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Éves kutatási terv (2022)
1. Az Éves kutatási terv összeállítása és értékelése
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban főiskola) az Éves kutatási terv elkészítését
és az oktatók tudományos-kutatói értékelését folyamatként, operatív szinten az E1-2 jelű, „Az
éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete” c eljárásrendben
szabályozza és fejleszti. Az oktatói tudományos-kutatói munka értékelését és az intézményi
szintű Éves kutatási terv összeállítását a főiskola Tudományos Tanácsa végzi el az E1-2
eljárásrendben megadott szempontok és mérőszámok szerint. Az értékelést és az intézményi
szintű Éves kutatási tervet a szenátus hagyja jóvá, az éves intézményi önértékelés keretében.
Az intézményi szintű Éves kutatási terv az oktatók által készített éves kutatási tervek, a
tanszékekkel való konzultáció, továbbá a vonatkozó Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia
(továbbiakban KFIS) alapján készül. Az egyéni kutatási terveket az oktatók az éves önértékelés
idején készítik el, az E1-2 eljárásrend mellékletében található formalap kitöltésével. Ez az
adatlap segít abban, hogy intézményi szinten összesíteni tudjuk a következő évre szóló egyéni
kutatási terveket.
A formalapon szereplő kategóriák:
 továbbképzésen való részvétel,
 segédanyagok, jegyzetek készítése,
 egyéb publikációk (terjedelem és megjelenés helye alapján különbségtétel az
értékelésben),
 külső tudományos publikáció hivatkozása saját publikációra,
 munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplések (pl. tudományos konferencia),
 egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, TDK vezetés stb).

Főiskolánk méreteinél fogva a tanszékekkel és egyes kutatói műhelyek koordinátorával való
konzultáció személyesen, vagy rövid írásbeli összefoglaló bekérésével történik. A vonatkozó
KFIS 2018/2019-2023/2024 az intézmény weboldalán nyilvánosan is elérhető.

2. Az éves terv legfontosabb elemei 2022-ben
a) A KFIS 2018/2019-2023/2024-ben megfogalmazott stratégiai célok megvalósításának
éves tervezése


A 2020-ban kialakult járványhelyzet elhúzódása szükségessé tette egy új stratégiai cél
meghatározását és azonnali megvalósítását. A főiskola az online oktatásra való
átállással együtt a 2020/2021-es őszi tanévtől kezdve intézményi szinten egységesítette
a távoloktatást, amit a teachable platform keretein belül alakított ki. Minden aktuálisan
futó kurzus megjelenik a távoloktató felületen, ahol a hallgatók megtalálják az oktatási
napokon

elhangzott

online

órák

video-felvételeit,

az

aktuális

jegyzeteket,

segédanyagokat, kiegészítő anyagokat és a tanári instrukciókat. A távoloktató platform
felületén hallgatók és oktatók közvetlenül is tudnak kommunikálni. A teachable felület
egyfajta üzenőfal is az oktatók számára, ahol minden hallgatót egyszerre tudnak elérni.
A járványhelyzet alakulásától függetlenül a 2022-es évben is fenntartani kívánt cél,
hogy a hallgatók visszajelzései alapján kedvelt távoloktató felület megmaradjon és
megtörténjenek rajta az aktuális frissítések. A főiskola épületén belül 2022-ben
megvalósuló stúdió lehetővé teszi majd a távoloktatási felületre felkerülő video-és
hangfelvételek minőségének javítását.


