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Gyakran feltett kérdések a választható tárgyak felvételével kapcsolatban
Honnan tudom meg, milyen választható tárgyak vannak?
Röviden: a választható tárgyak tanulmányi tájékoztatójából, illetve a Neptun rendszerben a
tárgyfelvételnél kilistázva.
Hosszabban:
A Választható tárgyak tanulmányi tájékoztatójának (amit éppen olvasol) 3-4. oldalán találsz egy
összefoglaló táblázatot az összes, e félévben meghirdetett választható tárgyról. A táblázatban
láthatod, mely tárgyak vannak nappali, illetve levelező tagozaton meghirdetve, illetve a táblázat
előtt útmutatót is találsz arra vonatkozóan, ki milyen órákon vehet részt, az ez utáni oldalakon pedig
részletes leírást a tárgyakról. Az egyes tárgyak kikeresését tartalomjegyzék segíti.
A Neptun rendszerben a „Tárgyfelvétel” menüpontban kilistázod a választható tárgyakat
(„2017/18/1. félév”, „Egyéb szabadon választható tárgyak” kiválasztása, „Tárgyak listázása” gomb
megnyomása). Ha felsőbb éves vagy, zölddel kipipálva fognak látszani a már teljesített tárgyak. Itt
válogatás nélkül fogod látni a tárgyak listáját (érdemes jobb oldalon az „oldalméret”-et 100-ra
átállítani, hogy egyszerre láss minden tárgyat). A tárgyak tartalmáról a tárgyleírásokból
tájékozódhatsz a Neptun rendszerben vagy a tanulmányi tájékoztatóban.
Milyen speckoll-ok vannak egyáltalán?
A médiaiskola tárgyainál szerepel az a megjelölés, hogy „A tárgy a Média tantárgycsoport
tagja”. Ezek közül vannak olyan tárgyak, amelyek elvégzése kötelező, ha a hallgató el szeretné
végezni a médiaiskolát, ilyen pl. a Médiaiskola műveltségi kurzusok (SPMEDIA1) és Médiaiskola
gyakorlat (SPMEDIA3); és vannak olyanok, amelyek közül választhat (ilyenek pl. A
magyarországi holokauszt története (SPMAHOL), a Médiaiskola – Titkos társaságok a
történelemben (SPMEDIATIT) és a Médiaiskola – Angol szakfordítás és médianyelv
(SPMEDIAANG). Az erről szóló tájékoztatás a tárgyleírás elején található. A médiaiskola
tárgyait azok is felvehetik, akik egyébként nem szeretnék elvégezni a médiaiskolát, hanem csak az
adott kurzus iránt érdeklődnek.
Olyan speciális kollégiumok, ahol a kötelező tananyagot kibővítve tanulhatod, mélyebb
ismeretekre tehetsz szert: pl. Bibliai szöveg- és kánontörténet.
Nyelvtanuló speckollok, órák: pl. Modern héber, Bibliai héber alap- (levelezőn) és középfokon,
Német kezdőknek és haladóknak, Angol nyelv (3 szinten), Angol nyelv a szolgálatban, Angol online
levelezősöknek. Klasszikus nyelv a latin. A választható tárgyak keretében a hallgató négy nyelvből,
mindhárom szinten készülhet fel nyelvvizsgára.
Olyan speckollok, ahol speciális ismeretekre tehetsz szert, amit (ilyen részletesen vagy egyáltalán)
a kötelező tananyag nem tartalmaz: pl. A bibliafordítás története és elvi kérdései, Kvantumfizika és
teológia, A magyarországi holokauszt története, Zsidó-magyar sorsközösség Magyarország
történetében.
Pszichológiai, pszichiátriai témák: pl. A tanácsadás pszichológiája több félévben, Laikus
diagnosztika szolgálóknak, Neveléslélektan, Krízislélektan, Az egészséges párkapcsolat gyakorlati
kérdései. Új speckoll nappalin: A fiatal felnőttkor problémái.
A Biblia eredeti nyelven történő olvasása (szövegolvasó speckollok): pl. Ógörög szövegolvasás:
Jelenések könyve; A bölcsességirodalom a Bibliában, Óhéber-arámi szövegolvasás: Dániel könyve.
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Miért szerepelnek egyes tárgyak többféle sorszámmal?
Azért, hogy felvehessék azok is, akik már tanulták, de tovább szeretnék őket tanulmányozni.
Kötelező minden félévben felvennem választható tárgyat?
Röviden: Nem!
Hosszabban: A mintatanterv arra vonatkozóan is ad ajánlást, hogy mely félévben teljesítse a
hallgató a választható tárgyakat ahhoz, hogy egy félévenkénti kb. 30 kredites előrehaladással 10
félév alatt megszerezhesse az abszolutóriumot.
A mintatantervben az utolsó félévhez kapcsolódva szerepelnek a választható tárgyak. A hallgató,
akár az utolsó félévben, akár tanulmányai közben vesz fel választható tárgyakat, jól jár. A
választható tárgyak teljesíthetők évenként a minden évfolyamnak meghirdetett nagy előadások
válaszható kurzusainak felvételével is.
Milyen választható tárgyat érdemes feltétlenül felvennem ebben a félévben?
Röviden: Ha már hallgattad tanulmányaid során A Szent Lélek ajándékait, A Szent Lélek gyümölcseit
(A keresztény életmód vagy Házasság, család), vedd fel ezeket a tárgyakat választható tárgyként
magasabb sorszámokkal (SZL11, HAZCS15).
Hosszabban:
Akik már hallgatták A Szent Lélek ajándékai előadásokat, érdemes újrahallgatniuk az idei tanévben
megújult programmal. Az előadássorozat választható kurzus (A Szent Lélek ajándékai 11 – SZL11)
keretében hallgatható ebben a félévben, amivel a választható tárgyak körében is lehet további
krediteket szerezni. Ezzel egyúttal a tanulmányokat befejező záróvizsgára is készülhet a hallgató.
Így amellett, hogy megújult programmal hallják a tárgy fontos üzeneteit, a tanulmányokat lezáró
záróvizsgára is készülnek egyben, elmélyítve ismereteiket.
Szinte ugyanez a helyzet A Szent Lélek gyümölcsei (A keresztény életmód vagy Házasság, család)
tárggyal. Azzal a különbséggel, hogy ebből a tárgyból félévkor beszámoló van, ami az előadásokon
való jelenléttel teljesíthető. Ebből a tárgyból a Teológia 2 szigorlat keretében ad számot a hallgató a
tudásáról.
Ha a választható tárgyakkal együtt végül több kreditet szerzek, mint az előírt 300, az milyen
fizetési vagy más kötelezettséggel jár?
Ha a hallgató a választható tárgyakkal együtt végül több kreditet szerez, mint az előírt 300, az nem
jár külön fizetési kötelezettséggel, sem más kötelezettséggel vagy hátránnyal.
Hol találom meg a mintatantervet és a választható tárgyak tanulmányi tájékoztatóját?
A Neptun belépő oldalon (a www.szpa.hu oldalon a jobb felső sarokban a Neptun ikonra kattintva)
a Letölthető dokumentumok között.
A mintatanterv a www.szpa.hu oldalon a „Képzések” menüpontban a „teológia mesterszak”-ra
kattintva is letölthető.
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Meghirdetett választható tantárgyak (összefoglaló táblázat)
2017/2018. 1. félév
A meghirdetés munkarendje oszlopban található, hogy melyik tagozat részére szólnak az órák. A
levelező tagozatosok felvehetik a nappalisok számára meghirdetett kurzust, ha bejárnak a nappalis
órákra. Nappali tagozatosok akkor vehetik fel a levelező tagozatosok számára meghirdetett kurzust,
ha az a nappali tagozaton nincs meghirdetve. Ha egy tárgy mindkét tagozaton meghirdetett, a
nappalisoknak a nappalis órákat kell látogatniuk.
Tantárgyfelelős /
előadó,
(szemvez., gyakvez.)

Vizsgaforma

Óra-szám
(heti, havi*)/
foglalkozás

Meghirdetés
munkarendje

A Szent Lélek ajándékai 11

Hack Márta/
Németh Judit

B

2/E

Nappali-levelező

HAZCS15

Keresztény élet és szolgálat I. –
A keresztény életmód (A Szent
Lélek gyümölcsei) 15

Hack Márta/
Németh Judit

B

2/E

Nappali-levelező

SZDPRO1

Szakdolgozati proszeminárium 1

B

2/Sz

Nappali-levelező

Gyj

2/E

Levelező

Gyj

2/E

Levelező

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

B

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Sz

Nappali

Gyj

2/Sz

Nappali

Finta Szilvia/
Finta Szilvia

Gyj

2/Sz

Nappali

Finta Szilvia/
Finta Szilvia

Gyj

4/Sz

Levelező

Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika

B

2/Gy

Nappali-levelező

Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika

B

2/Gy

Nappali-levelező

Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika

B

2/Gy

Levelező

B

2/Gy

Nappali-levelező

B

2/Gy

Nappali-levelező

B

2/Gy

Nappali-levelező

B

2/Gy

Nappali

B

2/Gy

Nappali

A tantárgy kódja

A tantárgy neve

SZL11

SPBF1
SPBK1
SPARO1
SPJEL1
SPLAT1
SPOI1, 2, 3
SPBOLCS1
SPTDK1, 3
SPMH1,3,5
SPBHNY1,3, 5

SPBHNYAL1, 3, 5
SPTAN1
SPTAN3

SPTAN5
SPDIAGN1
SPPGY1

SPH1

A bibliafordítás története és elvi
kérdései 1
Bibliai szöveg- és kánontörténet
1
Héber és arámi szövegolvasás –
Dániel könyve 1
Ógörög szövegolvasás: Jelenések
könyve 1
Latin nyelv 1
Orosz nyelvű szakszöveg olvasás
1, 2, 3
A bölcsességirodalom a
Bibliában 1
TDK dolgozatíró szeminárium 1,
3
Modern héber nyelv kezdőknek
1,3,5
Bibliai héber középfokú
nyelvvizsgára felkészítő
szeminárium 1, 3, 5
Bibliai héber alapfokú
nyelvvizsgára felkészítő
szeminárium 1, 3, 5
A tanácsadás pszichológiája 1
(Bevezetés a tanácsadásba)
A tanácsadás pszichológiája 3
(Esetmegbeszélések) - nappali
tagozaton meghirdetve
A tanácsadás pszichológiája 5
(Mindennapi joggyakorlat
keresztény szemmel)
Laikus diagnosztika
szolgálóknak 1
Neveléslélektan alapjai 1
(Problémás gyerekek)
Az egészséges párkapcsolat
gyakorlati kérdései 1

SPFIFE1

A fiatal felnőttkor kihívásai

SPKRIZ1

Krízislélektan 1

Finta Szilvia/
választott oktató
Benke László/
Benke László
Benke László/
Benke László
Grüll Tiborné/
Grüll Tiborné
Grüll Tiborné/
Grüll Tiborné
Grüll Tiborné/
Grüll Tiborné
Rugási Gyula
Grüll Tiborné/
Hack Márta
Finta Szilvia/
Finta Szilvia
Finta Szilvia/
Finta Szilvia

Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika
Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika
Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika
Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika
Petőfi Mónika/
Petőfi Mónika
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A tantárgy kódja

SPHBM1, 2
SPOK1
SPKV1
SPZSM1
SPMAHOL1

A tantárgy neve
A hatékony bibliatanulmányozás
módszerei 1, 2
Ókeresztény egyház- és
dogmatörténet 1
Kvantumfizika és teológia 1
Zsidó-magyar sorsközösség
Magyarország történetében 1
A magyarországi holokauszt
története 1

SPMIS1, 3

Missziótörténet 1, 3

SPAS1, 3

Angol nyelv a szolgálatban 1, 3

ANGE1, 3

Angol nyelv, kezdő szint 1, 3

ANG4PI1

Angol nyelv, középhaladó szint 1

ANGK1, 3
ANGF1, 3, 5

Angol nyelv, középfokú
nyelvvizsga előkészítő 1, 3
Angol felsőfokú nyelvvizsga
előkészítő 1, 3, 5 (nappali
tagozaton meghirdetve)

Tantárgyfelelős /
előadó,
(szemvez., gyakvez.)
Ruff Tibor/
Soós István
Rugási Gyula/
Rugási Gyula
Finta Szilvia/
Rugási Gyula
Szarka Lajos/
Szarka Lajos
Szarka Lajos/
Szarka Lajos
Szarka Lajos/
Szöllősi Tibor
Locsmándi Zsoltné/
Kenessei Hajnalka
Locsmándi Zsoltné/
Locsmándi Zsoltné,
Kenessei Hajnalka
Locsmándi Zsoltné/
Locsmándi Zsoltné,
Kenessei Hajnalka
Locsmándi Zsoltné/
Kenessei Hajnalka
Locsmándi Zsoltné/
Kenessei Hajnalka

Locsmándi Zsoltné/
Sallai Adrienn
Locsmándi Zsoltné/
NEMET5, 7
Német nyelv 5, 7 (Haladó szint)
Sallai Adrienn
Médiaiskola műveltségi
Rugási Gyula/
SPMEDIA1
kurzusok
különböző előadók
Rugási Gyula/
Médiaiskola – Titkos társaságok
SPMEDIATIT1
Mondovics Napsugár,
a történelemben 1
meghívott előadók
Locsmándi Zsoltné/
Médiaiskola – Angol
SPMEDIAANG1
Locsmándi Zsoltné és
szakfordítás és médianyelv 1
vendégek
Rugási Gyula/
SPMEDIA3
Médiaiskola 3. modul
Mondovics Napsugár
* Heti óraszám nappali tagozaton, havi óraszám levelező tagozaton.
NEMET1, 3

Német nyelv 1, 3 (Kezdő szint)
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Vizsgaforma

Óra-szám
(heti, havi*)/
foglalkozás

Meghirdetés
munkarendje

B

2/Gy

Nappali, levelező

B

2/Gy

Nappali-levelező

B

2/Gy

Levelező

B

2/E

Levelező

B

2/Gy

Nappali

B

2/E

Nappali-levelező

Gyj

2/Gy

Nappali

B

4/Gy

Nappali

B

2/Gy

Nappali

Gyj

3/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

2/Gy

Nappali

Gyj

4/Gy

Nappali levelező

B

2/Gy

Nappali levelező

B

2/Gy

Nappali levelező

Gyj

gyakorlat

Nappali levelező

A Szent Lélek ajándékai 11 (választható tantárgy)

Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A Szent Lélek ajándékai 11 (SZL11). A
hallgatók a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható
tárgyat.
A tanegység kódja: SZL11
Kreditérték: 3
Előtanulmányi kötelezettségek: A Szent Lélek ajándékai 1 (SZL1)
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: legalább ötévente a tanulmányi követelményekben felsorolt évfolyamok
számára. Felvehető a tanév 1. félévében.
Nappali tagozatosok számára az előadások, a levelező tagozatosok számára a konzultációk
látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú
minősítéssel).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A kurzus célja a – a sikeres és növekedő gyülekezetek szolgálatában gyakorolt és fontos szerepet
betöltő – kegyelmi ajándékok (karizmák) alapos és mélyreható tanulmányozása elsősorban a Biblia
alapján, ugyanakkor figyelembe véve az egyháztörténelemből ismert hiteles tanítók, prédikátorok
látásait, szolgálati tapasztalatait is. Az első részben a hallgatók alapos ismeretet szereznek a Szent
Szellem természetfölötti ajándékainak mibenlétéről, csoportosításáról, létezésük bizonyítékairól,
megnyilvánulásaik módjáról és gyümölcseiről, a tanév folyamán pedig részletesen
áttanulmányozzák a kijelentés ajándékait (tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, szellemek
megkülönböztetése), a szólás ajándékait (prófétálás, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata) és az
erő ajándékait (hit, gyógyítás, csodatevés).
Az előadások részletesen ismertetik Pál apostol tanításait a Szent Szellem természetfölötti
ajándékaira vonatkozóan, különös tekintettel az 1. Korinthusi levél 12. és 14. fejezetében leírtakra.
Ezen ismeretek elsajátítása által érthetően bizonyítani tudják, hogy Krisztus egyházának
növekedése, fejlődése, szolgálata és a parúziára való elkészülése szempontjából ma is
kulcsfontosságú a karizmák megnyilvánulása. Végigveszik a nagy csoda-korszakokban (kiemelve
Mózes, Illés, Elizeus, Jézus Krisztus és a főapostolok szolgálatát) megnyilvánuló transzcendens
kijelentéseket, képesek azonosítani és értelmezni a karizmákat, melyet számos bibliai példával
illusztrálni is tudnak. Ismereteiket építően alkalmazhatják mind saját, mind közösségük spirituális
életében.
A karizmák hatásának megismerése által a hallgatók világos képet kapnak arról – ezt közérthetően
artikulálni és alkalmazni is tudják –, hogy a Szent Szellem természetfölötti megnyilvánulásai
nélkülözhetetlenek Jézus Krisztus szolgálatának folytatásában és kiterjesztésében, Krisztus Testének
felépítésében és megszilárdításában, valamint az egyház szellemi és fizikai szükségeinek
kielégítésében és ellátásában.
Az ismeretek elsajátítása során a hallgatók ösztönzést kapnak, hogy életükben és szolgálatukban
kívánják a Szent Szellem ajándékait, ugyanakkor azt is tudatosítják magukban, hogy a karizmák
használatának jó és ékes rendben, Isten Igéjének alávetve kell történnie.
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Kötelező nyomtatott tananyag:
A Szent Szellem ajándékai, Szent Pál Akadémia, 2017.
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Új Spirit, Budapest, 2008.
Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és Te. k.n., é.n.
Benny Hinn: A kenet, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek, Budapest: Hit Gyülekezete, 1991
Kathryn Kuhlman: A Szentlélek ajándékai, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Kevin Conner: A Szent Szellem személye, k.n., é.n.
Lester Sumrall: Életem, Budapest: Hit Gyülekezete, 2004
Paul Yonggi Cho: Negyedik dimenzió, Budapest: Poligon Szövetkezet, 1988
Paul Yonggi Cho: Szent Lélek, támogató útitárs, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kenneth E. Hagin: Gifts of the Holy Spirit: Unlocking the Mystery to Spiritual Gifts, Tulsa, OK:
Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Holy Spirit and His Gifts, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Gift of Prophecy, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1989
Max Turner: The Holy Spirit and Spiritual Gifts: in the New Testament Church and Today,
Peabody, MA: Hendrickson Publishing, 1998
Jack Hayford, John Wimber, Reinhard Bonnke: The Gifts of the Spirit, Altamonte Springs, FL:
Creation House, é.n.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Judit: A Szent Lélek ajándékai I., II., III. sorozat (A SZPA Könyvtárában hallgatható meg)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Német Sándor: Isten országának ereje (2010. május 23.)
Németh Sándor: Szent Szellemmel való betöltekezés feltételei (2010. június 09.)
Németh Sándor: A Szentlélekben és tűzben való alámerítkezés (2011. június 11.)
Németh Sándor: Szellemmel való imádkozás (2011. november 30.)
Németh Sándor: A természetfelettiről szerzett ismeretek helyes megítélése (2012. február 26.)
Németh Sándor: Szellemek megkülönböztetésének képessége (2012. március 11.)
Németh Sándor: Szellemek megítélésének ajándéka (2012. november 17.)
Németh Sándor: Mi a különbség a prófécia és a jóslás között? (2013. április 28.)
Németh Sándor: A prófétai beszéd és a jóslás közötti ellentétek (2013. május 5.)
Németh Sándor: Szent Szellem megnyilvánulásai (2013. október 16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 15 – A Szent Lélek gyümölcsei 9
(választható tantárgy)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A keresztény életmód 15 – A Szent Lélek
gyümölcsei 9 (HAZCS15). A hallgatók a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal
hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: HAZCS15
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta, főiskolai docens
Előadó: Németh Judit, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 1 (HAZCS1).
Meghirdetés gyakorisága: legalább ötévente.
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Lehetséges értékelése: háromfokozatú
félévközi jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A keresztény életmód tantárgy az előző évi előadássorozat folytatásaként a Szent Lélek kilenc
gyümölcsének részletes tárgyalásával folytatódik a bibliai példák, valamint személyes
élettapasztalatok alapján. A tantárgy célja a témában a biblia tanítások megismerése, elsajátítása. Az
előadások a Szent Lélek által inspirált módon hangzanak el, melynek során a hallgatók felkészülnek
egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre, helyi szolgálati, egyházi közösségek vezetésére Az
előadások célja továbbá előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában, a hit törvényének
gyakorlatban történő megvalósításában, a tanítvánnyá válásban.
Tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár)

