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Éves kutatási terv (2019)
1. Az Éves kutatási terv összeállítása és értékelése
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban főiskola) az Éves kutatási terv elkészítését
és az oktatók tudományos-kutatói értékelését folyamatként, operatív szinten az E1-2 jelű, „Az
éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete” c eljárásrendben
szabályozza és fejleszti. Az oktatói tudományos-kutatói munka értékelését és az intézményi
szintű Éves kutatási terv összeállítását a főiskola Tudományos Tanácsa végzi el az E1-2
eljárásrendben megadott szempontok és mérőszámok szerint. Az értékelést és az intézményi
szintű Éves kutatási tervet a szenátus hagyja jóvá, az éves intézményi önértékelés keretében.
Az intézményi szintű Éves kutatási terv az oktatók által készített éves kutatási tervek, a
tanszékekkel való konzultáció, továbbá a vonatkozó Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia
(továbbiakban KFIS) alapján készül. Az egyéni kutatási terveket az oktatók az éves
önértékelés idején készítik el, az E1-2 eljárásrend mellékletében található formalap
kitöltésével. Ez az adatlap segít abban, hogy intézményi szinten összesíteni tudjuk a
következő évre szóló egyéni kutatási terveket.
A formalapon szereplő kategóriák:
 továbbképzésen való részvétel,
 segédanyagok, jegyzetek készítése,
 egyéb publikációk (terjedelem és megjelenés helye alapján különbségtétel az
értékelésben),
 külső tudományos publikáció hivatkozása saját publikációra,
 munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplések (pl. tudományos konferencia),
 egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, TDK vezetés stb).

Főiskolánk méreteinél fogva a tanszékekkel és egyes kutatói műhelyek koordinátorával való
konzultáció személyesen, vagy rövid írásbeli összefoglaló bekérésével történik. A vonatkozó
KFIS 2018/2019-2023/2024 az intézmény weboldalán nyilvánosan is elérhető.

2. Az éves kutatási terv legfontosabb elemei 2019-ben
a) Stratégiai célok megvalósításának tervezése
 A főiskola alagsori részének folytatása, a tornaterem, könyvesbolt, jegyzetellátó
kialakítása, a Biblia világa állandó kiállítás felépítésének megkezdése. A főiskola
épülete körüli terület további parkosítása és rendezése: cél egy oktató célú herbárium
és gyógynövény-mintakert kialakítása.
 Az oktatók egyéni kutatási tervei alapján: 1 oktató habilitációjának lezárása, 1 oktató
doktori fokozatának megszerzése, 1 oktató doktori disszertációjának leadása és a
védésre való felkészülés, 1 oktató a doktori iskola utolsó évébe kerül, 1 oktató elkezdi
a PhD képzést vallástudományi területen.
 A főiskola hallgatóbarát oktatási tevékenységének folyamatos fejlesztése, megújítása
jegyében cél a 2020/21-ben indítani kívánt új, 180 kredites teológia alapszak
indításának kezdeményezése az Oktatási Hivatalnál. Új képzésünkben nagyobb
hangsúly kerül a szakmai gyakorlatra. További cél újabb oktatási helyiségek átadása
az alagsori részben, valamint további oktatástechnikai eszközök beszerzése az új
tantermekbe.
 A főiskola szakkönyvtárának bővítése céljából egy támogató alapot hoztunk létre. Az
összegyűlt támogatásokból a bővülő kötelező irodalom mellett az ajánlott irodalom
beszerzése is cél. Megfelelő anyagi forrás esetén a JStor profil bővítése történeti
jellegű tematikus egységgel.
 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat negyedévi lap szakmai színvonalának
megtartása, emelése, a publikálók körének bővítése külsős, a Biblia-tudomány
művelése iránt elkötelezett szakemberek, és tehetséges hallgatók bevonása által. A
szakfolyóirat terjesztésének hatékonyabbá tétele, új rétegek elérése. A gondozási,
szerkesztési, kiadási, terjesztési munkák fejlesztése.
 Partneri kapcsolatok intézményi szintű keresése belföldön és külföldön a közös
oktatói-kutatói munka, továbbá szakmai gyakorlat céljából. A mobilitási ablak
kereteinek, majd részleteinek kidolgozása. A Mobilitási Iroda felállítása.