A főiskola alagsori részében 2022-ben is folytatódnak a belső munkák, az év első
harmadában várhatóan befejeződik a stúdióhelyiség kialakítása. A tervek szerint a
főiskola oktatói ebben a rögzített kamerákkal, megfelelő világítással és hangosítással
ellátott stúdióban tudják majd elkészíteni a technikailag jó minőségű – órai, vagy órán
kívüli – előadásaikat. A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirathoz kapcsolódó tervezett
podcastok is ezen a helyen készülnek majd. A stúdióban folyó munkához technikai
személyzet segítségét is lehet igényelni, akik a felvétel elkészítésétől a vágásig minden
feladatot el tudnak majd végezni.
Az alagsorban a stúdió mellett egy kisebb kiállítótér is elérhetővé válik, ahol a Biblia
világához köthető időszaki kiállításokat szeretnénk megvalósítani. A korábban
Bibliamúzeumként meghatározott stratégiai cél egyelőre ebben a kiállítótérben
valósulna meg.



A főiskola folyamatos stratégiai célként tekint az oktatók szakmai továbbképzésére. Az
oktatók egyéni kutatási tervei alapján a 2022-es naptári évben várható: 1 oktató doktori
fokozatának megszerzése, 1 oktató doktori disszertációjának leadása, 1 oktató két
doktori képzésen is a doktori disszertációját írja, 1 oktató megkezdi PhD tanulmányait.




A MAB ajánlásainak megfelelően, egy új, 180 kredites teológiai alapképzési szak
kidolgozása.
A partneri kapcsolatok intézményi szintű fejlesztése belföldön és külföldön a közös
oktatói-kutatói munka, továbbá szakmai gyakorlat céljából. A tervek szerint 2022-ben
2 oktatónk fog más felsőoktatási intézményben is oktatási és/vagy kutatási
tevékenységet folytatni.

 A mobilitási ablak kereteinek, majd részleteinek kidolgozása. A hallgatók ösztönzése
és motiválása a részvételben.


Az éves tudományos konferencia és egy szabadfőiskolai nap megszervezése az
intézményen belül. A konferencia megemlékezik majd a főiskola fennállásának 30.
évfordulójáról is.

 A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási és közművelődési intézményekben, valamint a médiában és
az online térben.
 A járványhelyzet miatt évek óta elmaradt főiskolai szintű TDK meghirdetése 2022
őszére.
 A hallgatók tanulástámogatása az előző évekhez hasonlóan kiemelt stratégiai cél. A
kiegészítő konzultációk, vizsgafelkészítések és hallgatói fórum-beszélgetéseket online
formában szervezzük meg, hogy minden levelezős hallgatónk részt tudjon benne venni.
b.) Tanszékek közötti műhelymunka és munkacsoportok
A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység
összehangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik.


Ószövetségismeret műhely: A közös tanszéki munka célja 2024-ig egy teljes
Ószövetségismeret jegyzet elkészítése, amelynek egyes fejezetei már vázlatosan
rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes ószövetségi könyvek bevezetéstani ismereteit,
tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét, főbb eszmei
mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a tanszék
minden tagja részt vesz. A kutatócsoport célja a még nem feldolgozott ószövetségi
könyvek kutatása, különös tekintettel a nagy prófétai könyvekre, valamint a Leviticusra.
Leviticus könyvének feldolgozásában egy hallgató is részt vesz.



20. századi egyháztörténelem műhely: A műhely munkájában részt vevő oktatók közös
kutatási témája: A szakrális és temporális kapcsolatának változó teológiái a 20.

században: 1. Totalitárius ideológiák és kereszténység: az elnyomástól a kollaborációig
és a nyílt együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és posztmillenarista
társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és kereszténység.


Biblia-fordítás revíziós műhely: a Károli-féle bibliafordítás revideálására létrejött,
tanszékek közti munkacsoport célja, hogy a Károli-féle fordítás még fennmaradó,
tisztázandó kérdéseire választ találjon. Ezekben az esetekben nem csupán nyelvi
kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok feltárása is
elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. A 2022-es évben várhatóan elkészülhet teljes
Példabeszédek és Zsoltárok könyvének fordítása és további újszövetségi szakaszok.



