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A MAB FvB 34/2009. számú határozata
A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2009. március 25-én
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola
egészségügyi szervező alapképzési szak (egészségbiztosítási, ill. egészségügyi ügyvitelszervező
szakirány) indítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2007/5/XI/2/2. számú határozatával
meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH elnöke 2009. május 15-én kelt és a
MAB Titkársághoz 2009. május 19-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a
továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB elutasító határozatát azzal indokolta, hogy a Wesley János Lelkészképző Főiskolán az
egészségtudományi képzési ágban nem állnak rendelkezésre a megfelelő személyi feltételek.
A határozat ellen a Főiskola rektora felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
Ezt megvizsgálva a MAB FvB megállapítja, hogy a tervezett képzéshez nem áll rendelkezésre a
megfelelő oktatói gárda.
A szakfelelős és szakirány-felelősök rendelkeznek tudományos fokozattal, azonban a szakfelelős 68
éves, tehát egy képzési ciklust sem tud e minőségben végigvinni. Az egyik záróvizsga-felelős 72
éves. A szakirány-felelősök tudományos háttere (fizikai tudományok kandidátusa, ill. egyházjogi
doktor) nem áll összhangban a szak tartalmával.
A alapozó és szakmai törzstantárgyak felelőseinek nagy része nem vezető oktató. A hatályos
felsőoktatási törvény szerint a főiskolai docensnek tudományos fokozattal kell rendelkeznie. Ennek
a feltételnek a 23 tantárgyfelelős közül mindössze 7-en felelnek meg.
Az oktatók tudományos tevékenysége számos esetben nem releváns az oktatandó tárgy
szempontjából. A személyi adatlapok egy része ki sem tér a tudományos tevékenységre.
Bár a Főiskolán más területeken színvonalas kutatás folyik, az indítandó alapszakhoz kapcsolódó
tudományos iskola vagy kutatócsoport nem működik.
A fentiek alapján a MAB FvB egyetért a MAB 2007/5/XI/2/2. sz. határozatával, és a Wesley János
Lelkészképző Főiskolán az egészségügyi szervező alapképzési szak indítását nem támogatja.
Budapest, 2009. szeptember 17.
Szekeres Júlia
a MAB FvB elnöke
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