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1. BEVEZETÉS
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola teljes vezetői és munkatársi gárdájának az az átfogó célja az itt
következő önértékelési jelentéssel, hogy tükröt tartson önmaga elé az elmúlt év intézményi működése kapcsán, egyben ismételten igazolja elkötelezettségét az oktatás minősége, illetve partnerei –
mindenek előtt a hallgatók – elvárásainak kielégítése iránt.
Főiskolánk működését minőségirányítási szempontból értékeljük, az E0-1 sz., „Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés” c. eljárásrendben részletezett módon. Ennek megfelelően tehát mindenekelőtt azt kívánjuk bemutatni, hogy minőségügyi rendszerünk elvi felépítése és elkötelezett, következetes működtetése garanciát jelent a
felsőoktatás területén értelmezett és elvárt – az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdjei és irányelvei, illetve a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által tételezett – minőség megteremtésére.
Az éves önértékeléssel egyrészt megvalósul a teljes intézményi működésünk jellemzőinek tervezett
és rendszeres visszacsatolása a vezetés, illetve a munkatársak felé, másrészt az önértékelés során
megfogalmazódó feladatok összessége adja a Főiskola éves minőségfejlesztési programját. (Megjegyzés: A minőségfejlesztési programot alkotó – alább következő – feladatok listázhatósága érdekében a feladatokat az „IMÉB – Önértékelés 2021” feladatforrással rögzítjük a Feladatkövető rendszerben).
2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE
A minőségügyi rendszer felülvizsgálata megtörtént a vonatkozó külső és belső követelmények, elsősorban az ESG 2015, valamint a MAB javaslatai oldaláról. Ezek mellett a PDCA ciklusok működtetése nyomán felszínre kerülő javítási lehetőségeket is realizáltuk.
2021-ben zajlott az intézmény 2019-2020-as akkreditációjához kapcsolódó MAB monitoreljárás. A
megtett intézkedéseket, korrekciókat tartalmazó intézményi jelentést a MAB elfogadta, és a főiskola
akkreditációját 2023. február 23-ig fenntartja.
3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE
3.1. Az Alapító okirat értékelése
A főiskola Alapító Okirata megfelel a jogszabályok által támasztott tartalmi követelményeknek,
módosítására, kiegészítésére nem volt szükség 2021-ben. A dokumentum nyilvános, a főiskola honlapján elérhető.
3.2. A Küldetésnyilatkozat értékelése
A főiskola 2019-2020-as intézményakkreditációját lezáró MAB-jelentés fejlesztésre váró területként jelölte meg az intézményi stratégiai célok, és az azokhoz kapcsolódó akciók és ellenőrzések
egyértelműbb meghatározását. Ezért a korábban részben a minőségpolitikában, részben a kutatásfejlesztési és innovációs stratégiában megfogalmazott stratégiai célokat a Küldetésnyilatkozat és
stratégia elnevezésű dokumentumban fektettük le, illetve fogalmaztuk újra. Az intézmény honlapján is közzétett dokumentum első fejezete (Küldetésnyilatkozat) egyrészt megfogalmazza a főiskola
által képviselt teológiai szemléletet, másrészt meghatározza a főiskola képzéseinek célját. Küldetésnyilatkozatunkban olyan alapvető és közérthető értékeket is deklarálunk, mint a nyitottság, a tolerancia, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása, valamint a felekezeti kötöttségek és elvárások
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mellőzése. A második fejezet (Stratégia) a főiskola küldetéséből eredeztethető hosszútávú, átfogó
stratégiai irányokat rögzíti. Ezeket a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia 5 éves periódusokban
meghatározott, középtávú célokra bontja tovább.
3.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat értékelése
A Szervezeti és Működési Szabályzat megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek és követi
az Nftv. 2. számú melléklete II. pontjában lefektetett felépítést. A MAB-jelentés kisebb hiányosságként jelölte meg, hogy az SZMSZ/Foglalkoztatási Követelményrendszer nem tartalmaz a tudományos kutatók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat, ezért a dokumentumot kiegészítettük a
tudományos segédmunkatárs, a tudományos munkatárs, a tudományos főmunkatárs, illetve a tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor munkakörökhöz kapcsolódó követelmények meghatározásával. A szabályzatban rögzített előírások összhangban vannak az Nftv. vonatkozó rendelkezéseivel
és illeszkednek a főiskola képzései által támasztott speciális igényekhez.
Az SZMSZ részét képező Hallgatói Követelményrendszer/Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az év
során egy alkalommal módosult. A MAB észrevétele alapján – a tantárgyleírásokon túl – a TVSZ-t
is kiegészítettük egy olyan szempontrendszerrel, amelyet az intézmény a tudás mérésére és értékelésére egységesen alkalmaz (ld. TVSZ 51.§ (3)). A járványhelyzet miatt 2020-ban ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzítettük az online vizsgáztatás szabályait. Az ideiglenes szabályzat hatályát veszítette, azonban annak jövőben is alkalmazható elemeit beemeltük az intézményi
tanulmányi és vizsgaszabályzatba. Ezen kívül kiegészültek a szakdolgozat beadásának követelményei, valamint a plágiumgyanú esetén lefolytatandó eljárás szabályai.
Szintén egy alkalommal került sor a Hallgatói Követelményrendszer/Kreditátviteli Szabályzat módosítására. A szabályzatot kiegészítettük a saját intézményben korábban szerzett eredmények beszámításának feltételeivel (ld. KSZ 73.§ (2)).
3.4. A Minőségpolitika értékelése
Minőségpolitikánk felülvizsgálata megtörtént. Az alapvető szakmai szempontok oldaláról hiányosság nem merült fel. A MAB észrevételei szerinti korrekció már a korábbiakban megtörtént.
3.5. A Minőségügyi kézikönyv értékelése
A Minőségügyi kézikönyv felülvizsgálata megtörtént. A Kézikönyv felépítése megfelelő, tartalma
továbbra is alkalmas arra, hogy átfogó képet nyújtson a Főiskola minőségorientált intézményi működéséről, egyben elvi modellként szolgáljon annak számára. A jelenlegi felülvizsgálat során, figyelembe véve a MAB javaslatait is, kisebb jelentőségű változtatásokat eszközöltünk (pl. a stratégiai
célkitűzések önálló dokumentumba kerültek át, a küldetésnyilatkozat alá).
3.6. Stratégia, stratégiai célkitűzések és a múlt évi minőségfejlesztési program értékelése
A stratégia (stratégiai célkitűzések) értékelése:
Minőségstratégiánk (lásd a Minőségügyi kézikönyvben) felülvizsgálata megtörtént. A fejlődés két
alapvető módja továbbra is a folyamatos fejlesztés (PDCA) elvének követése, és a távolabbra tekintő, stratégiai célkitűzések lefektetése. Az átfogó stratégiai irányok eddiginél egyértelműbb megfogalmazása érdekében – a MAB javaslatait figyelembe véve – megalkottuk a „Küldetésnyilatkozat és
stratégia” c. dokumentumot, az ebből lebontott középtávú célkitűzéseket pedig a Kutatás-Fejlesztési
és Innovációs Stratégiában rögzítjük.
A stratégiai célkitűzések értékelése:
 Az új intézményi központ befejezése Biatorbágyon, amelyben helyet kapnak a nappali tagozat
oktatási helységei és kollégiuma, a Főiskola szakkönyvtára és tanszéki szobái, a Rektori hiva4
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tal, a Tanulmányi osztály és a Gazdasági igazgatóság irodahelyiségei. Az új oktatási központ
széles körű kihasználásának megvalósítása, többek között:
o könyvesbolt, jegyzetellátó kialakítása;
o nyári Biblia- és életmódtáborok;
o tudományos konferenciák;
o a Biblia világa állandó kiállítás megvalósítása;
o bibliai tárgyú képzőművészeti kiállítások, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal;
o irodalmi előadások;
o hangversenyek;
o a parkban oktató célú herbárium és gyógynövény-mintakert kialakítása;
o magyarországi (20. századi) adventtörténelem levéltár létrehozása a Főiskola
szakkönyvtárának keretein belül (ehhez helyet az új oktatási központ biztosít).
Az intézményi központ építésének stratégiában rögzített előrehaladásával, annak kiemelt jelentőségénél fogva, külön fejezet foglalkozik a jelen önértékelésen belül (lásd 5.2. A Főiskola oktatási
központja – infrastrukturális beruházásiok c. fejezetet).
 Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal.
Lásd az 5.1. fejezetet.
 Az oktatók megfelelő szintű képzettségének biztosítása, a szükséges kompetenciák megszerzése (továbbképzések, PhD-tanulmányok, esetleg habilitációs eljárások támogatása).
2020-ban egy oktatónk szerzett PhD fokozatot, 3 oktatónk PhD aspiráns (egyikük doktorjelölti jogviszonyban áll), illetve egy további PhD fokozattal rendelkező oktatóval bővült
az oktatói kar. (Lásd még a 4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése c. fejezeten belül
az E1-2 Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c.
folyamat értékelését).
 A felvett/jelentkező hallgatók számának szinten tartása vagy növelése
2017 óta az alapszakra való jelentkezések száma erőteljesen megugrott, ami tartós maradt
2020-ban és 2021-ben is. A Biblikumok szakirányú továbbképzés kivezetésre került felmenő rendszerben, a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésen az előző évhez hasonlóan továbbra is magas volt az érdeklődők száma, összesen 53 hallgató iratkozott be a
képzésre.
Év

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Felvett hallgatók száma
Teológia
Lelkigondozás Biblikumok
Levelező|Nappali
78|3
38
12
79|3
12
4
68|4
21
2
90|6
28
6
45|2
18
0
54|0
20
6
50|2
8
5
66|1
33
2
58|6
27
7
38|3
41
6
70|2
34
9
67|2
21
64|4
32
74|3
53
66|1
53
5

