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A felmérésbe a 2020-ban teológia alapszakon és szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett 

133 volt hallgatót vontuk be, köztük azt a 87 hallgatót, akik a korábbi években tettek 

záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. 
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1. Mi motiválta Önt leginkább a főiskolánkon folytatott tanulmányok végzésében? 

(Kérjük max. 2 szempontot jelöljön meg.) 

 

 

 

  

 

Egyéb válaszok (1):  

„Belső ellenőrként dolgozom, és munkám során találkozok olyan esetekkel, amikor az ok mellett 

az okozatot szeretném megérteni és ehhez úgy gondolom, hogy a tanultakat hasznosíthatom.” 
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2. Mennyiben teljesültek azok a várakozásai, amelyek a főiskolánkon való 

tanulásban motiválták Önt? 

 
 

 
 

 

3. Megélhetést biztosító munkahelyi alkalmazásban áll-e Ön a főiskolánkon szerzett 

diplomával, illetve felhasználja-e hivatásszerűen a nálunk szerzett ismereteket a 

megélhetést biztosító munkakörében? 
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Egyéb válaszok (4): 

(1) „Részben. A tapasztalatokat beépítettem a munkámba.” 

 

(2) „Jelenleg édesanyám betegsége miatt nem tudok teljes munkaidőben dolgozni! Az 

elhelyezése után gyermekekkel, családokkal szeretnék foglalkozni mint lelkigondozó.” 

 

(3) „Igen, de nem konkrétan lelkigondozói munkakörben.” 

 

(4) „Gondozóként használom.” 

 

 

4. Végez-e a főiskolánkon szerzett ismeretek alapján nem megélhetési célú, de 

rendszeres, szervezett munkát (pl. egyházi szolgálat, lelkigondozás stb.)? 

 

 

 

 

Egyéb válaszok (2): 

(1) „Erre nem volt lehetőségem még, de soha nem lehet tudni mit tartogat a jövő.” 

(2) „Nem szervezett munkát végzek alkalmanként.” 
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5. Hasznosítja-e alkalomszerűen a főiskolánkon szerzett ismereteket (pl. egyházi, 

családi, baráti közösségben alkalomszerű lelkigondozás, vagy spontán felvetődő 

vallási tárgyú kérdések szakszerű megválaszolása stb.)? 

 

 

 

6. Folytat(ott)-e olyan további tanulmányokat, amelyek a nálunk szerzett diplomára 

épültek (pl. MSc szintű képzés stb.)? 
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Egyéb válaszok (10): 

(1) „Biblia alapú lelkigondozás szakirányú képzés” 

(2) „Mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítés” 

(3) „Még nem, de szándékomban áll :)” 

(4) „Sapientia kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés” 

(5) „Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Biblia-alapú lelkigondozás” 

(6) „Sstf lelkigondozás” 

(7) „Tervezem, hogy tovább tanulok.” 

(8) „Sárospataki Református Teológiai Akadémia” 

(9) „Sola Scriptura Teológiai Főiskola Lelkigondozás szakirányú továbbképzés” 

(10) „Szociális munkás BA képzésre jelentkezésemkor a Sola-s oklevelem a felvételem alapja.” 

 

 

7. A tanulmányai befejezése óta eltelt idő távlatából összességében hogyan értékeli a 

főiskolánkon elvégzett képzést: 
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8. Kérjük, ossza meg velünk a főiskolánkon elvégzett képzéssel kapcsolatos 

bármilyen jellegű észrevételét, javaslatát: 

 

(1) „Ki lehetne terjeszteni a képzést - távoktatás formában - a pandémia alatt használt - 

konzultációs eszközök használatával - akár a szabadfőiskolások körében is - akikből akár aktív 

hallgatók is lehetnek a későbbiekben.” 

 

(2) „Több ismerősömnek ajánlottam már azóta az iskolát, akik szeretnének bármilyen egyéves 

képzést végezni a főiskolán, ám nincs diplomájuk. Ennek a rétegnek is lehet, hogy érdemes lenne 

indítani valamit. Köszönettel és további jó munkát kívánok!” 

 

(3) „Frissen megtértként, ’gyerekcipőben’ érkeztem az iskolába, a Főiskola segített felnőni. A 

képzés folyamán nemcsak megerősödtem a hitemben de a Biblia tanulmányozásához is kaptam 

egy rendíthetetlen alapot. Még mindig táplálkozom az előadások hanganyagából, YouTube 

videókból. Nagyon hálás vagyok és áldottnak érzem magam a Főiskolán tanultakért. 

Köszönöm!” 

 

(4) „Nagyon szerettem a tantárgyak felosztását és egymásra építését az évfolyamokra tekintve. 

Ez lehetőséget adott, hogy az is megértésre jusson, aki nem istenismerettel rendelkező családba 

született. Az oktatók lelki hozzáállása, tantárggyal kapcsolatos felkészültsége is tökéletes volt 

számomra.” 

 

(5) „Örömteli volt szinte minden perc.” 

 

(6) „Csak a lelkigondozói képzésről nyilatkoztam, a Biblia oktatóiról nem. A képzést rövidnek 

találtam, nagyon kevés volt benne a gyakorlati útmutatás és a gyakorlati megvalósítást segítő 

anyag. Nem is tudom, hogy akiknek nincsen komolyabb tapasztalatuk és alkalmasságuk, azok 

hogy boldogulnak ilyen kevés ismerettel.” 

