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Éves kutatási terv (2009-2010-es tanév)
1. Az éves kutatási terv általános jellemzői
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) éves kutatási terve a 2008/09-es
tanév végi tanszéki értekezletek jegyzőkönyvei (tanévre vonatkozó 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 2008. évig naptári év szerinti bontásban állította össze éves kutatási tervét. A
szóban forgó tanévtől azonban – igazodva a Ftv. intézményi Kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégia (továbbiakban KFIS) tanévre vonatkozó értékelési előírásához – éves kutatási tervét
tanévre vonatkozóan rögzíti.
A KFIS 2005-2010 dokumentumban megfogalmazottak alapján az éves kutatási terv
kialakításának szempontjai a következők:
•

a Főiskola intézmény-, és kutatás-fejlesztésre vonatkozó stratégiai céljaiban
megfogalmazott prioritásokhoz való igazodás

•

a Főiskolán folyó oktatásban való hasznosíthatóság

•

gyakorlati hasznosíthatóság (elsősorban a Gyakorlati Teológia Tanszék
vonatkozásában)

•

egyéni, illetve csoportos (tanszéki, illetve tanszékközi) tudományos kutatómunka

•

tudományos eredmények publikálása és képviselete szakmai és ismeretterjesztő
fórumokon

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 a 2009-2010-es tanévben
A KFIS 2005-2010 dokumentumban megfogalmazott stratégiai célok közül a kutatásfejlesztés területén a 2009/10-es tanévben a következő feladatok megvalósítására törekszünk:
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•

A Biblia-oktató és Teológia szakok közötti szakváltás 4 éves folyamatának lezárása,
az első teológia szakos negyedik évfolyam magas színvonalú oktatása, vizsgáztatása

•

Az állandó Biblia-kiállítás terveinek elkészítése (a Főiskola új központi épületében
kerül majd elhelyezésre) (felelős: Nagy Viktóra főiskolai tanársegéd)

•

A szakkönyvtár elektronikus katalógusának befejezése (felelős: Lilik Laura
könyvtárvezető)

•

Az advent mozgalom magyarországi történetének dokumentumait gyűjtő levéltár
létrehozása a Főiskola szakkönyvtára keretén belül (felelős: Holló Péter főiskolai
tanársegéd)

•

A képzéseken induló új tantárgyak megfelelő oktatási anyagának (jegyzetek,
tankönyvek, segédanyagok) kidolgozása és publikálása, a meglévő jegyzetállomány
folyamatos frissítése, átdolgozása. (A 2009/10-es tanévre előirányzott oktatási
segédanyag - fejlesztések részletes felsorolását lásd a tanszékek kutatási terveinél).
(Felelős: Dr. Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes).

•

Az oktatói kar bővítése: Dr. Neparáczki Nándor (óraadóként) és Miomir Cvetanovic
(honosítás után) gyakornok oktatók az Egyháztörténet tanszék munkájába
kapcsolódnak be 2009. szeptemberétől. A Gyakorlati tanszék oktatói létszámának
bővítése is a tervek között szerepel.

•

Az oktatók megfelelő szintű képzettségének és folyamatos továbbképzésének
biztosítása, a beiskolázások és képzések koordinálása és felügyelete (Felelős: Dr.
Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes)
A 2009/10-es tanévben képzésben résztvevő oktatóink:
Ferenczné File Etelka
Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem - zsidó művelődéstörténet
Mesterképzés - államvizsga
Holló Péter
ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Kutatási téma: Szervezett
kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején) – 3-4. félév
Molnár Szabina
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Addiktológiai konzultáns szak - záróvizsga
Nagy Viktória
Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem - Zsidó Vallástudományi Doktoriskola
(Kutatási téma: Dél-Levante késő bronzkori hitvilágának régészeti emlékei,
különös tekintettel a hácóri leletekre) – négy lezárt félév után további kutatások
Prancz Zoltán
Debreceni Egyetem Filozófia Intézet – Humántudományok Doktori Iskola
(Kutatási terület: A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény hit
racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban) – 5-6.
félév, doktori szigorlat
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Takács Szabolcs
ELTE-BTK Fordítástudományi Doktoriskola (Kutatási téma: Az újszövetségi
fogalmak és metaforák magyar nyelvi funkcionális megfeleltetése a kognitív
szemantika tükrében) – 1-2. félév
Végh József
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi
Doktori Iskola (Kutatási téma: véglegesítés alatt – külföldön szerzett PhD
honosítása)
•