Ajánlott irodalom:
Mahesh Chavda: A szeretet csodákra képes, Amana 7, Budapest, 2002.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Félelem vagy hit (2010. február 14.)
Németh Sándor: Az Úr öröme az erősségem (2012. október 28.)
Németh Sándor: A szeretet követése 1-2. (2012. december 15-16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Választható tantárgy (összefoglaló leírás, alább ld. az egyes
oktatók programjait)

A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus.
Előadó: választható
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk
idején), illetve az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján.
A félévi aláírás feltétele: az oktatók által meghatározott követelmények teljesítése.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor félévközi beszámolóval, háromfokozatú értékeléssel
zárul. A jegy kialakításának módját a választott oktató határozza meg.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A proszeminárium célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás a
szakdolgozat elkészítéséhez, illetve a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
A proszeminárium elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges
alapvető ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a
tudományrendszer szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
A Szakdolgozati proszeminárium tantárgy keretében a Szent Pál Akadémián kisebb csoportokban
folyik a szakdolgozati felkészítés. A kurzuson választani lehet az előadók között aszerint, hogy a
hallgató kit választott konzulensének, illetve, ha még nem adott le címbejelentőt, az érdeklődése
szerinti témát meghirdető oktatót választhatja. A foglalkozások a félév során 2-4 alkalommal (az
oktató választása szerint), a levelezős konzultációk alkalmával kerülnek sorra. E konzultációk
keretében, de természetesen ettől időben elkülönülten is lehetőség van egyéni konzultációra, aminek
igazolása változatlanul szükséges a szakdolgozatok leadásához.
Nem kötelező annál az oktatónál leadni a címbejelentőt, ahová proszemináriumra jelentkezett a
hallgató, át lehet jelentkezni, természetesen az érintett oktatók hozzájárulásával. A
proszemináriumra a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a tantárgy felvételével lehet
jelentkezni.
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Grüll Tibor – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Előadó: Grüll Tibor, tanszékvezető főiskolai tanár.
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Időpont: a jelentkezőkkel való egyéni egyeztetés alapján.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor háromfokozatú minősítéssel zárul (nem felelt meg,
megfelelt, kiválóan megfelelt). Kiválóan megfelelt minősítés kapható a félév során előírt
követelmények maximális teljesítése esetén.

A félév során teljesítendő követelmények:
A szakdolgozati téma (közös) kiválasztása, az induló bibliográfia összegyűjtése, témavázlat és/vagy
tartalomjegyzék elkészítése – előszó és/vagy egy fejezet megírása (azoknak, akik abban az évben
adják le dolgozatukat).

Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:

 Alapvetően minden, ami a Bibliával kapcsolatban az ókori történelemhez kapcsolódik
 Az Edomról szóló próféciák (és az Edom = Róma azonosítás története)
 Mésa moábi király sztéléjének és a Mésa elleni hadjárat bibliai tudósításának egybevetése
[angol tudás kell]
 Asszír/babilóni történeti források és a Biblia [angol tudás kell]
 Babilón története az újbabilóni, hellenisztikus és római korban [angol tudás kell]
 II. Nabukodonozor alakja a Bibliában és a történeti hagyományban [angol tudás kell]
 A bibliai régészet kezdetei a Szentföldön [angol tudás kell]
 A Bibliában használatos űr-, hossz- és súlymértékek
 A Templomi adótól a zsidópénztárig (fiscus Iudaicus) [angol tudás kell]
 A zsidók helyzete Alexandriában [angol tudás kell]
 A teológiai antijudaizmus kezdetei az apostoli atyák korszakában
 A zsidókat sújtó jogi intézkedések a késő-római birodalomban [angol és valamennyi latin
tudás kell]
 Izrael és az EU (diplomáciai, kereskedelmi, katonai stb. együttműködés; vagy az új
antiszemitizmus; vagy az európai sajtóvisszhang feldolgozása)

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szemináriumok célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás a
szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a témaválasztáshoz,
majd a szakdolgozat elkészítéséhez.

A szeminárium programja:
(1) Leülünk és beszélgetünk arról, kinek milyen téma tetszik, és miért. (2) Ezután mindenkit
megpróbálok lebeszélni a választott témájáról. (3) Ha ez nem sikerül, folytatjuk a megbeszélést,
most már konstruktív módon: az előttünk álló feladatra koncentrálva, ti. megbeszéljük a teendőket.
(4) Ettől kezdve nem én fogok dolgozni, hanem a kedves hallgatók.
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Kulcsár Árpád – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Előadó: Kulcsár Árpád, főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Időpont: a jelentkezőkkel való egyéni egyeztetés alapján.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor háromfokozatú minősítéssel zárul (nem felelt meg,
megfelelt, kiválóan megfelelt). Kiválóan megfelelt minősítés kapható a félév során megbeszélt
követelmények maximális teljesítése esetén.

Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:





Ébredési mozgalmak története
Állam és egyház viszonya különböző korokban és különböző országokban
Települések és régiók egyháztörténete
Zsidóság és egyház a történelemben

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szemináriumok célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás a
szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a témaválasztáshoz,
majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Petőfi (Kulifai) Mónika – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SZDPRO1.
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika, tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Időpont: a jelentkezőkkel való egyéni egyeztetés alapján.
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk
idején)

Vizsgakövetelmény: beszámoló
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor háromfokozatú minősítéssel zárul (nem felelt meg,
megfelelt, kiválóan megfelelt) Kiválóan megfelelt minősítés kapható a félév során előírt
követelmények maximális teljesítése esetén.

A félév során teljesítendő követelmények: a kiválasztott szakdolgozati témához szakirodalomgyűjtés, témavázlat és tartalomjegyzék elkészítése és a fejezetek megírása.

Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:








Minden olyan bibliai téma, melynek közvetlen lélektani vetülete (is) van.
A meghirdetett speciálkollégiumok témakörei.
Holocaust túlélők történeteinek elemzése sikeres megküzdési stratégiák kutatása céljából
Sikeres bibliai házasságok „titkainak” feltárása – örökérvényű szövetségi elvek.
Krízishelyzetek kezelési stratégiái bibliai történetekben
Jézus pásztorlási útmutatása – konkrét történetek elemzése alapján
„Burning out” – bibliai szereplők, szolgálók életében: prevenció, helyreállás lehetőségei.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szemináriumok célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás a
szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a témaválasztáshoz,
majd a szakdolgozat elkészítéséhez.

A szeminárium programja:








A szakdolgozatírás tartalmi követelményeinek áttekintése.
Beszélgetés a témaorientációkról, témakeresési tanácsok.
Reális (teljesíthető) témaválasztás.
Technikai tanácsok: a „gyűjtögetés” fázisa, ötletelés, rendezés.
Témavázlatok felépítése (általános elvek).
Elkészített témavázlatok értékelése.
Formai követelmények áttekintése.
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Finta Szilvia – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Finta Szilvia adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Óraszám: félévente négyszer 2 óra, levelezős konzultációk idején.
Résztvevők száma: max. 10 fő

A félév során teljesítendő követelmények: a kiválasztott szakdolgozati témához szakirodalomgyűjtés, témavázlat és tartalomjegyzék elkészítése és legalább egy fejezet megírása.
Az értékelés módja: a dolgozat egy adott részének megírása, majd megadott szempontok alapján
újraírása – az újraírt változat kerül értékelésre. A szeminárium félévkor háromfokozatú értékeléssel
zárul.
A tárgy teljesítéséhez a szakdolgozatból 5 oldalnyi részletet kell leadni november 10-ig. A javasolt
javításokkal újbóli leadási határidő: december 10. A jegyszerzéshez mindkét verziót el kell készíteni
a megadott határidőig!

Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Megbeszélés alapján egyeztetett témák.

A tárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szemináriumok célja a szakdolgozati címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő
segítségnyújtás a szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
A konzultációk során a szemináriumra jelentkezők dolgozatait vesszük sorra, a legközelebbi
konzultációra pedig el kell készíteni egy-egy feladatot, amit közösen megtárgyalunk, így a hallgató
a félév során folyamatosan arra kényszerül, hogy dolgozatával foglalkozzék, s ne hagyja az utolsó
pillanatra.

Ajánlott irodalom:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb kézikönyvek
használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Továbbá az edu-n található anyagok.
Külföldi hallgatók számára a SZPA könyvtárában angol nyelven hozzáférhető könyvek:
Kane, Thomas S.: The New Oxford Guide to Writing. Oxford University Press, New York,
Oxford, 1994.
McClain – Molly – Roth, Jacqueline D.: Writing Great Essays. McGraw-Hill, USA, 1999.
Rossiter, Jill: The College Guide to Essay Writing. DW Publishing Co., USA, 2006.
Shiach, Don: How to write essays? How To Books Ltd., Begbroke, Osford, 2009.
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Grüll Tiborné – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Előadó: Grüll Tiborné, adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente a IV.-V. évfolyamok számára.
A félév során teljesítendő követelmények: a meghatározott követelmények teljesítése.
A szeminárium félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel.
A félév során teljesítendő követelmények: tartalomjegyzék és egy fejezet elkészítése.

Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Ószövetségi és/vagy újszövetségi exegézis; bibliafordításhoz kapcsolódó témák, pl. magyar vagy
idegen nyelvű bibliafordítás története; valamely ószövetségi könyv lefordítása.

A tárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szakdolgozat formai, tartalmi követelményeinek tisztázása. Segítség a témaválasztásban. Önálló
munkaként a választott témakörhöz tartalomjegyzék kidolgozása; egy fejezet megírása; mindezek
közös megbeszélése az órákon.
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A bibliafordítás története és elvi kérdései 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPBF1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Benke László tanársegéd (e-mail: kapcsolat@benkefordito.hu)
Előtanulmányi kötelezettségek: angol és héber nyelvismeret ajánlott, de nem kötelező. A tárgy
első félévének teljesítése nem előfeltétele a 2. félév felvételének.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: a kielégítő órai részvétel. A tantárgy félévkor
gyakorlati jeggyel zárul. Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. Az értékelés alapja az órai
részvétel és egy 2-3 oldalas házi dolgozat megírása a hallgatóval egyénileg megbeszélt témakörben.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A félév során a következő kérdésekre keresünk választ: hányféleképpen fordították le a hívők
közösségei és világi kutatók a Bibliát? Milyen teológiai értelmezések és egyéb szempontok
tükröződnek a bibliafordításokban? Milyen szempontok szerint kell a Bibliát fordítanunk? Milyen
összefüggések vannak értelmezés és fordítás között? Melyek az eddig készült, legnagyobb hatású
bibliafordítások, és milyen sajátosságokkal bírnak? Milyen tekintélye lehet egy bibliafordításnak?
A kollégium hallgatói az első félév során
 megismerkednek a legfontosabb ókori és középkori fordításokkal, a humanista
szövegkiadásokkal, a héber és görög bibliaszöveg történetével, a reneszánszig és a
reformációig (az északi humanistákig és Lutherig);
 megismerkednek a fordítás elméletének és gyakorlatának néhány alapvető kérdésével,
különösen a fordítás és az értelmezés összefüggéseivel, valamint a bibliafordítások
legfontosabb „típusaival”, főleg alapszövegeiket, módszerüket, meghatározó ideológiájukat
tekintve.
Végül, ha időnk engedi, a kiosztott irodalom alapján néhány gyakorlati részletkérdést is
megbeszélünk, melyek közül a legfontosabbak: (1) a négybetűs istennév fordítása; (2) milyen
alapon tekinthet egy hívő közösség mérvadónak egy fordítást: a fordítás szükségszerűen elmarad-e
tekintélyben az eredetitől? (3) parafrazáló, aktualizáló és köznyelvi/szlenges fordítások: meddig
mehetünk el? (4) dinamikus vs. formális ekvivalencia a bibliafordításban.
A tanmenetet a hallgatók ismereteihez szabjuk, akik az órák témaválasztásába is nagyobb
beleszólást kapnak. Ha lehet, a tanórák kisebb részben előadásból, nagyobbrészt az olvasmányok (a
tárgyalt bibliai szakaszok és a szakirodalom) közös megbeszéléséből állnak majd. Ha kell, nagyobb
figyelmet szentelünk az alapozásnak, alapfogalmak tisztázásának. A félév végén tanulmányi
látogatást teszünk a Károli Gáspár Református Egyetem könyvtárába, hogy korai nyomtatott
(protestáns és katolikus) Bibliákat tekintsünk meg.
Az érdeklődők az első találkozón részletes témavázlatot és bibliográfiát kapnak.

Kötelező nyomtatott tananyag: (a hallgatók fénymásolatban/szkennelve megkapják):
Aristeas levele Philokratéshez, in: Apokrif levelek, Telosz, 1999, 5–43 (ford. Simon L.
Zoltán); valamint Flavius Josephus, A zsidók története XII.2. (ford. Révay József).
Szemelvény Euszebiosz Egyháztörténetéből (VI:17, Ókeresztény írók 4, 262. o.)
Szümmakhoszról.
Szt Jeromos: Levelek, LVII. lev. Pammachiusnak (ford. Adamik Tamás), 2005.
Héberül olvasó diákoknak: az itáliai Cidkija Ben Avraham Anau responsum-gyűjteményében
(Sibbolé ha-Leket, 1240 k.) található döntvény: a helyi népnyelvi fordítások vs. a targum
használata. Jusztinianosz császár 553. évi rendelete.
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Szabó T. Ádám (szerk.), A müncheni kódex négy evangéliuma [1466] (Európa, 1985), az
„Előszó” és a „hegyi beszéd”.
Luther a nyelvekről, a LXX-ról, a bibliakánonról és a -fordításról: Asztali beszélgetések,
Helikon, 1983, 200–203; 224–226; Luther előszavai a Jakab-levél, a Jelenések, a Zsoltárok
és Judit könyve fordításához (ford. Szita Szilvia); „Nyílt levél a fordításról (1530)” (Luther,
1993, ford. Gesztes Olympia és Szita Szilvia).
Barcza József (szerk.), Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára
(Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990).
Bruce M. Metzger, „Important Early Translations of the Bible”, Bibliotheca Sacra 150
(1993), pp. 35skk.
J. N. D. Kelly, Szent Jeromos élete, írásai és vitái (Kairosz, 2003, ford. Nemes Krisztina),
234–255, „A Septuagintától a Héber Igazságig”.
Bottyán János, A magyar Biblia évszázadai (A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya,
1982).
Nemeskürty István (szerk.), Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter
századáig (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990).
Gyürki László, A Biblia földje: A magyar bibliafordítások története (Biblikus írások 4; Szent
Jeromos Bibliatársulat, 1998).
William Tyndale, A Szentíráshoz vezető ösvény, szerk./ford. Fabiny Tibor (er.: A Pathway
into the holy Scripture, 1531).
Eugene A. Nida – Jan de Waard, Egyik nyelvről a másikra: Funkcionális ekvivalencia a
bibliafordításban (Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2002, ford.:
Pecsuk Ottó; er.: From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible
Translating, United Bible Societes, 1986).
Fabinyi Tibor, Pecsuk Ottó, Zsengellér József (szerk.), Felebarát vagy embertárs:
Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon (Luther–Kálvin–Hermeneutikai
Kutatóközpont, 2014).

