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A MAB FvB 10/2010. számú határozata
A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola pszichológia alapképzési
szakindítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2009/4/VIII/2. számú határozatával meghozott –
elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH elnöke 2009. november 10-én kelt és a MAB
Titkársághoz 2009. november 18-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A szakindítást nem támogató MAB határozat indokát a MAB a tananyag és a személyi háttér hiányosságaiban jelölte meg.
A MAB FvB a beadvány, a szakértői vélemények és a felülvizsgálati kérelem érvelését áttekintve
a következőket állapítja meg.
A MAB határozat indoklása szerint: „A tervezet nem biztosít korszerű képzési anyagot. A tantárgyleírások egyenetlenek, időnként puszta verbalizmusokat tartalmaznak.”
A felülvizsgálati kérelem szerint a tervezet tartalmazza a korszerű pszichológia oktatásához szükséges tárgyakat és megfelel a KKK-nak.
A MAB FvB megállapítja, hogy a MAB kifogásai, melyek a differenciált szakmai ismeretek
egyes moduljaira vonatkoznak, jogosak. Ezek összeállítása nem kellően átgondolt és logikus, pl.
klinikai tárgyak (neurológia, pszichofiziológia, pszichiátria) szerepeltetése a Társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok modulban, a Bevezetés a klinikai és egészségpszichológiába, ill. a
Neveléspszichológia c. tárgyak a pszichológiatörténeti, etikai és jogi ismeretekkel kerülnek közös
modulba. Ugyanakkor a Pszichoszomatika és a Pszichoterápiák csak a Művészetpszichológiai
modulban szerepelnek, holott a szakmai törzstárgyak közt lenne a helyük.
A MAB további fenntartásai a személyi háttérre vonatkoznak. Aggályosnak tartja, hogy bár a
minősített oktatókra vonatkozó akkreditációs elvárások teljesülnek, az intézmény és az oktatók
nem rendelkeznek a pszichológiai alapképzéshez szükséges szakmai tapasztalattal. Nemzetközi
kapcsolataik is inkább a pasztorális és szociális munka területén vannak.
A MAB FvB álláspontja szerint ez a megállapítás is helytálló. A szak tervezett oktatói közül feltűnően kevés a pszichológus végzettségű. Nem javít lényegesen a helyzeten N. N. folyamatban
levő pszichológia doktori (PhD) fokozata sem. A 22 oktató közül csupán 8 rendelkezik pszichológus diplomával, és közülük 3-an csak vendégoktatóként szerepelnek a tervezetben, holott a pszichológiai alaptárgyak oktatóitól elvárható a pszichológus végzettség és ezen a területen folytatott
tudományos tevékenység. Az oktatók kutatási területe gyakran nem felel meg az oktatott tárgynak, (pl. az Általános pszichológia tantárgyfelelőse neurobiológus, dokumentálható pszichológiai
kutatása nincs).
A fentiek alapján a MAB FvB egyetért a MAB 2009/4/VIII/2. sz. határozatával, és a Wesley János
Lelkészképző Főiskolán a pszichológia alapképzési szak indítását nem támogatja.
Budapest, 2010. március 19.
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