TEOLÓGIA OSZTATLAN SZAK
Képzési és Kimeneteli Követelmények
1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
Szakképzettség: okleveles teológus
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologian
3. Képzési terület: hitéleti
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
6. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik,
és küldetésüknek, illetve személyes karizmájuknak megfelelően részt tudnak venni közösségük
építésében és vezetésében, közéleti és szociális szolgálatának szervezésében, missziói, tanítói és
evangelizációs tevékenységében, lelkigondozói és liturgikus szolgálatában. A mesterfokozatot
szerzetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
Az okleveles teológus
Tudása
Ismeri a Biblia könyveinek a tartalmát. Rendelkezik a bibliai héber és görög nyelv elemi ismeretével,
ismeri az Ószövetség és az Újszövetség eredeti nyelveiről való fordítás problematikáját. Tisztában van
a bibliai szöveg értelmezésének a dilemmáival. Jártas a bibliai teológia huszadik századi
eredményeinek és nyitott kérdéseinek a világában.
Ismeri a nyugati kereszténység történetének fontosabb állomásait. Járatos a zsidó–keresztény
kapcsolattörténet részleteiben. Ismeri a Soá utáni teológiai reflexió lehetőségeit. Ismeri a teológia és a
vallástudomány, valamint a vallásszociológia találkozási pontjait. Ismeri a kisebbség és többség
kapcsolatának problematikáját.
Tájékozott a nyugati kereszténység dogmatikájának a legfontosabb kérdésköreiben. Ismeri a nyugati
filozófiai gondolkodás teológiai szempontból is releváns legfontosabb eredményeit.
Jártas a gyakorlati teológia különböző ágait megalapozó elméletek világában.
A 20. századi magyar egyháztörténet, az egyházak és a diktatúrák kapcsolatának mélyebb ismerete.

Képességei
Képes a teológia különböző ágai eredményeinek kreatív összekapcsolására. Képes az elméleti
felismerések és a gyakorlati tapasztalatok egymásra vonatkoztatására. Képes a tapasztalat alapján az
elmélettel szemben kritikus kérdések megfogalmazására, érvelések megfogalmazására és
ellenőrzésére, elméletek továbbfejlesztésére. Képes teológiai kutatási témák kijelölésére, a kutatás
megtervezésére és lefolytatására. Képes mások kutatási eredményeinek értékelésére. Képes
tudományos teológiai ismeretek átadására, hatékony kommunikációjára, mind szakmai környezetben,
mind a közélet szélesebb köreiben. Képes tudományos munkája során más teológusokkal és rokon
tudományok művelőivel együttműködni. Képes elméleti ismereteit személyes életébe integrálni.
Képes egy életen át tanulni.
Törekvés a saját vélemény kialakítására és megvédésére, a saját vélemény korrigálásának készsége.
Az ismeretek és személyes meggyőződések szóbeli előadásának képessége.
Attitűdje
Magatartása nyitott és empatikus, képes másokra figyelni, de a kommunikációban képes határokat is
állítani. Közössége tagjaiért karizmája és küldetése függvényében felelősséget vállal. Meggyőződését
kész a közössége határain túl is képviselni. Képes emberi kapcsolatokat kezdeményezni és
kezdeményezésekre válaszolni. Igénye van az önismeretre – egyéni, családi és közösségi szinten
egyaránt – és az önreflexióra. Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni, munkája során
számon tartani a határait. Törekvés a méltányosságra és igazságosságra, készség a gyengébbek vagy
hátrányosabb helyzetűek segítésére.
Autonómiája és felelőssége
Tudja, hogy mikor van szükség az önálló munkájára, és mikor kell csapatban dolgoznia, és képes mind
a kettőre. Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése kialakítása során
igényt tart mások – kritikus – reflexiójára, érett meggyőződését pedig kész széles kör előtt is
képviselni. Az önellenőrzés fokozódó készsége, a vezetői ellenőrzéshez való egyre konstruktívabb
viszony kialakítása.
7. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges,
továbbá a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése.
8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre
vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.
Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben
történő megnevezésére – az egyház saját, belső szabályai szerint – más elnevezést, felekezeti
meghatározást is használhatnak.

A módosított KKK-t a Főiskola szenátusa 2018. május 2-án SZ-3/2018. számú határozatában
elfogadta.
A MET évi országos közgyűlése a 2018. október 3-i gyűlésén a 21/2018/10/03-as
határozatában elfogadta.
Budapest, 2018. október 3.

