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Teológia alapszak - képzési és kimeneti követelmények
a 18/2016 (VIII.5.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet VIII. pontja alapján
Szakfelelős: Dr. Vankó Zsuzsanna (vanko.zsuzsa@sola.hu) tanszékvezető főiskolai tanár
1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia (Theology)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) fokozat
- szakképzettség: teológus
- szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian
3. Képzési terület: hitéleti képzés
4. A képzési idő félévekben: 8 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 240 kredit
6. A képzési célja
Az alapképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során átfogóan
megismerik a kereszténység ősforrását jelentő Biblia eszmerendszerét a maga történelmi
beágyazottságában és művelődéstörténeti összefüggéseivel, ami kiegészül egyháztörténeti,
vallástörténeti és filozófiatörténeti ismeretekkel. Jól tájékozódnak a vallási eszmerendszerek világában,
átlátják azok összefüggéseit az emberiség történelmével és művelődéstörténetével. A képzés
megalapozza a mások vallási, világnézeti, lelkiismereti meggyőződését tiszteletben tartó szemléletet,
illetve magatartást is. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílhat a képzettségüknek megfelelő
munkakör betöltésére egyházi keretben, továbbá ismereteik hasznosítására számos világi hivatás
keretében, és arra is, hogy tanulmányaikat mesterképzésen folytassák valamely más intézményben.
7. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön
rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

9. A képzés főbb tanulmányi területei és a kreditek arányai
A teljes képzési program összesített kredit értéke: 330 kredit
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditszám: 240 kredit
A kötelező tanegység kredit értéke összesen: 192 kredit
A kötelezően választható és szabadon választható tárgyak kredit értéke összesen:138 kredit
(ebből minimum választandó 48 kredit, azaz minimum 2 kurzus/félév)
a) Törzsanyag: 255 kredit
Alapozó ismeretek: 24 kredit
Szakmai törzsanyag: 141 kredit
Szakdolgozathoz kapcsolható kreditek száma: 27 kredit
Kötelezően választható tárgyak (differenciált szakmai ismeretek): 63 kredit
b) Szabadon választható, kiegészítő jellegű szakmai ismeretek: 75 kredit
10. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
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.
11. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
A tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése: gyakorlati jegyek megszerzése, kollokviumok,
szigorlatok és a záróvizsga letétele, a szakdolgozat elkészítése és megvédése.
A záróvizsga részei:
– a szakdolgozat megvédése
– a képzés törzsanyagát felölelő komplex szóbeli vizsga.
12. Az oklevél minősítése
A szigorlatokból számolt számtani átlag és a záróvizsga minősítésének számtani átlaga.