2019 szeptemberétől a tanszékek közötti és a tanszéken belüli kutatómunka fokozott
támogatása és koordinálása a TT bevonásával. Cél: hatékonyabb kommunikáció,
közös célok meghatározása, a tanszéken dolgozó pályakezdő fiatalok kutatói
munkájának segítése (pályakép-meghatározás), utánpótlás-keresés, a műhelymunka
tanszéki szintű támogatása.



Tudományos konferencia szervezése az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel
együttműködve.

 Intézményi

szintű

Tudományos

Diákköri

Konferencia

megszervezése

2019

novemberére. Az ezzel kapcsolatos felhívás és információk megosztása 2019
tavaszától.
 A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási és közművelődési intézményekben, valamint a médiában.
Partneri együttműködés aláírása a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet,
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékházzal, amelynek keretében 2019.03.1. és
2020.04.30. között a főiskola vállalja, hogy oktatói a keresztény teológiával
összefüggő irodalmi és művelődéstörténeti témaköröket mutatnak be ismeretterjesztő
előadások keretében.
 A 2019/2020 őszi tanévtől kezdődően szabadfőiskolai tagozatot indítunk volt
hallgatóink és más érdeklődők számára, ahol a főiskola oktatói saját, legfrissebb
kutatási eredményeiket is megoszthatják. (A biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési
Központ ezeket az alkalmakat saját műsorfüzetében és plakátjain is hirdeti.)
 A fogyatékossággal élő hallgatók tanulási feltételeinek fejlesztése jegyében az új,
alagsori épületrészt is akadálymentes lesz.
b.) Tanszékek közötti műhelymunka és munkacsoportok
A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység
összehangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik.


Ószövetségismeret

műhely:

A

közös

tanszéki

munka

célja

egy

Ószövetségismeret jegyzet készítése, amelynek egyes fejezetei már vázlatosan
rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes ószövetségi könyvek bevezetéstani
ismereteit, tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét, főbb eszmei
mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a tanszék
minden tagja részt vesz. A kutatócsoport célja a még nem feldolgozott ószövetségi
könyvek kutatása, különös tekintettel a nagy prófétai könyvekre, valamint a
Leviticusra.


20. századi egyháztörténelem műhely: Az Egyház- és Vallástörténeti Tanszék
keretében 2018-ban létrehozott új műhelyben részt vevő oktatók közös kutatási

témája: A szakrális és temporális kapcsolatának változó teológiái a 20. században: 1.
Totalitárius ideológiák és kereszténység: az elnyomástól a kollaborációig és a nyílt
együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és posztmillenarista
társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és kereszténység. Főiskolánk
a 2019-es tudományos konferenciájának végén lehetőséget biztosít a „Kislány a
pokolban” című holokauszt monodráma bemutatásra, a Kazán István Kamaraszínház
előadásában. A jövőben az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemmel kötendő
megállapodás értelmében közös intézményi konferenciát szeretnénk szervezni,
amelynek egyik tematikus egysége az antiszemitizmus lehetne. Ugyancsak ennek a
műhelynek a munkáját szeretnénk összekapcsolni a jeruzsálemi Jad Vasem-mel.


Biblia-fordítás revíziós műhely: a Károli-féle bibliafordítás revideálására
létrejött, tanszékek közti munkacsoport célja, hogy a Károli-féle fordítás még
fennmaradó, tisztázandó kérdéseire választ találjon. Ezekben az esetekben nem csupán
nyelvi kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok
feltárása is elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. A kutatócsoport tervei szerint a
2019-es évben Zakariás könyve kivételével az összes kisprófétai könyvön, valamint a
Timóteushoz írt 1-2. levélen és a Példabeszédek könyvén folytatnák a fordítási
munkát. Aggeus könyvét szeretnék teljesen befejezni.



Fordítói munkacsoport: A főiskola a hallgatóbarát oktatási tevékenységének
fejlesztése érdekében 2018-ban megszervezte a Fordítói munkacsoportot, amelynek
létrehozása kettős célt szolgál. Egyrészt a tanszékek által fontosnak ítélt idegen nyelvű
könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. Másrészt a munkacsoportban
dolgozó oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló, magyarul gyengén,
vagy egyáltalán nem beszélő hallgatók oktatását, oktatási segédanyaghoz jutását és
vizsgáztatását végzik el. A Fordítói munkacsoport munkájába a 2019-es évtől egy
hallgató is csatlakozott, aki jelenleg finn nyelvű teológiai tanulmányok fordítását
végzi. A Fordítói munkacsoport a 2019-es évben aktívan bekapcsolódik a mobilitási
ablak

kialakításával

kapcsolatos

munkákba,

a

partnerintézményekkel

való

kapcsolattartásba. (Levelezés bonyolítása, személyes találkozás esetén tolmácsolás).


A főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a 20 éve
folyamatosan megjelenő Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztősége. A
szerkesztőség célja, hogy a lap a 2019-es évben is töretlenül megjelenjen és teret
adjon a hallgatói publicitásnak. Kiemelt cél egy jubileumi lapszám megjelentetése.

c) Egyéni kutatási tervek oktatónként
ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019
név: Buda Péter

Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

területek,

“A szakrális és temporális kapcsolatának változó teológiái a huszadik században” témakör
keretében:
1.

Internacionalista és nacionalista teopolitikák kontroverziája a 20. század első
felében, különösen az első világháború korában és a két világháború közti időszakban.

“A nagy prófétai könyvek” témakör keretében:
2.

A Nagy prófétai könyvek kinyilatkoztatás-teológiája és a korabeli vallási
szinkretizmus vallásfenomenológiai összehasonlítása.

3. Dániel könyve értelmezés- és hatástörténete.
Továbbképzéseken
részvétel

Publikációk:

való

PhD tanulmányok
1. “Nagy prófétai könyvek I-II.” főiskolai jegyzet átdolgozása

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
1. PhD-kutatás
2. Főiskolai jegyzet átdolgozása során a
kutatási eredmények jegyzetbe történő
beépítése (2019. szeptember);
tanulmányok megjelentetése a kutatás
egyes eredményeiről (Megjelenés
alatt:“Antiókhosz és a 'kis szarv’”, Sola
Scriptura Teológiai Szakfolyóirat,
2019/1.)
3. A kutatás eredménye a Nagy prófétai
könyvek
I-II.
tantárgy
főiskolai
jegyzetébe
Várható megkezdése: 2019 ősze, vagy
2020 tavasza

1. 2019. szeptember, 2020. február.
2. 2019. szeptember, 2020. február,
2020.

Recenzió

2. “Egyetemes vallástörténet” főiskolai jegyzet átdolgozása

Tanulmány

3. “Ökumenizmus, vallásközi párbeszéd” főiskolai jegyzet készítése

3. 2020. szeptember.

Segédanyag a Nagy prófétai könyvek 2 c. tantárgyhoz

2019. tavasz

Jegyzet-bővítés a Nagy prófétai könyvek 1. c. tantárgyhoz

2019 ősz

Könyv
jegyzet

vagy

főiskolai

Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl.
konferencia)

tudományos

Segédanyagok

Egyéb

Részvétel az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen tervezett új szak:
fordítás, Társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzés szak előkészületeiben,
előadás, önálló kurzus kidolgozása

(lektorálás,
ismeretterjesztő
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

2019 tavaszától folyamatos

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019
név: Bödör Zoltán

Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
Biblia-fordítási projekt a főiskolai munkacsoportban (héber nyelvű szövegek)
célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
Folyamatosan, 2019. január 27-től

való

Publikációk:

Nyelvészeti cikk megírása a főiskolai lapban

2019. ősz

Recenzió

Főiskolai jegyzet írása a héber nyelv tanításához

2019-ben folyamatosan

Segédanyagok

Segédanyagok összeállítása a héber nyelv tanításához

2019. tavasz

Egyéb

Ismeretterjesztő videó készítése a bibliai héber nyelvről

2019. nyár

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl. tudományos konferencia)

(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019
név: Budai Zsófia

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek,
célok
A Biblia és az irodalom
Hallássérültek és a hit kapcsolata

Továbbképzéseken
részvétel

való Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia alapképzés

2019. szeptember 1.

Sola lap – A Biblia és az irodalom kapcsolata a kortárs magyar költészetben

Publikációk:

2019. harmadik negyedévi szám

- A teológiai jelnyelvi szókincs kidolgozottsága Magyarországon

Recenzió
Tanulmány
Könyv
jegyzet

vagy

főiskolai

Jegyzet átdolgozása

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019.
név: Dr. Csabai Tamás

Megnevezés

Egyéni

kutatási

területek,

Saját tantárgyak ismeretének elmélyítése

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
2019.augusztus 31.

