
Dániel könyve kiegészítés (szeminárium) 

tantárgyleírás 

 

Az ismeretkör: egyéb, ismeretkörbe nem rendelt tantárgyak 

Tantárgyai: 1.) Dániel könyve kiegészítés (3 kr.) 

 

(1.) Tantárgy neve: Dániel könyve kiegészítés Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: szabadon választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60% elmélet, 40 % 

gyakorlat 

A tanóra típusa: szeminárium 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): tanári 

magyarázat és hallgatókkal közös megvitatás. 

A számonkérés módja: (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy  

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a kötelező irodalom és a félévhez kapcsolódó bibliai fejezetek 

ismerete.   

 

A számonkérés módja: félévközi órai munka és félév végi írásbeli vizsga. A vizsga a félév teljes anyagát 

lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli vizsgára 60 perc áll 

rendelkezésre. A vizsgán Biblia használható, ezeket a főiskola biztosítja. A vizsgára való jelentkezés, a 

vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a szerint történik.  

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban 

rögzített szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az 

értékelés után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. A gyakorlati jegy a félévközi órai munka 

(25%) és a félév végi írásbeli dolgozat érdemjegyéből (75%) áll össze. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7.-8. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Nagy prófétai könyvek 2. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

Dániel könyve az Ószövetség egyik fontos apokaliptikus irata, amelynek hatástörténete igen jelentős, 

megjelenik már az Újszövetség egyes irataiban is. A kurzus az alapozó félévhez kapcsolódóan Dániel 

könyve eszkatológikus szemléletét vizsgálja részletesebben és összehasonlítja azt az Újszövetségi főbb 

eszkatológikus kijelentéseivel. 

 

Témakörök: 

1. A Biblia eszkatológikus szemlélete. 

2. Dániel könyve eszkatologikus szemlélete. 

3. Összevetés Jézus ún. nagy apokaliptikus beszédével a szinoptikus evangéliumokban. 

4. Összevetés Pál Thesszalonikaiakhoz írt 2. levele eszkatológikus kijelentéseivel. 

5. Összevetés Jelenések könyve eszkatológikus szemléletével. 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

 Buda Péter: A Biblia eszkatológikus szemlélete (kézirat) 

Ajánlott irodalom 

 Huber Lipót: A Messiás megjelenésének ideje Dániel próféta szerint, in: Hittudományi Folyóirat, 

1902. december 15. 

 Young, Edward J.: The Prophecy of Daniel. A Commentary, Wm. B. Eerdmans Publishing 

Company Grand Rapids, Michigan, (April 28, 2009). ISBN 978-0802863317 

 Walls, Jerry L. The Oxford Handbook of Eschatology (Oxford Handbooks), Oxford University 

Press, 2010. ISBN 13-9780199735884. 

 McDowell, John C. -Kirkland, Scott A.: Eschatology (Guides to Theology), Eerdmans, Grand 

Rapids, Michigan, 2018. ISBN 13-9780802864581 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- Alapszintű ismereteket a Biblia eszkatológiai szemléletéről.  

- Alapozó ismereteket a prófétikus irodalom jellegzetességeiről, értelmezésének történetéről és legfőbb 

irányairól. 

- Alapismereteket a Biblia (ezen belül Dániel könyve) egyetemes emberi kultúrában nyomon követhető 

hatástörténetéről. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére. 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére. 

- Képes arra, hogy élőszóban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel érveljen mellette, vagy 

dialógusban, vitában vegyen részt. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes. 

- Meghallgatja, mérlegeli mások álláspontját, tiszteletben tartja az övétől eltérő vallási, lelkiismereti 

meggyőződést. 

- Kritikai észrevételeit és saját álláspontját a retorika szabályait követve, indulat nélkül fogalmazza meg és 

képviseli. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

- Autonóm személyiség, a csoport többi tagjával együttműködve képes részt venni a közös feladatok 

megoldásában. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda Péter tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): nincs 

 


