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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-FejlesztésiInnovációs Stratégiájának 2008-2009-es tanévre vonatkozó
értékelése
Bevezetés
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) a kutatási-fejlesztési-innovációs
stratégiájának (továbbiakban KFIS), a főiskola éves kutatási tervének és az oktatók
tudományos tevékenységének értékelését a „KFIS 2005-2010” dokumentumban a
következőképpen irányozza elő:
„A Főiskola Kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának, éves kutatási tervének és az
oktatók
tudományos
tevékenységének
kiértékelését
előirányozza
a
Főiskola
minőségpolitikája. Megvalósítását folyamatként, operatív szinten (eljárásrendben) kell
szabályozni és fejleszteni.
Az értékeléseket az oktatási és tudományos rektor-helyettes végzi el: a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia esetében a FTV.-ben szabályozott időben (FTV. 6. § 3.), az éves kutatási
terv és az oktatói tudományos tevékenység esetében minden naptári év végén. Az értékelést a
TT [Tudományos Tanács] és a szenátus hagyja jóvá. A fenti tevékenységekkel és
dokumentumokkal kapcsolatos adatokat az oktatási és tudományos rektor-helyettes továbbítja
az adatkérő szervek felé.” ∗
A FTV. 6.§ 3 a következőképpen rendelkezik: „A felsőoktatási intézmények - legkésőbb a
tanév befejezését követő kilencven napon belül - nyilvánossá teszik, a honlapjukon
bemutatják oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységüket, azok legfontosabb
területeit, az aktuális eredményeket.”
A Főiskola a KFIS 2008/2009-es tanévre vonatkozó értékelését a KFIS 2005-2010, és a
2008-as naptári évre vonatkozó Kutatási terv alapján végzi el.

A
fenti
dokumentumokban
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A biatorbágyi új intézményi központ épülete tető alatt van. Alap-villanyszerelés,
válaszfalak, vakolás két szinten kész. A befejezéshez pénzügyi forrásra várunk, amely a
főiskola herceghalmi ingatlanjának eladásából folyik be.

A hivatkozott dokumentumok mindegyike megtalálható a Főiskola honlapján. Az éves kutatási terv
összeállítása és az oktatók tudományos tevékenységének értékelése 2008-tól a KFIS törvényben előírt tanévi
értékeléséhez igazodva ugyancsak tanévre vonatkozóan történik. (Vö. E1-2 eljárásrend, 2008-as évre vonatkozó
intézményi Önértékelési jelentés, valamint Éves kutatási terv 2009/10-es tanév c. dokumentumokat)


















A „Magyarországi 20. századi adventtörténelem” levéltár létrehozása folyamatban van,
végső helyet a gyűjtemény az új, biatorbágyi központban kap. A levéltár felelőse, Holló
Péter, PhD kutatásainak alapját a levéltár anyagának gondozása képezi. A levéltár
kialakítása az új oktatási központ átadásának csúszása miatt ugyancsak kitolódik.
Az állandó Biblia-kiállítás terveinek elkészítése folyamatban van, amely a biatorbágyi
központban kap otthont.
Az új, teológia szak 3 évfolyamának oktatása-vizsgáztatása és a szakváltás folyamata
(Biblia-oktató 4. évf. és Teológia szak 1-3. évf.) eredményesen zajlott le.
A Biblikumok (bölcsész) és a Biblia-alapú lelkigondozás (hitéleti) szakirányú
továbbképzéseken eredményesen zártuk a második tanévet. A Biblia-alapú lelkigondozás
szakirányú továbbképzésre felvehetők körét nagymértékben kibővítettük a következő
tanévre vonatkozóan.
A Főiskola Szabad bölcsészet alapszak vallástudomány szakiránnyal szakindítási
kérelmét a MAB 2008. 03. 06-án kelt 2008/2/X/3/4 sz. határozatában elutasította. A
Főiskola a határozat felülvizsgálatát kérte 2008. december 23-án kelt levelében. A MAB
FvB 19/2009. számú határozatában a szak indítását továbbra sem támogatja. Emellett
azonban a MAB FvB felhívja a Főiskola figyelmét arra, hogy új beadványt kell
készítenie az időközben történt személyi változások miatt. A főiskola nem mondott le a
szak indításáról.
A nemzetközi internetes bibliatanfolyam koordinálását és teljes munkáját a Spalding
Alapítvány vette át.
A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 4 számmal jelent meg, amelyben helyt kaptak
hallgatói írások is, az eddigi évekhez képest nagyobb számban.
A Főiskola 2008. 06. 13-án Győrben Biblia-konferenciát rendezett tudományosismeretterjesztő jelleggel. A konferencia nagy érdeklődésre tartott számot. Előadók: Dr.
Vankó Zsuzsanna, Dr. Horváth Orsolya, Prancz Zoltán (a Főiskola oktatóinak előadáscímeit lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál).
Az OTDK 2009-re készülve a Főiskola megtartotta kétévente megrendezésre kerülő
intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját 2008. november 06-án. A konferenciát
nagy hallgatói érdeklődés kísérte. (Részletes programot lásd a főiskola honlapján.) A
Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat közölte az egyik pályaművet.
Az oktatói kar létszámának alakulása: távozott 2 fő: Dr. Borbás Gabriella Dóra
(Gyakorlati Teológia Tanszék) a tanév második félévétől és Dr. Tonhaizer Tibor
(Egyháztörténet Tanszék) 2008. szeptembertől nem áll a főiskola alkalmazásában.
Sikeresen, nagy arányú hallgatói részvétellel zajlott le a nyári főiskolai tábor Bózsván
(Zempléni-hegység) 2008. 07. 19 - 07. 26-ig. A tábor programja a pozitív hallgatói
visszajelzéseket figyelembe véve a tavalyi évhez hasonlóan alakult: nem csak
előadásokon vehettek részt a hallgatók, hanem egy adott idősávban 5 szeminárium közül
választhattak. A hallgatók és oktatók visszajelzései egyaránt pozitívak voltak.

