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Éves kutatási terv (2008 )
1. Az éves kutatási terv általános jellemzői
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) éves kutatási terve a 2008
januári tanszéki értekezletek jegyzőkönyvei (éves kutatási tervei) alapján készült el. Az éves
kutatási terv összeállításának folyamatát az E1-2 kódú, „Az éves kutatási terv és oktatói
szakmai programok összeállítása és felügyelete” c. eljárásrend szabályozza.
A Főiskola Kutatási-fejlesztési innovációs stratégiájában (2005-2010) (továbbiakban KF
2005-2010) megfogalmazottak szerint az éves kutatási terv kialakításának szempontjai:
➢ A Főiskola intézmény- és kutatásfejlesztési stratégiai céljaiban megfogalmazott
prioritásokhoz való igazodás;
➢ A Főiskolán folyó oktatásban való hasznosíthatóság;
➢ tudományos fokozatok megszerzése;
➢ szakmai, tudományos és ismeretterjesztő publikációkban való megjelenés;
➢ gyakorlati hasznosíthatóság.
A Főiskola éves kutatási tervét a tanszékek és a Tudományos Tanács készíti elő, majd a
Főiskola egyéb szervezeti egységeivel való egyeztetés után a szenátus fogadja el. Az éves
kutatási terv elkészítésének, koordinálásának és értékelésének felelőse a tudományos
rektorhelyettes.

2. Az éves kutatási terv legfontosabb elemei 2008-ban
A KF 2005-2010-ben megfogalmazott stratégiai célok közül a kutatásfejlesztés területén a
2008. évben a következő feladatok megvalósítására törekszünk:
➢

az állandó Biblia-kiállítás terveinek elkészítése (a főiskola új központi épületében
kerül majd elhelyezésre), (felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor);

➢

a szakkönyvtár
könyvtárvezető);

elektronikus

katalógusának
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befejezése

(felelős:Lilik

Laura

➢

az advent mozgalom magyarországi története dokumentumait gyűjtő levéltár
létrehozása a Főiskola szakkönyvtára keretén belül (felelős Holló Péter oktató);

➢

amennyiben a MAB engedélyezi a szabad bölcsészet alapképzési szak indítását, a szak
indításával kapcsolatos teendők lebonyolítása (felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor);

➢

Az új képzéseken induló tantárgyak megfelelő oktatási anyagának (jegyzetek,
tankönyvek, segédanyagok) kidolgozása és publikálása, a meglévő jegyzetállomány
folyamatos frissítése, átdolgozása. (A 2008-as évre előirányzott oktatási segédanyagok
részletes gyűjteményét lásd a tanszékek kutatási terveinél). (Felelős: Dr. Borbás
Gabriella oktató).

➢

Az oktatói kar bővítése: Dr. Végh József pszichológus részidős alkalmazásba kerül
2008 februárjától a Gyakorlati Tanszéken. (A lelkigondozástan és a családgondozás c.
tantárgyak oktatása lesz a feladata).

