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ZÁRÓVIZSGA 
Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

Teológia alapszak 
 

 

A záróvizsgára vonatkozó általános szabályokat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 59.§-61.§ 

tartalmazza (letölthető: https://sola.hu/alapdokumentumok/).  

 

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a hallgatók átfogó tudásának vizsgálatára 

irányul, különös tekintettel az összefüggésekre.  

 

A záróvizsga része a szakdolgozat megvédése. A védés során a hallgatónak össze kell foglalnia 

szakdolgozata főbb téziseit és válaszolnia kell a bizottság által a szakdolgozattal kapcsolatban 

feltett kérdésekre.  

 

A képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a záróvizsga az alábbi szakmai 

kompetenciáknak való megfelelést méri:  

 

a) Alapismeretek a teológiai tudományágak mindegyikét illetően.  

b) A Biblia átfogó tartalmi ismerete, továbbá a Biblia keletkezéstörténete és a bibliai 

történelem ismerete, kapcsolópontok a világi történelemmel.  

c) A kereszténység alaptanításainak rendszeres teológiai megközelítésű ismerete, különös 

tekintettel a keresztény etikára.  

d) Alapismeretek, biztos tájékozódás az egyetemes egyháztörténetet illetően.  

e) A Biblia kapcsolata az egyetemes művelődéstörténettel, különös tekintettel a Biblia és 

a művészetek kapcsolatára.  

f) Alapvető készség az összehasonlító vallástörténetben való eligazodásra.  

g) Bevezetés szintű alapismeretek a gyakorlati teológia fő területeit illetően.  

h) Alapvető készségek elsajátítása az egyes szakterületekhez tartozó irodalom 

feltárásához, vallási eszmék értékeléséhez, az egyetemes művelődéstörténetben való 

eligazodáshoz. A gyakorlati, mindennapi életben a keresztény etika alkalmazása, mások 

vallási és lelkiismereti meggyőződésének a tiszteletben tartása. 

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, valamint a közzétett 

kritériumoknak (lásd: https://sola.hu/letoltheto-anyagok/) megfelelően elkészített, és a 

konzulens által legalább elégséges javasolt érdemjegyre értékelt szakdolgozat. Nem bocsátható 

záróvizsgára az a hallgató, aki a főiskolával szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem 

tett eleget. A záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő 

vizsgaidőszakban, valamint a hallgatói jogviszony megszűnése után, öt éven belül, bármely 

vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.  
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A záróvizsgán a hallgatók az alábbi témakörökből (5 témakör, 65 tétel) adnak számot 

tudásukról: 

 

1. Bibliai történelem (BT)  

o Az ószövetségi Izrael története (7 tétel) 

o Jézus élete (5 tétel) 

 

2. Írásmagyarázat (IR)  

o A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája (4 tétel) 

o Zsoltárok könyve (1 tétel) 

o Ószövetségi bölcsességi irodalom (2 tétel) 

o Nagy prófétai könyvek (4 tétel) 

o Messiási próféciák (3 tétel) 

o Jézus példázatai (3 tétel) 

o János evangéliuma (2 tétel) 

o Római levél (2 tétel) 

o Páli levelek (2 tétel) 

o Jelenések könyve (3 tétel) 

 

3. Rendszeres teológia (RT) 

o Bibliai etika és antropológia (6 tétel) 

o A Biblia tanításainak rendszere (9 tétel) 

 

4. Egyház- és vallástörténet (EV) 

o Egyháztörténelem (6 tétel) 

o Vallástörténet (3 tétel) 

 

5. Gyakorlati teológia (GYT)  

o Lelkigondozástan (3 tétel) 

 

Az adott vizsgaidőszakban érvényes záróvizsga tételsort a főiskola az előző szemeszter végéig 

honlapján (lásd: https://sola.hu/letoltheto-anyagok/) közzéteszi, valamint a záróvizsgára 

jelentkező hallgatók számára közvetlenül is rendelkezésre bocsájtja.   

 

A záróvizsgára az erre rendszeresített jelentkezési lap (lásd: https://sola.hu/kervenyek/) 

benyújtásával a tavaszi félévben legkésőbb április 15-ig, az őszi félévben legkésőbb november 

15-ig kell jelentkezni. 

 

A záróvizsga menete: 

 

- A záróvizsgát a hallgató egy minimum 3 tagból álló bizottság előtt teszi. 

- A hallgató 50 perc felkészülési időt kap a minden témakörből (BT, IR, RT, EV, GYT) 

kihúzott 1-1 tétel (összesen 5 tétel) kidolgozására. 

https://sola.hu/letoltheto-anyagok/
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- A tételek kifejtésére tételenként 8 perc áll a hallgató rendelkezésére. 

- A záróvizsga keretén belül történik a szakdolgozat védése is: a hallgató kb. 8 percben 

tömören ismerteti szakdolgozatának gondolatmenetét, személyes felismeréseit a 

témával kapcsolatban, illetve válaszol a bíráló által megadott kérdésekre. 

- A záróvizsga sikertelen, ha bármely tétel osztályzata elégtelen.  

- A záróvizsgán póttétel húzására nincs lehetőség. 

- A záróvizsga ismétlésekor csak az elégtelen minősítésű témakörből szükséges 

javítóvizsgát tenni, melyre a következő vizsgaidőszakban van lehetőség. 

 

A záróvizsga értékelése: 

 

A záróvizsga minősítését a záróvizsga tételekre, valamint a szakdolgozat minősítésére (bírálat 

+ védés) kapott érdemjegyek súlyozott átlaga1 adja. A záróvizsga minősítése a következő: 

 

 kiváló  5,00 

 jeles  4,51–4,99 

 jó  3,51–4,50 

 közepes  2,51–3,50 

 elégséges 

     elégtelen 

 

 2,00–2,50 

     1,00-1,99 

 

A szóbeli felelet tételenkénti értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

 

(a) Jeles (5) osztályzat adható, ha a hallgató a teljes tananyagot elsajátította, azt a 

szóbeli vizsgán összefüggően, önállóan adja vissza, az ellenőrző kérdésekre 

hibátlanul felel.  

(b) Jó (4) osztályzat adható, ha a hallgató az egész anyagot alaposan ismeri, lényegi 

hibát nem ejt feleletében, de néhány részletre nem terjed ki a figyelme, illetve a 

folyamatos számadásban akadozik.  

(c) Közepes (3) osztályzat adható, ha a hallgató az anyag egészét tekintve 

tájékozott, de néhány kérdésben pontatlan vagy bizonytalan, részletkérdésekben 

többször hibázik, felkészülése nem elég alapos.  

(d) Elégséges (2) osztályzat adható, ha a hallgató felkészültsége az érdemjegy 

megszerzéséhez szükséges követelményeket minimális szinten teljesítette.  

(e) Elégtelen (1) az értékelése annak a hallgatónak, akinek a tudásában alapvető 

hiányosságok vannak, további ismeretek nem építhetők a megszerzett tudására. 

Elégtelen osztályzat és a vizsgából kizárás jár meg nem engedett eszközök és 

módszerek alkalmazása esetén is. 

 

                                                           
1 A szakdolgozat minősítése duplán számít. 