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Athalya Brenner, Jan Willem van Henten (szerk.), Bible Translation on the Threshold of the
Twenty-First Century: Authority, Reception, Culture and Religion (JSOT 353, Sheffield
Academic Press, 2002).
Athalya Brenner, Jan Willem Van Henten, Bible Translation on the Threshold of the TwentyFirst Century: Authority, Reception, Culture and Religion (Sheffield Academic Press, 2002),
53–69.
Benkő Loránd, „A kéziratos szövegemlékek”; „A nyomtatott szövegemlékek”, in: Bárczi
Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán (szerk.), A magyar nyelv története; 43–48. o., 54–57. o.
(Tankönyvkiadó, 1982).
Bruce Metzger, The Bible in Translation: Ancient and English Versions (Baker Academic,
2001).
F. J. Cohen, “The Bible in the Roman Catholic Church from Trent to the Present Day,” in
The Cambridge History of the Bible, ed. S. L. Greenslade, vol. 3 [The West from
Reformation to the Present Day], 199–237. Cambridge: Cambridge University Press, 1963.
Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della
Scrittura, 1471–1605 (Il Mulino, 1997), 57–74, “La chiesa di fronte alla Scrittura in volgare”,
és “Traduzioni e mercato librario”; 75–109, “La Sacra Scrittura in volgare nell’indice di
Paolo IV (1559) e nell’indice tridentino (1564).”
Glen G. Scorgie, Mark L. Strauss, Steven M. Voth, The Challenge of Bible Translation
(Zondervan, 2003).
Irven M. Resnick, „Lingua Dei, Lingua Hominis: Sacred Language and Medieval Texts,”
Viator 21 (1990): 51–74.
17

Jason David BeDuhn, Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the
New Testament (University Press of America, 2003).
John Sawyer, Sacred Texts in Sacred Languages (Routledge, 1999), 76–95, “Translation”.
Kenneth L. Barker (szerk.), The NIV: The Making of a Contemporary Translation
(International Bible Societies, 1991).
Klaudy Kinga, A fordítás elmélete és gyakorlata (Scholastica, 1994).
Leland Ryken, Choosing a Bible: Understanding Bible Translation Differences (Crossway,
2005).
Magne Sæbø, „Church and Synagogue as the Respective Matrix of the Development of an
Authoritative Bible Interpretation: An Epilogue”, in: Hebrew Bible/Old Testament: The
History of its Interpretation, 1. kötet, szerk. Magne Sæbø (Vandenhoeck & Ruprecht, 1996),
731–745.
Martin Buber, Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung (Schocken Verlag,
1936). Fordításban: Scripture and Translation (ford. Lawrence Rosenwald és Everett Fox,
Indiana University Press, 1994).
Nataly Kelly, Jost Zetzsche, Found In Translation: How Language Shapes Our Lives and
Transforms the World (Penguin, 2012), 93–122, „Sharing Stories and Spreading Religion in
Translation”.
Raphael Loewe, „The Medieval History Of The Latin Vulgate”, in: The Cambridge History
of the Bible, szerk. G. W. H. Lampe (Cambridge University Press, 1969), 2. kötet [The West
from the Fathers to the Reformation], 102–154.
Pecsuk Ottó (szerk.), A bibliarevízió műhelyéből (Kálvin, 2012).
S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (University of California Press, 1971), 2.
kötet [The Community], 155–158, „Life in the Synagogue”; 173–183, „Education /
Elementary Stage”.
Scott Munger, Bible, Babel and babble: The foundations of Bible Translation International
Bible Society, 1999), 11–18; és Leland Ryken, Choosing a Bible Understanding Bible
Translation Differences (Crossway, 2005), 11–22.
Szalai András, Jehova és a szervezet (Apológia Kutatóközpont, 2001), 170–226.
Tessa Rajak, Translation and Survival: The Greek Bible of the Ancient Jewish Diaspora
(Oxford University Press, 2009).
Tóth Kálmán, Bibliafordítás – Bibliamagyarázás (Magyarországi Református Egyház Kálvin
János Kiadója, 1994).
Wayne Grudem et al., Translating Truth: The Case for Essentially Literal Bible Translation
(Crossway, 2005).
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Bibliai szöveg- és kánontörténet 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPBK1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Benke László tanársegéd (e-mail: kapcsolat@benkefordito.hu)
Előtanulmányi kötelezettségek: angol nyelvismeret ajánlott, de nem kötelező. A tárgy első
félévének teljesítése nem előfeltétele a 2. félév felvételének.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben, levelező tagozaton.
A félév során teljesítendő követelmények: a kielégítő órai részvétel. A tantárgy félévkor
gyakorlati jeggyel zárul. Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. Az értékelés alapja az órai
részvétel és egy 2-3 oldalas házi dolgozat megírása a hallgatóval egyénileg megbeszélt témakörben.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Az első félév („Ószövetség”) során a hallgatók megismerkednek
 az Ószövetség legkorábbi szövegemlékeivel, keletkezésük körülményeivel, könyvészeti
sajátosságaikkal;
 a qumráni és más korai leletanyag jelentőségével a biblia szövegtörténetét illetően;
 a héber Biblia/Ószövetség kánonjával kapcsolatos rabbinikus, tridenti és reformációs
vitákkal, a görög és a héber Ószövetség-kánon különbségeivel és történetével;
 a maszóréták munkájának sajátosságaival és történetével;
 a modern héber Biblia-kiadásokkal Elias Levitától a BHS-ig.
A tanmenetet a t. Hallgatók ismereteihez szabjuk, akik az órák témaválasztásába is nagyobb
beleszólást kapnak. Ha lehet, a tanórák kisebb részben előadásból, nagyobbrészt az olvasmányok (a
tárgyalt bibliai szakaszok és a szakirodalom) közös megbeszéléséből állnak majd. Ha kell, nagyobb
figyelmet szentelünk az alapozásnak, alapfogalmak tisztázásának.
Az érdeklődők az első találkozón részletes témavázlatot és bibliográfiát kapnak.
A kereszténység alapjaival kapcsolatos viták ma már egyre inkább a kánon kialakulása körül
sűrűsödnek össze. A téma akadémikus kérdésből – Dan Brown regényei, valamint a Jesus Seminar
és más kutatócsoportok munkái nyomán – mára népszerű vitatéma lett. Bizonyára a hallgatóknak –
akár baráti vagy családi környezetben – is választ kellett adnia ilyen vagy hasonló kérdésekre: miért
pont ezek a könyvek tartoznak a bibliai kánonhoz? Honnan tudhatjuk, hogy ezek a könyvek a hit
szempontjából mérvadók, és nem mások? Hogyan válogatták ki őket? Tényleg voltak viták egyes
könyvek körül, és ha igen, milyen jellegűek voltak? Az apokrif könyvek (pl. Tamás, Júdás) miért
nem kerültek a Bibliánkba? Ki és milyen felhatalmazással döntött erről?
A szeminárium ezekben és hasonló kérdésekben segít eligazodni.

Kötelező nyomtatott tananyag: (a hallgatók fénymásolatban/szkennelve megkapják):
Josephus, Apión ellen 1:8; Jeromos Prologusa a Királyok könyvéhez; Bava Batra 14b–15a;
Megilla 3a, 14a (és Rási ezekhez); Midrás Kohelet 12:12.
Blau Lajos, Az óhéber könyv – A héber bibliakánon: Adalékok az ókori kulturtörténethez és
a bibliai irodalomtörténethez (Budapest, 1902; Budapest: Logos, 1996) , I.1–5. fejezetek; 8–
87. o.: „Az óhéber könyvek külső alakja”.
Kustár Zoltán, A héber Ószövetség szövege: A masszoréta szöveghagyományozás és annak
megjelenítése a Biblia Hebraicában (Kálvin, 2010), 27–82 („Az írástudók”), 83–101 („A
masszóréták”), 396–406 („Képtáblák”).
Vermes Géza, A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története (Osiris, 1998, ford.
Hajnal Piroska), 29–41 („A holt-tengeri tekercsek jelentősége”), 233–261 („Qumrán és a
bibliatudományok”).
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Visi Tamás, „A héber Biblia szövegtörténetéről, kiadásairól és az úgynevezett maszóráról”,
in: Benedictus de Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány, szerk. Boros Gábor, Szalai Judit
(Osiris, 2002, ford. Szemere Samu), 378–385.
Würthwein, Ernst, The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica
(Eerdmans, 1995, ford. Erroll F. Rhodes), 1–44.
Xeravits Géza, „A jamniai zsinat mítosza”, Vigilia 77:6 (2012. június), 402–409.

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Goitein, S. D., A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (University of California Press, 1971), 2.
kötet [The Community], 155–158, „Life in the Synagogue”; 173–183, „Education /
Elementary Stage”.
Sæbø, Magne, „Church and Synagogue as the Respective Matrix of the Development of an
Authoritative Bible Interpretation: An Epilogue”, in: Hebrew Bible/Old Testament: The
History of its Interpretation, 1. kötet, szerk. Magne Sæbø (Vandenhoeck & Ruprecht, 1996),
731–745.
Tov, Emanuel, „The History and Significance of a Standard Text of the Hebrew Bible”, in:
Hebrew Bible/Old Testament: The History of its Interpretation, 1. kötet, szerk. Magne Sæbø
(Vandenhoeck & Ruprecht, 1996), 49–66.
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Óhéber és arámi szövegolvasás: Dániel könyve 1 (választható tantárgy)
A tantárgy kódja: SPARO1
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tiborné, PhD, főiskolai adjunktus
Kreditérték: 3.
Meghirdetés gyakorisága: évente
A speciális kollégium III-V. évfolyamos hallgatók számára ajánlott.
Óraszám: Nappali tagozaton heti 2 óra
Az órák látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma három. A tantárgy félévkor gyakorlati
jeggyel zárul, ötfokozatú (1-5) értékeléssel.
Az értékelés módja: A félév során a hallgatók két alkalommal írásban adnak számot az órán szerzett
ismeretekről. Az ezekre kapott osztályzat, valamint az órai munka együttesen adják ki a szemeszter
végén az összesített jegyet.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A félév során a hallgatók megismerkednek az arámi nyelvvel; Dániel életének történelmi, irodalmi
vonatkozásaival. A könyv olvasása során foglalkozunk a dánieli próféciák értelmezésével,
kitekintünk a próféciaértelmezések zsidó és keresztény történetére, a zsidó történelmet befolyásoló
hatására, és érintjük a könyv qumráni vonatkozásait és görög fordításait is (Septuaginta,
Theodotion).
Kötelező tananyag:
Takamitsu Muroaka: A Biblical Aramaic Reader With an Outline Grammar. Peeters, 2015.
Gesenius: Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament. Eerdmans, 1982.
John F. Walvoord: Dániel 1. Patmosrecords, 2015.
John F. Walvoord: Dániel 2. Patmosrecords, 2016.
Roger Liebi: Világtörténelem Dániel próféta látomásában. Primo, 1990.
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Ógörög szövegolvasás: Jelenések könyve 1 (választható tantárgy)
A tantárgy kódja: SPJEL1
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tiborné, PhD, főiskolai adjunktus
Kreditérték: 3.
Meghirdetés gyakorisága: évente
A speciális kollégium III-V. évfolyamos hallgatók számára ajánlott.
Óraszám: Nappali tagozaton heti 2 óra
Az órák látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma három. A tantárgy félévkor gyakorlati
jeggyel zárul, ötfokozatú (1-5) értékeléssel.
Az értékelés módja: A félév során a hallgatók két alkalommal írásban adnak számot az órán szerzett
ismeretekről. Az ezekre kapott osztályzat, valamint az órai munka együttesen adják ki a szemeszter
végén az összesített jegyet.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A félév során válogatott szakaszokat olvasunk a könyvből. Megismerkedünk sajátos nyelvezetével,
kitekintünk szövegtörténeti vonatkozásaira, hatástörténetére, végül az ószövetségi kapcsolódási
pontokon foglalkozunk a párhuzamos ószövetségi helyekkel is.
Kötelező tananyag:
Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. Akadémia Kiadó,
Budapest, 1993.
Eduard Bornemann – Ernst Risch: Görög nyelvtan. Lexikon Kiadó, Budapest, 1999.
Maywald – Vayer – Mészáros: Görög nyelvtan. Tankönyv Kiadó, Budapest, 1981.
John F. Walvoord: Jelenések 1. Patmosrecords, 2015.
John F. Walvoord: Jelenések 2. Patmosrecords, 2016.
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Latin nyelv 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPLAT1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tiborné adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente
Óraszám: Nappali tagozaton heti 2 óra
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma három előadás. A tantárgy
félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú (1-5) értékeléssel.
A félév során teljesítendő követelmények: az órákon való részvétel, zárthelyi dolgozatok
elkészítése (hiányzás esetén utólagos pótlásra van lehetőség). Gyakorlati jegy kialakításának módja
az alábbiak alapján (súlyozottan): szódolgozatok, ill. a félév végén önálló fordítás a közösen vett
anyagból. Mindkettőt ki lehet váltani önálló otthoni munkával.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A speciális kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az európai kultúra egyik alapját
képező latin nyelvvel; továbbá segítséget kapjanak az egyik legfontosabb bibliafordítás, a latin
nyelvű Vulgata tanulmányozásához. A félév során latin szentenciák, egyszerűbb szövegek
segítségével átvesszük a latin főnév- és névszóragozás alapjait, a hallgatók elsajátítanak egy
alapszókincset, majd szakaszokat olvasunk a Vulgata szövegéből.

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kautzky, Wolfram – Hissek, Oliver: Medias in res! Latein für den Anfangsunterricht. Veritas,
2009.
Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv. Budapest, 1991.
Baranyai Tiborné: Ludamus una. Budapest, 1997.
Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Budapest,
2009.

Ajánlott számítógépes programok:
Bible Works for Windows. Windows 3.1 Release Version. Michael S. Bushell
Biblia Felfedező 4.0 (Zsidó Miklós) Vulgata
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Orosz nyelvű szakszöveg olvasás 1, 2 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPOI1, 2
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős:
Előadó: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. A félév során a hallgatók tarthatnak egy kiselőadást adott témában, a
kiselőadás megtartása után a hallgató ajánlott jegyet szerezhet az utolsó előadáson.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A XIX. századi orosz irodalom klasszikusainak (Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, ill. Puskintól
Alexander Blokig) meghatározó költői életműveinek értelmezése ugyancsak klasszikus poétikai,
irodalomelméleti, nyelvészeti tanulmányok (Jakobsontól Bahtyinig) alapján.
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A bölcsességirodalom a Bibliában 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPBOLCS1.
Kreditérték: 3.
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: Hack Márta főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: a kurzushoz elegendő alapszintű óhéber és ógörög nyelvi
ismeret, mivel főként a magyar nyelvű Szentírást olvassuk.
Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A gyakorlati jegyet
kijavítani az írásbeli beszámoló újbóli megírásával lehet.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A bölcsességi könyvek és a képes beszéd, mint tanítási módszer tanulmányozásával a
példabeszédek korok fölötti erkölcsi és szellemi üzenetét és kívánja a kurzus megvilágítani, ezek
főbb magyarázó elveit bemutatni. Isten az első helyen: az egyén szellemi és intellektuális életében, a
családban, az otthonteremtésben, az emberi kapcsolatokban, az anyagi életben és a nemzet életében.
A bölcseleti könyvek kérdésfeltevéseit, jellegzetes tanításait vesszük sorra általános
bevezetéssel és válogatott részek elemzésével: Jób könyve, a tanító zsoltárok, a Példabeszédek, a
Prédikátor könyve és a Jakab-levél. A párhuzamos sor, mint a legkisebb didaktikus egység formája.
A héber másál sajátosságai. A szentencia, a találóskérdés, a fabula és a parabola közötti hasonlóság
és különbség. Az ún. népi mondás és irodalmi mondás. Salamon mondásai és az aforisztikus stílus.
A Példabeszédek tanítási módszere és fő témái. Kulcskifejezések a Példabeszédekben.
A bölcsességirodalom gyöngyszemeinek tanulmányozásával a cél a képes beszéd magyarázata
metódusának elsajátítása az egyes példázatok vagy szentenciák magyarázata, a tanult elvek
alkalmazásával.
A kurzushoz elegendő alapszintű óhéber és ógörög nyelvi ismeret, mivel főként a magyar
nyelvű Szentírást olvassuk.

Kötelező nyomtatott tananyag:
Példabeszédek könyve. Fordította: Csalog Eszter. SZPA, 2006
Hack Márta: A bölcsességirodalom példázatai. Képes beszéd a Példabeszédek, a Prédikátor
Salamon és Jób könyvében valamint a tanító zsoltárokban. – ideiglenes főiskolai jegyzet,
SZPA, 2007
Hack Márta: Salamon mondásai és a bölcsek által művelt műfajok. In: Rugási Gyula (szerk.):
Elváló utak. Rabbinikus és ókeresztény exegézis. Jószöveg Műhely, Budapest, 2008., 9-37.
old.

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb
kézikönyvek használatához. – ideiglenes főiskolai jegyzet, SZPA, 2006.
Alter, R., The Art of Biblical Poetry. Basic books, 1985
Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához I. (összeállította: Hack Márta), SZPA,
2005.
Hopkinns, Martin A., The God-centered life. The Proverbs of Solomon. Topically Arranged
and Briefly Annotated.Berkeley, California,1954.
Lockyer, H., All the Parables of the Bible. Zondervan, Grand Rapids, 1963
Whybray, R.N., Proverbs. The New Century Bible Commentary, Eerdmans, Grand Rapids,
1994
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TDK dolgozatíró szeminárium 1, 3 (Választható tantárgy)
A tanegység kódja: SPTDK1, SPTDK3
Kreditérték: 3.
Tantárgyfelelős és előadó: Finta Szilvia adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben
Óraszám: Gyakorlat, hetente kétszer 45 perc (a helyi fordulóhoz mérten a félév első felében
sűrűbben, a helyi forduló után pedig ritkábban, vagy felfüggesztve).
Az értékelés módja: A szeminárium félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel.
Az értékelés, jegyszerzés módja: a hallgatóknak le kell adniuk TDK dolgozatuk(at), vagy annak egy
részletét, valamint szerepelniük kell a helyi TDK-konferencián, vagy – amennyiben adott félévben
erre nincs mód – az óra keretein belül kell előadniuk dolgozatukat.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak gyakorlati segítséget nyújtson Tudományos Diákköri
Konferencia-dolgozatuk megírásához, előadásához. A szeminárium keretében a hallgatók
folyamatosan írják, leadják, előadják dolgozatukat, s közösen megvitatjuk témájukat.
A tantárgy elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető
ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a
tudományrendszer szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
Tematika:
Témaválasztás, adott esetben a téma szűkítése
Források feltárása, jegyzetelés módjai, bibliográfia, felhasznált irodalom, hivatkozások jegyzéke
A plágiumról
Az TDK-dolgozat felépítése
Az tudományos értekezés stílusa
Az érvelés menete
Tipográfiai követelmények: margók, sorközök, aláhúzások és nagybetűk, fejezetek, alfejezetek,
idézőjelek és más írásjelek, központozás, hangsúlyok, rövidítések, tartalomjegyzék, felhasznált
irodalom, függelék, ábrák stb.
8. Olvasószerkesztés, helyesírás
9. A TDK-dolgozat bírálatának szempontjai
10. A Power Point/Keynote prezentáció, az előadás mikéntje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajánlott nyomtatott irodalom:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
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Modern héber nyelv kezdőknek 1, 2 (Speciális kollégium, választható tantárgy)
A tantárgy kódja: SPMH1, SPMH2.
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Finta Szilvia
Óraszám: heti 2 óra, gyakorlat (nappali és levelező tagozatos hallgatók is felvehetik)
Az órák látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül három alkalom.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú (1–5) értékeléssel. Jegyszerzés módja: a
félév végi jegy az óra előtti röpdolgozatok, órán való aktivitás és a félév végi dolgozat jegyeiből
tevődik össze.
A félév során teljesítendő követelmények: az órákon való aktív részvétel.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy bevezesse a jelentkezőket a modern héber nyelv alapjaiba, hogy a résztvevők
elsajátítsák az alapszókincset és a nyelvtani alapokat, képesek legyenek izraeliekkel alapfokon
társalogni, könnyebb szövegeket megérteni. Több tankönyv alapján épül fel a tananyag, a hallgatók
fénymásolatban kapják meg az esedékes tanulnivalókat.
A héber nyelv tanulása rendszeres írásbeli gyakorlást és tanulást igényel. Annak ajánljuk, aki
folyamatos óralátogatásra és tanulásra kötelezi el magát. Ajánlott továbbá Biblia Héberből
nyelvvizsgázni szándékozóknak.