Egyéni kutatási célok megvalósulása :
FILE ETELKA (GYES)
HOLLÓ PÉTER
Továbbképzésen való részvétel:
• ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Kutatási téma: Szervezett kisegyházi
ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején) – lezárt 1-2. félév
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Publikációk:
Recenzió:
• Lawrence Crabb: Kapcsolódás – Szemléletváltás a lelkigondozásban. Sola Scriptura
Teológiai Szakfolyóirat 2008/3. 42-43. o.
Tanulmány: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• 2009. május 28-29. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szümposzion a
Bibliáról c. konferencia: Bibliás ébredési mozgalom Pest-Budán az 1830-40-es években
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Ismeretterkesztő előadások:
• 2008. szept. 30. Bp. XVIII. Szabó Ervin Könyvtár: Dávid király életrajza (Krónika I.
könyve)
• 2008. okt. 9. Bp. XIV., Kassák Könyvtár: A történelem értelme
• 2008. okt. 25. Siófok: A bibliai iratgyűjtemény különleges keletkezéstörténete
• 2008. nov. 13. Bp. XIV., Kassák Könyvtár: A Római Birodalom és a rómaiság eszméje
• 2008. nov. 25. Bp. III., Óbudai Műv. Ház: Mikortól hittek Jézus tanítványai? A próféciák
hitelessége
• 2008. dec. 9. Bp. XVIII. Szabó Ervin Könyvtár: Pál apostol legszemélyesebb levele (A II.
Korinthusi levél)
• 2009. jan. 22. Bp. XIV., Kassák Könyvtár: A kereszténység máig tartó megoszlása (Jel
2,12-29)
• 2009. jan. 26. Cegléd: Katasztrófák árnyékában - A felborult ökológiai egyensúly
• 2009. jan. 29. Bp. XIV., Kassák Könyvtár: Reformáció, utóreformáció a XVI-XIX.
században (Jel 3,1-13)
• 2009. febr. 24. Bp. XVIII. Szabó Ervin Könyvtár: Törvény és kegyelem - A
Galáciabeliekhez írt levél
• 2009. febr. 26. Bp. XIV., Kassák Könyvtár: Jézus feltöri a hétpecsétes könyv első négy
pecsétjét (Jel 6,1-8)
• 2009. márc. 9. Bp. VI., Benczúr u. A Biblia történelemszemlélete
• 2009. április 28. Bp. III., Óbudai Műv. Ház: Az apostolok találkozásai a birodalom
vezetőivel

DR. HORVÁTH ORSOLYA
Továbbképzésen való részvétel:
•

ELTE-BTK Német nyelv és irodalom szak (MA) lezárt 7-8. félév. Záróvizsga.