∑
131
98
95
130
65
80
65
102
98
88
115
90
100
130
120
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 A hallgatói lemorzsolódás, a passzív félévet igénybe vevő hallgatók, valamint a diplomájukat
nyelvvizsga hiányában átvenni nem tudó hallgatók létszámának csökkentése
 Abszolutóriumot szerzett hallgatók 2021-ben: 10 fő.
 Oklevelet szerzett: 49 fő.
 Igazolást kapott nyelvvizsga hiányában: 0 fő.
 Záróvizsga folyamatban: 3 fő.
 Megszüntetett hallgatói jogviszony: 89 fő
Megszűnés módja (2021)
Saját bejelentés a képzés megszakítására
Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször
Képzési kötelezettségek nem teljesítése
Képzésváltás intézményen belül

Teológia Lelkigondozás Biblikumok
37
11
11
12
15
1
2
-

Hallgatói létszámadatok
Félév
2007/2008/2
2008/2009/1
2008/2009/2
2009/2010/1
2009/2010/2
2010/2011/1
2010/2011/2
2011/2012/1
2011/2012/2
2012/2013/1
2012/2013/2
2013/2014/1
2013/2014/2
2014/2015/1
2014/2015/2
2015/2016/1
2015/2016/2
2016/2017/1
2016/2017/2
2017/2018/1
2017/2018/2
2018/2019/1
2018/2019/2
2019/2020/1
2019/2020/2
2020/2021/1
2020/2021/2

Bibliaoktató/Teológia Lelkigondozás Biblikumok Összesen
61
8
2
71
50
10
4
64
55
2
1
58
63
4
2
69
58
4
0
62
81
13
1
95
85
5
0
90
73
7
2
82
76
4
2
82
65
7
0
72
55
8
1
64
57
5
0
62
53
3
2
58
50
4
2
56
55
7
1
63
52
17
1
70
49
14
3
66
33
11
3
47
46
12
4
62
33
15
4
52
45
15
4
64
50
13
5
68
56
6
1
63
42
20
3
65
55
17
2
74
62
21
4
87
24
7
31
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Az alapképzésben levő végzős hallgatók jelentős részének továbbra is problémát jelent a
nyelvvizsga hiánya. Az ennek köszönhető lemorzsolódás csökkentése érdekében tett lépések,
úgymint a nyelvvizsga-célú nyelvoktatás, a hallgatók személyes megkeresése, motiválása a
szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga felvállalása érdekében, továbbá intézkedés szintjén a
szakdolgozati eljárás rugalmassága, valamint az évközi záróvizsga megszervezése elősegítette
a hallgatói hajlandóságot a képzés utolsó két mérföldkövének letételéhez. A 2021-es évben a
101/2020. (IV. 10) kormányrendelet értelmében nyelvvizsga megléte nélkül kiadásra kerültek
az alapszakos oklevelek. Ennek alapján 7 teológia alapszakos diploma került kiállításra. Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésen 42 hallgató szerzett oklevelet.
2021-ben 2 levelezős hallgató jelentkezett át nappali munkarendű képzésre, 3 nappalis hallgató pedig oklevelet szerzett. Így a nappali munkarendű hallgatói létszám 13 fő volt.
A megszüntetett hallgatói jogviszony kiemelkedő száma annak tudható be, hogy a Covid-19
járvány miatt a 2019/2020. tanév második félévétől nem számított két összefüggő passzív félév miatt „beragadt” hallgatók jogviszony-megszüntetése 2021-ben történt meg.
 Határon túli, elsősorban magyar, illetve magyarul beszélő hallgatók minél szélesebb körű bevonása az oktatásba.
2020/2021-es tanév tavaszi félév:
- Teológia: 9 fő
- Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 5 fő
2021/2022-es tanév őszi félév:
- Teológia: 14 fő
- Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 2 fő
A minőségfejlesztés / minőségfejlesztési program értékelése:
A minőségfejlesztés illetve az ezt tervezetten és rendszeresen megvalósító minőségfejlesztési program a Minőségpolitikánkban illetve a Minőségügyi kézikönyvünkben deklarált PDCA-elv szerint, a
MAB javaslatait is figyelembe véve zajlik le. Minőségfejlesztési programunkat az éves önértékelések keretében megfogalmazódó feladatok összessége jelenti. A minőségfejlesztési programot alkotó
– a jelen értékelés esetében a 2021. évre irányuló, 2022-ben lezajlott önértékelés során kitűzött –
feladatok menedzselése a Feladatkövető Rendszerrel történt illetve történik, egyszersmind itt valósult meg a feladatteljesítések regisztrálása is (részletesen lásd az E0-2 sz. „Feladatkövető Rendszer”
c. folyamat/eljárásrend értékelését).
A minőségfejlesztés egy kvázi külön ágát képviselő Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia és az
abban megfogalmazott célkitűzések megvalósulásának értékelését lásd az E1-2 jelű, Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c. folyamat/eljárásrend értékelésénél.
3.7. A Keresztény Advent Közösség rendelkezései a Sola Scriptura Teológiai Főiskola működésével kapcsolatosan (a Főiskola és a fenntartó egyház kapcsolata)
A Keresztény Advent Közösség továbbra is elkötelezett az intézmény működése és működtetése
mellett. A felek közötti kapcsolat rendezett, harmonikus. A Keresztény Advent Közösség az intézmény működését jelentős részben fedező anyagi forrásokat folyamatosan biztosítja, és kész ennek a
jövőbeni fenntartására. A fenntartói támogatás a főiskola költségvetésének kb. 62%-át biztosítja, a
személyi jellegű költségeknek pedig mintegy 75-76%-át fedezi. A főiskola rektora évente beszámol
a fenntartó küldöttgyűlése számára az intézmény működésének aktuális helyzetéről, eredményeiről
és megoldandó nehézségeiről. A főiskola képzéseinek a saját köreiben való ismertté tételében a
fenntartó is aktívan közreműködik.
7
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A fenntartó által delegált személy a szenátus állandó tagja, a fenntartó elnöke pedig a szenátusi értekezletek állandó meghívottja. A fenntartó ilyen módon a főiskola működésével kapcsolatos döntésekben, szavazati illetve tanácskozási jogának megfelelően közvetlenül is részt vesz.
A főiskola közhasznú jogállásából adódóan a fenntartó által létrehozott háromtagú felügyelőbizottság 2021-ben is határidőre jóváhagyta az éves pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.
4. OPERATÍV SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE
4.1. Szabályzatok (benne a követelményrendszerek és az Intézményi tájékoztató) értékelése
A szabályzatok felülvizsgálata megtörtént a felelősök részéről. Változtatások, korrekciók az alábbiakban részletezettek szerint váltak szükségessé (a TVSZ és a KSZ módosításait lásd a 3.3 pontnál).
Intézményi tájékoztató
A dokumentum mind a 2020/21-es, mind a 2021/22-es tanév megkezdése előtt megjelent, a hallgatók számára e-mailben is eljuttattuk, valamint elérhetővé tettük a főiskola honlapján. A tájékoztatót
a járványhelyzet miatt nyomtatott formában nem jelentettük meg.
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az Európai Unió adatvédelmi szabályozásának (GDPR) való megfelelés biztosítása, és a feltételek
meglétének folyamatos vizsgálata érdekében külső adatvédelmi szakértő bevonásával 2021-ben is
megtörtént a kapcsolódó dokumentumok felülvizsgálata, valamint a munkatársak adatvédelmi oktatása.
Rektori utasítások
A járványhelyzet kapcsán 2021-ben hat rektori utasítás – ezen belül egy intézkedési terv – kiadására
került sor, melyek meghatározták az intézménylátogatás, a hallgatói ügyintézés, a könyvtárhasználat, a jegyzetellátás és a számonkérés rendjét, valamint a kollégiumra vonatkozó külön szabályokat.
Az utasítások követték a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek rendelkezéseit, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlásait. Az
utasításokat a főiskola honlapján közzétettük, továbbá a hallgatókat és a munkatársakat folyamatosan tájékoztattuk az aktuális szabályokról.
4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése
A folyamatok illetve az ezeket leíró eljárásrendek a minőségorientált működés – illetve ezzel összefüggésben a minőségbiztosításra vonatkozó ESG 2015 és MAB előírások, ajánlások – súlyponti
részét képezik. Ennek megfelelően felülvizsgálatuk kiemelt figyelemmel, a folyamatellenőrzés és a
visszacsatolás specifikus előírásai szerint történt meg (ezek részleteit lásd az E0-1 sz., Partneri vis-szajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés c. eljárásrendben). A MAB által általánosan javasolt egyszerűsítés lehetőségei jelenleg mérlegelés alatt
állnak.
E0-1 Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés
Szöveges minőségértékelés
A folyamat az elmúlt évben is megfelelően működött.
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A főiskola levelező hallgatóinak mint megfelelő statisztikai számosságot képviselő partneri csoportjának, valamint a Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó – elsősorban kvantitatív, de emellett kvalitatív elemeket is tartalmazó – kérdőíves felmérést elvégeztük. Ezek eredménye – a személyiségi jogokat érintő, nem publikus részletek kivételével – a jelen önértékelés mellékletét képezi.
Az egyes tantárgyakat illetve azok oktatóit érintő információk visszacsatolása megtörtént az érintettek felé.
E0-2 Feladatkövető Rendszer
Számszerű minőségértékelés
FKR-ben rögzített feladatok száma 2021-ben:
Határidőre teljesített feladatok száma:
Határidőre nem teljesített feladatok száma:

Feladatelmaradási arány =

28 db
26 db
2 db

Határidőre nem teljesült feladatok száma
x 100% = 7,1%  4 (jó)
Évi összfeladatszám