Ajánlott nyomtatott irodalom:
Grósz Eliézer: Héber-magyar nagyszótár.
Lauden, Edna – Weinbach, Liora: +2000 Héberül tanulók szótára.
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Bibliai héber középfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium 1, 3, 5 (Speciális kollégium,
választható tantárgy)

A tanegység kódja: SPBHNY1, SPBHNY3, SPBHNY5
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Finta Szilvia adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber nyelv és exegézis 1 (HEB1) és Óhéber nyelv és
exegézis 2 (HEB2).

Meghirdetés gyakorisága: félévente, heti egyszer 2 óra.
A szemináriumok látogatása, a dolgozatok, házi dolgozatok megírása kötelező.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel. A
gyakorlati jegy a hetente megírt dolgozatok érdemjegyeinek átlagából, beadott fordításokra kapott
érdemjegyekből tevődik össze.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja a nyelvvizsgára való felkészítés. Az órákon így azon készségek elsajátítása,
tananyagok átismétlése zajlik, melyek a nyelvvizsgákon szükségesek. Ezért: (1) folyamatos
szókincsbővítés zajlik, a mind gyakoribb szavaktól a ritkábbak felé haladva, szócsoportonként,
melyekből hetente számonkérés van; (2) a teljes héber nyelvtant fokozatosan átismételjük; (3) a
Héber Biblia minden jellegzetes stílusrétegéből szövegeket fordítunk. A tárgy egy szimulált írásbeli
vizsgával zárul.
A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez.

Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. (Ed.: K. Ellniger, W. Rudolph), Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, Fourth Corrected Edition, 1990., In: BibleWorks 7.0.
Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures. Baker Book House,
Grand Rapids, Michigan, 1993.
Grósz Eliézer: Héber-magyar szótár. Hápoél Hámizráchi, Tel Aviv, 1956.
Héber ragozási táblázatok. Szent Pál Akadémia, Bp., (Ideiglenes jegyzet), Bp., 2007.
Larry A. Mitchel: Héber-arámi diákszótár. SZPA, 2008.
Útmutató. A héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb
kézikönyvek használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Weingreen, J.: A Practical Grammar for Classical Hebrew. Clarendon Press, Oxford

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Hack Márta: Héber nyelvkönyv kezdőknek 1., (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp.,
2006.
Hack Márta: Héber nyelvkönyv kezdőknek 2., (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp.,
2006.
Szentírás. Mózes öt könyve és a haftarák. (Dr. Herz J. H. kommentárjával), (reprint),
Akadémiai Kiadó, Bp., 1984.
Teljes kétnyelvű (héber–magyar) Biblia két kötetben. (Ford.: IMIT), Makkabi, Bp., 1994.
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Bibliai héber alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium 1, 3 (Speciális kollégium,
választható tantárgy)

A tanegység kódja: SPBHNYAL1, SPBHNYAL3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és szemináriumvezető: Finta Szilvia adjunktus
Előtanulmányi követelmény: Óhéber nyelv és exegézis 1 (HEB1) és Óhéber nyelv és exegézis 2
(HEB2).

Meghirdetés gyakorisága: félévente, havonta 4x45 perc.
A félév során teljesítendő követelmények: A szemináriumok látogatása, a dolgozatok, házi
dolgozatok megírása kötelező.
A szeminárium félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel. A gyakorlati jegy a
hetente megírt dolgozatok érdemjegyeinek átlagából, beadott fordításokra kapott érdemjegyekből
tevődik össze.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés. Az órákon így azon készségek
elsajátítása, tananyagok átismétlése zajlik, melyek a nyelvvizsgákon szükségesek. Ezért: (1)
folyamatos szókincsbővítés zajlik, a mind gyakoribb szavaktól a ritkábbak felé haladva,
szócsoportonként, melyekből hetente számonkérés van; (2) a héber nyelvtani alapokat fokozatosan
átismételjük; (3) a Tórából és a történeti könyvekből folyamatosan részeket fordítunk. A tárgy egy
szimulált írásbeli vizsgával zárul.
A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez.

Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. (Ed.: K. Ellniger, W. Rudolph), Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, Fourth Corrected Edition, 1990., In: BibleWorks 7.0.
Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures. Baker Book House,
Grand Rapids, Michigan, 1993.
Grósz Eliézer: Héber-magyar szótár. Hápoél Hámizráchi, Tel Aviv, 1956.
Héber ragozási táblázatok. Szent Pál Akadémia, Bp., (Ideiglenes jegyzet), Bp., 2007.
Larry A. Mitchel: Héber-arámi diákszótár. SZPA, 2008.
Útmutató. A héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb
kézikönyvek használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Weingreen, J.: A Practical Grammar for Classical Hebrew. Clarendon Press, Oxford

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Hack Márta: Héber nyelvkönyv kezdőknek 1., (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp.,
2006.
Hack Márta: Héber nyelvkönyv kezdőknek 2., (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp.,
2006.
Szentírás. Mózes öt könyve és a haftarák. (Dr. Herz J. H. kommentárjával), (reprint),
Akadémiai Kiadó, Bp., 1984.
Teljes kétnyelvű (héber–magyar) Biblia két kötetben. (Ford.: IMIT), Makkabi, Bp., 1994.
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A tanácsadás pszichológiája 1 (Bevezetés a tanácsadásba) – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPTAN1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az órák látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az esetben a félévi aláírás feltétele
egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint
írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról való távolmaradás mértéke
indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Aláírást az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező
tagozaton egynél többet nem hiányzott. Kiváló minősítéshez a tantárgyhoz kapcsolódó, kiadott
ajánlott olvasmányról egy oldalas recenzió készítése és a félév utolsó előadásán való leadása
szükséges.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A szeminárium célja olyan szemléletformálás, mely részben elméleti pszichológiai ismeretekkel,
részben pasztorálpszichológiai tapasztalatokkal segíti a hallgatókat leendő szolgálatuk során
felmerülő tanácsadási helyzetek árnyalt, pontos értelmezésében, illetve az adott problémakörben
hatékony pásztorlási szolgálat betöltésében.
 Kompetencia kérdések
 Szolgálati etika
 Kapcsolatfelvétel
 Rövid-, és hosszútávú szolgálati kapcsolat kommunikációs és tartalmi elemei, tanácsadói
„eszköztár”
 Problémakibontási technikák, módszerek
 Verbális és nonverbális eszközök a hatékony szolgálatban
 Szolgálói önvédelem (kodependencia, burn-out, stb.)
 Bibliai igazságok, szolgálati tapasztalatok, szakmai ismeretek
 Nappali tagozaton: krízishelyzetek, megküzdési stratégiák, krízisintervenció.

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Gery Chapman: Egymásra hangolva. Budapest, Harmat, 2002
Frank Hammond: Disznók a szalonban. (253-275.o.) Hit Gyülekezete, 1997
Frank Hammond: Az elutasítottság legyőzése. Zúgó Szél Alapítvány, 1993
Joel Osteen: Jobb emberré válni. Új Spirit Könyvek, 2009
Hajduska Marianna: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, 2008 (nappali tagozaton)
Henry Cloud – John Townsend: Határaink. Budapest, Harmat, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Gyerekhatárok. Budapest, Harmat, 2010
Henry Cloud – John Townsend: Játszmák nélkül Budapest, Harmat, 2010
Eggerichs, Emerson: Szeretet és tisztelet Budapest, Új Spirit kiadó, 2011
Máté Gábor: A test lázadása, Budapest, Libri Kiadó, 2011
Stephen R. Covey: Először a fontosat, Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, 2007

30

A tanácsadás pszichológiája 3 (Esetmegbeszélések) – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPTAN3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
Az órák látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben
egyéni megegyezésre van lehetőség az aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az
esetben a félévi aláírás feltétele egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat.
(Erre megadott szempontok szerint írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról
való távolmaradás mértéke indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Kiválóan megfelelt érdemjegyet az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton
háromnál, levelező tagozaton egynél többet nem hiányzott.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Konkrét, (anonim) szolgálati helyzetek, esetek elemzése

Ajánlott irodalom:
Gery Chapman: Egymásra hangolva. Budapest, Harmat, 2002
Frank Hammond: Disznók a szalonban. (253-275.o.) Hit Gyülekezete, 1997
Frank Hammond: Az elutasítottság legyőzése. Zúgó Szél Alapítvány, 1993
Joel Osteen: Jobb emberré válni. Új Spirit Könyvek, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Határaink. Budapest, Harmat, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Gyerekhatárok. Budapest, Harmat, 2010
Henry Cloud – John Townsend: Játszmák nélkül Budapest, Harmat, 2010
Eggerichs, Emerson: Szeretet és tisztelet Budapest, Új Spirit kiadó, 2011
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A tanácsadás pszichológiája 5 (Mindennapi joggyakorlat keresztény szemmel) – választható
tantárgy

A tantárgy kódja: SPTAN5
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előadó: dr. iur. et rer. pol. Szabó Patrik MA.
Előtanulmányi kötelezettségek:
Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az órák látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az esetben a félévi aláírás feltétele
egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint
írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról való távolmaradás mértéke
indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Kiválóan megfelelt érdemjegyet az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton
háromnál, levelező tagozaton egynél többet nem hiányzott.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A szemináriumok célja az egyházi szolgálatban álló, illetve érdeklődő hallgatók számára megfelelő
pszichológiai-, jogi segítségnyújtás, a szolgálatot kérők részéről felmerülő jogi és/vagy
pszichológiai vonzatú kérdéskörök adekvát megválaszolásához.
A Laikus diagnosztika, illetve A tanácsadás pszichológiája 4. szemináriumokon több alkalommal
felmerült konkrét pásztorlási helyzetek kapcsán az egyes pszichológiai vonatkozású esetek jogi
kérdéseket felvető oldala is, amelyek megoldásához a mai világi joggyakorlat ismerete is
szükségessé vált. Ennek kapcsán – természetesen anonim módon – konkrét bírósági jogesetek
tanulságait vontuk le keresztény szolgálati aspektusból, mely által lehetőség nyílt általános, a
szolgálatban felhasználható tapasztalatok összegzésére.
A tantárgy programja (1-8. pontok: 1. félév, 9-14. pontok: 2. félév):















Házassággal és válással kapcsolatos jogi problémák, beleértve a vagyonjogi vonatkozásokat is (megtérés előtt,
illetve után elváltak, illetve felemás igában élők problémaköre)
Gyermekelhelyezéssel és a külön élő szülő gyermekkel való kapcsolattartásának problémaköre
Családon belüli erőszak, illetve abúzusok különféle formái jogi szempontból
A fenyítés mint gyermeknevelési eszköz jogi szabályozásának háttere, konkrét bírósági esetekkel
Az igazságügyi pszichológia, illetőleg az igazságügyi elmekórtan mai gyakorlata, a fenti esetek ben történő
igazságszolgáltatás folyamatában
Keresztények közötti pénzügyi, gazdasági természetű jogviták igei rendezése
Keresztény családokon belüli belső ellentétek (szülő-gyermek kapcsolata, illetve nagyszülők befolyása okán
kialakult gyámhatósági, gyermekvédelmi eljárások szolgálati tanulságai)
Örökbefogadás
Adatvédelem, személyiségi jogok az egyházban
Előítéletek és azok legyőzése
A gyermekbűnözés jogi és pszichológiai sajátosságai, okai, megelőzése
A kábítószer- és egyéb addikciók jogi és pszichológiai aspektusai
Aktuális szolgálati helyzetek elemzése
Szolgálati etika II. rész

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Gery Chapman: Egymásra hangolva. Budapest, Harmat, 2002
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Frank Hammond: Disznók a szalonban. (253-275.o.) Hit Gyülekezete, 1997
Frank Hammond: Az elutasítottság legyőzése. Zúgó Szél Alapítvány, 1993
Joel Osteen: Jobb emberré válni. Új Spirit Könyvek, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Határaink. Budapest, Harmat, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Gyerekhatárok. Budapest, Harmat, 2010
Henry Cloud – John Townsend: Játszmák nélkül Budapest, Harmat, 2010
Eggerichs, Emerson: Szeretet és tisztelet Budapest, Új Spirit kiadó, 2011
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Laikus diagnosztika szolgálóknak 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPDIAGN1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az órák látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az esetben a félévi aláírás feltétele
egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint
írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról való távolmaradás mértéke
indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Kiválóan megfelelt érdemjegyet az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton
háromnál, levelező tagozaton egynél többet nem hiányzott.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A szeminárium célja olyan szemléletformálás, mely részben elméleti pszichológiai ismeretekkel,
részben pasztorálpszichológiai tapasztalatokkal segíti a hallgatókat leendő szolgálatuk során
felmerülő tanácsadási helyzetek árnyalt, pontos értelmezésében, illetve az adott problémakörben
hatékony pásztorlási szolgálat betöltésében.
Ennek a speciális kollégiumnak a célja olyan ismeretek átadása, mely segíti az időben való „laikus
diagnosztizálást” és a szakirányú szolgálatok felé való orientálódást.













Klinikai pszichológiai alapismeretek
Az abnormalitás pszichológiai, biológiai és szociokulturális modelljei
Diagnosztikai alapelvek (DSM IV.)
Szorongás- és hangulatzavarok
Evési zavarok
Szexuális élet zavarai
Pszichózis és kognitív funkciók zavarai
Személyiségzavarok
Szolgálati továbbküldés indokoltsága, lehetőségei
A szakmai segítségnyújtás lehetőségei, korlátai
Bibliai példák, gyógyulások
Szolgálati tapasztalatok, bizonyságok

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Máté Gábor: A test lázadása, Budapest, Libri Kiadó, 2011
Meyer, Joyce: Az elme harctere, Szombathely, Immanuel Alapítvány, 2013
Ronald J. Comer: A lélek betegségei, Osiris Kiadó, Budapest, 2000
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Neveléslélektan alapjai 1 – Választható tantárgy (Problémás gyerekek – nevelési problémák)
A tantárgy kódja: SPPGY1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az órák látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az esetben a félévi aláírás feltétele
egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint
írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról való távolmaradás mértéke
indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Aláírást az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező
tagozaton egynél többet nem hiányzott. Kiváló minősítéshez a tantárgyhoz kapcsolódó, kiadott
ajánlott olvasmányról egy oldalas recenzió készítése és a félév utolsó előadásán való leadása
szükséges.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
1. Életkori sajátosságok: fogantatástól – fiatal felnőtt korig.
2. Lelki „örökségek”
3. Szociális tanulás, modellhatások /Család, intézmények, csoportok, szülők, külső tekintélyek,
kortársak/
4. Érés és tanulás összefüggései /Értelmi fejlődés, indulatkezelés, erkölcsi felelősség területén/
5. Általános nevelési elvek – kompetenciák /Az érett személyiség jellemzői/
6. Problématípusok, hátterek, kezelési stratégiák
 szorongásos problémák, depresszió, elvetettség
 indulatkezelési problémák, agresszivitás, mobbing
 figyelem problémák
 magatartás problémák
 lelki, fizikai abúzusok
 függőségek /TV, internet, stb./
7. Felnőttkorra készülés
 önértékelés, önismeret, identitás alakulás – alakítás
 nemi szerepek tanulása, ékes kapcsolattartás
 pályaválasztás
8. Egyszülős családok, felemás igában élők, előző házasságból született gyermekek speciális
problémái
9. Örökbefogadott gyermekek, nevelőszülős családok speciális problémái

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Gery Chapman: Egymásra hangolva. Budapest, Harmat, 2002
Frank Hammond: Disznók a szalonban. (253-275.o.) Hit Gyülekezete, 1997
Frank Hammond: Az elutasítottság legyőzése. Zúgó Szél Alapítvány, 1993
Joel Osteen: Jobb emberré válni. Új Spirit Könyvek, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Határaink. Budapest, Harmat, 2009
Henry Cloud – John Townsend: Gyerekhatárok. Budapest, Harmat, 2010
Henry Cloud – John Townsend: Játszmák nélkül Budapest, Harmat, 2010
Eggerichs, Emerson: Szeretet és tisztelet Budapest, Új Spirit kiadó, 2011
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Az egészséges párkapcsolat gyakorlati kérdései 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPH1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően (lehetőleg a félév megkezdése előtt).
A félévi aláírás feltétele a rendes (látogatási) feltétel helyett egyénileg egyeztetett önálló
szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint írásban vagy szóban kerül
sor.) Az egyéni egyeztetést az előadásokról való távolmaradás mértéke indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Aláírást az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező
tagozaton egynél többet nem hiányzott. Kiváló minősítéshez a tantárgyhoz kapcsolódó, kiadott
ajánlott olvasmányról egy oldalas recenzió készítése és a félév utolsó előadásán való leadása
szükséges.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A szeminárium célja olyan szemléletformálás, mely részben elméleti pszichológiai ismeretekkel,
részben pasztorálpszichológiai tapasztalatokkal segíti a hallgatókat leendő szolgálatuk során
felmerülő tanácsadási helyzetek árnyalt, pontos értelmezésében, illetve az adott problémakörben
hatékony pásztorlási szolgálat betöltésében.
Cél a tanácskérési helyzetek minél pontosabb diagnosztizálása, a bibliai értékeket követő, hatékony
pásztorlási szolgálat megalapozása.