A Sola Scriptura negyedéves teológiai szakfolyóirat megjelenése (Felelős: Nagy
Viktória főszerkesztő)

•

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

•

Az előző évekhez hasonlóan tudományos-ismeretterjesztő konferenciák szervezése
vidéki nagyvárosokban (legalább két helyszínen) (felelős: Dr. Horváth Orsolya
oktatási és tudományos rektorhelyettes)

•

A nyári főiskolai tábor szakmai programjának összeállítása és lebonyolítása (felelős:
Dr. Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes)

•

A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási, közművelődési intézményekben és a médiában az ország
több pontján (felelős: Holló Péter főiskolai tanársegéd)

•

Külső szakmai kapcsolatok további erősítése: megjelenés szakfolyóiratokban,
tanulmánykötetekben, részvétel támogatása szakmai konferenciákon, intézményi
együttműködési lehetőségek keresése a kutatásban, stb.

3. A Főiskola tanszékeinek 2009-2010-es tanévi kutatási tervei
3.1. Ószövetség tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2009/2010-es tanévben:
•
•

ószövetségi kronológia és kortörténet
az Ószövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései

Egyéni kutatás:
•
•

•

Dr. Reisinger János tanszékvezető főiskolai tanár: Bibliai jelképek és szimbólumok
Nagy Viktória főiskolai tanársegéd: Bibliai régészet, ezen belül „Dél-Levante késő
bronzkori hitvilágának régészeti emlékei, különös tekintettel a hácóri leletekre”
készülő PhD disszertáció; a PhD proposal (bő témavázlat+irodalom+főbb kérdések és
várható eredmények) egyeztetése; a PhD képzésbe való bekapcsolódás: University of
Wales, Archaeology Department (Dr Louis Steel). Téma: The Pomegranate Motif as a
Decoration in the Southern Part of the Eastern Mediterranean (Levant, Egypt, Cyprus)
from the Late Bronze Age IIA to the Iron Age IIA (ca. 1400-925)
Prancz Zoltán főiskolai tanársegéd: ószövetségi bölcsességi irodalom
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•
•

Ferenczné File Etelka gyakornok: Héber grammatika. „Ávón vagy cháttá – avagy a
bűn fogalma az Ószövetségben” készülő egyetemi szakdolgozat
Bödör Zoltán gyakornok: „Apologetika és a zsidók helyzetének bemutatása Simon
Luzzatto (1583-1663) Értekezés a velencei zsidókról (1638) című írásában” készülő
egyetemi szakdolgozat

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
• Bibliai kronológia (tanszéki közös munka keretében)
• Bibliai jelképek lexikona (Dr. Reisinger János)
• Ószövetségi bölcsességi irodalom jegyzet új kiadás előtti felülvizsgálata (Prancz
Zoltán)
• Héber nyelvkönyv (Ferenczné File Etelka)
• Az Ószövetség világa (Nagy Viktória)
• Bibliai régészet – segédanyag a Biblikumok szakirányú továbbképzéshez (Nagy
Viktória)
Egyéb:
• Tanszéki közös munkát takaró bibliai tárgyú képzőművészeti kiállítások:
A tanszék a következő tanévben is folytatni kívánja a „Rembrandt bibliai tárgyú
rézkarcai” c. kiállítás és Modern magyar képzőművészeti Biblia-kiállítás szervezését.
Az előbbi esetében a már most tudható helyszínek: Polgárdi, Perkáta, Rácalmás.
• Ismeretterjesztő előadások az ország számos pontján (tanszéki közös munka keretén
belül)
3.2. Újszövetségi tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2009/2010-es tanévben:
•
•
•
•

az Újszövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései
újszövetségi apokaliptika
páli levelek (különös tekintettel a Római levélre és a Zsidókhoz írt levélre)
János evangéliuma (exegetikai kutatások)

Egyéni kutatás:
•
•
•

Dr. Szathmáry Sándor tanszékvezető: újszövetségi kortörténelem
Dr. Horváth Orsolya főiskolai docens: páli levelek, János evangéliuma exegetikai
kutatások
Takács Szabolcs főiskolai tanársegéd: Római levél (exegetikai kutatások), Zsidókhoz
írt levél, Jézus példázatai