Szöveges minőségértékelés
A feladatkövetőrendszerben rögzített 28 feladatból 2 feladat nem teljesült. Ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt a potenciális külföldi partnerintézmények felkeresése nem valósulhatott meg. Az
elmaradt feladatok határidő módosítással 2022-re tolódnak. A határidő módosítása nem okozott
fennakadást a főiskola működésében, nem eredményezte külső szerv vagy hatóság által meghatározott határidő elmulasztását. A 2019-es év 9,83%-os, valamint a 2020-as 8%-os feladatelmaradási
arányához képest a 2021-es 7,1%-os arány a koordináltság és a munkafegyelem terén további előrelépést mutat.
E0-3 A főiskolát érintő jogszabályi rendelkezések nyomon követése és nyilvántartása
Szöveges minőségértékelés
A jogszabályi változások figyelemmel kísérésének a pandémia okozta váratlan helyzetekre történő
gyors reagálás érdekében az elmúlt évben is kiemelt jelentősége volt. Az eljárásrend szerint a folyamat rendben zajlott, a belső szabályzókat értintő szükséges módosítások megtörténtek, a főiskola
vezetése és az érintettek a változásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat időben megkapták.
E0-5 Határozat Nyilvántartó Rendszer
Számszerű minőségértékelés
Jegyzőkönyvben rögzített határozatok száma: 8
Határozat Nyilvántartó Rendszerben rögzített határozatok száma: 8
Határozatdokumentálási arány: 100%  5 (kiváló)
Szöveges minőségértékelés
A határozatnyilvántartó rendszer – a folyamatgazdák és a munkatársak részére biztosított jogosultsággal – az interneten keresztül is elérhető SPL-NAS01 hálózaton keresztül. A nyilvántartás táblázatos formában rögzíti a határozatok főbb paramétereit, valamint tartalmazza a határozatokat és a
határozatok meghozatalát alátámasztó forrásjegyzőkönyveket. A 8 rögzített határozat közül 7-et a
szenátus, egyet pedig a Kollégiumi Bizottság hozott. A szenátus határozatai – a közhasznú jogállásból fakadó kötelezettségek miatt – a főiskola honlapján is elérhetőek.
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E1-1 Képzési programok összeállítása, indítása
Szöveges minőségértékelés
A SSTF képzési programjai esetében még 2020 folyamán zökkenőmentesen megtörtént az átállás a
szükség esetén történő online működésre. Az oktatás és a vizsgáztatás – Zoom előfizetések segítségével – zavartalanul folyt, illetve folyik. A 2020/2021-es tanév kezdetétől nagy előrelépés volt a
Teachable távoloktatási platform bevezetése és használata, melynek segítségével még hatékonyabban tudjuk eljuttatni a hallgatókhoz az oktatáshoz és a számonkéréshez szükséges különböző segédanyagokat.
Egy szakon és egy szakirányú továbbképzésen folyt képzés:
1. Teológia szak,
2. Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés.
A tantárgyleírások felülvizsgálata, az egyes tantárgyak kimeneti követelményeinek részletesebb
meghatározása a MAB által javasolt szempontok alapján megtörtént, ezek elérhetők a főiskola honlapján és az ETN-ben is.
A nyári szeminárium/főiskolai tábor szakmai programja 2021-ben is magas színvonalú volt. Előadások és szemináriumok váltották egymást, amelyeket a főiskola oktatói tartottak. A járványhelyzetre való tekintettel a programot ebben az évben is online tartottuk meg. A főiskola éves tudományos konferenciáját 2021 áprilisában rendeztük meg, ahol öt előadás hangzott el, ezt élőben közvetítettük a főiskola Youtube csatornáján. Szabadfőiskolai kurzusunkat félévente egy alkalommal,
2021 májusában és novemberében tartottuk meg, szintén élő Youtube közvetítéssel.
E1-2 Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete, valamint
a Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia értékelése
A főiskola oktatóinak 2021. évi értékelése az egyéni éves kutatási tervek teljesítése alapján:
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Számszerű minőségértékelés

(F: főfoglalkozású szakmai
munkaviszonyban
továbbR: részfoglalkozású képzés
munkaviszonyban)
(félév)

publikáció (db)

recenzió
Bödör Zoltán
Buda Péter
Budai Zsófia

4p,4p
4p,4p
2p,2p

Holló Péter
3p,3p
Dr. Kocsis Péter
Dr. Kocziszky Éva

tudományos
előadás
(db)

tanulmány könyv/jegyze könyv/jegyzet jegyzet átdolt 50 o. alatt
50 o. felett
gozása 50 o.
alatt
2p,2p

külső
hivatkozás

jegyzet átdolgozása 50 o.
felett
2p
2p,2p
10p,10p

3p, 4p

Dr. Vankó Zsuzsa

könyv
50 o.
alatt
2p

4p

2p

4p

2p,2p
15p

2p,2p

1p,2p

1p
2p
14p
2p, 6p

2p,3p,3p
3p,3p

4p, 4p, 2p,
3p,3p,3p
2p,2p,3p,
2p,2p
3p,3p,3p,
2p

5p

10p, 10p
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összesen (értékelés)

könyv
50 o.
felett

2p,2p

4p,5p, 5p,
4p, 3p, 3p

Nagy Sándor

Dr. Prancz Zoltán

szakszöveg fordítása (db) Egyéb

tanulmány/
fej.

Kovács Zoltán

Nagy Viktória

segédanyag
(db)

2p,2p

2p,2p

2p

1p,2p

3p

1p

2p

2p,
2p,2p

2p

2p,
2p,3p

8 pont
4 (jó)
50 pont
5 (kiváló)
8 pont
4 (jó)
13 pont
5 (kiváló)
10 pont
5 (kiváló)
57 pont
(kiváló)
8 pont
4 (jó)
21 pont
5 (kiváló)
30 pont
5 (kiváló)
17 pont
5 (kiváló)
46 pont
5 (kiváló)

Szöveges minőségértékelés
Mivel oktatóink egyes tevékenységei túlmutattak a meglévő eljárásrend keretein, ezért a kapcsolódó
eljárásrendet 2021 folyamán átdolgoztuk. Új értékelési szempontokat vezettünk be (pl. doktori dis-szertáció leadása, doktori komplex vizsga teljesítése, más egyetemen folytatott oktatói-kutatói
munka), emellett minden korábbi kategóriánál plusz ponttal értékeltük az idegen nyelven folytatott
oktatói-kutatói-publikációs tevékenységet.
A fenti összesítő táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy oktatóink aktív és produktív kutatási évet
tudhatnak maguk mögött. Az összkép a járványhelyzet ellenére a tavalyi évhez képest – talán az új
értékelési szempontok következtében is – fejlődést mutat.
Az átdolgozott eljárásrend felülvizsgálata során azonban megállapítottuk, hogy az új értékelési
szempontok bevezetéséből adódó pontszámnövekedés miatt az egyes értékelési kategóriákhoz új, a
tudományos teljesítményt reálisabban tükröző pontszámhatárokat szükséges hozzárendelni.
Feladat:
A pontszámhatárok kidolgozása, az E1-2 eljárásrend módosításának előkészítése.
Felelős: Nagy Viktória
Határidő: 2022. április 30.
Továbbra is kiemelt feladat marad az oktatók továbbképzésének ösztönzése, a MAB LB ajánlását
követve kifejezetten a teológia MA és doktori fokozatok megszerzésére törekedve, továbbá a doktorált oktatók habilitációjának támogatása. Szintén további fejlesztés szükséges a külső szakmai kapcsolatok terén. Egyéni oktatói szinten vannak a 2021-es évnek nagyon kimagasló eredményei, pl.
Buda Péter 2021. szeptember 1. óta oktatói és kutatói asszisztensi tevékenységet folytat Genfben a
Department of International History and Politics, Graduate Institute of International and
Development Studies intézetében és Dr. Kocziszky Éva publicisztikai tevékenysége is jelentős volt
ebben az évben. Intézményi szinten viszont szükséges lenne a már meglévő partneri kapcsolatok
további erősítése (OR-ZSE) és új partneri kapcsolatok kialakítása. A kooperatív, tanszékek közötti
munka keretét a 2021-es évben főként a tanulmányozó Biblia kiadása körüli munkák jelentették, de
továbbra is fontos tanszékek között átívelő műhely a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat működtetése és a főiskola távoktató felületének folyamatos feltöltése és aktualizálása.
A 2022-es évre vonatkozó egyéni oktatói kutatási tervek összeállítása, bekérése és regisztrálása
megtörtént. Ezek alapján elkészült az intézményi szintű éves kutatási terv is a 2022-es évre. (Lásd a
mellékletben.)
Tanszékközi tudományos munka:
A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység összehangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik.
1) A Biblia-fordítás revíziós műhely – a Károlyi-féle bibliafordítás revideálására létrejött tanszékek
közi munkacsoport – munkája azért fontos, mert a számos új magyar fordítás ellenére, továbbra is
fennmaradtak tisztázandó kérdések egyes igehelyek értelmezésénél, fordításánál. Ezekben az esetekben nem csupán nyelvi kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok
feltárása is elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. Ezért kommentárok olvasása, egybevetése is
szükséges az eredeti héber, arámi és görög szövegek nyelvi elemzése mellett, illetve a különböző
fordítás-megoldások figyelembe vétele. Az ezzel kapcsolatos tudományos teológiai munka hatékonyan segíti a gyakorlati igehirdetői munkát, illetve hasznára válik a gondolkodóan olvasó, az igei
kijelentések megértésére törekvő Biblia-forgatóknak is. A főiskola folyóiratában időről-időre megjelentetünk cikkeket arról, hogyan, milyen úton jutottunk bizonyos eredményhez, egyes bibliai fogalmak, igék, igeszakaszok fordítás-revíziója során. A főiskola munkatársai közül Ágoston Annamária, Bödör Zoltán, Kovács Zoltán és Vankó Zsuzsa dolgoznak ebben a munkacsoportban. 2021ben befejeződtek a Márk evangéliumával és Jelenések könyvével kapcsolatos munkák, ezzel párhu12

Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Önértékelési jelentés és minőségfejlesztési program 2021
zamosan haladt az Ószövetségből Zsoltárok könyve feldolgozása a 30. zsoltárig. Minden egyes bibliai szakasz esetében egyes szövegrészek fordítási-revíziója, továbbá lábjegyzetes magyarázata állt
a munka középpontjában.
2) Ószövetségismeret műhely: A közös tanszéki munka célja egy Ószövetségismeret jegyzet készítése, amelynek egyes fejezetei vázlatosan már rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes ószövetségi
könyvek bevezetéstani ismereteit, tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét,
főbb eszmei mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a tanszék
minden tagja részt vesz. A kutatócsoport célja a még nem feldolgozott ószövetségi könyvek kutatása, különös tekintettel a nagy prófétai könyvekre, valamint a Leviticusra.
3) 20. századi egyháztörténelem műhely: A műhely munkájában részt vevő oktatók közös kutatási
témája: A szakrális és temporális kapcsolatának változó teológiái a 20. században: 1. Totalitárius
ideológiák és kereszténység: az elnyomástól a kollaborációig és a nyílt együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és posztmillenarista társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és kereszténység.
4) Fordítói munkacsoport: A munkacsoport egyrészt a tanszékek által fontosnak ítélt idegen nyelvű
könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. Másrészt a munkacsoportban dolgozó
oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló, magyarul gyengén, vagy egyáltalán nem
beszélő hallgatók oktatását, oktatási segédanyaghoz jutását és vizsgáztatását segíti. A Fordítói
munkacsoport munkájában jelenleg több hallgató is részt vesz.
5) A főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a több mint 20 éve folyamatosan
megjelenő Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztősége. A szerkesztőség átszervezése és a
rovatok megújítása után a fő cél a folyóirat további szakmai fejlesztése, a rovatok
kiegyensúlyozottságának támogatása, megfelelő szakmai színvonalú hallgatói írások publikálása,
továbbá az internetes megjelenés és terjesztés tovább gondolása. Ennek részletes értékelését lásd az
E1-7 eljárásrendnél.
A főiskola által szervezett tudományos konferencia
A főiskola 2021. április 8-án rendezte meg az éves tudományos konferenciáját, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel online formában tartottunk meg. A konferencia összefoglaló címe: „Itt
állok, mást nem tehetek” is utalt rá, hogy az előadásokkal a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulójára emlékeztünk. A konferencián 5 előadás hangzott el a főiskola oktatói részéről. Emellett a
tavaszi félévben május 2-án, az őszi félévben november 7-én tartottunk egy-egy online szabadfőiskolai napot 5, illetve 4 előadással és 1 vendégelőadó részvételével. Mindegyik online előadási napon az előadások után a hallgatóknak lehetősége volt arra, hogy az interneten keresztül kérdéseket
tegyenek fel az előadóknak.
A Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia 2018/2019-2023/2024 éves értékelése


A 2021-es évben a járványhelyzet miatt továbbra is fontos stratégiai cél maradt az online
oktatás fejlesztése. Az előző tanév elejétől működő távoloktatási felület bővítettük (új tantárgyak, új funkciók pl. chat), a új hallgatók számára képzést biztosítottunk az online oktatásról, támogattuk az arra rászoruló hallgatók digitális tanulásra való átállását. Jelenleg minden aktív kurzusunk elérhető ezen az online oldalon, amelyet regisztrált oktatóink és hallgatóink használhatnak. Az elmúlt egy évben az oktatás minden formáját használtuk: volt jelenléti, hibrid és távoloktatás is a járványhelyzetnek és a rektori utasításoknak megfelelően. A
hallgatói igényeket figyelembe véve online formában tartottunk kiegészítő előadásokat,
konzultációkat, hallgatói fórumbeszélgetéseket, szakdolgozati konzultációkat és fogadóórákat is.
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 A főiskola alagsori részében folytatódtak a belső munkák, megkezdődött egy stúdióhelyiség
kialakítása annak érdekében, hogy az online tér biztosította lehetőségeket jobban tudjuk
használni. A tervek szerint a főiskola oktatói ebben a rögzített kamerákkal, megfelelő világítással és hangosítással ellátott stúdióban tudják majd elkészíteni a technikailag jó minőségű
– órai, vagy órán kívüli – előadásaikat. A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirathoz kapcsolódó tervezett podcastok is ezen a helyen készülnek majd. A stúdióban folyó munkához
technikai személyzet segítségét is lehet igényelni, akik a felvétel elkészítésétől a vágásig
minden feladatot el tudnak majd végezni.


Az oktatók továbbképzési eredményei közül a legfontosabbak: 2 oktató a doktori
disszertációját írja, 1 oktatónk sikeresen lezárta mindkét doktori iskoláját.



A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat negyedévi lap a 2021-es évben az előirányzott 4
lapszámmal jelent meg. A lapszámokban főként az oktatók egyéni kutatási területét tükröző
cikkek és tanulmányok jelennek meg. A régi lapszámokból válogatott teljes cikkek és az
aktuális lapszám tartalomjegyzéke elérhető a főiskola weboldalán.



A járványhelyzet miatt a 2021-es évben is online tartottuk meg a Szabadfőiskolai napokat.
Azt tapasztaltuk, hogy az online alkalmak idén is nagyon népszerűek voltak, akárcsak az
online nyári főiskolai tábor előadásai és szemináriumai. A tapasztalatok arra utalnak, hogy
érdemes lesz az online lehetőségeket a járványhelyzet lezárulása után továbbra is használni.



A hallgatók tanulástámogatása az E1-3 pontban részletezettek szerint valósult meg.