➢

Az oktatók megfelelő szintű képzettségének biztosítása, a beiskolázások és képzések
koordinálása és felügyelete (Felelős:Dr. Tonhaizer Tibor tudományos rektorhelyettes).
A 2008-as évben képzés alatt álló oktatóink:
Ferenczné File Etelka
Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem zsidó művelődéstörténet
mesterképzés III. évf. 2. félév és IV. évf. 1. félév.
Holló Péter
Felvételi az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájába
2008 tavasza;
Tervezett téma: Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha diktatúra
idején.
Sikeres felvételi esetén terv: a 2008/09-es tanév első félévének
teljesítése.
Horváth Orsolya
ELTE-BTK, Filozófiatudományi Doktoriskola, Fenomenológia Program,
disszertáció védése 2008. tavasz.
Téma: Az öneszmélés fenomenológiája – A fenomenológiai redukció fogalma
Husserl késői filozófiájában.
ELTE-BTK, német bölcsész szak, III. évfolyam.
Molnár Szabina
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Addiktológiai konzultáns
szak.
Nagy Viktória
Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem Zsidó Vallástudományi Doktoriskola
folytatása 2008/09. tanévben a III. évfolyamon.
Téma: „Dél-Levante késő bronzkori hitvilágának régészeti emlékei, különös
tekintettel a hácóri leletekre”.
Terv: ösztöndíj megpályázása a Jeruzsálemi Héber Egyetemre Visiting
Research Fellow-ként. Konzulens tanár Dr. Sharon Zuckermann régész.
Prancz Zoltán
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Debreceni Egyetem, Filozófia Intézet,
Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola.
Téma: A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény hit
racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban.
Terv: a 2007/2008. tanév, II. féléve és a 2008/2009. tanév I. féléve
programjának teljesítése.
Takács Szabolcs
ELTE-BTK, Modern angol és amerikai irodalom doktori program
Téma: : Vallási témák és bibliai motívumok az angol modernista költészetben
és prózában.
Terv: a 2007/2008-as tanév II. félévi és a 2008/2009-es tanév I. félévi
programjának teljesítése.
➢

a Sola Scriptura negyedéves teológiai szaklap számára új nyomda keresése (Felelős:
Nagy Viktória főszerkesztő).

➢

A tanszékek közötti kutatómunka keretén belül a Fordítói Munkacsoport
tevékenységének koordinálása (Dr. Vankó Zsuzsanna rektor).

➢

A „Bibliai jelképek és szimbólumok” című könyv lektorálásának és kiadásának
irányítása (Felelős: Dr. Reisinger János szakfelelős).

➢

Konferenciák szervezése: 2008. február 24 Bibliakonferencia Debrecenben
(ismeretterjesztő jelleggel szélesebb közönség számára), 2008. május 16 A rendszeres
teológiai tanszék által szervezett tudományos konferencia. (vendégelőadókkal,
meghívottak elsősorban a főiskola hallgatói) (Felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor).

➢

A nyári főiskolai tábor szakmai programjának összeállítása (Felelős: Nagy Viktória
általános rektorhelyettes).

➢

Az E4-3 „Pályázatfigyelés és pályázatírás” eljárásrend kidolgozása. (Felelős: Nagy
Viktória általános rektor-helyettes).

➢

2008 tavaszán (legkésőbb május) a 2008/09-es TDK konferencia pályázatának kiírása
(Felelős: Horváth Orsolya a Tudományos Tanács elnökhelyettese).

➢

A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási -, közművelődési intézményekben és a médiában. (Felelős:
Molnár Szabina oktató).
A 2008-as évben tervezett tudományos-népszerűsítő programok a Bibliáról:
Holló Péter: előadások a Bibliáról
(Budapest, XVIII. kerület Szabó Ervin Pestszentlőrinci Fiókkönyvtár; XIV.
kerület Kassák Könyvtár, III. kerületi Művelődési Ház )
Nagy Viktória: Régészeti feltárások Izrael földjén
(Tiszakécske, Városi Könyvtár, Budapest XIV. kerület Kassák Könyvtár)
Dr. Reisinger János: előadások a Bibliáról
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(Miskolc, Debrecen, Nagykőrös, Esztergom, Szeged,
Tiszaújváros művelődési házai)
januártól március 23.-ig minden második és negyedik vasárnap tárlatvezetés a
Magyar Nemzeti Galéria Zichy-kiállításán
Dr. Vankó Zsuzsanna: előadások a Bibliáról
(Budaörs, Bleyer Jakab Általános Iskola; Székesfehérvár Megyei Művelődési
Központ (Barátság Háza), Békéscsaba Megyei Könyvtár)

A feladatok rögzítésre kerülnek a főiskola Feladatkövető Rendszerében, feladatforrás: Éves
kutatási terv – 2008.