Szövetségi házasság: testi, lelki, szellemi egység
Férfias, nőies jellemvonások – kiegészítik egymást, szeretet és tisztelet a gyakorlatban
Egyéni különbségek – gazdagítják a kapcsolatot
Isteni rend a házasságban: férfi, női szerepek a gyakorlatban
A házasság szakaszai – jellemző kihívások korszakonként
Házassági problémák gyakori okai
Helyreállíthatóság – igei alapokon
Értékes kommunikáció
Sikeres konfliktuskezelés
Tiszta külső kapcsolatok

Kötelező nyomtatott tananyag:
Eggerichs, Emerson: Szeretet és tisztelet Budapest, Új Spirit kiadó, 2011

Kötelező audio tananyag:
Németh Judit: A bibliai házasság alapjai (2012. március 30.)
Németh Sándor: A szellemi identitás és a kapcsolatok helyreállítása (2012. május 02.)
Németh Judit: Párválasztás, házasság, család I. és II. (A 2006/2007. tanévben elhangzott
előadások hanganyaga)
Németh Sándor: A keresztény identitás (2003. december 20.)
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A fiatal felnőttkor kihívásai 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPFIFE1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félév során teljesítendő követelmények: Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges
hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni megegyezésre van lehetőség az
aláírási feltételt illetően (lehetőleg a félév megkezdése előtt).
A félévi aláírás feltétele a rendes (látogatási) feltétel helyett egyénileg egyeztetett önálló
szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok szerint írásban vagy szóban kerül
sor.) Az egyéni egyeztetést az előadásokról való távolmaradás mértéke indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. Aláírást az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező
tagozaton egynél többet nem hiányzott. Kiváló minősítéshez a tantárgyhoz kapcsolódó, kiadott
ajánlott olvasmányról egy oldalas recenzió készítése és a félév utolsó előadásán való leadása
szükséges.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A szeminárium célja olyan szemléletformálás, mely részben elméleti pszichológiai ismeretekkel,
részben pasztorálpszichológiai tapasztalatokkal segíti a hallgatókat leendő szolgálatuk során
felmerülő tanácsadási helyzetek árnyalt, pontos értelmezésében, illetve az adott problémakörben
hatékony pásztorlási szolgálat betöltésében.
 Életkori sajátosságok
 Az érett személyiségvonások kimunkálása: érzelmi intelligencia, szociális intelligencia,
felelősséghatárok, megküzdési stratégiák, kudarcok kezelése stb.
 A származási családról való leválás szellemi és természetes szintű feladatai: generációs és
szocializációs örökségek, tradíciók megvizsgálása, megítélése:
 krisztusi identitás építés
 Generációk közötti építő kapcsolatok:
 tekintélyekhez való egészséges viszonyulás: család, iskola, munkahely, gyülekezet
 tisztelet és szabadság
 kreativitás és felelősség
 Korosztályi szocializációs különbségek: az y generációtól a z generációig.
 Személyes elhívás felismerése, felelőssége, egyéni kihívásai
 Személyes "családi", baráti és munkatársi kapcsolatépítés Istennel
 Megvizsgálni - megítélni: keresztény fiatalok és a "világ" - "só" funkció
 Második generációs speciális kihívások - "korszak" kihívások
 Életkori feladatok harmonizálása:
 egzisztencia teremtés, családalapítás, szolgálat, tanulás
Cél: a fenti témák átgondolása, szemlélet formálás a fiatal,a szülő,a pedagógus ,a pásztorlásban
szolgálók szemszögéből.
Segítség a korosztályi szolgálatokra való felkészítéshez.
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Krízislélektan 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPKRIZ1
Tantárgyfelelős és oktató: Petőfi (Kulifai) Mónika tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények : Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
Az órák látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással három, rendkívüli esetben egyéni
megegyezésre van lehetőség az aláírási feltételt illetően a félév megkezdése előtt. Ebben az esetben a félévi
aláírás feltétele egyénileg egyeztetett önálló szakirodalom-feldolgozási feladat. (Erre megadott szempontok
szerint írásban vagy szóban kerül sor.) Az egyéni egyeztetést az órákról való távolmaradás mértéke
indokolhatja.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel
történik. Aláírást az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező tagozaton egynél többet
nem hiányzott. Kiváló minősítéshez a tantárgyhoz kapcsolódó, kiadott ajánlott olvasmányról egy oldalas
recenzió készítése és a félév utolsó előadásán való leadása szükséges.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A szeminárium célja olyan szemléletformálás, mely részben elméleti pszichológiai ismeretekkel, részben
pasztorálpszichológiai tapasztalatokkal segíti a hallgatókat leendő szolgálatuk során felmerülő tanácsadási
helyzetek árnyalt, pontos értelmezésében, illetve az adott problémakörben hatékony pásztorlási szolgálat
betöltésében.
Krízishelyzetek típusai
Életszakasz-váltások (gyermekkor – serdülőkor – fiatal felnőttkor – életközép – időskor)
Véletlenszerű krízisek
 Egzisztenciális krízisek
 Munkahelyi stressz
 Teljesítménykrízis
 Munkahelyi pszichoterror
 Munkanélküliség
 Családi krízisek (válás, bántalmazás, stb.)
 Erőszakos események
 Súlyos betegség
 Haláleset a családban
 Önveszélyeztetés (öngyilkosság veszély)
Tanácsadási elvek, lehetőségek
A témához tartozó bibliai igazságok, pszichológiai ismeretek áttekintése
Ajánlott irodalom:
Hajduska Marianna: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, 2008
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A hatékony bibliatanulmányozás módszerei 1, 2 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPHBM1, SPHBM2
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Ruff Tibor, főiskolai docens
Előadó: Soós István lelkésztanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első vagy második félévben.
A lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: 3.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. A félév során a hallgatók tarthatnak egy kiselőadást adott témában, a
kiselőadás megtartása után a hallgató ajánlott jegyet szerezhet az utolsó előadáson.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Célja: A hallgatók inspirálása és oktatása a Biblia személyes tanulmányozására a rendszeres
Igeolvasáson túlmenően. A keresztény életben való növekedéshez és a szolgálatra való
felkészüléshez egyaránt nagyon hasznos, ha megismerkednek különböző típusú bibliatanulmányozási módszerekkel és így lehetőséget kapnak arra, hogy a számukra legmegfelelőbbeket
gyakorolják és beépítsék az életükbe.
A hallgatók a bibliatanulmányozás 2 általános módszerének típusán túl – induktív (következtető) és
deduktív (levezető) - ismertetést kapnak 12 módszerről, amelyek közül 4-5 módszer begyakorlására
is sor kerül a megadott szempontok, tanácsok és táblázatok alapján.
Ezek a módszerek a következők:













Személyes üzenetet kereső - felfedező módszer (elmélkedő bibliatanulmány)
Fejezet-összegző módszer (tartalmi megértés, a fő igazságok összegzése)
Jellem - tanulmány (karakterfejlesztő-építő módszer)
Tematikus módszer (téma szerinti bibliatanulmányozás)
Életrajz-tanulmány (hithősök, apostolok, próféták élete)
Tárgykör szerinti tanulmány (pl. Isten ígéretei v. imádságok a Bibliában)
Szó-elemző tanulmány (az adott fogalom eredetének, pontos tartalmának, előfordulásainak
vizsgálata)
A Biblia adott könyvének háttér-tanulmánya (történelmi-, földrajzi-, kulturális-, politikai-,
stb.)
Könyv-áttekintő módszer (pl. egy evangélium v. apostoli levél)
Fejezet-elemző (analitikus) módszer
Könyv-összegző (szintézis) módszer
Versről versre haladva - elemző módszer

A fenti módszerekkel való megismerkedés egy mintatanulmány áttekintése, konkrét lépések
megadása, majd egy házi feladat útján történik. A hangsúly a hallgatók önálló bibliatanulmányozási
készségük kialakítása mellett a felismert igazságok alkalmazására kerül, azaz hogy hogyan építsék
azt be életükbe.
Foglalkozunk még a bibliatanulmányozást segítő eszközökkel is: bibliai lexikonok, konkordanciák,
kommentárok, különböző magyar nyelvű bibliafordítások, térképek stb.

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Alfred Koen: A bibliatanulmányozás – gyakorlatban (Evangéliumi Kiadó)
Richard Warren with William A. Shell: 12 Dinamic Bible Study Methods for individuals or
groups.Victor Books 1981 és Twelf Ways You Can Unlock God’s Word (Zondervan 2006)
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Ókeresztény egyház- és dogmatörténet 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPOK1
Tantárgyfelelős és előadó: Rugási Gyula egyetemi tanár
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A két félévre tervezett szeminárium két fő szempontot kísérel meg érvényesíteni: egyszerre követni nyomon
a korai kereszténység politika-történetét, valamint kultúrhistóriáját (beleértve az irodalom, a képzőművészet,
valamint az egyházi zene) legfontosabb alkotásait, és azt a folyamatot, amely a jeruzsálemi ősegyház által
kialakított kései antikvitás kereszténységének végtelenül bonyolult liturgiai rendje, teológiája (főleg
trinitológiája) között végbement. Ez utóbbi folyamat természetesen elválaszthatatlan az exegézis, a Bibliaértelmezés szintén nem egykönnyen rekonstruálható történetével. A legfontosabb kronológiai, illetőleg a
dogmák alakváltozataira vonatkozó fejezetek a következők:
1. A korai egyház liturgiája, egybevetve a jeruzsálemi Szentély istentiszteleti rendjével;
2. A legkorábbi történeti „nyomok”, az apostoli atyák kora, a II. század derekáig; különösképpen a
„Barnabás levél”, Hierapolisz Papiasz fennmaradt életműve, valamint Római Kelemen és Szmirnai
Polikárp authentikus levelei.
3. A II. századi apologéták kora, köztük is elsősorban Jusztinosz és Irenaeus életműve, kiegészítve a
Hippolütosz nevén fennmaradt „Aposztoliké paradoszisz”-szal és a Rómában működő egyházatya
nagyjelentőségű Dániel-kommentárjával.
4. Az ún. „antignosztikus polémia”; a korai egyház szellemi élet-halál harca a különféle gnosztikus
irányzatok, főleg az alexandriai gnózis ellen. (Néhány kulcsfontosságú „forrás” elolvasása –
Iranaeustól, Tertullianustól és Órigenésztől).
5. A monarkhizmus vita (s egyben a trinitológia történetének első perdöntően fontos stációja),
Tertullianus életműve – egyúttal az afrikai egyházatyák működése; a montanizmus és a
szabellianizmus tárgyalása.
6. Az alexandriai teológia első időszaka: Alexandriai Kelemen és Órigenész életműve; az allergorikus
exegézis kérdése; a tipológiai módszer, az eszkhatológia, különösképpen a millenarizmus háttérbe
szorítása.
A felvázolt kérdéskörök mindegyike meglehetősen kiterjedt és bonyolult, aligha kétséges, hogy „főállású”
előadásokon, több éven át kellene foglalkozni velük. Ezért pusztán reprezentatív művek olvasására
szorítkozhatunk, egy-egy részlet erejéig.
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Kvantumfizika és teológia 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPKV1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Előadó: dr. Rugási Gyula egyetemi tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik. A félév során a hallgatók tarthatnak egy kiselőadást adott témában, a
kiselőadás megtartása után a hallgató ajánlott jegyet szerezhet az utolsó előadáson.

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az elmúlt szűk két esztendő során három nagy horderejű bejelentés hangzott el a kvantumfizika és a
kozmológia határterületein. Az első és a második a kísérleti igazolás fázisába jutott; ezek: az úgynevezett
Higgs bozon létének igazolása, (e részecske a világegyetem korai szakaszában a többi részecske tömegéért
felelős), valamint a gravitációs hullámok létének bizonyítása. A harmadik bejelentés talán még csak
szenzációhajhász hipotézis: a sötét anyag, illetve a sötét energia magyarázata érdekében feltételezett sötét
foton, valamint az úgynevezett „gyengén kölcsönható részecskék” utáni hajsza során merült fel idén
tavasszal (nem mellékesen a debreceni ATOMKI egyik kísérletéből kiindulva) egy esetleges ötödik
kölcsönhatás létének lehetősége…

A közvetlen kozmológiai jellegű elképzelések mellett – a főiskola szelleméhez illő módon –
megkíséreljük nyomon követni a szóban forgó teóriák nem csupán tudományfilozófiai, hanem
teológiai vonzatait is.
A tárgy elsajátítása az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó, és a
teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismeretek bővítését segíti elő.
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Zsidó-magyar sorsközösség Magyarország történetében 1 (levelező tagozat) – Választható
tantárgy