Fordítói munkacsoport: A munkacsoport egyrészt a tanszékek által fontosnak ítélt
idegen nyelvű könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. Másrészt a
munkacsoportban dolgozó oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló,
magyarul gyengén, vagy egyáltalán nem beszélő hallgatók oktatását, oktatási
segédanyaghoz jutását és vizsgáztatását segíti. A Fordítói munkacsoport munkájában
jelenleg több hallgató is részt vesz.



A főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a több mint 20 éve
folyamatosan megjelenő Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztősége. A
papír árának emelkedése miatt a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat a korábbi évi 4
példányszám helyett 2022-től 3 lapszámmal jelenik meg, ahol a 3. lapszám bővített
terjedelmű lesz. További terv a lap arculatának megújítása, önálló logo és weboldal
kialakítása, ahol a nyomtatott lapszámok megjelenése közötti időszakokban is
olvashatóak lennének rövidebb cikkek, könyv-és cikkajánlók, előzetesek a következő
lapszámból, emlékeztetők a korábbi lapszámokban megjelent tanulmányokra és
lehallgathatóak lennének hosszabb-rövidebb podcastok is. Igény szerint előfizetőink
számára biztosítani szeretnénk, hogy a 2022-től megjelenő lapszámokat elektronikusan
is elérhessék.



A Gyakorlati Teológia Tanszék oktatói egy közös, várhatóan több éves munka munka
keretében kezdenek hozzá egy Lelkigondozástan jegyzet megírásához.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
Évszám: 2022.
Név: Bödör Zoltán
A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

területek,

A bibliai héber nyelv grammatikája és a héber nyelv története

Folyamatos kutatás

A Héber Biblia szövegkiadásainak története
való

Publikációk:

Felvételi az OR-ZSE doktori iskolájába
A Sola Scriptura lapban a Héber szavak nyomában sorozat folytatása legalább két cikkel

2022.
december
megjelenéssel

31-ig

tervezett

A bibliai héber nyelvet leíró saját jegyzet teljes tematikájának elkészítése

2022.
augusztus
tematikával

31-ig

elkészült

További feladatlapok összeállítása a Bibliai héber nyelv tantárgyhoz

Folyamatosan

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

A Zsoltárok, Példabeszédek és Jónás könyvéhez
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;

A
Tanulmányozó
Biblia
projektmunkában
részvétel
(együttműködésben a Protestáns Média Alapítvánnyal)
Folyamatos szaklektori munka a kiadvány lábjegyzeteihez

nyelvi

konzulensként

Folyamatosan

stb.)

A Biblia egyes részeinek saját fordítása
Példabeszédek könyve fordításának befejezése
További zsoltárok fordítása az eredetiből

Folyamatosan

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
2022.
név: Buda Péter
Megnevezés

Egyéni kutatási területek, célok 1. The Church as a “Growing City”: the Conceptual Link Between Pope Francis’ Universal
Internationalism and His Theology of Inculturation and Interreligious Dialogue
2. A League of Nations under Divine Law? The Emergence of a Religious Paradigm of
International Order as a Response to Global Collapse

Továbbképzéseken
részvétel

való PhD tanulmányok folytatása (teológia és International History and Politics területeken)

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány

1. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében, 4.
rész
2. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében, 5.
rész
3. Egyetemes vallástörténet jegyzet átdolgozásának folytatása

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
1. PhD tanulmányok keretében (University
of Bristol, Egyesült Királyság)
2. PhD tanulmányok keretében (Graduate
Institute of International and
Development Studies, Genf)
2022. február - 2022. december, 4-5.
szemeszter
1. Sola Scriptura teológiai folyóirat, 2022.
május
2. Sola Scriptura teológiai folyóirat, 2022.
december
3. 2022. szeptember

Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon kívüli Sola Scriptura Teológiai Főiskola éves tudományos konferenciája
tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)

Segédanyagok

2022. május

Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés; stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Budai Zsófia
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

területek,
való

Publikációk:

Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia alapszak
Fogyatékkal élők lelkigondozása jegyzet

folyamatos

2022. december

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Teachable távoktatási felület segédanyagainak továbbfejlesztése (A Biblia és az irodalom,
Fogyatékkal élők lelkigondozása)

2022. december

ÉVES KUTATÁSI TERV

TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Holló Péter
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

területek,

Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a Kádár-korszakban (doktori disszertáció)

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
Disszertáció benyújtása – 2022. február

való

Publikációk:

A kisegyházak helyzete 1944–1956 között. In: Keresztény társadalmi mártírium 1944-1956.
(tanulmány)

elkészült, megjelenés alatt

Ismeretterjesztő bibliai-egyháztörténelmi előadások (Szeged, Debrecen stb.)

Igény szerint 2022. folyamán

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Dr. Kocsis Péter
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

területek,

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

A vallásteológián belüli pluralista álláspontok alaposabb elemzése és ezek eredetének a
modernitás eszmeiségével való kapcsolatának vizsgálata.

D’Costa, Pannikkar
(2022-ben folyamatos)

Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 11. fejezetének elemzése és 20. századi hatástörténetének
feltérképzése

2022. során folyamatos, publikálás az év
vége felé

Cikk publikálása Raimon Panikkar munkássága főbb elemeinek kritikai bemutatásáról
(Lelkipásztor)

2022. Q2

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány

2022. Q3

Könyv vagy főiskolai jegyzet

Cikk publikálása a modernitás és a kereszténység összefüggésrendszeréről. (Sola Scriptura)

Jegyzet átdolgozása

2022. Q3
A Páli levelek című jegyzet újabb fejezetekkel (3-5) történő kiegészítése (SSTF)

Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

Sola konferencián előadás „Panikkar ontológiai pluralizmusa a Biblia mérlegén” témakörben

2022. Q2

Előadás és szeminárium a Sola nyári táborban

2022. 08

tanulmányozása

Egyéb

Tanítás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

2022. tavaszi és őszi félév

(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Jelenések könyve ismeretterjesztő sorozat ZOOM-on, felvétellel

2022. tavaszi félév

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Dr. Kocziszky Éva
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

területek,

Az alvás az irodalomban és a művészetben
Német költészet

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
2 tanulmány publikálása
Két előadás
konferencián

tervezése

tudományos

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

2 tudományos konferencián előadás

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Kovács Zoltán
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

területek,
való

Publikációk:

Zsidókhoz írt levél

Recenzió

(többszerzős, 1 tanulmány)

Biblia-tanulmányok
2022/1,
Könyvkiadó, Budapest, 2021.

BIK

Biblia-tanulmányok
2022/2,
Könyvkiadó, Budapest, 2022.

BIK

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet

Genezis

Jegyzet átdolgozása

(többszerzős, … tanulmány)
Folyamatos
Részvétel a Biblia-fordítás revíziós műhely munkájában.

Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Nagy Sándor
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

területek,
való

Publikációk:

1.

Recenzió

2.

Főiskolai jegyzet: Lelkigondozástan (csak a saját tantárgyaimhoz tartozó témák
megírása) hátralévő 3 fejezetének megírása.
Látni és látszani könyv megírása

1.
2.

2022. első három negyedévében
2022. októberére

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés)

1. Ismeretterjesztő lélektani előadások bibliai nézőpontból: online formában, országos
promócióval
2. Podcast csatorna indítása „Mindennapi lelki küzdelmeink” címmel.