Publikációk:
Recenzió:
• D. A. Carson, Douglas J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2008/4. 43-44. o.
Tanulmány:
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•

János evangéliuma szerzőségi kérdése. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2008/3.
10-17. o.
• Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards „Der Untergeher” (Fikció és valóság
Thomas Bernhard „A menthetetlen” című regényében). Megvédett szakdolgozat (ELTE
BTK Német nyelv és irodalom szak, 2009. június)
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: János evangéliuma jegyzet írása folyamatban
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• 2009. május 28-29. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szümposzion a
Bibliáról c. konferencia: A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban
• 2009. június 13. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Győr, Biblia-konferencia:
Becsaphatjuk-e önmagunkat? – Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele
Segédanyagok:
• János evangéliuma (kiegészítés) fél éves tantárgy segédanyagának kidolgozása (össz. 48
o.) 2008/09-es tanév második félév
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• János apostol levelei - gyülekezeti használatra készült bibliatanulmány (Takács
Szabolccsal közösen)
• 2009. 01. 13. Tamási Áron Gimnázium, Budapest, Irodalom óra keretében A tékozló fiú
példázatának feldolgozása (össz. 4 óra, 3 osztálynak)
DR. KÖBEL SZILVIA
Továbbképzésen való részvétel:
Publikációk:
Recenzió:
• Üldözés és együttműködés: Egy könyv margójára. Egyházfórum 2008/4.
Tanulmány:
• Az állam és az egyházak közötti megállapodások - a pártállamban és a jogállamban. In.
Egyházak és tolerancia Magyarországon. Tudományos konferencia az 1947. évi XXXIII.
Törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Budapest 2008
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• (szerk.) Egyházak és tolerancia Magyarországon. Tudományos konferencia az 1947. évi
XXXIII. Törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából. Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Budapest 2008
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• 2009. május 13-14, Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok
Titkársága: Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása - a
magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának
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tükrében c. konferencia: Vallási diszkrimináció a közjogtörténetben - mai tanulságok
(2009)
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): --MOLNÁR SZABINA (GYES)
NAGY VIKTÓRIA
Továbbképzésen való részvétel:
•

Visiting Research Fellow a Jeruzsálemi Héber Egyetemen a 2008/2009-es tanévben (az
izraeli kormány ösztöndíjával)

Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Bibliai városok – Kumrán. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2008/3. 36-41. o.
• Bibliai városok – Jeruzsálem. A kezdetektől az első templom koráig. Sola Scriptura
Teológiai Szakfolyóirat 2008/4. 33-38. o.
• Bibliai városok – Efézus. Pogány vallási kultuszok a korai keresztény időkben. Sola
Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/1. 33-39. o.
• Bibliai városok – Jézus városa, Kapernaum. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2009/2. 24-28. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig:
• Az Ószövetség világa és a Bibliai régészet tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzet megírása folyamatban
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok:
• Az Ószövetségi történelem kronológiája segédanyag összeállítása
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• A főiskola tervezett kiállításához anyaggyűjtés, a kiállítás anyagának összeállítása –
folyamatban
• ismeretterjesztő előadás Tatabányán és Veszprémben (Bibliai régészet)

