
Az ismeretkör: Egyházismeret 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Egyházismeret I. 2) Egyházismeret II. 3) Intézményi diakónia 
 

Tantárgy neve: Egyházismeret I. (T401) 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: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: kollokvium, házi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A történelem során kialakult keresztény egyházaknak, mint sajátságos intézményi rendszereknek 

alapszintű megismerése. Tekintettel azok történelmi, strukturális, közösségi jellegére, 

szimbólumrendszerére. Szakrális terek, helyek, alkotások jelentőségének alapszintű ismerete. Ezek 

összhangba hozása a bibliai történetekkel, locusokkal. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története - Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól 

napjainkig. Kálvin Kiadó, 2016. [ISBN: 9789635583386] 

Miller, Stephen M.; Huber, Robert V.: A Biblia története. Kálvin Kiadó, 2012. [ISBN: 9789635580804] 

Pál József, Ungvári Edit: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar 

kultúrából. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

-Az egyháztörténet fő korszakainak vázlatos, a 20. századi magyar egyháztörténet, az egyházak és a 

diktatúrák kapcsolatának mélyebb ismerete.  

Képesség: 
A bibliai szövegek és a teológiai források megértése, a szövegek és értelmezéseik közötti különbségek 

mérlegelése, az értelmezési szempontok megértése és értékelése. 

Attitűd: 

Kíváncsiság a más tapasztalatokkal bíró, eltérő életutat bejárt kortársak iránt.  

Autonómia és felelősség: 

Törekvés a személyes érdeklődési terület egyre pontosabb meghatározására és más ismereti területek 

ehhez való kapcsolására.  
 

Tantárgy felelőse: Dr. Kertai-Szabó Ildikó  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm

