Az ismeretkör: A rendszeres teológia alapjai
Kredittartománya (max. 12 kr.): 12
Tantárgyai: 1) A rendszeres teológia módszerei 2) A rendszeres teológia forrásai 3)
Dogmatika I. 4) Dogmatika II.
Tantárgy neve: Dogmatika II. (T307)

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%)
A tanóra típusa: ea., óraszáma: 24 az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők
A számonkérés módja: koll.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév
Előtanulmányi feltételek: --Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a dogmatika következő témáival ismerkedünk meg: a Szentlélek és a keresztény élet; az
egyház; az igehirdetés, a szentségek és a szolgálat; Jézus Krisztus és a vallási pluralizmus; a keresztény
reménység.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Ajánlott:
Schneider, Theodor szerk: A dogmatika kézikönyve. Vol. 1. Vigilia Kiadó, Budapest, 1996. ISBN: 963-7964-25-8Ö. Vol. 2. Vigilia Kiadó, Budapest, 1997. ISBN: 963-7964-25-8-Ö.
Migliore, Daniel L.: Faith Seeking Understanding. An Introduction to Christian Theology. Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan, 2014. (harmadik kiadás) ISBN: 978-0-8028-7185-5; 232-373 o.
Török István: Dogmatika. Free University Press, Amsterdam, 1985. ISBN: 90-6256-356-2
Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. ISBN: 963-37190-1

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
Tudás:
Ismeri a nyugati kereszténység történetének fontosabb állomásait. Tájékozott a nyugati kereszténység
dogmatikájának legfontosabb kérdésköreiben.
Képesség:
Képes a teológia különböző ágai eredményeinek kreatív összekapcsolására. Képes tudományos teológiai ismeretek
átadására, hatékony kommunikációjára, mind szakmai környezetben, mind a közélet szélesebb köreiben. Képes
elméleti ismereteit személyes életébe integrálni. Képes egy életen át tanulni.
Attitűd:
Igénye van az önismeretre – egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt – és az önreflexióra. Igyekszik
kiművelni képességeit, és megismerni, munkája során számontartani határait. Pontos és megbízható.
Autonómia és felelősség:
Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni.

Tantárgy felelőse: Dr. Csepregi András
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