3. A Főiskola tanszékeinek 2008. évi kutatási tervei
3.1. Ószövetség tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2008-ban:
➢
➢

ószövetségi kronológia és kortörténet
az Ószövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései

Egyéni kutatás:
➢
➢

➢
➢

Dr. Reisinger János tanszékvezető: Bibliai jelképek és szimbólumok.
Nagy Viktória tanársegéd: Bibliai régészet, ezen belül „Dél-Levante késő bronzkori
hitvilágának régészeti emlékei, különös tekintettel a hácóri leletekre” készülő PhD
disszertáció.
Prancz Zoltán tanársegéd: Prédikátor könyve.
Ferenczné File Etelka gyakornok: Héber grammatika, „Ávón vagy cháttá – avagy a
bűn fogalma az Ószövetségben” készülő egyetemi szakdolgozat.
a Fordítói
Munkacsoportban való részvétel.

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok 2008-ban:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bevezetés az Ószövetség könyveihez (Dr. Reisinger János), az Ószövetség tanszék
oktatói által eddig megírt tanulmányokból;
Mózes III. könyve jegyzet átdolgozása (Dr. Reisinger János);
Héber nyelvkönyv (Ferenczné File Etelka);
Az Ószövetség világa (Nagy Viktória);
Bibliai régészet – segédanyag a Biblikumok szakirányú továbbképzéshez (Nagy
Viktróia);
Izrael története jegyzet átdolgozása (Nagy Viktória).

Határidő: 2008 december 31.
Tervezett szakmai út:
➢

Ásatás Hácórban (Nagy Viktória).
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3.2. Újszövetségi tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2008-ban:
➢
➢
➢
➢

az Újszövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései,
újszövetségi apokaliptika;
Pál apostol teológiája;
János evangéliuma (exegetikai kutatások).

Egyéni kutatás:
➢
➢
➢
➢

Dr. Szathmáry Sándor tanszékvezető: Újszövetségi kortörténelem, a Fordítói
Munkacsoportban való részvétel.
Dr. Vankó Zsuzsanna főiskolai tanár: A Hegyibeszéd (exegetikai kutatások), a
Fordítói Munkacsoportban való részvétel.
Horváth Orsolya adjunktus: Pál apostol élete és teológiája, János evangéliuma
exegetikai kutatások, a Fordítói Munkacsoportban való részvétel.
Takács Szabolcs tanársegéd: „Vallási témák és bibliai motívumok az angol modernista
költészetben és prózában”készülő PhD disszertáció ; A páli levelek (exegetikai
kutatások); a Fordítói Munkacsoportban való részvétel.

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok 2008-ban:
➢
➢
➢
➢
➢

Újszövetségi kortörténet jegyzet (Dr. Szathmáry Sándor);
János evangéliuma jegyzet átdolgozása (Horváth Orsolya);
Pál apostol élete és teológiája tantárgy segédanyagának összeállítása (Horváth
Orsolya);
Római levél jegyzet átdolgozása (Takács Szabolcs);
Jézus példázatai jegyzet átdolgozása (Takács Szabolcs).

Határidő: 2008 december 31.
3.3. Rendszeres teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2008-ban:
➢
➢
➢
➢

az Egyháztörténeti tanszékkel együttműködve adventtörténelmi és felekezettörténeti
kutatások;
bibliai antropológia;
vallásfilozófia;
teológiatörténet;

Egyéni kutatás:
➢
➢

➢

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető: a bibliai antropológia témakörén belül az
érzelmek kutatása, összevetésben a filozófiai és a pszichológiai antropológiával.
Hováth Orsolya adjunktus: doktori disszertáció védése 2008. tavaszi félévében Az
öneszmélés fenomenológiája – A fenomenológiai redukció fogalma Husserl késői
filozófiájában.
Prancz Zoltán tanársegéd: „A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény
hit racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolatok-ban” készülő
PhD disszertáció. Az isteni „VAGYOK” jelentése a modern filozófia tükrében, Test és
lélek – félreérthető antropológiai fogalmak a Bibliában és az antik filozófiában.
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Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok 2008-ban:
➢
➢
➢

Az adventmozgalom története (Dr. Tonhaizer Tibor, Dr. Vankó Zsuzsanna);
a Biblia tanításainak rendszere jegyzet átdolgozása (Dr. Vankó Zsuzsanna);
segédanyagok a Rendszeres teológiai szemináriumhoz (Prancz Zoltán).

