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Biblikumok szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti 

követelmények 

 

 

Szakfelelős: Dr. Prancz Zoltán (prancz.zoltan@sola.hu) főiskolai tanár 

1. A szakirányú továbbképzés neve: Biblikumok 

2. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: 70788. 

3. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH FRKP/17565/2007. 

4. A létesítő intézmény neve: Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

5. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: emelt szintű Biblia-oktató. 

6. A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány 

7. A felvétel feltétele: Felsőfokú végzettséget igazoló, bármely területen 

szerzett BA szintű diploma 

8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

9. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév 

10. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

a) Elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

E szakirányú továbbképzés speciálisan az úgynevezett Biblikumok területén bővíti és mélyíti az 

ismereteket. A képzésben részt vevő bölcsészek történelmi, irodalomtörténeti, filozófiai, 

eszmetörténeti képzettsége és műveltsége kiegészül magas szintű Biblia-ismereti 

tájékozottsággal, illetve a keresztény vallás alapeszméinek és ezek hatástörténetének a 

bölcsészeti/vallástudományi megközelítésű ismeretével. Teológusok számára is többletet nyújt 

ez a képzés, mivel az általános teológusképzésben a Biblikumok csupán a teológiai diszciplínák 

egyik ágazatát jelentik a rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai diszciplínák 

mellett. 

Posztmodern korunkban jellemző a vallási érdeklődés megélénkülése, és egyben a vallási kínálat 

sokszínűsége, a vallási szinkretizmus sokféle változatban való megjelenése. Szükség van olyan 

szakképzettségű bölcsészekre és teológusokra, akik az eredeti forrásig visszamenően ismerik a 
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keresztény/bibliai alapeszméket, valamint ezek hatástörténetét, átalakulásaikat a korszakok 

változásában, illetve a különböző kultúrákkal való találkozás nyomán. 

b) Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzés során szerezhető ismeretek: A bibliai iratok értelmezésével kapcsolatos hermeneutikai 

irányzatok számbavétele, egyes iratok és szövegrészek elemzése nyelvi és kortörténeti 

információkkal, továbbá a bibliai eszmék hatástörténetével kapcsolatos tematikák, beleértve a 

bibliai történetek, motívumok és eszmék megjelenését a művészetek területén is. 

c) Személyes adottságok, készségek: 

• Összefüggéseket átlátó, rendszerező gondolkodásra való készség; 

• szövegelemző készség; 

• esztétikai érzék; 

• jó kommunikációs készség; 

• toleranciára való készség, illetve a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása iránti 

elkötelezettség. 

d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A végzett hallgatók alkalmasak: oktatói, kulturális és publicisztikával kapcsolatos munkakörök 

felkészültebb betöltésére, illetve adott területükön specialistái lehetnek a keresztény 

alapeszmékkel, valamint a Biblia és a művelődéstörténet kapcsolataival foglalkozó irodalmi 

munkának és oktatásnak. 

11. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök, és az azokhoz 

rendelt kreditértékek: 

Hermeneutikai tárgyak – 16 kredit. 

Írásmagyarázati és eszmetörténeti tárgyak – 78 kredit.  

Egyéb szakterületi ismeretek – 16 kredit. 

Szakdolgozat – 10 kredit. 

 

 


