatokra alapozott fejlesztések logikai keretét az Intézményfejlesztési Terv (ITF) adja meg. A 
hitéleti és társadalmi szolgálat folyamatos – elsősorban társadalmi, szociális, és részben gazdasági, jogi – 
környezetelemzést igényel. A környezetelemzéseket az intézmény a hatályos IFT-n belül készítette el. Az 
elemzések aktualizált változatai a látogatás során nem voltak elérhetők. 

Az Akadémia Szervezeti és működési szabályzatát az intézmény folyamatosan aktualizálja, a szabályzat 
kibővült a folyamatosan mérni és értékelni kívánt területekkel, rendszeresen elkészítendő jelentésekkel. Az 
alkalmazott gyakorlat csak részleges összhangot mutat a szabályzatban foglaltakkal. A mérések, értékelések 
egy része nem készült el, egy részük pedig nem önálló értékelésként jelenik meg, hanem eltérő 
beazonosíthatósági és használhatósági szinten feloldódik az éves minőségbiztosítási értékelő jelentésben. 
Ennek következtében a minőségbiztosítási szabályzatban meghatározott visszacsatolás csak részben 
érvényesül. Az elkészült jelentések a vezetők előtt ismertek, ugyanakkor a mérések, értékelések, jelentések 
döntéstámogató szerepe nem hangsúlyos. A jelentések egy része elkészül, azonban az eredmények, 
megállapítások hasznosulási szintje alacsony. A mérni és értékelni kívánt területek nem vagy csak nehezen 
beazonosítható, fellelhető módon találhatók meg az éves jelentésben. 

 

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

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 



 

   
 

 

 