A tantárgy kódja: SPZSM1
Tantárgyfelelős és előadó: Szarka Lajos tanársegéd
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy a félév végén beszámolóval (háromfokozatú értékeléssel) zárul.
Kiválóan megfelelt érdemjegyet az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál, levelező
tagozaton egynél többet nem hiányzott és a tantárgyhoz kapcsolódó ajánlott olvasmány alapján
készített házi dolgozatát a félév utolsó előadásán leadja, illetve a feladatlapot sikeresen megoldja.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
1.
Bevezetés a magyar zsidó történelem forrásaiba.
A zsidóság története Magyarországon 1526 előtt (1).
(Pannónia, kazár-zsidó elmélet, Árpád-házi királyok kora)
2.
A zsidóság története Magyarországon 1526 előtt (2).
(A vegyes házi királyok kora.)
Forráselemzés: István király Intelmei.
Középkori héber kútfők.
3.
A zsidók helyzete a 16-18. században.
A befogadó 19. század: emancipációs viták és eredmények a
reformkorban.
4.
Forráselemzés: Eötvös József: A zsidók emancipációja.
Löw Lipót hitújító szerepe az 1840-es években.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc zsidó vonatkozásai.
5.
A szabadságharctól az emancipációig (1849-1867).
Az emancipáció (1867) és recepció (1895) kora. Deák, Eötvös
és az emigráns Kossuth szerepe.
6. Sokszínű kapitalizmus: zsidók a magyar tőkés fejlődés
aranykorában (Kornfeld Zsigmond, Wahrmann Mór, Kner Izidor,
Krausz Mayer, a Hatvany-Deutsch család, a Neuschlosz-család).
Zsidó pályaképek a dualizmus korából: Falk Miksa újságíró,
Goldziher Ignác orientalista, Löw Immanuel főrabbi, Kohn Sámuel
történész, Büchler Sándor történész).
7. Szellemi-politikai irányzatok és viták a zsidóságon belül (1):
a neológ-ortodox szakadás az 1868-69. évi egyetemes gyűlésen.
Szellemi-politikai irányzatok és viták a zsidóságon belül (2):
a politikai cionizmus születése, Herzl Tivadar szerepe.
8.
A politikai antiszemitizmus megjelenése a liberális korszakban.
Zsidók az I. világháborúban és az azt követő forradalmakban.
A tárgy elsajátítása hozzájárul a teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismeretek
elmélyítéséhez.
Ajánlott irodalom
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Összefoglaló munkák:
Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Könyvértékesítő Vállalat,
Budapest, 1986.
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Századvég Kiadó,
Budapest, 1992.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században.
Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest,
2001.
A zsidó Budapest. I-II. (szerk.: Komoróczy Géza) MTA Judaisztikai
Kutatócsoport, Budapest, 1995.
Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. História. MTA Történettudományi
Intézete, Budapest, 2000.
Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. (Zsidó vallási irányzatok
Magyarországon 1868-1950) Balassi Kiadó, Budapest, 2008.
Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I.-II.
Kalligram Kiadó, Pozsony, 2012.
Forrásmunkák, dokumentumok:
Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez.
Akadémiai Kiadó reprint sorozata, Budapest, 1990.
Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése. Múlt és Jövő Kiadó, 2000.
Balogh Margit- Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005. I. II. kötet, MTA Történettudományi
Intézete, Budapest, 2005.
Eötvös József: A zsidók emancipációja. Gondolkodó Magyarok című
sorozat, Magvető Kiadó, Budapest, 1981.
Molnár András: Deák Ferenc. Magyar Szabadelvűek sorozat, Új Mandátum
Könyvkiadó, Budapest, 1998.
Veliky János: Eötvös József. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998.
Pajkossy Gábor: Kossuth Lajos. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Gergely András: Széchenyi István. Új mandátum Könyvkiadó, Bp., 1998.
Shlomo J. Spitzer - Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország
és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől
1686-ig.
MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, Bp.,2003.
Egyéb művek:
Dr. Róbert Péter: Az 1848-49. évi szabadságharc zsidó vonatkozásai.
MH Tábori Rabbinátus, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1998.
Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Kiadja a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000.
Novák Attila: Theodor Herzl. Vince Kiadó, Budapest, 2002.
Gergely Jenő: Főpapok, főpásztorok, főrabbik. Adalékok a huszadik századi
magyar egyháztörténetből. Pannonica Kiadó, 2004.
Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából.
(szerk.: Sebők Marcell) HVG Kiadói Rt., Bp., 2004.
Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. Gabbiano Print Kiadó, Bp., 2011.
Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Osiris Kiadó, Bp., 2011.
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A magyarországi holokauszt története 1 – Választható tantárgy
A tárgy a Média tantárgycsoport tagja, teljesítése nem kötelező a médiaiskolán, ugyanakkor
kreditszáma beszámít a médiaiskola elvégzésébe. A médiaiskola végzésétől függetlenül is felvehető.
A tantárgy kódja: SPMAHOL1
Tantárgyfelelős és előadó: Szarka Lajos tanársegéd
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy a félév végén beszámolóval (háromfokozatú értékeléssel) zárul. Kiválóan
megfelelt érdemjegyet az a hallgató kaphat, aki nappali tagozaton háromnál többet nem hiányzott és a
tantárgyhoz kapcsolódó három gépelt oldal terjedelmű házi dolgozatát a félév utolsó előadásán leadja.
A tárgy a média tantárgycsoporton belüli választható tárgy, elvégzése nem kötelező a médiaiskola
lezárásához, teljesítésével gyarapítani lehet az egész médiaiskola elvégzéséhez szükséges kreditek számát.
Azoknak is felvehető, akik nem végzik a médiaiskolát.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
1 – 2. A pusztulás előjátéka: a magyar kormányok politikája és a zsidóság helyzete.
3 – 4. A munkaszolgálat és a zsidók gazdasági megsemmisítése.
5 – 6. A német megszállás, magyar zsidók a halál- és munkatáborokban.
7 – 8. Magyar zsidók Auschwitzban.
9 – 10. A budapesti zsidók sorsa.
11 – 12. A Szálasi - éra: a nyilas terror elszabadulása, halálmenetek, a nemzetközi és
a budapesti gettó.
13 – 14. A cionista ellenállás és önmentés.
15 – 16. A keresztény egyházak álláspontja és lépései.
17 – 18. Szolidaritás és embermentés a vészkorszakban.
19 – 20. A holokauszt vesztesége.
21 – 22. Felszabadulás, jóvátétel és megtorlás.
23 – 24. Reagálások a holokausztra. Hogyan tanítsuk és mondjuk el a holokausztot?
1-12. tétel: 1. félév, 13-24. tétel: 2. félév.
Ajánlott irodalomjegyzék:
- Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1964.
- Braham, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. Belvárosi Könyvkiadó,
1997.
- Braham, Randolph L.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007.
- Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában. MAZSÖK, Budapest, 2000.
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Missziótörténet 1, 3 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPMIS1, SPMIS3
Tantárgyfelelős: Szarka Lajos tanársegéd
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Előtanulmányi követelmények : Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés módja: háromfokozatú minősítés. Kiválóan
megfelelt minősítést kaphat az a nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki valamennyi előadáson
jelen van és a jelenléti ívet aláírja. A megfelelt minősítés feltétele min. 4 órán való részvétel.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A Missziótörténet választható tantárgy témája Jézus utolsó földi parancsának (az ún. „nagy
megbízatásnak”) történeti kivitelezése az egyházkorban.
Bevezetésként összefoglaljuk a keresztény missziók alapvető bibliai aspektusait és áttekintjük az
egyház expanziójának a Bibliában olvasható fázisait. Behatóbban a negyedik, a „föld véghatáráig”
terjedő fázissal foglalkoznánk, különös tekintettel az újkori protestáns kilépésekre, missziós
mozgalmakra, ezek kihatásaira.
Közben a legfontosabb missziológiai alapfogalmakat is tisztázzuk (pl. mini-, makro- és
megaszférák, stratégiai fogalmak).
Ajánlott irodalom:
K.Latourette – A History of Christianity
Christian History 57 – Converting The Empire
Christian History 1 – Zinzendorf and the Moravians
Jonathan Edwards – The Life and Diary of David Brainerd
Patrick Johnstone - Operation World
Ed Silvoso - That None Should Perish
Jonathan Lewis - World Mission
Terry-Smith-Anderson – Missiology
R Allen - Missionary Methods – St Paul’s or Ours?
Christian History 36 - William Carey
Christian History 90 - Adoniram and Ann Judson
Christian History 79 – African Apostles
Christian History 52 – Hudson Taylor
Bruce Olson – Bruchko I-II.
Lester Sumrall – Adventuring with Christ
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Angol nyelv a szolgálatban 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPAS1
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: a tanulmányok folytatásához felsőfokú angol nyelvtudás javasolt és
legalább középfokú nyelvtudás szükséges.
Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A jegy kialakításának
módja a nappali tagozaton: a szókincstesztek és az órai közreműködés alapján történik. A jegy
kialakításának módja a levelező tagozaton: a kötelező olvasmányra épülő legalább két szókincsteszt
és az órai közreműködés alapján történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy segítséget nyújtson a keresztény terminológia elsajátításában, könnyebbé
tegye az angol nyelvű Szentírás illetve keresztény irodalom megértését, és lehetőséget biztosítson a
bizonyságtevés, fordítás gyakorlására a nyelvet legalább középfokon beszélő hallgatóknak.
Nappali tagozaton a két félév során Derek Prince Foundations For Christian Living című könyve
kerül feldolgozásra. Az órákon klasszikus keresztény hanganyagokkal és egyházi aktualitásokkal is
foglalkozunk. Néhány a várható témakörökből: Bible Translations, Gospel and Testimony, Healing,
Christian Education, Middle East Issues.
Levelező tagozaton a két félév során ugyancsak Derek Prince Foundations For Christian Living
című könyve kerül feldolgozásra. Minden konzultációig egy alaptanítást olvasunk el. Ki-ki a
szintjéhez mérten egy 50 kifejezésből álló listát készít és megtanulja. A konzultációs órákon
hanganyagokkal és mai tanításokkal is foglalkozunk. Néhány a várható témakörökből: Bible
Translations, Gospel and Testimony, Healing, Christian Education, Middle East Issues.
Oktatás, számonkérés módszerei: interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek: pár-,
és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok (összefoglalás,
összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg kiegészítés, parafrázis),
infokommunikációs eszközök bevonása, fordítási feladatok, konszekutív tolmácsolási gyakorlat,
könyvbeszámoló, szókincsteszt.
A tantárgy elvégzése hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret bővüléséhez, egyházi szolgálatra,
evangelizációs tevékenységre való felkészüléshez. Emellett fejleszti a következő készségeket,
kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség, információ-feldolgozási képesség,
önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében, képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra,
kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: Foundational Truths For Christian Living, Charisma House, 2006
Ajánlott nyomtatott tananyag:
New International Version Holy Bible, Zondervan
The Holy Bible New King James Version, Thomas Nelson Publisher
Amplified Bible, Zondervan
The Message, The Bible in Contemporary Language, Eugene H. Peterson, NavPress
NKJV New Spirit-Filled Life Bible, Jack Hayford, Thomas Nelson Publisher
A Visual History of the English Bible, Donald L. Brake, Baker Books, 2008
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Self-Study Bible Course, Derek Prince, Whitetaker House, 2005
Blessing or Curse: You Can Choose, Derek Prince, Chosen Books, 2006
Gifts of the Spirit, Derek Prince, Whitaker House, 2007
Bought with Love: The Divine Exchange at the Cross, Derek Prince, Chosen Books, 2007
Atonement, Derek Prince, Chosen Books, 2000
Mountain Moving Faith, Kenneth E. Hagin, Faith Library Publications, 2014
The Name of Jesus, Kenneth E. Hagin, Kenneth Hagin Ministries, 2007
Bible Study Healing Course, Kenneth E. Hagin, Faith Library Publications, 2002
The Feasts of the Lord, Howard-Rosenthal, Thomas Nelson, 1997
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
Confession Series, Kenneth E. Hagin, Faith Library Publications, 2009
Derek Prince Legacy Radio
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Angol nyelv a szolgálatban 3 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: SPAS3. Kreditérték: 3.
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár. Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Előtanulmányi követelmények: a tanulmányok folytatásához felsőfokú angol nyelvtudás javasolt és
legalább középfokú nyelvtudás szükséges.
Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A számonkérés módja:
beszámoló a választott irodalomból.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A kurzus célja tovább mélyíteni a bibliai, teológiai terminológiával, az egyházi szolgálattal,
közügyekkel és Izraellel kapcsolatos angol nyelvi ismereteket. Az órákon helyet kap a feldolgozott
témakörök szókincsének a gyakorlása és ismétlése. Továbbá, a hallgatók egy szabadon választott
angol nyelvű szakirodalmi könyvet kreatív módon bemutatnak a csoportnak.
Oktatás, számonkérés módszerei, interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek: pár-,
és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok (összefoglalás,
összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg kiegészítés, parafrázis),
infokommunikációs eszközök bevonása, fordítási feladatok, konszekutív tolmácsolási gyakorlat,
könyvbeszámoló, szókincsteszt.
A tantárgy elvégzése hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret bővüléséhez, egyházi szolgálatra,
evangelizációs tevékenységre való felkészüléshez. Emellett fejleszti a következő készségeket,
kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség, információ-feldolgozási képesség,
önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében, képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra,
kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való részvételre, együttműködésre.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
New International Version Holy Bible, Zondervan
The Holy Bible New King James Version, Thomas Nelson Publisher
Amplified Bible, Zondervan
The Message, The Bible in Contemporary Language, Eugene H. Peterson, NavPress
NKJV New Spirit-Filled Life Bible, Jack Hayford, Thomas Nelson Publisher
Visual History of the King James Bible, Donald L. Brake, Baker Books, 2011
Self-Study Bible Course, Derek Prince, Whitetaker House, 2005
Shaping History Through Prayer and Fasting, Derek Prince, Whitaker house, 2002
Judging: When? Why? How?, Derek Prince, Whitaker House, 2001
Derek Prince: A Biography, Stephen Mansfield, Charisma House, 2005
Appointment in Jerusalem, Derek Prince, Whitaker House, 2013
Love: The Way to Victory, Kenneth E. Hagin, Faith Library Publications, 1994
Art of Prayer, Kenneth E. Hagin, Faith Library Publications, 1992
Battlefield of the Mind, Joyce Meyer, Warner Faith, 2002
Jerusalem in Prophecy, Randall Price, Harvest House Publishers, 1998
Inside the Revival, Joel Rosenberg, Tyndale House Publishers, 2010
The Preacher and the Presidents, Nancy Gibbs, Center Street, 2008
The Brotherhood, Erick Stakelbeck, Regnery Publishing, 2013
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
Healing Belongs to Us, Kenneth Hagin
Derek Prince Legacy Radio
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Angol nyelv, kezdő szint 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGE1
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Locsmándi Zsoltné, Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: 2-3 évente (az első vagy a második félévben).
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel (kiválóan megfelelt, megfelelt,
nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy szakmai elsajátításának célja az angol nyelv alapjainak megismerésén túl, nyelvtanulási
stratégiák, kompetenciák elsajátítása, melyek nagyban megkönnyítik a nyelv magasabb szintű
elsajátítását és később önálló nyelvtanulóvá képesek tenni a hallgatót. Rendkívül fontos cél a
sikerélmény megszerzése, mely biztosítékot jelent arra, hogy az elvégzett kurzus után folytatja
nyelvi tanulmányait a hallgató.
Az elérendő szint a Közös Referencia Keret által meghatározott A1 nyelvi szint elérése. Ezen a
szinten a tanuló megérti és kommunikál a közvetlen környezetével kapcsolatos konkrét dolgok
kifejezésére szolgáló mindennapi szavakkal, egyszerű kifejezésekkel. Világos, standard
szövegekben megért lényeges információkat. El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket,
megtalál konkrét információkat mindennapi egyszerű szövegekben. Egyszerű párbeszédet tud
folytatni, információt képes cserélni a mindennapokat érintő témákról. Ki tud tölteni egyszerű
nyomtatványokat, képes megírni néhány soros levelet.
A kurzus során a hallgatók megtanulnak tájékozódni az angol nyelvű Bibliában és
elsajátítanak a hitélethez kapcsolódó alapszavakat angol nyelven.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
New English File, Elementary, Oxeden-Latham-Koenig-Seligson, OUP,2004
Ajánlott nyomtatott tananyag:
New English File, Elementary Workbook, Oxeden-Latham-Koenig-Hudson-Seligson, OUP, 2004
Essential Grammar in Use, elementary, Murphy-Raymond, Cambridge University Press, 2006
English Vocabulary in Use, elementary, Michael McCarthy-Felicity O’Dell, CUP, 2003
Oxford Bookworms Library, Starters to Level One, Oxford University Press
Cambridge Readers, Starters to Level One, Cambridge University Press
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Angol-Magyar kéziszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Magyar-Angol kéziszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2000
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Holy Bible, New International Version, Zondervan
Ajánlott audio tananyag:
www.elllo.org
esl-lab.com
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Angol nyelv, kezdő szint 3 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGE3
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Locsmándi Zsoltné, Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: 2-3 évente (az első vagy a második félévben).
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel (kiválóan megfelelt, megfelelt,
nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy szakmai elsajátításának célja az angol nyelv alapjainak megismerésén túl továbbra is
olyan nyelvtanulási stratégiák, kompetenciák elsajátítása, melyek nagyban megkönnyítik a nyelv
magasabb szintű elsajátítását és később önálló nyelvtanulóvá képesek tenni a hallgatót. Szintén
rendkívül fontos cél a sikerélmény, mely biztosítékot jelent arra, hogy az elvégzett kurzus után
folytatja nyelvi tanulmányait a hallgató.
Az elérendő szint a Közös Referencia Keret által meghatározott A1-A2 nyelvi szint. Ezen a szinten
a tanuló megérti és kommunikál a közvetlen környezetével kapcsolatos konkrét dolgok kifejezésére
szolgáló mindennapi szavakkal, egyszerű kifejezésekkel. Világos, standard szövegekben megért
lényeges információkat. El tud olvasni rövid, egyszerű szövegeket, megtalál konkrét információkat
mindennapi egyszerűbb szövegekben. Egyszerű párbeszédet tud folytatni, információt képes
cserélni a mindennapokat érintő témákról. Ki tud tölteni nyomtatványokat, képes megírni egyszerű,
baráti levelet.
A kurzus során a hallgatók továbbra is gyakorolják a tájékozódást az angol nyelvű Bibliában és
további, a hitélethez kapcsolódó alapszavakat sajátítanak el angol nyelven.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
New Headway, Elementary, Liz and John Soars, Oxford University Press 2000
Ajánlott nyomtatott tananyag:
New Headway, Elementary Workbook, OUP, 2000
Essential Grammar in Use, elementary, Murphy-Raymond, Cambridge University Press, 2006
English Vocabulary in Use, elementary, Michael McCarthy-Felicity O’Dell, CUP, 2003
Oxford Bookworms Library, Starters to Level One, Oxford University Press
Cambridge Readers, Starters to Level One, Cambridge University Press
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Angol-Magyar kéziszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Magyar-Angol kéziszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2000
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Holy Bible, New International Version, Zondervan
Ajánlott audio tananyag:
www.elllo.org
esl-lab.com
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Angol nyelv, középhaladó szint 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANG4PI1
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Locsmándi Zsoltné, Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: a középhaladó tanulmányokat folytathatják mindazok, akik már
teljesítettek egy kezdő angol kurzust (az SZPA-n vagy máshol), vagy (erős) újrakezdők.
Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel (kiválóan megfelelt, megfelelt,
nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A Közös Európai Referencia Keret által meghatározott B1 nyelvi szint (Önálló nyelvhasználó)
elérése, ami alapfokú nyelvtudást jelent.
A nyelvhasználó elboldogul a legtöbb olyan nyelvi szituációban, amely utazás során adódik. Részt
tud venni ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban,
anélkül hogy előtte felkészülne. Ezek a témák pl: család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális
események. Egyszerű szókinccsel képes beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről
és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét, be tudja mutatni terveit.
Fontos szempont az angol nyelv tanulásának megkedveltetése a hallgatókkal, hogy a jövőben
használni tudják a megszerzett tudást hitéleti munkájuk során is.
A kurzus során a hallgatók végigolvassák Márk evangéliumát angol nyelven, miközben megtanulják
az evangélium alapszókincsét, és önállóan is tudnak beszélni róla.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
New English File Intemediate Student's Book, Oxendem-Lahtam-Koenig, OUP, 2006
Kötelező audio tananyag:
New English File Intemediate Class Audio CD, Oxendem, OUP, 2006
Ajánlott nyomtatott tananyag:
New English File Intemediate Workbook, Oxendem-Lahtam-Koenig, OUP, 2006
Oxford Angol Nyelvtan, Coe-Harrison-Paterson, Oxford University Press, 2012
English Grammar in Use, Murphy-Raymond, Cambridge University Press, 2012
English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate, Stuat Redman, CUP, 2011
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Reading and Writing Targets, Evans-Dooley, Express Publishing, 2006
Listening Extra, Miles Craven, CUP, 2004
Speaking Extra, Mick Gammidge, CUP, 2004
Reading Extra, Liz Discroll, CUP, 2004
Oxford Bookworms Library, Level 3-4, Oxford University Press
Cambridge Reades Level 3-4, Cambridge University Press
New International Version Holy Bible, Zondervan
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
www.elllo.org
esl-lab.com
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Angol nyelv, középfokú nyelvvizsga előkészítő 1, 3 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGK1, ANGK3
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: a középfokú nyelvvizsga előkészítő tanulmányokat folytathatják
mindazok, akik már teljesítettek egy középhaladó angol kurzust (az SZPA-n vagy máshol).
Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A jegy kialakításának
módja : szókincstesztek, félév végi zárthelyi dolgozat, órai közreműködés, beadandó feladatok.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.
A kurzus során a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani és szókincs témaköröket vesszük végig. A
négy alapkészség (olvasott-, hallott szövegértés, írás- és beszédkészség) párhuzamos fejlesztése
mellett nyelvvizsgára készítő típusfeladatokat gyakorolnak a hallgatók.
Fontos szempont az angol nyelv tanulásának megkedveltetése a hallgatókkal, hogy a jövőben
használni tudják a megszerzett tudást hitéleti munkájuk során is.
A kurzus során a hallgatók végigolvassák János evangéliumát angol nyelven, miközben
megtanulják az evangélium alapszókincsét, és önállóan is tudnak beszélni róla.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat: jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
New Eurocity B2 Coursebook, Euroexam, 2010
Kötelező audio tananyag:
New Eurocity Coursebook Audio CD, Euroexam, 2010
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Oxford Angol Nyelvtan, Coe-Harrison-Paterson, Oxford University Press, 2012
English Grammar in Use, Murphy-Raymond, Cambridge University Press, 2012
English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate, Michael McCarthy, CUP, 2012
Reading and Writing Targets, Evans-Dooley, Express Publishing, 2006
Listening Extra, Miles Craven, CUP, 2004
Speaking Extra, Mick Gammidge, CUP, 2004
55