Határidő: 2008. decemer 31.
A feladatok rögzítésre kerülnek a főiskola Feladatkövető Rendszerében, feladatforrás: Éves
kutatási terv – 2008.
Tervezett szakmai konferencia:
Időpont: 2008. május 16. (péntek).
Cím: A Biblia és az emberi gondolkodás, Bibliai orientációjú gondolkodók.
Előadók: külsős előadók: Dr. Kocziszky Éva, Dr. Fabiny Tibor, valamint Dr. Reisinger János
és a Rendszeres teológiai tanszék oktatói.
Az előadások tervezett időtartama: 30 perc + 15 perc vita.
3.4. Gyakorlati teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2008-ban:
➢
➢

➢

bibliai alapelvek szerinti házassággondozás és gyermeknevelés;
a szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása (az addiktológiai kutatások
eredményeinek értékelése, bibliai alapon álló gyakorlati lelkigondozói módszertan
kidolgozása;
lelkészi etika.

Egyéni kutatás:
➢
➢
➢
➢

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető: lelkészi etika.
Dr. Végh József főiskolai docens : családgondozás.
Dr. Borbás Gabriella Dóra docens: szenvedélybetegségek, kábitószerfüggők
lelkigondozása.
Molnár Szabina gyakornok: addiktológia, a fogyatékkal élő emberek lelkigondozása,
kateketika.

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok 2008-ban:
➢
➢

Kateketika jegyzet (Molnár Szabina, Dr.Vankó Zsuzsanna);
A Bibliaalapú lelkigondozástan szakirányú továbbképzés segédanyagainak
összeállítása a 2008/09-es tanévre: „A szenvedélybetegségek” (Felelős: Dr. Borbás
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Gabriella Dóra); „Haldoklók és gyászolók lelkigondozása”, (Felelős:Dr. Vankó
Zsuzsanna).
Határidő: 2008.december 31.
A feladatok rögzítésre kerülnek a főiskola Feladatkövető Rendszerében, feladatforrás: Éves
kutatási terv – 2008.
Egyéb tervezett tevékenység:
➢

Májusban és júniusban egy-egy gyakorlati nap szervezése a Bibliaalapú
lelkigondozástan szakirányú továbbképzés hallgatói számára csoportfoglalkozásokkal.

3.5. Egyháztörténeti tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2008-ban:
➢
➢
➢
➢

17. századi amerikai puritán vallási mozgalmak, különös tekintettel az evangelical és a
fundamentalista irányzatokra;
felekezettörténet, azon belül a 20. századi magyarországi kisegyházak története;
a Rendszeres Teológiai Tanszékkel együttműködve adventtörténelmi kutatások;
állam-egyház viszony Magyarországon a 20. században.

Egyéni kutatás:
➢
➢
➢

Dr. Tonhaizer Tibor tanszékvezető: magyarországi egyháztörténelem.
Dr. Köbel Szilvia docens: állam-egyház Magyarországon a 20. században.
Holló Péter gyakornok: „Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha diktatúra
idején” (tervezett PhD kutatási téma).

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok 2008-ban:
1. Az adventmozgalom története (Dr. Tonhaizer Tibor, Dr. Vankó Zsuzsanna).
Határidő: 2008. december 31.
Tervezett külső kapcsolat:
➢

Publikálás külső teológiai vagy egyháztörténeti szaklapokban (Theologiai Szemle,
Sárospataki Füzetek, Egyháztörténeti Szemle stb).

➢

Kapcsolatkeresés
tanszékével.

a

kolozsvári

Protestáns
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Teológiai

Intézet

egyháztörténeti

Dr. Tonhaizer Tibor
oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor
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