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Záróvizsga-tájékoztató és tételsor
1. A záróvizsgára jelentkezés feltételei
A záróvizsga feltétele a képzésben meghatározott kurzusok elvégzése, az előírt kreditek
megszerzése, melyet az intézmény az abszolutórium kiállításával igazol, továbbá a szakdolgozat
eredményes elkészítése. Záróvizsgázni a tanulmányok abszolválását követően 5 éven belül van
lehetőség.
A záróvizsgára való jelentkezés a szakdolgozat leadásával történik.

2. A záróvizsgát megelőző teendők és időpontjaik
A szakdolgozat leadásának időpontja: március 31. Amennyiben a hallgató határidő után adja le
szakdolgozatát, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat előírása szerinti külön eljárási díjat
köteles fizetni (2000,- Ft/hét). A szakdolgozat legkésőbb április 30-ig adható le.
A hallgatók a záróvizsga pontos időpontjáról legkésőbb május 8-án tájékoztatást kapnak a
Tanulmányi Osztálytól.
A hallgató legkésőbb a vizsga napja előtt egy héttel megkapja a bírálat egy példányát, melyben a
szakdolgozat védéséhez javasolt kérdések is szerepelnek.

3. A záróvizsga menete
A záróvizsgára az előzetesen meghirdetett időpontban kerül sor. A vizsga a szakdolgozat
megvédésből, továbbá a záróvizsga-tételsor szerint megjelölt témákban való jártasság
számonkéréséből áll. A záróvizsgáról záróvizsga-jegyzőkönyv készül.
Felkészülés: A kihúzott záróvizsga-tételek kidolgozására minimum 30 perc felkészülési idő, és a
főiskola által biztosított Biblia áll rendelkezésre.
A záróvizsga két részből áll:
a) A szakdolgozat megvédése: Miután a vizsgázó röviden összefoglalja szakdolgozatának
tartalmát és legfontosabb megállapításait, a záróvizsga-bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel
az írásművel kapcsolatban a bírálati lap szerint.
b) A tételek számonkérése: Miután a vizsgázó szóban kifejti az egyes tételek tartalmát, a
záróvizsga-bizottság tagjai szükség esetén további kérdéseket tehetnek fel a témában, melyeket
a záróvizsga-jegyzőkönyvben rögzítenek.
Értékelés: A záróvizsga eredményét a záróvizsga-tantárgyak egyszerű számtani átlaga adja,
melyet a záróvizsga-bizottság rövid tanácskozás után közöl a hallgatóval.
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A záróvizsgáról való hiányzás csak orvosi felmentéssel igazolható. Ellenkező esetben az
intézmény a Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerint jár el.

4. Javítás lehetősége sikertelen záróvizsga esetén
A záróvizsga sikertelennek minősül, ha a hallgató szakdolgozat-védését a záróvizsga-bizottság
elégtelennek értékeli, illetve ha egy vagy több témakör számonkérésének eredménye elégtelen.
Ilyen esetben csak azokból a témakörökből szükséges újra vizsgázni, amelyek számonkérése
elégtelen lett.
A hallgató a záróvizsgát egy alkalommal külön kérelem nélkül is megismételheti. Ezt egy
következő záróvizsga-időszakban teheti meg, de amennyiben ezt a záróvizsga-bizottság
engedélyezi, akár ugyanabban a záróvizsga-időszakban is megpróbálkozhat az elégtelen
osztályzatok kijavításával. Amennyiben az újabb záróvizsga-kísérlet is részben vagy egészében
sikertelen lesz, a hallgató rektori engedéllyel újabb záróvizsgát tehet. Ezt követően már nincs
több lehetőség a záróvizsgázásra.