Reading Extra, Liz Discroll, CUP, 2004
Oxford Bookworms Library, Level 4-5, Oxford University Press
Cambridge Reades Level 4-5, Cambridge University Press
New International Version Holy Bible, Zondervan
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
www.elllo.org
www.esl-lab.com
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Angol felsőfokú nyelvvizsga előkészítő 1 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGF1
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3. Óraszám: heti 2 óra.
Előtanulmányi követelmények: a tanulmányok középfokú nyelvvizsgának megfelelő szintű
nyelvtudással folytathatók.
Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A jegy kialakításának
módja : szókincstesztek, félév végi zárthelyi dolgozat, órai közreműködés, beadandó feladatok.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja az angol felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés.
A kurzus során a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani és szókincs témaköröket vesszük sorra. A
négy alapkészség
párhuzamos fejlesztése mellett nyelvvizsgára készítő típusfeladatokat
gyakorolnak a hallgatók.
Felsőfokú szinten a nyelvhasználó könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy
biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen,
szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és
fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót
abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasott
szöveg értése, írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az
értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához.
Emellett fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat : jó problémafelismerő és -megoldó
képesség, információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek
megszerzésében,
képesség
konfliktuskezelésre,
kreativitásra,
kezdeményezőkészségre,
csoportmunkában való részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Student's Book, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Kötelező audio tananyag:
Straightforward Advanced Class Audio CD, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Workbook, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Advanced Grammar in Use, Martin Hewings, CUP, 2005
English Collocations in Use Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Successful Writing, Virginia Evans, Express Publishing, 2006
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Common Mistakes at CAE, Debra Powel, CUP, 2008
Succeed in Cambridge CAE Student's Book, Betsis-Mamas, Global ELT, 2010
Advanced Skills, Simon Haines, CUP, 2006
Exam-Fright Killer, Szilvás Izabella, 2007
Penguin Classics
New International Version Holy Bible, Zondervan
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
www.esl-lab.com
www.listenandwrite.com
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Angol felsőfokú nyelvvizsga előkészítő 3 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGF3
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3. Óraszám: heti 2 óra.
Előtanulmányi követelmények: a kurzust azok vehetik fel, akik teljesítették az Angol felsőfokú
nyelvvizsga előkészítő 1-et. (ANGF1).
Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A jegy kialakításának
módja: szókincstesztek, félév végi zárthelyi dolgozat, órai közreműködés, beadandó feladatok.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja az angol felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés.
A kurzus során a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani és szókincs témaköröket vesszük sorra. A
négy alapkészség
párhuzamos fejlesztése mellett nyelvvizsgára készítő típusfeladatokat
gyakorolnak a hallgatók.
Felsőfokú szinten a nyelvhasználó könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy
biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen,
szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és
fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót
abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat : jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Student's Book, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Kötelező audio tananyag:
Straightforward Advanced Class Audio CD, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Workbook, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Advanced Grammar in Use, Martin Hewings, CUP, 2005
English Collocations in Use Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Successful Writing, Virginia Evans, Express Publishing, 2006
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Common Mistakes at CAE, Debra Powel, CUP, 2008
Succeed in Cambridge CAE Student's Book, Betsis-Mamas, Global ELT, 2010
Advanced Skills, Simon Haines, CUP, 2006
Exam-Fright Killer, Szilvás Izabella, 2007
Penguin Classics
New International Version Holy Bible, Zondervan
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
www.esl-lab.com
www.listenandwrite.com
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Angol felsőfokú nyelvvizsga előkészítő 5 – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: ANGF5
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Kenessei Hajnalka
Kreditérték: 3. Óraszám: heti 2 óra.
Előtanulmányi követelmények : A kurzust azok vehetik fel, akik teljesítették az Angol felsőfokú
nyelvvizsga előkészítő 3-at (ANGF3).
Meghirdetés gyakorisága : évente az első félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5). A jegy kialakításának
módja : szókincstesztek, félév végi zárthelyi dolgozat, órai közreműködés, beadandó feladatok.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja az angol felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés.
A kurzus során a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani és szókincs témaköröket vesszük sorra. A
négy alapkészség
párhuzamos fejlesztése mellett nyelvvizsgára készítő típusfeladatokat
gyakorolnak a hallgatók.
Felsőfokú szinten a nyelvhasználó könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy
biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen,
szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és
fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót
abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
A tárgy elsajátítása az idegen nyelvi kulcskompetenciák (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) fejlesztése mellett hozzájárul a teológiai szaknyelvi ismeret fejlődéséhez, az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát szolgáló ismeretek megalapozásához. Emellett
fejleszti a következő készségeket, kompetenciákat : jó problémafelismerő és -megoldó képesség,
információ-feldolgozási képesség, önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésében,
képesség konfliktuskezelésre, kreativitásra, kezdeményezőkészségre, csoportmunkában való
részvételre, együttműködésre.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Student's Book, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Kötelező audio tananyag:
Straightforward Advanced Class Audio CD, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Straightforward Advanced Workbook, Roy Norris, MacMillan ELT, 2007
English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Advanced Grammar in Use, Martin Hewings, CUP, 2005
English Collocations in Use Intermediate, McCarthy-O'Dell, CUP, 2012
Successful Writing, Virginia Evans, Express Publishing, 2006
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Common Mistakes at CAE, Debra Powel, CUP, 2008
Succeed in Cambridge CAE Student's Book, Betsis-Mamas, Global ELT, 2010
Advanced Skills, Simon Haines, CUP, 2006
Exam-Fright Killer, Szilvás Izabella, 2007
Penguin Classics
New International Version Holy Bible, Zondervan
Angol-Magyar nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2009
Magyar-Angol nagyszótár, Országh-Magay, Akadémiai Kiadó, 2002
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2010
Ajánlott audio tananyag:
www.esl-lab.com
www.listenandwrite.com
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Német nyelv 1, 3 (Kezdő szint) – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: NEMET1
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Sallai Adrienn nyelvtanár
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első vagy a második félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy elsajátításának célja a német nyelv alapjainak megismerésén túl olyan nyelvtanulási
stratégiák, kompetenciák elsajátítása, melyek megkönnyítik a nyelv megtanulását és később önálló
nyelvtanulóvá képesek tenni a hallgatót. Szintén rendkívül fontos cél a sikerélmény, mely
biztosítékot jelent arra, hogy az elvégzett kurzus után folytatja nyelvi tanulmányait a hallgató.
A kurzus célja, hogy a hallgató képessé váljon egyszerű, konkrét és világos mondatok
megfogalmazására szóban vagy írásban a következő tartalmi területeken: bemutatkozás, harmadik
személy bemutatása, foglalkozás, szabadidős tevékenységek, étel-ital rendelése étteremben,
vásárlás, lakás-lakóhely jellemzése; továbbá legyen képes egyszerű interakcióra, amennyiben a
másik személy lassan és világosan beszél.
A kurzus során a hallgatók megismerkednek rövidebb részletekkel a német nyelvű Bibliából és így
a hitélethez kapcsolódó alapszavakat is elsajátíthatnak.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Themen aktuell Kursbuch und Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, 2003
Német-magyar kéziszótár függelékkel + NET, Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál, Akadémiai
Kiadó 2010
Magyar-német kéziszótár függelékkel + NET, Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál, Akadémiai
Kiadó, 2011
Die Bibel, Elberfelder Übersetzung, Edition CSV Hückeswagen, 2003
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Német nyelv 5, 7 (Haladó szint) – Választható tantárgy
A tantárgy kódja: NEMET5
Tantárgyfelelős: Locsmándi Zsoltné nyelvtanár
Nyelvtanár: Sallai Adrienn nyelvtanár
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első vagy a második félévben.
A félévi aláírás feltétele a foglalkozások rendszeres látogatása.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A kurzus célja a Közös Európai Referencia Keret által meghatározott B1 nyelvi szinthez (Önálló
nyelvhasználó) tartozó ismeretek felfrissítése, rendszerezése.
A KER B1 nyelvi szint leírása szerint a nyelvhasználó megérti a fontosabb információkat olyan
világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez
kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben,
amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan
témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket
és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és
magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
Fontos szempont a német nyelv tanulásának megkedveltetése a hallgatókkal, hogy a jövőben
használni tudják a megszerzett tudást hitéleti munkájuk során is.
A kurzus során a hallgatók német nyelven olvassák Márk evangéliumát, miközben megtanulják az
evangélium alapszókincsét, és önállóan is tudnak beszélni róla. Ezen kívül szemelvények olvasására
is sor kerül Kevin Howard-Marvin Rosenthal: Die Feste des Herrn, ill. Derek Prince: Segen oder
Fluch? Sie haben die Wahl és Sie werden Dämonen austreiben című könyvéből.
Az oktatás, számonkérés módszerei interaktív, kommunikáció központú nyelvtanítási módszerek:
pár-, és csoportmunka, szituációs gyakorlatok, hallott, olvasott szövegértési gyakorlatok
(összefoglalás, összevetés, összepárosítás, információrés), szókincs bővítés (lyukasszöveg
kiegészítés, parafrázis), infokommunikációs eszközök bevonása, memoriterek, szókincsteszt,
nyelvhelyességi felmérők.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Em Übungsgrammatik – Deutsch als Fremdsprache – Wiederholung der Grundstufe Mittelstufe,
Axel Hering-Magdalena Matussek-Michaela Perlmann-Balme, Hueber Verlag, 2002
Német-magyar kéziszótár függelékkel + NET, Halász Előd-Földes Csaba-Uzonyi Pál, Akadémiai
Kiadó 2010
Magyar-német kéziszótár függelékkel + NET, Halász Előd-Földes Csaba-Uzonyi Pál, Akadémiai
Kiadó, 2011
Die Bibel, Elberfelder Übersetzung, Edition CSV Hückeswagen, 2003
Die Feste des Herrn, Kevin Howard-Marvin Rosenthal, Hit-Verlag Wien, 2000
Segen oder Fluch? Sie haben die Wahl!, Derek Prince, Verlag Gottfried Bernard, 1991
Sie werden Dämonen austreiben, Derek Prince, Internationaler BibelLehrdienst, 1998
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Médiaiskola műveltségi kurzusok – választható tantárgy a Teológia szakon
A tárgy a Média tantárgycsoport tagja. Teljesítése kötelező a médiaiskola elvégzéséhez. A médiaiskola
végzésétől függetlenül is felvehető.

A tárgy kódja: SPMEDIA1
Kreditpont: 8
Előtanulmányi kötelezettségek: Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár, a tárgy oktatói: Grüll Tibor főiskolai tanár, Kulcsár Árpád
docens, Kulifai Mónika tanársegéd, Mondovics Napsugár tanársegéd, Szabó Patrik mb. tanársegéd és
meghívott előadók.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az őszi félévben.
Óraszám: az óraszámot előadásokban adtuk meg. Egy előadás 2x45 perc.
Az oktatás helyszíne: Szent Pál Akadémia Főépület, 6. tanterem.
Az értékelés módja: gyakorlati jegy, írásbeli teszt (kivéve, ha az oktató más tájékoztatást ad).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; a félév tervezett témái, előadói, az előadások száma a félévben (az előadások
időbeli sorrendje a lentiektől eltérő):

-

20. századi egyetemes és magyar történelem, Kulcsár Árpád, 3 előadás
Jogi alapismeretek, a magyar rendszerváltás alapvonalai, Szabó Patrik, 3 előadás
A terrorizmus múltja, jelene és jövője, Besenyő János, 2 előadás
Közgazdasági alapismeretek, Hubert József, 3 előadás
Szociálpszichológia, Kulifai Mónika, 2 előadás
Diplomácia és nemzetközi szervezetek, Uzoni Eszter, 2 előadás
Hét alkotás a 20. századi világirodalomból, Grüll Tibor, 1 előadás
Hét regény a 20. századi magyar valóságról, Grüll Tibor, 1 előadás
Sajtótörténet, Csek Péter, 1 előadás

Ahol külön nem jeleztük, kötelező tananyag: az előadások anyaga. E-mailen kiküldjük, valamint
nyomtatott formában az előadáson közzétesszük.
A különböző előadások részletes tematikája:

20. századi egyetemes és magyar történelem (Kulcsár Árpád)
Az előadások célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet nyerjenek a 20. századi egyetemes történet és magyar
történelem meghatározó folyamatairól. Az egyetemes történet keretében elsősorban a két meghatározó
szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió történetének fő kérdéseit tekintjük át. A
magyar történelem vonatkozásában az ország 20. századi sorsát leginkább meghatározó személyeknek és
folyamatoknak a kérdéskörét vizsgáljuk.

Jogi alapismeretek, a magyar rendszerváltás alapvonalai (Szabó Patrik)
Előadó: dr. iur. et rer. pol. Szabó Patrik MA., teológus, ügyvéd
Az előadások célja a médiaiskolában résztvevő hallgatók számára megfelelő alapismeretek nyújtása a
magyar alaptörvény és a jogi-, valamint államszervezeti felépítés lényegi elemeinek elsajátításához,
közérthető alapvonalakban. Ezt követően a diktatúra lebontásának közhatalmi lépései áttekintése nyomán a
rendszerváltás alapvető közjogi jellegzetességeinek ismertetésére kerül sor.
Tematika: Hack Péter docens
1.
Jogi alapismeretek I. – Állam- és kormányformák, az államszervezet felépítése
2.
Jogi alapismeretek II. – A választási rendszerek összehasonlítása, a hazai választási rendszer
jellegzetességei, az önkormányzati rendszer, és annak működési alapmechanizmusai
3.
A magyar rendszerváltás közjogi és közhatalmi aspektusból
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A fentebb említett témák feldolgozása egyrészről előadás jellegű formában történne, majd azt követően az
előadó a hallgatók fentiek kapcsán aktuálisan felmerülő kérdéseire kísérel meg választ adni. E körben
kapcsolódhatunk a médiaiskola keretében választható más tantárgyak közjogi és/vagy államelméleti
vonatkozásaihoz is.

A terrorizmus múltja, jelene és jövője (Besenyő János)
A terrorizmus meghatározása, eszközei, befolyása, terjedése
A terrorizmus helyzete a különböző földrészeken
Terrorszervezetek
A terrorizmus kezelésének lehetőségei
Irodalom:
 Besenyő János-Prantner Zoltán-Speidl Bianka-Vogel Dávid: Az Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0,
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016.
 Béres János: Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei, PhD
értekezés, Budapest, ZMNE, 2008.
 Fathali M. Moghaddam: Staircase to terrorism, 2005, IN: American Psychologist, Vol. 60, No. 2, pp.
161–169.
 Jim
Zanotti:
Hamas:
Background
and
Issues
for
Congress,
2010,
URL:
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf, letöltés dátuma: 2016.09.22.
 Kis Álmos Péter, ed. (2015) Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek. Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), Budapest.
 Kis Álmos Péter: Háború a nép között, Zrínyi Kiadó, 2016.
 Meir Amit Intelligence Center: Hezbollah: Portrait of a Terrorist Organization, 2012, URL:
http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20436/E_158_12_1231723028.pdf,
letöltés
dátuma: 2016.09.22.
 http://www.counterextremism.com/
 Pew Research Center: III. Iraq and the War on Terrorism, 2006, http://www.peoplepress.org/2005/11/17/iii-iraq-and-the-war-on-terrorism/, letöltés dátuma: 2016.09.22.
 Vass György: Egységes meghatározás a terrorizmusra, Hadtudományi Szemle, 2009. 4. szám. URL:
http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2009/2009_4/2009_4_hm_vass
_10_16.pdf, letöltés dátuma: 2016.09.22.

Közgazdasági alapismeretek (Hubert József)
Az előadások célja, hogy a hallgatókat megismertesse a legalapvetőbb közgazdasági fogalmakkal, és
áttekintést nyújtson a modern gazdaság működésének alapjairól, illetve alapvető intézményeiről. A
résztvevők megismerik az állam gazdaságban betöltött szerepét, az erre vonatkozó fontosabb elméleteket és
iskolákat, ennek keretében betekintést nyerhetnek a gazdasági elemzések alapvető eszközeibe és áttekintjük
az azokhoz kapcsolódó fontosabb mutatószámokat is. A tárgy egyik célja, hogy a hallgatók megismerjék a
gazdasági újságírás nyelvét, és tisztába kerüljenek azokkal a széles körben használt mutatókkal, melyekkel a
hétköznapi újságolvasó rendszeresen találkozik.
A téma oktatása összevont (2x45 perces) előadásokból áll, a félévet teszt jellegű vizsga zárja.
Az előadások részletes tematikája
Előadás Tárgyalt téma
Az állam szerepe a gazdaságban, a magyar költségvetés
1-2
Állam és nemzetgazdaság a globalizáció korában
A gazdaságpolitika elméleti alapjai: közjó, közérdek, államérdek
3-4
A piacgazdaság
Gazdaságpolitika információs alapja, fontosabb mutatószámok
5-6
Monetáris politika, jövedelem politika, verseny politika és a nemzetközi gazdaság fontosabb
intézményei
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Kötelező tananyag: az előadások anyaga.
E-mailen kiküldjük, valamint nyomtatott formában az előadáson közzétesszük.
Ajánlott irodalom
Az ajánlott irodalom az érdeklődők számára a tárgyalt témakörökben való elmélyedést segíti, nem része a
számonkérésnek.
Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába, Akadémia Kiadó, 2014.
Kertész Krisztián: A piaci és kormányzati tökéletlenségek rendszerezése és gazdaságpolitikai összefüggései,
Budapest, 2009.
Előadó
Hubert József, jhubert@hit.hu
Értékelés
A vizsga (valamint az óralátogatás alól) felmentést kap, aki korábban középiskolai vagy egyetemi szinten
közgazdasági oktatásban részesült, és ezt legkésőbb az utolsó előadás idejéig e-mailben kéri (a tanulmányok
igazolása mellett).

Szociálpszichológia (Kulifai Mónika)
Az előadások témája: A meggyőzés szociálpszichológiai aspektusai
Az előadások célja: a meggyőző közlés néhány fontos pszichológiai vonatkozásának bemutatása.
A "premeggyőzés" /a rábeszélés előkészítése/, az igazi és "gyártott" hitelesség, az üzenet "csomagolása", az
érzelmek és a racionalitás szerepe a meggyőzésben, illetve az üzenet elfogadásában – erkölcsi felelősséget is
jelent mind a kommunikátor, mind a befogadó személyét illetően.
Az érett személyiségű, egészséges lelkű ember nem sodródik, nem kiszolgáltatott, nem passzív, nem
közönyös: megvizsgál, megítél dolgokat egyéni és közösségi szinten egyaránt. Felelősséget vállal a
kommunikációjáért és felkészült az őt érintő üzenetek értelmezésére, a megtévesztő manipulációk
leleplezésére. Mit tehetünk ezért?
Értékelés:
A.R.Pratkanis és E.Aronson: A rábeszélőgép c. könyvéről egyoldalas értékelő vélemény készítése.

Diplomácia és nemzetközi szervezetek (Uzoni Eszter)
Az előadások célja
A médiaoktatáson belül a „Diplomácia és nemzetközi szervezetek” blokk célja, hogy a hallgatók betekintést
nyerjenek a nemzetközi politika és diplomácia útvesztőibe, eligazodjanak a különböző nemzetközi
szervezetek szerepkörei között, megismerjék a fontosabb nemzetközi politikai folyamatokat,
összefüggéseket.
Az előadások tematikája
A blokk két előadásból áll. Az első előadáson a hallgatók a diplomácia fogalmával, fajtáival, a különböző
külképviseletekkel, majd az Európai Unióval ismerkedhetnek meg. A második előadáson az ENSZ és
szakosított szervezetei, a NATO, a pánarab szövetségek, és más regionális tömörülések kerülnek terítékre.
A kötelező tananyag az előadások szóban elhangzott információiból, és a hallgatókhoz eljuttatott diákból
áll össze.
Értékelés
Az értékelés a félév végén, írásbeli feladatsorral történik.