PRANCZ ZOLTÁN
Továbbképzésen való részvétel:
•

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet, Humántudományok
Doktori Iskola (Kutatási terület: A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény
hit racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban) lezárt 3-4. félév
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Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Mikeás könyve 1. rész. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2008/3. 4-9. o.
• Mikeás könyve 2. rész. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2008/4. 2-12. o.
• Válasz “egy laikus olvasó” holokausztról írt gondolataira. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat, 2009/1. 20-24. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• 2009. május 28-29. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szümposzion a
Bibliáról c. konferencia: A Biblia megcsillanása Pascal fogadásában avagy hogyan
nézhetünk a legfontosabb “játszma” mögé
• 2009. június 13. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Győr, Biblia-konferencia: A
gondolkodó nádszál méltósága – A kétféle gondolkodás Pascal szerint
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• A “Rembrandt bibliai tárgyú rézkarcai” c. mozgótárlat megnyitó előadásai (Seregélyes,
Sárosd, Adony, Előszállás, Sárbogárd, Polgárdi, Perkáta)
DR. REISINGER JÁNOS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Zichy-kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, Élet és Irodalom, 2008. február 15.
• Zichy Mihály kiállításához, MNG Budapest, 2007. dec. 14-2008. márc. 08.
• Platón: Csillagok. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/1. 40-44. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig:
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• A Biblia a magyar képzőművészetben. Oltalom Alapítvány, Budapest 2008 (232 o.)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Rembrandt bibliai tárgyú rézkarcai c. országjáró kiállítás és Modern magyar
képzőművészeti országjáró Biblia-kiállítás szervezése, anyaggyűjtés, előadások az ország
számos településén
• Bibliai ismeretterjesztő előadások országszerte
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DR. SZATHMÁRY SÁNDOR
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió:
• Dr. Fekete Károly professzor könyvéről írt recenziót (Életes példák, példázatos szavak)
Tanulmány:
• Az advent és a karácsony teológiája című tanulmány, mely előadás formájában hangzott
el a Budapest – Klauzál téri gyülekezetben, és írásban a Theológiai Szemle hasábjain
jelenik meg
• Dr. Ötvös László könyve (Kiss Tamás Bibliája) elé írt előszót
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Theológiai antropológia dióhéjban. A Károli Egyetem kiadványa, 2009 január
• Újszövetségi kortörténet. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola kiadása
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• A Károli Egyetem Nagykőrösi Főiskoláján tartott előadást február 9-én Hit és boldogság
címmel
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Jürgen Moltmann professzor Sein Name ist Gerechtigkeit cimű, 2008-ban megjelent
könyvéből fejezetek fordítása, melyek a Theológiai Szemle hasábjain jelennek meg
• Pury de Roland: A lélek halandóságáról. Fordítás, bevezetés. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2008/3.
• Az Európa Rádióban a 10 parancsolat magyarázatára kérték fel, jelenleg a 8. parancsolat
következik
• Húsvétra két igehirdetési vázlatot készített a Borsodi Református Egyházmegyében,
melyet 100 gyülekezet kapott meg segédanyagként
• A Bölcsészettudományi Egyetem magánegyetemén (Mandala) valláspszichológiát ad elő
havonta kétszer (Bp. Sziv u. 26. I.)
• Az Európa Rádióban tartott húsvéti igehirdetést
• Németh Tamás és Püsök Sarolta doktoranduszok vizsáján bíráló és kérdező professzor
volt (2009 január és május)
• A Károli Egyetem Nagykőrösi Főiskoláján vizsgáztató professzor és vizsgaelnök
januárban és májusban. A Sárospataki Református Theológiai Egyetemen vizsgáztató
professzor volt.
TAKÁCS SZABOLCS
Továbbképzésen való részvétel:
•

Felvételt nyert az ELTE BTK Kulturális nyelvészet doktori programjára. Új kutatási
témájának munkacíme: „Az újszövetségi fogalmak és metaforák magyar nyelvi
funkcionális megfeleltetése a kognitív szemantika tükrében”
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Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• A negatív példán alapuló szemléltetés módszere a hamis sáfár példázatában (Lukács 16,113). Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2008/3. 18-24. o.
• “Erős vigasztalás” – Bevezetés a Zsidókhoz írt levél keletkezéstörténetébe és
krisztológiai-üdvtani témáiba. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2008/4. 12-25. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
• Római levél I. jegyzet átdolgozása
• Római levél II. jegyzet átdolgozása folyamatban
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• János apostol levelei - gyülekezeti használatra készült bibliatanulmány (Dr. Horváth
Orsolyával közösen)
• Ellen G. White Krisztus példázatai c. könyvének fordítása folyamatban (társfordítókkal
együtt)
DR. VANKÓ ZSUZSANNA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Előszó - Daniel Benoit: Marie Durand, A Constanci torony foglya c. francia nyelvről
fordított könyvhöz, Spalding Alapítvány, 2008.
• A nők szolgálata Isten művében – függelék tanulmány Fehér János: A nők
felszentelésének kérdése a H.N. Adventista egyházban, BIK Kiadó 2009.
• Elfelejtett történelmi próféciák 2. rész, Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2008/3. 3235. o.
• Újévi gondolatok, Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2009/1. 2-4. o.
• Semmiben sem jó a fundamentalizmus, Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/2. 1416. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig:
• Evangélizálás jegyzet átdolgozás, Gyakorlati teológiai tanszék keretében
Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
• A bibliai tanítások rendszere átdolgozása, Rendszeres teológiai tanszék keretében,
folyamatban
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
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•
•
•