1) Jézus élete

célok

2) Jelenések könyve
3.) Páli levelek
Továbbképzéseken
részvétel

való

Megkezdett tanulmányok folytatása a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, majd
diplomaszerzés.

2022. június 30.

Publikációk:

Recenzió a Sola Scripturába:

A 2019-es esztendő II-IV. számaiba

● koraújkori filozófiai tárgyú művek (Malebranche: Értekezés a természetről

2019. október 20.

Recenzió

és a kegyelemről; Descartes: Dioptrika; Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet.

Tanulmány

Descartes és a kartezianizmus problémái)

Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Egyéb folyóiratokba:

A 2019-es esztendő II-IV. számaiba

● Magos István: „Továbbra is reformálódjatok!”
● Pavlovits Tamás: Mi egy ember a végtelenben?
● Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban
Tanulmány a Sola Scripturába:
● Pierre Bayle elvetélt tolerancia-programja
● Meghasadt teodícea Pierre Bayle filozófiájában
● A bibliai apokaliptika néhány hermeneutikai határkérdése
Egyéb folyóiratokba:

2019. április 31.
2019. augusztus 31.

● Lehetséges megközelítések a „törvényeskedés” problémájához
● Pierre Bayle toleranciaprogramjának politikafilozófiai vetületei
Munkaköri
kívüli

előadásokon
tudományos

SSTF tavaszi és őszi konferenciája

2019. május és 2019. október

Témák:
1) A teodícea és a szoteriológia párhuzamosságai a Szentírásban

szereplések
(pl. tudományos konferencia)

2) Az etikai racionalizmus és a protestáns teológia átalakulásai a XVII-XIX. században
Magyarosrszági egyháztörténethez kapcsolódó segédanyag átdolgozása

Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,

fordítás,

ismeretterjesztő

előadás,

2019. augusztus 31.

szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019.
név: Holló Péter

Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a Kádár-korszakban (disszertáció írás)
célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
2019: disszertáció benyújtása

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Bibliai ismeretterjesztő előadások országszerte (Bp., Aradi u., stb.)

Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2019
név: Kocsis Péter

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek,
célok
Továbbképzéseken
részvétel
Publikációk:
Recenzió
Tanulmány

való részvétel az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának 2. évfolyamos
programjában, abszolutórium letétele, disszertáció megvédése
2 tudományos cikk publikálása

2019. tavasz-ősz

2019. tavasz

Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon 3-4 konferencián való részvétel
tudományos

2019. tavasz

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb

Előadás és szemináriumok a Scriptura Teológiai Főiskola nyári táborában

2019. július

(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019.
név: Dr. Kocziszky Éva

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

2. Német költészet. Friedrich Hölderlin, Yvan Goll

1. Monográfiám « Der Schlaf in Antike
und Moderne » címmel 2o19 őszén jelenik
meg Berlinben a Reimer Verlag-nál.

3. Az antikvitás utóélete a 18. században és az európai avantgarde-ban

2. Folyamatos, publikációk, előadások

4. A Biblia szerepe a kortárs filozófiában

3. Folyamatos, publikációk, előadások

Egyéni kutatási területek, 1. Kutatások Michelangelo verseihez és művészi alkotásaihoz
célok

4. Folyamatos, publikációk előadások

Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Kutatási terület 2 :

Recenzió

„… es wächst schlafend des Wortes Gewalt“. Schlafen und Wachen bei Hölderlin,
Etudes Germaniques, 2019/1, 55-74.

Tanulmány
Könyv
jegyzet

vagy

főiskolai

Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl.
konferencia)

tudományos

Segédanyagok

Előadás Heidelbergben a nemzetközi Hamann-konferencián, 2019. márc. Heidelberg,
Előadásom címe: „Licht, Stern, Sonne, Horoskop:
Eine rhetorische Untersuchung zu J. G. Hamanns Kontroversen

Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés,
TDK
témavezetés; stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019
név: Nagy Sándor

Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
Lelkigondozástan, azon belül lelki betegségek
célok
Továbbképzéseken
részvétel

Folyamatos

való

Publikációk:

Célom egy kisebb kötet (könyv) megírása Lelki betegségeink anatómiája címmel.

Recenzió

Célom a lelkigondozástan jegyzetből 5 fejezet megírása.

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

2019. 11. 30.
2019. 11. 30.

Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Folytatódik Budapesten az Iránytű c. ismeretterjesztő előadás sorozatom. Továbbá Mindkét szemeszterben 6-6, valamint
hasonló sorozat indul Komáromban is, és még egy Budapesten, a Váltó-házban.
3-3 előadás.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2019
név: Nagy Viktória

Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
A vaskori Izrael régészete
célok
Továbbképzéseken
részvétel

való DRHE doktori iskola – különbözeti vizsgák teljesítése

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
DRHE doktorképzés folytatása
A doktori iskola befejezésének
várható időpontja: 2020 nyara

Publikációk:

2 db publikáció külsős szakfolyóiratban

2019 nyár és 2019 ősz-tél

Recenzió

2 db publikáció a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiratban

2019 nyár és 2019 ősz-tél

Tanulmány
Könyv
jegyzet

vagy

főiskolai

Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon 1 db külső konferenciai előadás: Doktorok Kollégiuma Debrecen
kívüli
tudományos
szereplések
(pl.
konferencia)

tudományos

Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés,
TDK
témavezetés; stb.)

2019 nyár vége -ősz eleje

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2019
név: Dr. Prancz Zoltán

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, Az ismeretlen Pascal – Pascal belső küzdelme az ateizmussal
célok
Az önreflexív értelem kifejlődése mint az evolúciós elmélet belső ellentmondása
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett időpontja
Nyári teológiai szeminárium
Nyári teológiai szeminárium

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet

Elvhűség és vallási türelem – Össze kell-e eszmeileg békíteni a vallásokat ahhoz, Megjelenés „Az igaz vallás” c., a
hogy követőik békében éljenek egymással?
Wesley János Lelkészképző Főiskola
Vallástudományi
Intézete
által
szervezett tudományos szümposzion,
konferenciakötetébe.

Jegyzet átdolgozása
Sola Scritura Teológiai Szakfolyóirat
Recenzió: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása
Az Ószövetségi bölcsességi irodalom jegyzet új kiadása előtti revideálása

Várhatóan 2019-ben, a jelenlegi
készlet elfogyásától függően

Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon SSTF konferencia
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

Egyéb
(lektorálás,
ismeretterjesztő
szereplés, stb.)

fordítás,
előadás,

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2019
név: Tóth Judit

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek, Spohr : Die letzten Dinge c. oratórium keletkezési körülményeinek, a mű felépítésének,
biblikusságának vizsgálata.
célok

Továbbképzéseken
részvétel

való

CD kísérő szöveg írása, koncerttermi hangversenyekhez műsorfüzet írása.

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv
jegyzet

vagy

főiskolai

Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl.
konferencia)

tudományos

Segédanyagok

2018-2019 egyéni kutatás

Spohr : Die letzten Dinge c. oratórium partitúrája, szövegkönyve, zenei lexikonok, you tube
felvétel a műről.

2019. július

Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés,
TDK
témavezetés; stb.)

Spohr : Die letzten Dinge c. oratóriumszövegkönyvének teljes lefordítása. Előadás a műről, Fordítás : 2019. január-május
szerzőjéről. Az oratórium részleteit bemutató három koncerttermi hangverseny előkészítése,
Előadása : 2019. augusztus 9-11 között
szervezése, koncertmesterként közreműködés benne.
Zenei tábor : 2019. augusztus 1- 11
Vidéki ismeretterjesztő előadások tartása bibliai témájú zeneművek bemutatásával.
Ismeretterjesztő előadások egész évben
Nyári zenei bibliatábor szervezése, koncertmesterként közreműködés benne, zenei előadás
tartása.
J. S. Bach zenéjének népszerűsítése élő hangszerjátékkal hegedűn.
Hangszerjáték Bach zenéjével egész évben

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2019
név: Dr. Vankó Zsuzsanna

Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

területek,

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

A bibliafordítás-revíziós műhely

Folyamatos

Publikációk:

A Szabadító jövetele II. kötet megjelentetése (egyben tankönyv is a főiskola számára)

2019 május

Recenzió

A Biblia tanításainak kátéja átjavított, bővített új kiadás, megjelentetése

Tanulmány

Homiletika jegyzet megírása

Továbbképzéseken
részvétel

való

Könyv vagy főiskolai jegyzet

2019 végéig

Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések

Előadás: A keresztény hit és az egészséges racionalitás

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés; tb)

Ismeretterjesztő előadások országszerte

2019 május 9. főiskolai konferencia