Hét alkotás a 20. századi világirodalomból (Grüll Tibor)
Előadásomban a 20. századi világirodalom hét szubjektíven kiválogatott alkotását szeretném bemutatni.
Szándékom szerint a válogatás olyan mérföldkőnek számító – prózai és drámai – műveket tartalmaz,
melyeken keresztül a század legfontosabb eseményeit és társadalmi/politikai folyamatait ismerhetik meg az
olvasók. Ezek a következők: a polgári értékrend fokozatos felbomlása; az abszurd életérzés és világ-látás; a
kommunizmus valósága; a holokauszt szörnyűségei; az egzisztencializmus kiúttalansága; a hidegháború
világa és a tudományos fejlődés ellentmondásai; és végül a totális állam víziója.
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Thomas Mann: A Boodenbrook-ház (1901) [a polgári értékrend bomlása]
Kafka: A per (1914/1925) [az abszurd]
Szolzsenyicin: Gulag-szigetcsoport (1973) [a kommunizmus valósága]
Elie Wiesel: Az éjszaka (1958) [a holokauszt]
Camus: A lázadó ember (1951) [az egzisztencializmus]
Dürrenmatt: A fizikusok (1962) [a hidegháború és a tudományos fejlődés ellentmondásai]
Orwell: 1984 (1948) [a totális állam víziója]

Hét regény a 20. századi magyar valóságról (Grüll Tibor)
Előadásomban hét művet szeretnék bemutatni a 20. századi magyar irodalomból, amelyeken keresztül a
magyar valóság egy-egy szeletére nyílik kilátás. A válogatás erősen szubjektív, de szándékom szerint
tükrözi a főbb történelmi, társadalmi, politikai változásokat. Szempont volt, hogy olyan szerzőket és
műveket válasszak, akiket/amelyeket a hallgatók gimnáziumi tanulmányaik során már részben megismertek,
vagy esetleg filmes adaptáció készült belőlük.
Kosztolányi Dezső: Édes Anna (1926)
Móricz Zsigmond: Rokonok (1929)
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (1934–35)
Ottlik Géza: Iskola a határon (1959)
Örkény István: Egyperces novellák (1968/1979)
Kertész Imre: Sorstalanság (1975)
Spiró György: Feleségverseny (2009)

Sajtótörténet (Csek Péter)
Az előadás célja, hogy vázlatos áttekintést adjon a sajtótörténet főbb állomásairól a legelső újságnak
nevezhető kiadványától napjaink sajtótermékeiig. Az előadás során a hallgatók megismerkednek a sajtó
kialakulásának előfeltételeivel, előzményeivel, majd áttekintik a sajtó kialakulását nemzetközi és hazai
szinten egyaránt, hangsúlyt helyezünk a magyar sajtó kezdetének és virágkorának, illetve legjelentősebb
lapjainak megismerésére. Az írott sajtó mellett természetesen az elektronikus média (rádió, televízió,
internet) kialakulásával és fejlődésével is foglalkozunk nemzetközi és hazai vonatkozásban egyaránt,
érintjük a keresztény sajtó kialakulását, fejlődését, helyzetét is. A téma oktatása egy dupla órában történik.
Tananyag
A vázlatot az órán prezentáció keretében ismerhetik meg a hallgatók, amelyet az óra végén kinyomtatva
átvehetnek.
Előadó
Csek Péter, újságíró-szerkesztő, az ATV Start c. műsorának főszerkesztője (e-mail cím: csek.peter@atv.hu)
Ajánlott és felhasznált irodalom:
 Kókay-Buzinkay-Murányi: A magyar sajtó története
 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet
 Kereszty István: A magyar és magyarországi sajtó időrendi áttekintése
 Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve
 Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon
 Hegedüs István: Sajtó és irányítás
 A rádiózás története: http://www.radiomuseum.hu/torteneti_m.html
 A televíziózás története: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/516.html
 Az internet története: http://hvg.hu/tudomany/20041203interhist
 http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/
 Netes sajtó: http://index.hu/tech/net/2009/06/13/ki_olte_meg_a_nyomtatott_sajtot/
 http://magyarnarancs.hu/belpol/online_hirportalok_-_elomunkahu-71773
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Médiaiskola – Titkos társaságok a történelemben 1 (választható tantárgy)
A tárgy a Média tantárgycsoport tagja, teljesítése nem kötelező a médiaiskolán, ugyanakkor
kreditszáma beszámít a médiaiskola elvégzésébe. A médiaiskola végzésétől függetlenül is felvehető.
A tantárgy kódja: SPMEDIATIT1
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Oktató: Mondovics Napsugár tanársegéd
Vendégelőadó: Morvay Péter
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel
történik.
A tárgy a média tantárgycsoporton belüli választható tárgy, elvégzése nem kötelező a médiaiskola
lezárásához, teljesítésével gyarapítani lehet az egész médiaiskola elvégzéséhez szükséges kreditek számát.
Azoknak is felvehető, akik nem végzik a médiaiskolát.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
“A gondolkodók, a homály e fürkészői, már ma látják az Emberiséget egyetlen nemzetben összeolvadni” írta Victor Hugo éppen 150 éve, 1867-ben a L’Avenir (A jövő) című munkájában. A közvéleményt régóta
foglalkoztatja a kérdés, hogy kik lehetnek azok az emberek, és milyen csoportokban, valamint
szervezetekben egyesülnek, akik tudatosan előre gondolkodnak – akár évszázadok távlatában – a világ és az
emberiség jövőjéről, kívánatosnak tartott irányáról.
E kíváncsiság gyakran szélsőséges véleményekre vezetett: az antiszemiták az emberiség Hugo által említett
“gondolkodóit” zsidó világösszeesküvőknek vélték és vélik beazonosítani. Emiatt a témával kapcsolatos
kutatásokat gyakran eleve konspirációs elméleteknek bélyegezik, és sokan úgy vélik, hogy a kérdés puszta
felvetése is szalonképtelen és veszélyes.
Pedig a titkos társaságok létezése aligha titok. Számtalan publikus bizonyíték és forrás áll rendelkezésre
arról, hogy a történelem kezdete óta rendszeresen működtek olyan csoportok és szervezetek, amelyek teljes
elkötelezettséget vártak el tagjaiktól, cserébe a beavatottaknak elérhetővé tették a rejtett tudást, amit a
közösség birtokolt. A titkos társaságok és tagjaik időnként adnak is információt magukról, ha nem is fedik
fel legbelső működésüket céljaikat. Arra azonban alkalmasak, hogy összeállítsuk évezredes rövid
történetüket, és megkíséreljük felmérni, milyen célokat követtek és követnek korunkban is.
Tematika (I-III. rész: 1. félév, IV. rész: 2. félév)
I. rész: Kezdetek
Bábel, minden misztérium forrása
Hermész, a titkok egyiptomi őrzője
Hogyan civilizálta Fönícia tudásával az ókori világot?
A görög és római misztériumok: Prométheusz, Dionüszosz, Püthagórasz, Mitrász
II. rész: A kereszténység árnyékában
Templomos lovagok: mit hozhattak Jeruzsálemből?
Rózsakeresztesek, alkimisták és a középkor eretnekmozgalmai
A reneszánsz titkos mesterei: Leonardo, Dante, Kepler, Tycho Brahe
III. rész: A Fényhordozó kultusza
Illuminátusok és a felvilágosodás
A szabadkőművesség 33 lépcsője: az ősi tudás új formában
A francia forradalom és az Ész trónra emelése
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Amerika rejtett gyökerei: Washington, az új világ tervezőműhelye
Marx paktuma: a kommunista mozgalom és az okkultizmus
IV. rész: A modern világ rejtett erői
A New Age alapítói: Helena Blavatsky és Alice Bailey
A hatalom titkos körei: páholyokból irányított történelem (Fábiánusoktól a Bilderberg-csoportig)
Titkos társaságok és a nácizmus: támogatott, tűrt, tiltott
“A Sátán füstje a Vatikánban”: a katolikus egyház rejtett körei
Az Egyesült Európától a világegységig: színre lép a globalizmus
Sex and drugs and rock’n roll: hogyan születnek újjá ősi misztériumvallások a tömegkultúrában?
A globális agy: így egyesíti a technológia a világot
A készpénz nélküli pénzvilág: a multinacionális szuperelit szervezetei
A legbefolyásosabb titkos szervezetek: Kik irányíthatják holnap a világot?
“Az igazság odaát van”: Földönkívüliek és a titkos tudás
Egy világ, egy vallás: Mozgalmak a vallások globális egyesítéséért
Bűnbakok és konspirációs-elméletek: a zsidó világuralomtól a kereszténység kriminalizálásáig
Ajánlott irodalom:
Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története, Parlando Stúdió, 2009
Christopher Hoddap – Alice von Kannon: Összeesküvés-elméletek & titkos társaságok, Panem Kiadó, 2015
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Médiaiskola – Angol szakfordítás és médianyelv 1 (választható tantárgy)
A tárgy a Média tantárgycsoport tagja, teljesítése nem kötelező a médiaiskolán, ugyanakkor
kreditszáma beszámít a médiaiskola elvégzésébe. A médiaiskola végzésétől függetlenül is felvehető.
A tantárgy kódja: SPMEDIAANG1
Tantárgyfelelős és nyelvtanár: Locsmándi Éva
Vendégelőadó: Morvay Péter
Kreditérték: 3
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente az első félévben.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel
történik.
A tárgy a média tantárgycsoporton belüli választható tárgy, elvégzése nem kötelező a médiaiskola
lezárásához, teljesítésével gyarapítani lehet az egész médiaiskola elvégzéséhez szükséges kreditek számát.
Azoknak is felvehető, akik nem végzik a médiaiskolát.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A képzést olyan magas szintű angol tudással rendelkezők számára javasoljuk, akik szeretnék ismereteiket
sajtó- és szakszövegek professzionális fordítása irányában bővíteni. A tanfolyam ehhez nyújt gyakorlati
ismereteket, és a megszerzett képességeket a kommunikációban és a médiában (sajtóanyagok és egyéb
médiaforrások fordítása, You Tube videók feliratozása, hatékony online kommunikáció) és egyéb szakmai
területeken (háttéranyagok, összefoglalók elkészítése) hasznosítani tudják. A kiváló eredményt elérők
számára lehetőség nyílik fordítói munkákra pályázni a Patmos Records Kiadónál is.
Ajánlott irodalom:
Bart István – Klaudy Kinga – Judy Szöllősy: Angol fordítóiskola - FORDÍTÁS ANGOLRÓL
MAGYARRA ÉS MAGYARRÓL ANGOLRA, Corvina Kiadó, 2014

71

Médiaiskola gyakorlat – Gyakorlat, választható tantárgy
A tárgy a Média tantárgycsoport tagja, a médiaiskola 3. féléve. Teljesítése kötelező a médiaiskola
elvégzéséhez. Csak olyan médiaiskolások vehetik fel, akik teljesítették a médiaiskola 2. félévét
(SPMEDIA2).

A tárgy kódja: SPMEDIA3
Előtanulmányi kötelezettségek: Médiaiskola szakmai kurzusok (SPMEDIA2).
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár, a tárgy oktatója: Mondovics Napsugár tanársegéd.
Meghirdetés gyakorisága: évente, félévente.
Kreditpont: 8
A gyakorlat ideje: 2017. október 2-től 2018. január 24-ig tart. Ebben az időszakban heti átlag 8 óra
gyakorlat elvégzésével teljesíthető.
A gyakorlat helyszínei, gyakorlatvezetők:
ATV (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31.), Csek Péter, Semsei László, Szlazsánszky Ferenc
Hetek (Hit Park, III. épület), Benkő Gyula
Hit Rádió (1105 Budapest, Szent László tér 16.), Tóth Géza
Hit.hu (Hit Park), Hubert József
Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóság (1107 Budapest, Száva u. 1.), a gyakorlatvezető nevét a félév
során tesszük közzé.
Jelentkezés, időpont egyeztetés, kontakt a Tanulmányi osztályon keresztül (mediaiskola@szpa.hu, 06 1
4322720/867 Szüle Beáta).
A gyakorlat értékelésének módja: gyakorlati jegy. A 8 kreditet 128 gyakorlatban eltöltött óra teljesítésével
lehet megszerezni. A gyakorlatban eltöltött órákat a hallgató a gyakorlatvezető aláírásával ellátott
munkanapló vezetésével igazolja.
A gyakorlati jegy kialakításának módja: A hallgató a gyakorlat befejezésekor rövid, mintegy tíz
mondatos beszámolót ír a gyakorlat során teljesített feladatokról, a gyakorlat során elért eredményeiről és
összefoglalóan értékeli saját teljesítményét. A gyakorlatvezető az intézmény által megadott szempontok
alapján értékeli a hallgató teljesítményét. Az ehhez szükséges nyomtatványt a félév végén a hallgató juttatja
el a gyakorlatvezetőhöz. Az értékelést a gyakorlatvezető maga, illetve a hallgatón keresztül is eljuttathatja a
Tanulmányi osztályra. A gyakorlati jegyet a tárgy oktatója a gyakorlatvezetői értékelés, a hallgató
beszámolója és munkanapló alapján alakítja ki.
Munkanapló és gyakorlat értékelési nyomtatvány a diszpécsernél, illetve a Tanulmányi osztályon
beszerezhető, a Neptun belépő képernyőről (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) letölthető a félév
folyamán.
A média gyakorlat letöltéséhez a következő gyakornoki helyekre lehet jelentkezni:
A különböző helyekre jelentkezni a mediaiskola@szpa.hu címre küldött e-mailben lehet. Határidő:
október 1-e, vasárnap éjfél.
ATV
Start szerkesztősége
Hétköznaponként, naponta maximum 2 fő,
Munkaidő: egyik hallgató: 6:30-11:00 másik hallgató: 9:00-14:00.
Lehetséges időpontok (ezen belül az egyes napokra és „műszakokra” kell jelentkezni): október 5-6; 9-13;
16-20; 24-27; 30, 31, november 2,3; 6-10; 13-17; 20-24; 27-december 1; december 4-8; 11-15; 18-22; 2729; január 2-5; 8-12; 15-19; 22-24;
atv.hu online szerkesztőség
Hétköznaponként, naponta max.1 fő,
Munkaidő: 6:00-22:00, ezen belül bármikor. Egy személynek legalább egy hetet egyhuzamban kell
eltöltenie a területen.
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Lehetséges időpontok (ezen belül egy egész hétre kell jelentkezni, hozzávetőleges órasáv megadásával):
október 9-13; 16-20; 24-27; 30, 31, november 2,3; 6-10; 13-17; 20-24; 27-december 1; december 4-8; 11-15;
18-22; 27-29; január 2-5; 8-12; 15-19;
Nap Híre szerkesztőség
Hétköznaponként, naponta max 1. fő,
Munkaidő: 15:00-19:00
Lehetséges időpontok (ezen belül az egyes napokra kell jelentkezni): október 5-6; 9-13; 16-20; 24-27; 30,
31, november 2,3; 6-10; 13-17; 20-24; 27-december 1; december 4-8; 11-15; 18-22; 27-29; január 2-5; 8-12;
15-19; 22-24;
HETEK
A feladatokra kell jelentkezni, időpontegyeztetés ezt követően.
Újságíró: A novemberben megújuló Hetek keresi az új írástudókat. Ha érdekel a közélet, vagy szeretsz
kutatni és úgy érzed, van tehetséged a cikkíráshoz, akkor csatlakozz a Hetek egyre bővülő csapatához.
Tapasztalt rovatvezetőink koordinálásával a legjobb művek publikálásra is kerülhetnek.
Fotós: Less be a színfalak mögé, örökítsd meg Te a vezető politikusokkal, közszereplőkkel készített
exkluzív interjúink fontosabb pillanatait. A speciális portrékon túl az utcai tüntetések, helyszíni riportok
váratlan mozzanatait is várjuk.
Videós: Ha szeretsz forgatni, vágni, effektelni, sztorit vagy reklámot gyártani, gyere és építsd Te is a Hetek
brandjét.
Korrektor: Szereted a pezsgést? Kíváncsi vagy milyen egy lapzárta és a helyesírásod is hibátlan? Várunk
havonta kettő alkalommal (vagy kedd vagy szerda este) a cikkekben található „elütések” levadászására.
Ráadás: Te lehetsz az első, aki kézbe veheted a legfrissebb cikkeinket.
Visszajavító: Szintén havi két alkalommal várunk (kedd vagy szerda este) hibaelhárítani. A korrektorok
útmutatása alapján kell számítógép segítségével nyelvtanilag tökéletesíteni a megjelenő anyagokat.
HIT RÁDIÓ
A feladatokra kell jelentkezni, időpontegyeztetés ezt követően.
Szerkesztő: a napi élő műsorok szerkesztésében vesz részt. A betanulást követően önállóan is szerkeszt
műsorokat. A betanulás 4 alkalom, hétköznap 10-14 óráig, vagy 16-20 óra között. A gyakorlat során
ugyanezekben az időpontokban két hetente egy alkalommal vállal műsorszerkesztést.
Hírszerkesztő: a Hit Rádió weboldalára ír híreket. Angol nyelvtudás előny. Minimum hetente 1x4 vagy 2x2
óra délelőtt vagy délután.
Hangvágó: A Hit Rádió műsorainak hangvágásában segít, megtanulja az ehhez szükséges programok és
eszközök használatát. Heti 1x4 vagy 2x2 óra egyeztetett időpontban
Magazinműsor szerkesztő: A Hit Rádió újonnan induló magazinjainak szerkesztésében vesz rész, azokat
szervezi, vágja. Heti 1x4 vagy 2x2 óra egyeztetett időpontban.
Műsorvezető: előzetes casting alapján kerülhetnek be, miután szerkesztési gyakorlatot szereztek. Heti 1x4
vagy 2x2 óra
Riporter: A Hit Rádió által kiküldött helyszínekről (sajtótájékoztatók, kulturális események, stb.) telefonon
tudósítja a Rádió hallgatóit. Heti 1x2 óra

HIT.HU
A feladat a gyülekezet online felületeire, kiemelten a hit.hu-ra (de máshová is) kikerülő tartalmak előállítását
végző szerkesztőség segítése, összefoglalók, riportok, interjúk készítésével. A munka heti átlagosan 2 cikk
elkészítése, ami - az aktuális igénytől függően - lehet online (hit.hu, hisz.hu), print (Hetek) vagy televíziós
(Hit Híradó) - illetve ezeknek a felületeknek a Facebook csatornája is.
A munka során betekintést nyerhetsz a különböző médiafelületek eltérő kommunikációs stílusába és
gyakorlatába, és kipróbálhatod magadat különböző újságíró műfajokban is (riporttól az összefoglalón át akár
az interjúig). A gyakornoki idő során egy széles körben használt online tartalommenedzsment felülettel
(Drupal) is megismerkedhetsz. Munkáddal közvetlenül az egyházat segíted, cserébe a szakmai fejlődésedben
folyamatos visszajelzéssel segítünk.
A munkavégzés helyszíne a tartalomkezelő szoftver megismerését, begyakorlását követően saját otthonod is
lehet.
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A gyakornoki pozíciót akár más gyakornoki helyek mellett is felveheted, az elvárt munkaráfordítás
várhatóan heti 8-10 óra.
HIT GYÜLEKEZETE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG
A Hit Gyülekezete oktatási intézményei kommunikációjának, sajtó-, nyomtatott és internetes média
megjelenéseinek, internetes médiafelületeinek fejlesztése, nyomtatott tájékoztató és népszerűsítő kiadványok
készítése, szerkesztése. Az internetes felületek és más kiadványok készítésében való részvétel: cikkírás,
riportok, interjúk készítése, fotózás, kiadványtervezés, -szerkesztés, internetes tartalmak készítése,
szerkesztése stb. Más gyakornoki helyek betöltése mellett is végezhető.
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