 

(7) „Többet kaptam mindennél. Békét, Isten ismeretét és szeretetét, embereket, irányt... 

mindent.” 

 

(8) „Kár, hogy ennyire kevés az idő arra a nagy terjedelmű tudás mélyreható vizsgálatára, amit 

a Biblia nyújt.” 

 

(9) „Életem egyik legszebb, legértelmesebben eltöltött időszaka. Hiteles, felkészült oktatók 

áldozatos munkájának gyümölcse az elsajátított ismeret és egyben életút, valamint tovább 

adandó cél. Gyermekeimet az iskolán megerősített hitemmel nevelem párommal! Áldom az 

Istent, hogy a Solára vezetett! Köszönöm!” 

 

(10) „Nagyon szerettem a főiskolát és a tanárokat. Zsuzsa nénit (Vankó Zsuzsa) különösen :)” 

 

(11) „Kiváló tanárok végzik az oktatást! Élmény volt minden konzultáció! Köszönöm!” 

 

(12) „A világi tudomány a csillagokig ért míg az egyházi helyben áll. A teológia akkor az igazak 

tudománya, hogyha halad. Ajánlanám a bibliai ismeretekben a haladást, (Péld: 4 ...az igaznak 

világossága...).” 

 

(13) „Hálás vagyok, hogy a Sola-n tanulhattam, elégedett voltam a képzéssel. Köszönöm!” 
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(14) „Kiváló felkészült tanárok.” 

 

(15) „A magam részéről, hálát érzek és Isten vezetését, hogy elvégezhettem a képzést.” 

 

(16) „Szomorú lettem, amikor véget ért. Nagyon szerettem ott lenni.” 

 

(17) „Hálás vagyok az ezen a képzésen eltöltött időért. Külön azokért a lehetőségekért, amikor 

a képzés utáni években van lehetőség további konzultációkra a felmerült kérdések 

megválaszolása érdekében. Köszönöm.” 

 

(18) „Nincs építő jellegű javaslatom.” 

 

(19) „Biblia-alapú lelkigondozói képzést végeztem. Nagyon élveztem, jól szervezettnek és igen 

hasznosnak találtam. Mivel már volt egy segítői diplomám és sokéves tapasztalatom a segítő 

munkában, inkább a bibliai megközelítések miatt választottam a képzést. Szerintem akinek nincs 

más segítői alapképzése, annak ez az egy éves képzés nem ad elég segítséget. Szükségesnek 

tartanám, hogy több gyakorlati óra legyen. A biblia ismerethez sem elegendő szerintem ez az 

egy év. Ha valakinek nincs biblia ismerete, annak mindenképpen javasolnám vagy a teológia 

szakot, vagy hogy más formákban is képezze magát, pl. biblia körök, szombatiskola stb. 

Számomra Nagy Sándor előadási voltak a leginkább gyakorlatiasak és élményszerűek. Sanyi 

jól egyensúlyban tartotta az előadás és a beszélgetések arányát. A hozzászólásokat jól 

beépítette. A gyakorlati órái is jó hangulatúak és tartalmasak voltak. A gyermeknevelési 

témához több mai aktuális példát és több beszélgetést javasolnék. Ellen G. W. könyveit nagyra 

értékelem, de a gyermeknevelés aktuális problémáihoz szerintem más megközelítések is 

szükségesek lennének. Rendkívül hitelesnek és hasznosnak tartottam Somogyi Lehel óráit, a 

biblikus és gyakorlatias egészséges életmód-beli megközelítéseket. Gratulálni szeretnék és 

köszönetet mondani azért, hogy fogyatékkal élő embereket is bevonnak az oktatásba. 

Különleges és meghatározó élmény volt számomra. Vankó Zsuzsa előadásai tovább motiváltak 

abban, hogy tanulmányozzam a bibliát, és komolyabb kutatásokat végezzek a biblia-alapú 

lelkigondozás és a pszichológia jellegű segítő munka összehasonlításában. Számomra sokat 

jelentett a képzés és hálásan köszönök minden órát, minden segítséget, szakirodalmat. 

Másoknak is ajánlom a képzést.” 

 

(20) „Nagyon tanulságos és hasznosítható élményeket kaptam.” 

 

(21) „Ha lenne lehetőség szívesen tanítanék a főiskolán.” 

 

(22) „Istenkép helyreállása. Eligazodás a vallások között. Helyes életmód megtanulása. Helyes 

életszemlélet megtanulása. A szeretet helyes értelmezése. Összességében nagyon pozitív oktatás 

minden szempontból. Valahol ha reklámozni lehetne jobban ezt, mert azoknak is segítséget 

nyújthat, akik ilyen gondokkal küzdenek. Esetleg más, akár még nem létező szakok indítása. Pl. 

Családi élet biblikus szempontból. A lelkibetegségek és a Biblia, stb.” 

 

(23) „A megszerzett képzés ösztöntő a Szentírás mélyebb tanulmányozására, kutatására.” 

 

(24) „Nagyon jónak tartom, hogy videó felvételekkel továbbra is lehet fejlődni a YouTube 

csatornán.” 

 

(25) „Csak így tovább.” 