2009. május 12. Budapest, OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága által rendezett
konferencia: A vallási antidiszkrimináció eszmei alapjai az adventista teológiában
2009. május 28-29. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola által rendezett
Szümposzion a Bibliáról konferencia: Jézus "portréja" a messiási jövendölésekben
2009. június 13. Győr, Sola Scriptura Teológiai Főiskola által rendezett Bibliakonferencia: A biblikus teológia jelentősége a 21. század elején

Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Daniel Benoit: Marie Durand, A Constanci torony foglya c. francia nyelvről fordított
könyv lektorálása, javítása, Spalding Alapítvány, 2008.
• Fehér János: A nők felszentelésének kérdése a H.N. Adventista egyházban, lektorálás, BIK
Kiadó 2009.
•
•
•
•
•

2008. november 28-29, két előadás Debrecenben a Szakszervezeti Székházban, Bibliaismeretterjesztő előadás, Péter I és II. leveléről.
2009. január 9-17,
hat részes Biblia-ismeretterjesztő előadás, Debrecenben a
Szakszervezeti Székházban (Isten keresésétől Isten színről –színre látásáig - A bibliai
iratokban foglalt evangélium alapeszméi )
2009. január 23-31, hat részes Biblia-ismeretterjesztő előadás, Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár (Isten keresésétől Isten színről -színre látásáig – A bibliai iratokban foglalt
evangélium alapeszméi )
2009. április 2. Lenti Könyvtár: A világgazdasági válság hatása életünkre - bibliai
nézőpontból
2009. április 26. Nagyatád Művelődési Ház: A világgazdasági válság hatása életünkre bibliai nézőpontból

VÉGH JÓZSEF
Továbbképzésen való részvétel:
•

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola
(Kutatási téma: véglegesítés alatt – külföldön szerzett PhD honosítása)

Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Ismeretterjesztő cikkek írása gyakorlati teológia témakörben a Nyitott szemmel és Új
életmód c. magazinokba
• Visszakapott szabadság: Lélek-tan ismeretterjesztő előadás-sorozat a Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központban (Budapest) 2008. szeptembertől 2008. decemberig
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•

Visszakapott szabadság – Társas játékok II. Ismeretterjesztő előadások Amikor az ágy tart
össze és Szakítsunk okosan címmel (2009. április 15 és 22.) a Kempelen Farkas Hallgatói
Információs Központban (Budapest)

A Főiskola egyéb tevékenysége:
Jótékony célú egyházzenei hangverseny J. S. Bach, Pachelbel, Stradella, Mozart és Vivaldi
műveiből. Előadta: a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Kamarazenekara.
2009. augusztus 6. Térségi Művelődési Ház és Könyvtár, Pálháza
2009. augusztus 9. Olasz Kultúrintézet, Budapest. Teltházas hangverseny.

Összegző értékelés:
A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2008/2009-as tanévre
vonatkozó terveket alapvetően teljesítette, több projekt befejezése azonban a következő
tanév(ek)re várható.
Az eddigiekben kiemelt célok (ld. a 2007/08-as tanév KFIS értékelését) tematikus
értékelése:
 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiraton kívüli publikációk számának növelése.
- A cél továbbra is kiemelt figyelmet kap, mert bár a főiskola tett lépéseket ebbe az
irányba, az eredmény még korántsem tekinthető kielégítőnek. A Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóiratban való publikációk aránya más, szakmailag elismert fórumokhoz képest
rendkívül magas.
 Külső konferenciákon való részvételi arány növelése.
- A részvételi arány jelentősen nőtt (ld. az egyéni kutatás-értékeléseknél). Emellett
azonban a cél továbbra is kiemelt figyelmet kap.
 Külső szakmai kapcsolatok kiépítése és erősítése.
- Megkezdődött a szakmai kapcsolatfelvétel más intézménnyel. A cél továbbra is kiemelt
figyelmet kap.
 A közös tanszéki munka további erősítése.
- Az Egyháztörténet Tanszék keretén belül új kutatócsoport kialakítására történt
kezdeményezés. Az Újszövetségi Tanszék keretén belül közös fordítói projekt valósult
meg részben, illetve van továbbra is folyamatban (János evangéliuma). Az Ószövetségi
Tanszék kollégái közösen vesznek részt az országjáró “Rembrandt bibliai tárgyú
rézkarcai” c. kiállítás szervezésében. A cél mindemellett továbbra is kiemelt figyelmet
kap.

Budapest, 2008. augusztus 27.

Dr. Horváth Orsolya
Oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
Rektor
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A szenátus jóváhagyta:

2009. augusztus 28.
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