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
•
•
•
•
•

János evangéliuma jegyzet első féléves anyagának megírása (a második félév anyaga
elkészült) (Dr. Horváth Orsolya)
Páli levelek új tantárgy segédanyagának megírása (Dr. Horváth Orsolya)
A Zsidókhoz írt levél tantárgy meglévő segédanyagának átdolgozása főiskolai
jegyzetté (Takács Szabolcs)
Samuele Bacchiocchi Halhatatlanság vagy feltámadás? c. könyvének lefordítása
(Takács Szabolcs)
Jézus Krisztus apokalipszise IV. kötet (Dr. Vankó Zsuzsanna)
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Egyéb:
•

Tanszéki közös munka keretében János evangéliuma készülőben lévő jegyzet fordítási
munkálatai (Dr. Horváth Orsolya, Takács Szabolcs)

3.3. Rendszeres teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2009/2010-es tanévben:
•
•
•
•

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

Egyéni kutatás:
•
•
•

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár: a bibliai tanítások rendszere
Dr. Hováth Orsolya főiskolai docens: hermeneutikai kérdések a Bibliában
Prancz Zoltán tanársegéd: „A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény
hit racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban” készülő PhD
disszertáció

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
•
•
•
•

A Biblia tanításainak rendszere jegyzet átdolgozása, publikálása könyv formában (Dr.
Vankó Zsuzsanna)
„Hermeneutikai kérdések a Bibliában” témakörben tanulmány publikálása (Dr.
Horváth Orsolya)
„Az öneszmélés fenomenológiája – A fenomenológiai redukció fogalma Husserl késői
filozófiájában” c. könyv megjelenése (PhD disszertáció) (Dr. Horváth Orsolya)
segédanyagok a Rendszeres teológiai szemináriumhoz (Prancz Zoltán)

Egyéb:
• részvétel rendszeres teológia tárgykörébe tartozó témákkal a Főiskola által szervezett
konferenciákon
3.4. Gyakorlati teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2009/2010-es tanévben:
•
•
•

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
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Egyéni kutatás:
•
•
•

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető: lelkészi etika
Végh József főiskolai docens: családgondozás, a kommunikáció elmélete és
gyakorlata
Molnár Szabina gyakornok: addiktológia, a fogyatékkal élő emberek lelkigondozása,
kateketika

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
•
•
•

Kateketika jegyzet (Molnár Szabina, Dr.Vankó Zsuzsanna)
A Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés segédanyagainak további
fejlesztése, összeállítása (Dr. Vankó Zsuzsanna, Molnár Szabina)
PhD disszertáció megírása pedagógia témakörben (külföldön szerzett tudományos
fokozat honosítási eljárása keretében) (Végh József)

Egyéb:
•

Mivel a tanszék munkája gyakorlati jellegű, a tanszék oktatói folyamatos
lelkigondozói, tanácsadói tevékenységet végeznek, ismeretterjesztő előadásokat
tartanak szerte az országban

3.5. Egyháztörténeti tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2009/2010-es tanévben:
•
•
•

felekezettörténet, azon belül a 20. századi magyarországi kisegyházak története
magyarországi és nemzetközi adventtörténelem
állam-egyház viszony Magyarországon a 20. században

Egyéni kutatás:
•
•

Dr. Köbel Szilvia mb. tanszékvezető, főiskolai docens: állam-egyház Magyarországon
a 20. században
Holló Péter főiskolai tanársegéd: „Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha
diktatúra idején” (PhD kutatási téma)

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
•
•

Felekezettörténet jegyzet átdolgozása (Holló Péter)
„A magyarországi református egyház a XIX. század második felében” tanulmány
publikálása (Holló Péter)

Egyéb:
•

Kutatócsoport létrehozása – cél: egyház és állam kapcsolatának vizsgálata az 1945-90
közötti időszakban – különös tekintettel a H. N. Adventista Egyházra. A kutatócsoport
koordinálását Dr. Köbel Szilvia tanszékvezető főiskolai docens látja el. A cél a múlt
eszmei alapon történő tisztázása. A feldolgozás szempontjait, illetve a kutatás menetét
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a tanszék oktatóival egyeztetve Dr. Köbel Szilvia állítja össze. A kutatócsoport
munkájába Dr. Vankó Zsuzsanna (Rendszeres Teológia Tanszék) is bekapcsolódik.
A fenti feladatok tervezett teljesítési határideje: 2010. szeptember 01. – a kutató- és
alkotómunka sajátosságainak figyelembevételével.

Budapest, 2009. július 2.

Dr. Horváth Orsolya
oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor

A szenátus jóváhagyta:

2009. augusztus 28.
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