1.folyamatosan, egész évben
2. 2022. márciusától havonta 1 adás

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.
név: Nagy Viktória
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

A filiszteusok vallása az anyagi kultúra és az írott források tükrében

disszertáció, tervezett 1. leadási határidő:
2022 szeptember, 2. leadási határidő: 2022
december

német nyelvtanfolyam

nyelvvizsga 2022 végéig

területek,

való

Publikációk:
Recenzió

1-4. cikk vagy tanulmány a Sola Scriptura szakfolyóiratba

Tanulmány

A Biblia világa c. könyv

Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések

A főiskola szabadfőiskolai előadásán, vagy a tudományos konferenciáján való részvétel

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Igény szerint TDK témavezetés, gyülekezeti képzés, nyári tábori előadás és szeminárium,
továbbá online előadások
Az SSTF főszerkesztői munkája

2021 folyamán a Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóiratba
A tervezett könyv megírása 20-50 oldalig

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2022.

név: Dr. Prancz Zoltán

Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
célok

A Petrosz – petra szójáték nyelvi problematikája. Péter apostoli primátusa Mt. 16:18ra épülő állításának és tagadásának vizsgálata eszmeileg indifferens megközelítést
lehetővé tevő héber/arámi nyelvi elemeken keresztül.
A szofizmus konstruktív és destruktív megnyilatkozásai, ezek bibliai megjelenései

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
Tudományos
publikáció

előadás

és/vagy

Tudományos
publikáció

előadás

és/vagy

való

Nietzsche és az erős keresztény ember – „A pislogó gyertyabél” is idővel Iványi Gábor 70. születésnapja
világosságot és meleget adó lánggá erősödhet
alkalmából rendezett tudományos
Recenzió
konferencia tanulmánykötete, Wesley
Tanulmány
János Teológiai Főiskola (amennyiben
megjelentetik a szervezők)
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Publikációk:

Jegyzet átdolgozása
1-4. cikk vagy tanulmány igény és lehetőségeim szerint a Sola Scriptura
szakfolyóiratba

Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon Biblical hermeneutic in Pascal's Pensées
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Igény és lehetőségeim szerint részvétel a főiskola tudományos konferenciáján és a
nyári szemináriumon
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Igény szerint TDK témavezetés.

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus
konferencia: Hermeneutika vagy a
bibliai szövegértelmezés változatai.
2022. 08. 23-25.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
2022.
név: Dr. Vankó Zsuzsanna
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

2024 szeptember a Veritas Kiadó és a
főiskola közös kiadásában

területek,
Írásmagyarázat területén a Tanulmányozó Biblia kiadásra való előkészítése folytatása
Rendszeres teológia területén a Biblikus rendszeres teológia című kötet írása, összeállítása

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

2022 szeptember a Spalding Alapítvány
kiadásában, vagy esetleg más kiadóval
próbálkozva

való

Publikációk:

Könyvek:

Recenzió

Az ember és az igazság című, 2001-ben kiadott könyv átdolgozása, második kiadásra való
előkészítése

2022 február 28.; a Spalding Alapítvány
kiadásában

Biblikus rendszeres teológia (A könyv A bibliai tanítások rendszere című főiskolai jegyzet
mellett kötelező olvasmányként a főiskolai tananyagok közé is bekerül)

2022 szeptember 30.; a Spalding
Alapítvány kiadásában, vagy esetleg más
kiadóval próbálkozva

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Cikkek tervezett témái:
A hit általi megigazulás tanulmánysorozat folytatásaként a 10-12. rész megírása
Roger Williams élete és munkássága

2022 január végéig Kürtszó folyóirat,
2022/1. számába

Recenzió:
Erik W.Gritsch: Veszélyes lelkiségek című könyvét illetően (Hermeneutikai kutatóközpont;
Budapest 2021)

2022 február eleje; Sola lapba 2022/1-es
vagy 2-es számába

2022 május; Sola lap 2022/3. számába
Munkaköri előadásokon kívüli
tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
ismeretterjesztő
szereplés, TDK
stb.)

Lektorálás:
fordítás,
előadás,
témavezetés;

Roger Williams: Az üldözés véres tana (1644) című könyve fordításának a lektorálása

2022 október

Ismeretterjesztő előadások:
Az elrejtőzködő Isten valósága c. előadássorozat folytatása 7-8. rész
2022 január-február