5. A vizsga során elkövetett szabálytalanságok kezelése
A hallgató részéről a vizsgaszabályok megsértésének minősülnek az alábbiak:
A főiskola által biztosított Biblián kívül egyéb segédanyag/segédeszköz használata;
Segítségkérés más hallgatótól;
A fentieken túlmenően bármely olyan magatartás, amely a vizsgázás menetét vagy a többi
hallgató felkészülését zavarja vagy akadályozza, és ezzel a hallgató ismételt felszólítás ellenére
sem hagy fel.
A vizsgázás szabályainak megsértése esetén a vizsga felügyeletét ellátó munkatársak a vétséget
elkövető hallgató vizsgáját felfüggesztik, és ellene fegyelmi eljárást kezdeményeznek, melyet a
Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság bonyolít le. A Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság a
fegyelemsértés tényét és a vele kapcsolatos határozatot jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy
példányát a hallgató is megkapja. A hallgató a Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság döntésével
szemben írásos fellebbezéssel élhet a Fellebbviteli Bizottság felé.
Amennyiben a hallgató a záróvizsga bármely részével kapcsolatban szabálytalanságot vagy
számára hátrányos bánásmódot tapasztal, ezt a Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottságnak adott
beadványban jelezheti 15 napon belül. A szabálytalanságot legkésőbb a vizsga időpontját követő
második hét végéig ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvbe kell foglalni, és a hallgatót tájékoztatni kell a
vizsgálat eredményéről.

6. A záróvizsga-bizottság összetétele
A záróvizsga-bizottság elnökből és két tagból áll. A bizottság legalább egy tagja egyetemi vagy
főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens, továbbá legalább egy tagja a főiskolával
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy.

. . . . .
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Záróvizsga-tételek

A biblia-értelmezés mai irányzatai
1) A fő irányzatok jellemzése és kritikai értékelése
Pascal bibliaértelmezése
2) Mutassa be a hit és a ráció viszonyát a Gondolatok-ban!
3) Milyen szerepet játszanak Pascal hitében, illetve bibliaértelmezésében a
próféciák?
A bibliai költészet sajátosságai
4) Költői szakaszok az Ószövetségben – Összegző áttekintés a sajátosságokról
A Biblia történelemszemlélete
5) A bibliai történelemszemlélet sajátosságai
6) Az őskor és az ókor a bibliai történelemszemlélet szemszögéből
Jézus Hegyibeszéde
7) A Hegyibeszéd szerkezete – Részletesen Mt 5,1-14-ről, vagy 5,17-48-ról (A
boldogmondásokról
és
a
tanítványok
küldetéséről,
illetve
Jézus
törvényértelmezéséről a korabeli zsidó nomokrácia hátterén)
Pál élete és teológiája
8) Pál élete – Zsidók és pogányok Pál teológiájában
9) A páli levelek hit általi megigazulásról szóló tanítása
Vitatott rendszeres teológiai kérdések
10) A teista evolúciótan kritikája a biblikus teológia érveivel (Segédanyag: V. Zs. - Az
istenképek és az élő Isten című könyv megfelelő fejezete)
11) Isten predesztinációs tervének igazodása az ember szabad választásaihoz
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(Jer 18,1-10, a „megbánás” szó jelentése: a „ha” és a „volna” igeszakaszok)
(Segédanyag: V. Zs. – Isten előre elrendelése c. könyv megfelelő fejezete)
A halottak állapota és a feltámadás eszméje a bibliai iratokban
12) A halál mibenléte és a halállal szembeni reménység a zsoltárokban (Segédanyag:
V. Zs. – Sola lapban megjelent cikke)
Példabeszédek könyve etikája
13) Példabeszédek könyve szerzőségének kérdése, a könyv szerkezete, a
„bölcsesség” fogalma, a könyv fő témái, etikája jellegzetességei
Zsoltárok könyve teológiája
14) Összegző áttekintés Zsoltárok könyve teológiájáról – És egy zsoltár bemutatása
a benne foglalt teológia elemzésével
A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete
15) Hogyan ad kulcsot Salamon élettörténete Prédikátor könyve értelmezéséhez? –
Nehézségek Prédikátor könyve szerkezetének meghatározásánál, támpontok; A
könyv válasza az élet értelme és a személyes boldogság kérdésére
A fogság utáni prófétai könyvek
17) Zakariás könyve tanítása a hit általi megigazulásról és a benne foglalt
történelemszemlélet
18) Izrael lelkiállapota az intertestamentális kor küszöbén Malakiás könyve tükrében
János evangéliuma (részletek írásmagyarázata)
19) Jn 4. fejezet írásmagyarázata
20) Jn 14. fejezet írásmagyarázata
A reformáció alapeszméi
21) A reformáció alapeszméinek összegző ismertetése – A mai protestantizmus
viszonyulása ezekhez
Bibliai jellemrajzok
22) Hogyan küzdött Jézus Péter apostolért, jellemének átformálásáért elesése előtt
és után?
. . . . .