E1-3 Tanulástámogatás
A 2020-ban átdolgozott teológia alapszakos mintatanterv alapján meghirdetésre kerültek az új tantárgyak, így a Kutatásmódszertan, Bevezetés az etikába, és lezajlottak az első szigorlatok is A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája tantárgyból. A cél a sikeres tanulmányi előmenetel támogatása, az alapvető ismeretek és a kutatómunka alapjainak megismertetése a hallgatókkal.
A pandémiás helyzetre való tekintettel új online oktatási felület (Teachable) továbbfejlesztése is
megtörtént, a kurzusok anyagainak aktualizálásán túl új segédanyagok, frissített szakirodalomlisták
kerültek fel a felületre. Hallgatói igényre egyes oktatók a kötelező kontaktóraszámon túli, tanulást
támogató órát tartottak online formában a Zoom alkalmazás segítségével.
A sikeres szigorlatok és záróvizsga érdekében tanulócsoportok alakultak a főiskolán, ahol az ismeretanyag részletes átvételére kerül sor hallgatói irányítással, esetenként oktatói segítséggel.
Szöveges minőségértékelés
Az új képzési struktúra alapján négy szigorlatot kell teljesítenie a hallgatóknak, amelyek követelményrendszere jobban alkalmazkodik a hallgatói igényekhez, csökkentve ezáltal a lemorzsolódás
veszélyét. Már az első eredmények alapján megállapítható, hogy az alapozó kurzusok bevezetése
szükségszerű volt a hallgatói teljesítmény növelése szempontjából.
A hallgatói lemorzsolódást további tanulmányi és mentális támogatást biztosító intézkedésekkel is
törekszünk csökkenteni. Az intézkedésekben fontos szerep jut a Tanulmányi Osztály munkatársainak, akik minden félév végén a mindenkori 1-4 évvel korábban abszolvált hallgatókkal felveszik a
kapcsolatot, és emlékeztetik őket arra, hogy a kreditjeik megszerzése után 5 éven belül van csak
lehetőségük a záróvizsga letételére. A főiskola minden munkatársa nagy hangsúlyt fektet a hallga14
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tók egyéni támogatására is, szükség esetén életvezetési tanácsadással is segítik a tanulmányaikat
folytatókat.
2021-ben több tanulócsoport is alakult az eredményes vizsgák letételének érdekében. Az elsőévesek
számára A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája szigorlathoz nyújtottunk támogatást, valamint a Bevezetés az etikába vizsga előtt önkéntes hallgatói csoport alakult a vizsgafelkészülésre.
Kisebb, esetenkénti tanulócsoportok létesüléséről is van tudomásunk (például Egyetemes vallástörténet, Egyetemes egyháztörténelem tantárgyaknál). 2021 őszén a főiskola életében először szintén
hallgatói kezdeményezésre indult záróvizsga felkészítés a végzős évfolyam részére. Az egész tanévre előre beosztott ütemterv szerint vesznek át minden tételt, igény szerint oktatói segítséggel. A heti
rendszerességgel tartott felkészítőn korábban abszolvált hallgatók is rész vesznek, 15-25 fős létszámmal vannak jelen az online alkalmakon. A főiskola minden felkészítőhöz biztosít zoom elérést,
valamint a Tanulmányi Osztály a hallgatói kapcsolatfelvételben is segíti a kezdeményezőket.
Egyes tantárgyakból egyéni és csoportos konzultációkat is tartottak az oktatók, amelyek segítséget
nyújtottak a vizsgára való felkészülésben, a beadandó dolgozatok megírásában. A félévenként megatartott online hallgatói fórumok pedig alkalmat teremtettek arra, hogy a hallgatók bármilyen témában kérdéseket tehessenek fel az oktatóknak. Hallgatói visszajelzések alapján ezekre a külön
alkalmakra igény lenne a normál oktatásra való visszaállás után is.
A fentieken túl főiskola tanulmányi tanácsadó szolgálatot működtet, amelynek elsődleges feladata a
hallgatók felkészítése a tanulmányok során fellépő problémákra, kihívásokra a képzés teljes ideje
alatt. A tanácsadó elérhetősége, fogadóórája az intézményi tájékoztatóból is megismerhető. Személyre szabottan segíti a hallgatók tantárgyválasztását, kurzusfelvételét, információt nyújt az előtanulmányi rendről, segítséget ad a hallgatókat érintő szabályzatok értelmezésében, a szakdolgozattal/záróvizsgával/nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésekben, az egyéni tanulmányi rend kialakításában, és tájékoztatást ad a tanulmányokkal kapcsolatos lehetőségekről.
E1-4 Idegennyelv-oktatás szervezése, megtartása és felügyelete
Szöveges minőségértékelés
A bibliai héber nyelv, mint szabadon választható tantárgy, továbbra is népszerű a főiskolán, és bár a
2018-2020-es időszakban csökkent a hallgatói létszám, a 2021-es évben megfordult a tendencia, és
a belépő évfolyamon minden eddiginél többen jelentkeztek hébert tanulni levelező tagozaton. A
2022. évi őszi félévben összesen 25 hallgató tett sikeres vizsgát. A nagyobb létszám és a jeles
eredmények azért is örvendetesek, mert a felsőbb évfolyamokon haladó hébert tanítani akkor van
igazán lehetőség, ha első évben sokan megalapozzák a bibliai nyelvi tanulmányokat. Az őszi félévben az összevont nappalis-levelezős online képzés már heti rendszerességű konzultációval valósult
meg (2. és 3. évfolyam), és ugyanez folytatódik a következő szemeszterekben. Bízunk abban, hogy
így lesz eredményes a munka, és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemmel kialakított együttműködési megállapodás is segíthet abban, hogy az akkreditált nyelvvizsga lehetőséggel éljenek
hallgatóink a 6-8 féléves nyelvi tanulmányaik lezárása után.
Elvárásunk és célunk továbbra is az, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben, ne a folyamatos
lemorzsolódás legyen a jellemző, hanem az, hogy akár szerényebb létszámban, de a hallgatók végig
tanulják a nyelvet főiskolai képzésük során. Kiemelt fontosságú a holt nyelv tanulásánál a biztos
nyelvtani alapok és alapvető kompetenciák kialakítása az első évben, és a folyamatos képzés biztosítása a záróvizsgáig.
Jelentős könnyítés és előrelépés volt a héberes hallgatóknak az, hogy az oktató az utóbbi években
nemcsak a főiskolai előadásokat vette fel hanganyag formájában, hanem otthon is készített könnyen
elérhető audio-vizuális anyagokat számukra. A pandémiás helyzettel együtt járó online oktatás és a
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Teachable oktató platform nemcsak pozitív kihívást jelentett a főiskolának, vele együtt a nyelvoktatásnak, hanem lehetővé tette a közvetlenebb, sokkal gyakoribb kommunikációt és a könnyebben
elérhető tananyagokat, tartalom-megjelenítést is.
Folyamatban van egy jegyzet megírása a Bibliai héber nyelv tantárgyhoz, és már elérhető egy minta
fejezet. Elkészült az első, bibliai héber nyelvhez kapcsolódó feladatlap a felsőbb éveseknek: Feladatlap a 121. zsoltárhoz.
A bibliai héber nyelvvel párhuzamosan folyik a bibliai görög nyelv oktatása is, szintén választható
tárgyként. A levelező tagozaton öt, a nappali tagozaton egy fő tanul görögöt, mindenki haladó. Cél:
Az Újszövetség olvasása szótár és nyelvtani táblázatok használatával.
Helyi oktatás keretében lehetőség van formális képzésre és személyes konzultációra az angol nyelvet tanulók számára. A 2016-ban indult a TWEC távoktató program egy 120 órás videó tanfolyam,
ami B2-es (középfokú) nyelvvizsga szintre készít fel teljesen kezdőket. Ehhez elérhető a választható, heti rendszerességű Skype-os konzultáció. (Mindez természetesen kijelölt tankönyvekkel, segédanyagokkal kísérve.) A résztvevők száma egyelőre szerény, de az intézményen belül elérhetővé
tettük a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-célú képzést, és folyamatosan jelentkeznek
hallgatók. A rugalmas időbeosztású program és a tanfolyam kedvező ára segít abban, hogy egyéni
tempóban, de tanári segítséggel haladjanak tanulóink.
A korábbi tanévekben a nappali tagozatos hallgatók órarendjébe iktatva lehetőséget biztosítottunk
az angol nyelv tanulására és a nyelvvizsgára való felkészülésre. A lehetőséggel élhetnek az intézmény dolgozói is, és a 2022. tavaszi félévben újra bekapcsolódhatnak a képzésbe.
E1-5 A hallgatói tanulmányi munka értékelése (vizsgáztatás)
Számszerű minőségértékelés
A tantárgyankénti lebontásban található vizsgáztatási elégedettségi mutatókat a hallgatói felmérés
tartalmazza.
Szöveges minőségértékelés
A vizsgáztatási folyamat rendben lezajlott, hallgatók részéről a vizsgáztatás lebonyolítására, módjára, a vizsgák értékelésére vonatkozóan panasz nem érkezett. Az online vizsgáztatás rugalmasságának köszönhetően a vizsgákon való részvétel közel 100%-os volt.
E1-6 Tudományos diákköri munka és tehetséggondozás
Számszerű minőségértékelés

Hallgatói publikálási arány =

Hallgatói publikációk száma a főiskolai lapban
= 2/24 = 8,33% →
Az összes publikáció száma a főiskolai lapban

kiváló (5)
Szöveges minőségértékelés
A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiratban 2021-ban két hallgatói publikáció jelent meg. Ez az
összes publikáció számához viszonyítva kiváló aránynak felel meg. A hallgatókat szakmai, tudományos igényű, ugyanakkor olvasmányos, közérthető tanulmányok írására továbbra is ösztönözni
kell, illetve támogatni a tehetséges hallgatókat ebben a munkában. A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztőbizottságának pedig továbbra is időt és figyelmet kell áldoznia a jövőben arra,
hogy a megfelelő színvonalú hallgatói munkák elkészülését és megjelenését támogassa.
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TDK:
Szöveges minőségértékelés
A járványhelyzet miatt a TDK konferenciát 2021 tavaszára halasztottuk, de a pandémia miatt ezt is
halasztanunk kellett. Jelenleg 2022 őszére tervezzük a megtartását, amennyiben ez lehetséges lesz.
E1-7 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztése és kiadása
Számszerű és szöveges minőségértékelés:
Az értékelés a 2021/1., 2., 3., 4. kiadványaira vonatkozik. Az eljárásrend alkalmas a kitűzött célok
megvalósítására. Az eljárásrend gyakorlata megfelel a leírásnak.
1. minőségjellemző: Lapjellemzők nyilvántartása:
 A cikkek rovatok (témák) szerinti megoszlása;
 A lapok terjedelme.
Az alapításkor tervezett rovatok:
 Gondolatok
 Írásmagyarázat
 Rendszeres teológia
 Hermeneutika
 Gyakorlati teológia
 Lelkiismereti és vallásszabadság
 Egyháztörténet
 Vallástörténet
 Biblia és régészet
 Biblia és történelem
 Biblia és filozófia
 Biblia és természettudomány
 Biblia és képzőművészet
 Biblia és irodalom
 Biblia és zene
 Recenzió
 Főiskolai Hírek
Új rovatok:
 Biblia és neveléstudomány (2013)
 Ajánló (2013)
 TDK-konferencia (2014)
 Biblia és pszichológia (2015)
 Biblia és tudománytörténet (2015)
 Biblia és jog (2016)
 Reformáció – 500 (2016)
 Könyvtár (2016)
 Emlékévek – 2017 (2017)
 Homiletika (2017)
 Biblia és építészet (2017)
 Reflexió (2018)
 Biblia és eszkatológia (2018)
 Bibliai etika/antropológia (2018)
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 A reformáció öröksége (2018)
 Régi prédikációk – maradandó tanítások (2019)
 „Sola Scriptura” Konferencia
Az egyes cikkek rovatok szerinti megoszlása lapszámonként 2021-ben:
Rovatok
Gondolatok
Biblia és régészet
Biblia és történelem
Írásmagyarázat
Egyháztörténelem
Rendszeres teológia
Gyakorlati teológia
Régi prédikációk – maradandó tanítások
Lelkiismereti és vallásszabadság
Könyvajánló

78. szám
x
x; x

79. szám
x

80. szám
x

x; x; x

H

x;H
x
x

x

x;x
K
x
x

K

81. szám
x
x
x
x
x
K
x

 K = külsős írás (a szerző nem a Főiskola munkatársa)
 H = hallgatói írás
Szerzők száma: 9
Cikkek száma: 25
A cikkek szerzők szerinti megoszlása:
 főiskolai oktatók (20)
 főiskolai hallgatók (2)
 külső szerzők (3)
Terjedelem:
A szerkesztőség által kitűzött új, átlagos oldalszám: 52-56 oldal, fő cikkenként átlagosan 6-10 oldal,
összesen kb. 130 000 - 135 000 karakter.
2021/1
78. szám
56 oldal
2021/2
79. szám
56 oldal
2021/3
80. szám
52 oldal
2021/4
81. szám
60 oldal
A lapszámok terjedelme, és a rovatok megoszlása megfelel a kitűzött céloknak. (Az utolsó lapszám
terjedelme az év végi könyvajánló miatt növekedett meg.) Érdemes lenne több külső szerzőt és
hallgatót bevonni a szerzők közé. 2020-hoz képest a szerzők száma 1 fővel nőtt. Pozitív változás,
hogy több, régóta nem használt rovatban (Gyakorlati teológia, Biblia és történelem, Biblia és Régészet, Lelkiismereti és vallásszabadság) is újra jelentek meg cikkek.
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2. minőségjellemző: Lapfogyási arány:
Lapszám

Összes példányszám

Eladott példányszám

Lapfogyási arány

2021/1

500

(2020/1: 362) → 322

csökkent

2021/2

500

(2020/2: 305) → 355

nőtt

2021/3

500

(2020/3: 271) → 266

csökkent

2021/4

500

(2020/4: 260) → 306*

nőtt

*2022. január 25-i adat

A lapszámok fogyási aránya a 2021-es évben változó volt, de az éves átlagokat összevetve nőtt.
(Az éves lapfogyás átlaga a 2020-as évben 299,5; 2021-ben 312,25). A 3. lapszám alacsony fogyása
talán azzal magyarázható, hogy a főiskola nagyjából ekkor már újra nem jelenléti alkalmakat tartott,
illetve a 3. lapszám megjelenésének csúszása miatt nagyon közel került a 4. lapszám megjelenéséhez.
2021-ben az előfizetések száma: 205 (2 db-bal csökkent az előző évhez képest).
(2008:188; 2009:212; 2010:220; 2011:225; 2012:232; 2013: ? ; 2014:228; 2015:174; 2016:171;
2017: 176; 2018: 168; 2019:175; 2020:207)

E
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é
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á
n
y
o
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s
z
á
m
a
L
a
p
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o
g
y
á
s
i
a
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á
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y

1249/2000 = 62% (elfogadható)
T
e
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e
s
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e
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e
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e
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é
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é
l
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á
n
y
s
z
á
m
A minőségjellemző osztályozása:
90-70% = 4 (jó)
70-60% = 3 (elfogadható)
60% alatt = 2 (rossz)
3. minőségjellemző (lapmegjelenési határidőtartás):
Az 1. szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 90. napja
A 2. szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 180. napja
A 3. szám kitűzött megjelenési határideje: év 270. napja
A 4. szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 360. napja
Lapmegjelenési határidőtartás 2021-ben:
A minőségjellemző osztályozása (késés napjainak száma):
0 nap
= 5 (kiváló)
1-8 nap = 4 (jó)
9-16 nap = 3 (elfogadható)
17-24 nap = 2 (rossz)
24 nap < = 1 (elfogadhatatlan)
Évszám
2021/1.
2021/2.
2021/3.
2021/4.

Megjelenés dátuma
2021.05.05. (késés: 0 nap = kiváló)*
2020.06.22. (késés: 0 nap =kiváló)
2020.11.04. (késés: 35 nap = elfogadhatatlan)**
2020.12.17. (késés: 0 nap = kiváló)

* 2021-ben a szerkesztőség átszervezése miatt az első megjelenést május elejére terveztük.
** A tördelői és olvasószerkesztői munkákat végző kolléga Covid-fertőzés miatt hetekig betegszabadságon volt.
19

Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Önértékelési jelentés és minőségfejlesztési program 2021
A folyóirat folyamatosan frissített tartalomjegyzékei (készíti: Kovács Zoltán) olvashatók a MATARKÁ-ban (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa), valamint az oktatói
publikációk rögzítésre kerülnek az MTMT adatbázisában is.
A folyóirat népszerűsítésére külön felületet hoztunk létre a főiskola honlapján. Az archívumban a
cikkek szerzőinek válogatásában közel ötven írás teljes szövege ingyenesen hozzáférhető.
A szerkesztőség a 2021-es átszervezés mellett több új döntést is hozott a lap jövőjével kapcsolatban.
A 2022-től fokozatosan megvalósítani kívánt változások a következők: 1.) A nyomdai költségek
csökkentése érdekében a lap 2022-től évi 3 lapszámmal fog megjelenni, de a 3. lapszám terjedelme
lényegesen hosszabb lesz az első 2 lapszáménál. 2.) Ugyancsak a nyomdai költségek csökkentése
érdekében megváltozik, egyszerűsödik majd a lap külső megjelenése. 3.) Követve az olvasói igényeket és a változó olvasási szokásokat, szeretnénk létrehozni a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat önálló honlapját és blogját, ahol a nyomtatott lapszámok megjelenése közötti időszakokban is
olvashatóak lennének rövidebb cikkek, könyv-és cikkajánlók, előzetesek a következő lapszámból,
emlékeztetők a korábbi lapszámokban megjelent tanulmányokra és hallhatóak lennének hosszabbrövidebb podcastok is. 4.) Előfizetőink számára biztosítani szeretnénk azt is, hogy a 2022-től megjelenő lapszámokat – igény esetén – elektronikusan is elérhessék.
E1-9 Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal és a Sola baráti kör koordinálása
Szöveges minőségértékelés
A végzett hallgatókkal való kapcsolattartás továbbra is folyamatos; aki ezt igényli, azt minden jelentősebb programunkról (éves tudományos konferencia, nyári tábor, szabadfőiskolai kurzus) értesítjük. A diplomásoknak szóló Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésről végzett hallgatóink tájékoztatást kapnak, és közülük többen jelentkeznek is erre.
E1-10 Fogyatékkal élő hallgatók támogatása
Számszerű minőségértékelés
1. minőségjellemző:
A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók aránya =

=

A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók száma
A tanévre beiratkozott fogyatékkal élő hallgatók száma

Nem értékelhető.
2. minőségjellemző: Határidőtartás =

A határidőre teljesített feladatok száma
Az összes feladat száma

Nem értékelhető.
Szöveges minőségértékelés
2021-ban az intézménnyel nem állt hallgatói jogviszonyban fogyatékkal élő személy.
A 2022-es évet érintő célkitűzés, hogy írott tananyagainkat – hallgatóink közreműködését is igénybe véve – hangoskönyv formájában tegyünk elérhetővé, amellyel látássérültek számára nyújtanánk
támogatást a képzéseinkbe való bekapcsolódáshoz.
Feladat:
A hangoskönyv-projekt koordinálása, a jegyzetek és tankönyvek hangfelvételének fokozatos elkészítése.
Felelős: Kiss Andrea, Budai Zsófia
Határidő: 2022. december 31.
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E2-2 Képzési és hallgatói ügyintézés
A hallgatói ügyintézés a fennálló pandémiás helyzet miatt elektronikus formában zajlott. A járványügyi szabályok figyelembevételével ugyanakkor minden szükséges esetben biztosított volt a
személyes ügyintézés lehetősége, amellyel többször éltek is a hallgatók. Az adminisztratív ügyintézés kapcsán hallgatói panasz nem érkezett.
Számszerű minőségértékelés
A hallgatói értékelésben a Tanulmányi Osztály munkáját több mint 90%-ban kiváló színvonalúként
értékelték a hallgatók, közepes értékelés csupán elenyésző, 1%-ban fordult elő (a részletes értékelést ld. a hallgatói felmérés eredményeinek összesítésében). Mind a Tanulmányi Osztály munkatársai, mind a hallgatók sikeresen alkalmazkodtak a járvány okozta változásokhoz az ügyintézés tekintetében.
E3-1 A Főiskola képzéseinek és kiadványainak népszerűsítése
Szöveges minőségértékelés
A hallgatók figyelmét továbbra is rendszeresen felhívjuk a főiskola saját ismeretségi körükben történő népszerűsítésére. Emellett viszont nagy hangsúlyt fektetünk az érdeklődők közvetlen elérésére
és tájékoztatására is. Ennek legfőbb eszköze a főiskola marketing tevékenységének rendszerezett és
folyamatos végzése, amelynek gerincét az online marketing aktivitás teszi ki. Az offline marketing
tevékenységet, ami egy felvételi szórólap nyomtatása és terjesztése volt, az előzetes terveknek megfelelően 2021-ben teljesen megszüntettük. Új és régebbi kiadványainkra is folyamatosan felhívjuk a
figyelmet. A Keresztény Advent Közösség gyülekezeteinek, prédikátorainak és evangélizációs
munkatársainak információkkal és kiadványokkal való ellátása folyamatos (jegyzetek, Sola lap,
stb.). A helyi gyülekezetek értesülnek a Spalding Alapítvány kiadványairól (a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat aktuális számáról, pl. rendszeresen küldtünk hírlevelet), bár itt még mindig van
lehetőség a szélesebb körű népszerűsítésre. Ennek keretében elkészült a folyóirat aloldala a
www.sola.hu weboldalon még 2020-ban. 2021-ben azonban született egy terv, hogy külön honlapot
készíttetünk a folyóiratnak, ami blogként is szolgálni fog. Továbbá podcast adásokat is tervezünk
2021-ben elindítani, amelyek szintén felkerülnek majd az új honlapra. Folyamatosan töltjük fel a
régebbi cikkeket is létrehozva egy komoly archívumot. A legfrissebb számnak mindig megjelentetjük a tartalomjegyzékét és az előfizetési lehetőség is promótálva van folyamatosan.
A főiskola Facebook oldala, valamint Youtube fiókja is folyamatosan üzemel és rendszeresen kerülnek fel újabb és újabb tartalmak ezekre a felületekre. 2014 áprilisában elindult két rendszeres
hírlevél sorozatunk is (bizonyos témákról összeállított írások). Mindazok megkapják a sorozatok
tartalmát, akik ezt igénylik a főiskola honlapján. Ezzel leginkább azokat az érdeklődőket szeretnénk
megszólítani, akik a Biblia alaptanításainak megismerésén túl egy teológiai képzés iránt is nyitottak. 2018-ban egy újabb hírlevél sorozatot indítottunk „Az elfelejtett Tízparancsolat – avagy a szabadság törvénye” címmel. Jelenleg 493-an iratkoztak fel a sorozatra. Elkészült egy negyedik hírlevél sorozat is ezzel a címmel: A bibliaalapú lelkigondozás alapjai.
A marketing tevékenység a Facebook oldal, a Youtube csatorna és a hírlevél sorozatoknak köszönhetően folyamatos, azonban ezeken felül két kiemelkedő időszakra koncentrálunk. Az első a márciustól május végéig tartó felvételi időszak, a másik pedig a júniustól augusztus közepéig tartó pótfelvételi időszak. Ezen időszakok alatt fizetett Facebook és Google adwords hirdetéseket is futtatunk a
lehetséges új hallgatók elérése és tájékoztatása érdekében, illetve hallgatók szerepeltetésével felvételi kampányfilm készült. 2021-ben annyira sikeres volt az online kampány, hogy létszámstopot
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kellett érvényesíteni a jelentkezők magas száma miatt. Ez azt jelenti, hogy többen jelentkeztek, mint
a működési engedélyben meghatározott 300 fő.
Az elektronikus formában meglévő jegyzetek és segédanyagok e-book formátumra való konvertálása, valamint ugyanezen dokumentumok tartalomjegyzékkel ellátott, kattintható pdf és docx formátumúra cserélésnek folyamat megtorpant a rengeteg egyéb teendő miatt. 2022-ben azonban újra
napirendre tűzzük ezt a feladatot.
Feladatok:
1.

Az elektronikus formában meglévő jegyzetek és segédanyagok e-book formátumra való konvertálása, valamint ugyanezen dokumentumok tartalomjegyzékkel ellátott, kattintható pdf és
docx formátumúra cserélése.
Határidő: 2022. december 1.
Felelős: Nagy Sándor

2.

Tematikus podcast csatornák indítása a főiskolai oktatók bevonásával, valamint ezen csatornák
promóciója
Határidő: 2022 márciusától havi rendszerességgel
Felelős: Nagy Sándor

3.

A főiskolai folyóirat különálló honlapjának fejlesztése és üzemeltetése
Határidő: 2022 áprilisától
Felelős: Nagy Sándor

4.

Hírlevél feliratkozási opció beépítése a www.sola.hu oldalra, főoldalon.
Határidő: 2022. március 1.
Felelős: Nagy Sándor

E3-2 A Főiskola honlapjának működtetése és karbantartása
Szöveges minőségértékelés
A főiskola honlapjának működtetése az eljárásendben meghatározottak szerint zajlott. A közhasznú
jogállásból fakadó kötelezettségünknek megfelelően az intézmény szenátusának határozatait, valamint az éves beszámolót a honlapon közzétettük. Az intézményi dokumentumok, a hallgatói segédanyagok, hanganyagok, valamint a járványhelyzettel összefüggő aktualitások és tájékoztatók naprakészek.
E4-1 A hallgatói önköltség és kedvezmények ügyintézése és nyomon követése
Számszerű minőségértékelés
Hallgatói önköltségtérítések elmaradásának aránya:
2020/2021. II. félév: 0,3 % = 5 (kiváló)
2020/2021. I. félév: 0,9 % = 5 (kiváló)
2020. évre összesen: 0,7 % = 5 (kiváló)
Megnevezés

2020/2021. II.
félév

2021/2022. I.
félév

2021. év összesen

Elmaradt hallgatói önköltségtérítések összege (Ft)

25 000 Ft

88 000 Ft

113 000 Ft

Elvárt teljes hallgatói önköltségtérítés összege (Ft)

7 364 000 Ft

9 981 000 Ft

17 345 000 Ft
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Hallgatói önköltégtérítés elmaradások aránya
(%)

0,3%

0,9%

0,7%

Szöveges minőségértékelés
Az eljárásrendben leírt folyamat 2021-ban kiválóan működött, célunk ennek fenntartása. A hallgatói
önköltségtérítés elmaradási %-a az elmúlt évekhez képest jelentősen javult, elsősorban a Tanulmányi Osztály sikeres fáradozásának köszönhetően. Az eljárásrend korábbi felülvizsgálatából adódó
módosítások alkalmazása mutatkozik meg az eredményen.
E4-2 A Hallgatói Önkéntes Alap működtetése
Számszerű minőségértékelés

Megnevezés
Hallgatói önköltség kedvezmény összege Ft
Hallgatói önköltség kedvezmény %-a
Hallgatói önköltség kedvezményben részesült
hallgatók száma
Részletfizetési kedvezményben részesült hallgatók
száma

2020/2021. II.
félév

2021/2022. I.
félév

2021. év összesen

500 000 Ft

575 000 Ft

1 075 000 Ft

6,4%

5,4%

5,8%

26 fő

33 fő

59 fő

11 fő

18 fő

29 fő

A Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói költségtérítési kedvezmény-hányad:
2020/2021. II. félév: 86 % = 5 (kiváló)
2021/2022. I. félév: 16,2 % = 2 (rossz)
2021. évre összesen: 49 % = 5 (kiváló)
Megnevezés

2020/2021. II.
félév

2021/2022. I.
félév

2021. év összesen

Hallgatói Önkéntes Alapba befizetett összeg

432 000 Ft

93 300 Ft

525 300 Ft

Hallgatói önköltség kedvezmény összege Ft

500 000 Ft

575 000 Ft

1 075 000 Ft

86%

16,2%

49%

Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói
önköltség arány (%)

