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Képzéseink
•

Teológia alapképzés (BA) (8 félév, 240 kredit)
• Biblia-alapú lelkigondozás – szakirányú
továbbképzés (2 félév, 60 kredit), diplomásoknak
•
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FELVÉTELI A TEOLÓGIA SZAKRA

Feltételek: érettségi bizonyítvány, kitöltött jelentkezési lap,
önéletrajz.
• Jelentkezési határidõ: minden évben június 15.,
vagy pótfelvételi esetében: augusztus 20.
Az írásbeli vizsgához Máté evangéliuma ismerete szükséges;
szóbeli felvételi: beszélgetés a jelentkezés motivációjáról.
• További információk (a felvételi idõpontja, felvételi vizsga stb.):
https://sola.hu/felveteli-tajekoztato/
• Cím: Sola Scriptura Te o ló gi ai Fõ is ko la
tanulmányi osztály
2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A • sola@sola.hu
•

FELVÉTELI A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE

Feltételek: képzettséget igazoló diploma, kitöltött jelentkezési
lap, önéletrajz.
• Felvételi nincs.
• Jelentkezési határidõ: minden évben augusztus 20.
• Cím: Sola Scriptura Te o ló gi ai Fõ is ko la, tanulmányi osztály
2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A • sola@sola.hu
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zeretettel várjuk fõiskolánkon, amelynek levelezõ
munkarendje hallgatóbarát: a konzultációs alkalmakat munkaszüneti napokon tartjuk. Képzéseink
világnézeti, vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül
nyitottak mindenki számára. A hallgatók lelkiismereti
szabadságának tiszteletben tartása alapelv.

Képzéseink
•

Teológia alapképzés (BA)
(8 félév, 240 kredit)

•

Biblia-alapú lelkigondozás
– szakirányú továbbképzés
(2 félév, 60 kredit)

•
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Tantárgyak a teológia alapszakon
< ALAPOZÓ ( RÉSZBEN TÖRTÉNETI , RÉSZBEN RENDSZERES TEOLÓGIAI ) TÁRGY

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája (2 félév)
< RENDSZERES TEOLÓGIAI TÁRGYAK

F

õiskolánk egyedi színt képvisel a magyarországi teológiai fõiskolák sorában. A neve alapvetõ információkat
közvetít: mindenekelõtt arra utal, hogy az oktatás
középpontjában a Biblia áll, történelembe ágyazottságával,
eszmerendszerével, hatástörténetével. Utal továbbá az írásmagyarázati elvre, amely az ilyen témájú tárgyak oktatásánál
érvényesül: az önértelmezés, a belsõ magyarázati elvek figyelembevétele alapszempont, azaz tényszerûségre törekszünk
a bibliai iratok eszmei tartalmának feltárásánál. A teológiai
megjelölés arra utal, hogy a bibliai eszmék összefüggõ rendszerbe foglalása is cél, amelyhez hozzákapcsolódik a keresztény teológiatörténetre való kitekintés.
A bibliai iratgyûjtemény önmagában is hatalmas irodalom,
melyhez sok szállal kapcsolódik a világirodalom és a magyar
irodalom számos alkotása. A bibliai történelem közel két évezredet ölel fel, amely számos ponton összefügg a világtörténelemmel. A Biblia és az egyetemes mûvelõdéstörténet tehát
elválaszthatatlan egymástól. A hallgatók a Biblia hatástörténetével, a Biblia és a mûvészetek kapcsolatával is ismerkedhetnek
tanulmányaik során.
Intézményünk alapítási éve 1992. Oktatóink esetében hangsúlyt fektetünk nemcsak a szakmai képzettségre, hanem a jó
elõadókészségre és a hallgatókhoz való szolidáris viszonyulásra
is. Lehetõvé tettük, hogy a fõiskolai elõadások hanganyagai
az interneten is hozzáférhetõk legyenek, ami megkönnyíti a
vizsgákra való felkészülést.
Az átlagos hallgatói létszám 200 fõ. A fõiskola nem vesz
igénybe állami támogatást a mûködéséhez. A hallgatói költségtérítés a teológia alapképzésen 50 ezer Ft/félév, a szakirányú
továbbképzéseken 30 ezer Ft/félév.

Bibliai etika és antropológia (3 félév)
A Biblia tanításainak rendszere (4 félév)
Rendszeres teológiai szeminárium (2 félév)
< ÓSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZATI TÁRGYAK

Genezis (1 félév)
Izrael története (4 félév), Az Ószövetség világa (1 félév)
Zsoltárok könyve (1 félév), Nagy prófétai könyvek (2 félév)
Ószövetségi bölcsességi irodalom (1 félév)
Messiási jövendölések (2 félév)
< ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZATI TÁRGYAK

Jézus élete (2 félév), Jézus példázatai (2 félév)
János evangéliuma (1 félév)
Az apostoli kor története (2 félév)
Római levél (1 félév), Páli levelek (2 félév)
Jelenések könyve (1 félév)
< EGYHÁZTÖRTÉNETI TÁRGY

Egyetemes egyháztörténelem (2 félév)
< GYAKORLATI TEOLÓGIA

Lelkigondozástan (2 félév)
< SEGÉDTUDOMÁNYOK

Egyetemes vallástörténet (2 félév), Filozófiatörténet (2 félév)
Kutatásmódszertan (1 félév), Szakdolgozati konzultáció (4 félév)
Szakdolgozati elõkészítõ szeminárium (1 félév)

Választható tárgyak:
< RENDSZERES TEOLÓGIAI TÁRGY

Egyház, állam, lelkiismereti szabadság (2 félév)
< ÓSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI TÁRGYAK

A Biblia népei (1 félév)
Ószövetségi héber és arám nyelv (8 félév)
Dániel könyve (további fejezetek) (1 félév)
< ÚJSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI TÁRGYAK

Újszövetségi görög nyelv (8 félév)
János evangéliuma (további fejezetek) (1 félév)
Római levél (további fejezetek) (1 félév)
Jelenések könyve (további fejezetek) (1 félév)
< EGYHÁZTÖRTÉNETI TEOLÓGIAI TÁRGYAK

2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A
• Levélcím: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A
• www.sola.hu • sola@sola.hu
• +36-20/379-6260
• Intézményi azonosító: FI70788
•

facebook.com/solascripturafoiskola
youtube.com/user/solafoiskola

Magyarországi egyháztörténelem (2 félév)
Felekezettörténet (2 félév)
< GYAKORLATI TEOLÓGIAI TÁRGYAK

Homiletika elmélet (1 félév)
Homiletika szeminárium (1 félév)
Hermeneutikai mûhely (8 félév)
< A BIBLIA ÉS A MÛVÉSZETEK

Biblia és irodalom (2 félév), Biblia és zeneirodalom (2 félév)
Biblia és képzõmûvészet (2 félév)

