Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Diplomás Pályakövető Rendszer
2021.
Felmérés zárás: 2022. február 22.
Válaszadók száma: 19

A felmérésbe a 2021-ben teológia alapszakon és szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett
hallgatókat vontuk be.

1. Mi motiválta Önt leginkább a főiskolánkon folytatott tanulmányok végzésében?
(Kérjük max. 2 szempontot jelöljön meg.)

Egyéb válaszok (2):
(1) „Istennel való személyes kapcsolat kibontakozására vágytam, ill. sok tévhiedelemmel kapcs.
tisztán látni.”
(2) „Tovább képzést kerestem. Nagyon nagy a káosz az egyházi területén sajnos azt tapasztalom
szépíteni szoktak a dolgokat. A politikát szolgálja egyház.”
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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?

Egyéb válaszok (5):
(1) „Tervezem”
(2) „Lett volna lehetőségem teljes állásra is, de a körülmények változtak és részmunkaidős
lettem (tehát személyes döntésből, nem azért mert nem értékes a diplomám).”
(3) „Más területen dolgozom (tanítok), de a tanult ismereteket nyilván használom (Biblia-alapú
lelkigondozás).”
(4) „Maximálisan szolgálná a tevékenységet, ha ilyen munkakörben dolgoznék.”
(5) „Szociális munkás diplomám szerint helyezkedtem el, de az idősotthonban teljes mértékben
tudom alkalmazni a tanultakat”
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4. Végez-e a főiskolánkon szerzett ismeretek alapján nem megélhetési célú, de
rendszeres, szervezett munkát (pl. egyházi szolgálat, lelkigondozás stb.)?

Egyéb válaszok (2):
(1) „Baráti körben”
(2) „Amennyiben lehetőségem van, vagy megkérnek rá szívesen használom az iskolán
tanultakat a barátim, munkatársaimmal való beszélgetések során.”

5. Hasznosítja-e alkalomszerűen a főiskolánkon szerzett ismereteket (pl. egyházi,
családi, baráti közösségben alkalomszerű lelkigondozás, vagy spontán felvetődő
vallási tárgyú kérdések szakszerű megválaszolása stb.)?

Egyéb válaszok (1):
„Egyre több embernek van szüksége erre.”
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6. Folytat(ott)-e olyan további tanulmányokat, amelyek a nálunk szerzett diplomára
épültek (pl. MSc szintű képzés stb.)?

Egyéb válaszok (6):
(1)”Sárospataki Református Teológiai Akadémián teológia mesterképzés”
(2) „Lelkigondozás szak irány Sola”
(3) „A Solán egy évet végeztem teológia BA-n és a Biblia-alapú lelkigondozást, most a PTF-en
Teológia MA-t végzek (Apologetika szakirányon)”
(4) „Szeretnék tovább ezen a területen további iskolákban tanulni.”
(5) „Sola Scriptura Főiskola”
(6) „A teológia szakot is szeretném elvégezni a jövőben.”
7. A tanulmányai befejezése óta eltelt idő távlatából összességében hogyan értékeli a
főiskolánkon elvégzett képzést:

8. Kérjük, ossza meg velünk a főiskolánkon elvégzett képzéssel kapcsolatos
bármilyen jellegű észrevételét, javaslatát:
(1) „Széles körű teológiai képzés. Magas szintű előadói felkészültség.”
(2) „Csak pozitívat tudok mondani, imádtam minden percét, és nagyon sok mindent tanultam,
mindenkinek ajánlani szoktam, és még mindig sokat ad az a tudás, amit kaptam, és még fog is
adni. Nagyon szerettem oda járni.”
(3) „Én szerettem, szeretem a Solát... és ha csak ennyi maradt volna meg, már akkor is rendben
lenne minden... de több maradt meg... köszönöm szépen.”
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(4) „Elégedett vagyok az iskolával”
(5) „Összességében nagyszerű a képzés, lehet, hogy nem is férne bele az időbe több.
Esettanulmányok, gyakorlati szituációs, munkafüzet jellegű oktatóanyaggal jutott most
eszembe. Videók esettanulmányokkal, amit úgy tudnék elképzelni, hogy igaz történetek alapján
készüljenek. Pszichiátriai intézményben látogatás, ha adnak engedélyt a foglalkozásokon való
részvételre pl. Tündérhegyen.”
(6) „Nagyszerű 4 év volt. "Szakmai" és közösségi élmény, tapasztalás felejthetetlen. A korrekt
követelmény szint és az emberséges tanár-tanuló viszony ötvözése példaértékű.
KÖSZÖNÖM!!!”
(7) „Szerintem úgy volt tökéletes, ahogy lezajlott a tanmenet és az órák. A témában felkészült
és nagy tudással rendelkező előadók színvonalas előadásokat, órákat tartottak. Amennyiben
további hasonló jellegű képzéseik is lennének szívesen vennék részt rajta.”
(8) „Nagyon jól éreztem magam, öröm volt bejárni, tanulni, vizsgázni. Köszönöm a magas
színvonalú tudás átadást. Hálás vagyok a vallási felekezettség nem okozott akadályt soha
senkinél. Hálás vagyok az Úrnak, hogy megmutatta hol lehet tisztán látni, megérteni Őt és
megismerni és megélni szeretetét, jellemét.”
(9) „Először is nagyon hiányoznak a konzultációk mert nem csak tudást szereztem hanem
lelkigondozást is kaptam a képzés alatt. Mind a tanárok mind a tanulmányi osztály munkatársai
maximálisan a lelki fejlődést is szem előtt tartották. Hálás vagyok mindannyiunknak a
szeretetteljes közeget.”
(10) „Nagyon gyakorlatias oktatásnak tartottam a tananyagokat, és az oktatási rendszert is.”
(11) „Nagyon jól éreztem meg a 4+2 éves képzés alatt. Hiányzik a főiskola légköre, az
ismereteim további bővítése. Remélem újból részt vehetek személyesen is szabadfőiskolai
kurzusokon.”
(12) „Élő hitű kereszténynek vallom magam, így nagyon jól esett a szívemnek mikor az egyik
órán a Sándor azt mondta, hogy egy kötelező olvasmány van, az pedig a Biblia. Ez nagyon jó
példa, mert sokan vesznek úgy részt a lelkigondozó kurzuson, hogy nem hívők, így nagyon
fontosnak tartom, hogy azok is megismerhessék Krisztus igazságát akik még esetleg nem
hallottak róla. Tetszik, hogy átjön az, hogy mit képvisel az iskola, jó rendszerben működik, és
jó vezetőkkel. Az iskola elvégzése után is szívesen veszek részt közvetítéseken, konferenciákon,
és remélem, hogy még több hasonló kurzusok fognak indulni mint a Lelkigondozói. Fontos hogy
Krisztust tudjuk képviselni életünkben, hogy világító lámpások legyünk, és ezt is jó volt
megtapasztalni, hogy erre is figyelt az iskola. További áldott munkát kívánok Isten vezetésével.
Köszönöm szépen az ott töltött évet!”
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