Szöveges minőségértékelés
A COVID-19 pandémia okozta negatív gazdasági hatások okozták az alap bevételeinek csökkenését
és eközben jelentősen növelték, a 2020-as évhez hasonlóan, az ebben az időszakban beérkezett
mentességi és minimum önköltség kérelmek számát.
A Hallgatói Önkéntes Alap kommunikációja továbbra is fontos, figyelemfelkeltő tájékoztatások
javasoltak, az alábbiak szerint:
 Minden év augusztusában és decemberében (a félévi beiratkozást megelőzően) hírlevelet küldünk ki az összes beiratkozott hallgatónak az Alap céljáról és az adományozás technikai részleteiről.
 A beiratkozáshoz szükséges információkat tartalmazó levélben (az újonnan felvételt nyert hallgatóknak kiküldendő levél) is közöljük az Alap létezését, célját és az adományozáshoz szükséges
technikai információkat.
 Minden konzultációs napon egy adománygyűjtő dobozt helyezünk el erre a célra – ez azonban a
2021. évben csak részben valósulhatott meg.
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E4-3 Pályázatfigyelés és pályázatírás
Szöveges minőségértékelés
A pályázatfigyelés a fenti eljárásrendben szabályozott folyamatként valósult meg, olyan külső források keresésével, amelyek elősegíthetik a meglévő tárgyi feltételek fejlesztését, valamint előmozdítják az új kezdeményezések és szolgáltatások elindítását. A pályázatokon való részvételt az a hitelvi szempont korlátozza, mely szerint intézményünk a működéséhez nem vesz igénybe állami támogatást. 2021-ben nem volt olyan – nem államilag finanszírozott – pályázat, amely a fenti célok
megvalósulását támogathatta volna, ennek következtében az elmúlt évben nem vettünk részt pályázaton.
4.3. Munkaköri leírások és szakmai adatlapok
A személyi, szervezeti változásoknak megfelelően a munkaszerződések és a munkaköri leírások
elkészítése időben megtörtént, a munkaügyekkel kapcsolatos jogszabályok nyomon követése a főtitkár és a gazdasági igazgató részéről folyamatos.
A munkatársak szakmai adatlapjainak aktualizálása és a honlapon történő elérhetővé tétele folyamatos. A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisát működtető Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központtal megkötött együttműködés alapján az oktatók és kutatók publikációinak MTMT-be történő feltöltése szintén folyamatos.
4.4. Tantervek, tananyagok, tantárgyleírások, jegyzetek és oktatási segédanyagok értékelése
A MAB akkreditációs jelentésében foglalt javaslatot figyelembe véve határidőre elkészült a tantárgyleírások teljeskörű átdolgozása és egységesítése. A tantárgyleírásokban azáltal is érvényesül a
kimenet alapú megközelítés, hogy KKK-ban általánosságban megfogalmazott, és a képzés sikeres
lezárásához szükséges elsajátítandó kompetenciákat tovább bontja, és részletesen meghatározza
azokat a szakmai kompetenciákat és kompetencia-elemeket (tudás, képesség, attitűd, autonómia és
felelősség), amelyek kialakításához az adott tantárgy érdemben hozzájárul. Az átdolgozott tantárgyleírások ezen túl tartalmaznak minden, az adott tantárgy sikeres teljesítéséhez szükséges információt, így többek között a kurzus anyagát és célját, a számonkérés módját és anyagát, az értékelés típusát, módszerét és szempontrendszerét, a kötelező és ajánlott irodalmat, valamint a részletes
tematikát. A tantárgyleírások a főiskola honlapján, az ETN rendszerben, továbbá online oktatási
platformunkon is elérhetőek a hallgatók számára.
A záróvizsga kapcsán szintén elkészült egy olyan átfogó leírás, amely részletesen tartalmazza a kimenetkor mért kompetenciákat, a záróvizsga követelményeit, részeit, a számonkérés témaköreit,
valamint a vizsga értékelésének szempontjait, így már a képzés korai szakaszában megismerhetik a
hallgatók az eredményes kimeneti vizsgához szükséges követelményrendszert. A záróvizsgán a
hallgatók átfogó tudását vizsgáljuk, különös tekintettel az összefüggésekre, ezért a korábbi záróvizsgákon tapasztaltakat az oktatók minden esetben igyekeznek beépíteni az oktatás folyamatába,
elsősorban azzal a céllal, hogy az átadott ismeretek, vagy az ismeretátadás módjai minél inkább
elősegítsék a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák fejlesztését.
A főiskola a képzés egésze során egységes szempontrendszert alkalmazott és alkalmaz a tudás mérésére és értékelésére, melyet az idei évtől nemcsak az egyes tantárgyleírásokban, hanem a tanulmányi és vizsgaszabályzatban is rögzítettünk.
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Az online oktatási módszerekkel megtartott konzultációs alkalmak előadásairól hang- és videofelvételek készültek, melyek 7 napos határidővel kerültek fel a honlapra, illetve a távoktatási platformra.
A honlapon a régebbi előadások hangfelvételei is elérhetők.
5. AZ OKTATÁS ÉS KUTATÁS SZEMÉLYI, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRGYI
FELTÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE
5.1. Az oktatás és kutatás személyi feltételeinek értékelése
2021-ben 17 fő oktatóval (alkalmazott vagy megbízásos), 11 fő egyéb szakterületi alkalmazottal
valósult meg a Főiskola tevékenysége.
Oktatók: Ágoston Annamária, Bödör Zoltán, Buda Péter, Budai Zsófia, Daniel Jennah Dr., Holló
Péter, Köbel Szilvia Dr., Kovács Zoltán, Nagy Sándor, Nagy Viktória, Prancz Zoltán Dr. (egyben
minőségügyi vezető), Szathmáry Sándor Dr., Vankó Zsuzsanna Dr., Erdősné dr. Kovács Ágnes,
Kocsis Péter Dr., Siflisné Dr. Kocziszky Éva, Tóth Judit.
Könyvtáros: Lilik Laura
Kollégiumvezető: Pintér Klára
Egyéb szakterületi alkalmazottak: Ágoston Annamária, Budai Zsófia, Budai Boglárka, Kegyes János, Kiss Andrea, Kriston Klára, Nagy Bálint Zoltán, Orbánné Pősze Éva, Vaczlavik Anna.
Új munkatársak/ új munkakörben (és belépésük időpontja):
Dr. Daniel Jennah (2021.03.01.)
Vaczlavik Anna (2021.09.01.)
Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal főiskolánk stratégiai célkitűzése, egyben akkreditációjának feltétele. 2021-ben is történt előrelépés tudományos fokozattal rendelkező alkalmazása révén (Daniel Jennah Dr.). Mindemellett a fenti célkitűzés továbbra is aktuális. Az oktatói állomány 2021-ben:
 7 fő PhD tudományos fokozattal rendelkező oktató (közülük 2 fő habilitált, illetve 1 fő az
MTA doktora), 3 fő teljes munkaidőben, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.
 3 fő PhD aspiráns (közülük 1 fő doktorjelölti jogviszonyban van, 2 fő doktori
tanulmányokat folytat), 3 fő teljes munkaidőben.
 7 fő MA végzettséggel rendelkező oktató, 1 fő teljes munkaidőben, 4 fő részmunkaidőben,
2 fő pedig megbízási szerződéssel foglalkoztatott.
Az intézkedések célja egyrészt az intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott, valamint
tudományos fokozattal rendelkező oktatók számának növelése, másrészt az oktatók kreditterhelésének optimalizálása.
5.2. A főiskola oktatási központja – infrastrukturális beruházások
2021-ben befejeződött az épület körüli támfalak burkolása, valamint három (az előző tulajdonos
által épített) használaton kívüli, és az iskola céljaira nem alkalmas kisebb ideiglenes épület lebontása. Ezen kívül sor került egy a hallgatói igényeknek jobban megfelelő könyvesbolt kialakítására,
irodák átalakítására, korszerűsítésére, továbbá az online oktatást segítő informatikai fejlesztéseket is
meg tudtunk valósítani. Két nagyértékű beruházás is megkezdődött meg az elmúlt évben: egy szabadtéri étkező-beszélgetőterasz, valamint hozzá kapcsolódó támfal és járda megépítése, illetve az
alagsorban egy podcast stúdió kialakítása. Minkét beruházás várhatóan 2022-ben fejeződik be.
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Feladat:
A stúdió kialakításának és a terasz megépítésének befejezése.
Felelős: Pintér Klára, Nagy Bálint
Határidő: 2022. május 1.
5.3. A könyvtár értékelése
Könyvtárvezető: Lilik Laura (teljes állású)
A kormányrendelet alapján kötelező, statisztikai célú adatszolgáltatás az OSZK Könyvtári Intézete
számára („JELENTÉS a Könyvtár 2021. évi tevékenységéről”) nyomtatott változata 2022. március
31-től megtekinthető a Könyvtár irattárában.
Állomány
Állomány (2021. dec. 31-én): 29106 dokumentum (könyv, e-könyv, hangdokumentum, elektronikus, kotta)
Forrás: új beszerzés a) vétel útján; b) az OSZK Mikes-programjából igénylés útján
Állományba vett (kikölcsönözhető vagy helyben használható) dokumentumok száma: 19902
Állomány-gyarapításra fordított összeg (a kifizetett számlák alapján): 354.314 Ft
Előfizetett folyóiratok: 22 (kurrens, nyomtatott)
Előfizetett idegen nyelvű adatbázisok:
 JSTOR Theology/Religion témakörben
 Academia.edu – tudományos cikkek, kéziratok (az adatbázisra 2021 év végétől fizetünk elő)
Az OSZK Mikes-programjából 2021-ben igényelt és elnyert dokumentumok listáját ld. a főiskola
honlapján. Ennek az állományrésznek az elektronikus feldolgozása a végleges elhelyezést követően
kezdődhet el.
Ajándékba kapott dokumentumok:
Forrás:
 Magánszemélyek adománya
 Hallgatói adomány (megvásárolt jegyzetek visszajuttatása)
 Hagyaték
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó: 235
Újonnan regisztrált:12
Kölcsönzött dokumentum: 473
A Könyvtár adminisztrációs feladatainak helyben történő ellátása heti három alkalommal zavartalanul folyt, szolgáltatásai a helyben olvasást – a pandémia egyes időszakait kivéve – nem szü26
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neteltek. A kölcsönzés az igények telefonon, illetve emailben történő megadásával postai úton,
vagy előzetes megbeszélés alapján helyszíni átvétellel történt.
Az állománygyarapítás fő szempontjai nem változtak. A főiskola saját kiadványaiból a Spalding
Alapítvány és a BIK Kiadó 2db kötelespéldányt szolgáltat; beszerezzük a testvér-, illetve társintézmények kiadványait; az oktatók, és (elbírálás alapján) a hallgatók által igényelt szakirodalmat;
a szakkönyvkiadás újdonságait az oktatott tantárgyak témakörében; a Mikes-program felajánlásait; továbbra is befogadjuk a könyvtárhasználatra jogosultak köréből érkező adományokat, hagyatékokat.
A Könyvtár jövőbeni működtetése érdekében (a szakakkreditációtól függetlenül) szükséges a
könyvtáros-utánpótlás megtervezése. Ajánlott a jelenlegi modell keretében (1 főállású könyvtáros egyetemi bölcsésztanár diplomával és könyvtáros asszisztensi végzettséggel) rövid távon
egy segédkönyvtárost (a Könyvtári Intézet által szervezett képzésben való részvétel feltétele:
érettségi) is alkalmazni; hosszabb távon áttérni az egy főállású okleveles könyvtáros (könyvtárvezető) és az egy főállású segédkönyvtáros modellre. Az okleveles könyvtáros végzettség eléréséhez szükséges a legalább főiskolai szintű informatikus könyvtáros szak elvégzése (6 félév,
levelező, egyszakos). Bár ezen a szakon tanári képesítés nem szerezhető, de a kötelező szaktársítás lehetővé teszi egy tanárszak választását is. Ilyen módon e szak elvégzője könyvtáros-tanári
munkakört is betölthetne, melynek feltétele a könyvtárosi és a pedagógusi végzettség.
Feladat:
A meglévő állomány áttekinthető elhelyezéséhez, illetve a gyarapítás folytatásához szükséges:
a) egy további, könyvtári polcrendszerrel felszerelt raktér a jelenlegi közelségében;
b) a helyhiány átmeneti enyhítésére görgős tárolók beszerzése.
Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Pintér Klára, Lilik Laura
5.4. A számítástechnikai, valamint az oktatás- és irodatechnikai ellátottság értékelése
A Tanulmányi Osztály, a Könyvtár, a Gazdasági Igazgatóság, a Főtitkár, a Tanszékek és a Rektorhelyettes az Oktatási Központban közös belső hálózaton dolgoznak. Az oktatási épület egészében
kiváló minőségben elérhető a belső és a vendég wifi hálózat is, a kollégium számára is létrehoztunk
egy külön wifi hálózatot. Az internet elérhetőség folyamatos biztosítása okán előfizetünk korlátlan
mobil internetre is. A meglévő számítógépek rendben működnek, mindegyik gépen Windows 10-es
operációs rendszer és Panda vírusvédelmi és tűzfal program előfizetésünk van. 7 multifunkcionális
nyomtató, 3 lézernyomtató, 2 hordozható fotószkenner szolgálja a működést. Két előadóteremben
1-1 nagyméretű, motoros vetítővászon működik, így a meglévő 3 nagy felbontású projektor (1 beépített és 2 hordozható) teljesítményét maximálisan ki tudjuk használni. A külső informatikai cégekkel az együttműködésünk zavartalan, a rendszerek, a weboldalunk rendben működnek, az esetlegesen felmerülő hibák kijavítása minden esetben sürgősen megtörtént. A FIR-be történő adatok
küldésének hitelesítéséhez, a digitális aláírás jogosult felhasználója a Tanulmányi Osztály vezetője.
Az online oktatás feltételei mind hardver, mind szoftver tekintetében tovább fejlődtek, az oktatás
ilyen formájának nincs akadálya. A véletlenszerűen felmerülő problémákat minden esetben gyors
reagálással kezeltük, majd utólag megvizsgálva a felmerült hiba jövőbeli megelőzésének lehetőségeit, a szükséges intézkedéseket megtettük. A további, minőségi fejlesztések szakmai és pénzügyi
háttere rendelkezésünkre áll.
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