
Az ismeretkör: Konferenciarészvétel 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Konferenciarészvétel I. 2) Konferenciarészvétel II. 3) 

Konferenciarészvétel III. 4) Konferenciarészvétel IV. 5) Konferenciarészvétel V. 6) 

Konferenciarészvétel VI. 7) Konferenciarészvétel VII. 8) Konferenciarészvétel VIII. 9) 

Konferenciarészvétel IX. 10) Konferenciarészvétel X. 
 

Tantárgy neve: Konferenciarészvétel I. (T501) 

                           Konferenciarészvétel II. (T502) 

                           Konferenciarészvétel III. (T503) 

                           Konferenciarészvétel IV. (T504) 

                           Konferenciarészvétel V. (T505) 

                           Konferenciarészvétel VI. (T506) 

                           Konferenciarészvétel VII. (T507) 

                           Konferenciarészvétel VIII. (T508) 

                           Konferenciarészvétel IX. (T509) 

                           Konferenciarészvétel X. (T510) 

Kreditértéke: 1-1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50-50 (kredit%) 

A tanóra típusa: konz. óraszáma: 12 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: gyakj., szakirodalomismertető szeminárimi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: igazolásbekérés 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1-10. félév 

Előtanulmányi feltételek: – 
 

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

A szak vezető oktatói –a tárgyfelelős felkérésére – meghatározzák, hogy az adott félévben várható (hazai) 

tudományos konferenciák közül melyek tekinthetőek a hallgatók számára – kredittel honorálandó módon – 

hasznosnak. Erről lista készül, mely hallgatók számára az előző félév végén megtekinthető.  A hallgató a Tantárgy 

felelősével való konzultáció segítségével összeállítja azt konferenciacsomagot, ami a kurzus teljesítéséhez 

szükséges. A kiválasztott konferenciák számát és összetételét úgy kell meghatározni, hogy a hallgató által a 

konferencián töltött idő nem lehet kevesebb, mint amit hasonoló mennyiségű kredit megszerzéséért kontaktórán 

töltött volna. A hallgató az általa látogatott konferenciákon a konferencia szervezőjétől írásos igazolt kér az ott 

töltött időről. A hallgató a félév végéig a látogatott konferenciákról – szakirodalomismertető szeminárimi dolgozat 

jelleggel - beszámolót készít. A beszámoló kitér az elhangzott előadások fontosabb tanulságaira és a vitákban 

hallható fontosabb álláspontokra. Az igazolás a kurzus teljesítésének előfeltétele, a beszámoló pedig a kurzusfelelős 

oktató által adott aláírás alapja.  

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

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

(alkalomról-alkalomra változik) 

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

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

Tudás:  

Nő mindazokból az ismeretekből melyek a konfenciák tárgyát képezik. 

Képesség:  



Nő az egymással vitában álló álláspontok megkülönböztetésére, aálláspontok rövid összefoglalásására. 

Attitűd: 

Magatartása nyitott és empatikus, képes másokra figyelni, de a kommunikációban képes határokat is 

állítani. 

Autonómia és felelősség: 

Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – kritikus – reflexiójára. érett 

meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Hubai Péter 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


