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A VERSENYVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Megnevezés

Leírás

KAR
INTÉZET
Az álláskeretben szerepelő poziciószám
Tanári fokozat
Az álláshoz tartozó tantárgyak/kutatás
területek, ahogy az álláskeretben szerepel

Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar
Református Tanárképző és Zeneművészeti Intézet
4
Egyetemi tanár – meghatározatlan időre
TMM2118 Az irenikus mozgalmak és az ökumené története
– Magyar nyelven (1 kurzus-1 szeminárium/hét)
TMM5101 A mediáció elmélete és technikája 1 – magyar
nyelven (2 kurzus-1 szeminárium/hét)

Tudományos szakterület
A meghirdetett állás leírása

TLM1302 A modern és kortárs kori egyetemes egyház
történelme (17-20sz) – Magyar nyelven (2 kurzus/hét)
Teológia
A
jelölt
teológiai
licenciátussal/református
lelkészi
szakképesítéssel kell rendelkezzen és teológiai doktorátussal.
Kiterjedt egyháztörténeti és mediációs ismeretekkel, valamint
szakirányú publikációkkal kell rendelkeznie.
A jelölteknek rendelkeznie kell az Erdélyi Egyházkerület
Püspökének ajánlólevelével.
A jelölt tudományos tevékenysége meg kell feleljen az
egyetemi tanárok jogállására vonatkozó CNATDCU
előírásoknak, valamint a BBTE Szenátusa által kidolgozott,
egyetemi tanári fokozatra vonatkozó előírásoknak.
Előadói és tudományos kommunikációs szinten kell ismernie a
magyar nyelvet, ismerve és betartva a helyes nyelvtani
szabályokat is. Ugyanakkor ismernie kell és helyesen kell
használnia a szakterminológiát is.
Korábbi oktatói tapasztalat is szükséges.
Vállalnia kell, hogy bekapcsolódik a Kar keretében szerveződő
kulturális, kutató és társadalmi tevékenységekbe, valamint az
egyházi tevékenységekbe.
Az állást az érvényben levő Tanügyi törvény és a BBTE
Szenátusának érvényben levő rendelkezései alapján foglalható
el.

Munkaköri kötelességek

A normatáblázatban szerepelő tanári oktatói norma a
megfelelő óraszámmal, valamint a következő éves egyéni
tevékenységek: 500 óra oktatói/oktatásszervezési/előkészítési
tevékenység, 500 óra kutatói tevékenység valamint 502 óra
közszolgálat/szervezési tevékenységek.
Mindezek összesen évi 1502 óra tevékenységet jelentenek az
óratartás mellett.
Összesen 1600 óra/év.

A vizsgaelőadás helye és ideje
A vizsgaelőadás színhelye
(A Kar címe és a terem megnevezése/száma)

2021. január 28, 12.00 óra
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és
Zeneművészeti Kar, Horea út 7 sz, III. Em. 313-as tanterem

A vizsga menete, ideje, helyszíne

a) Az egyetemi tanári fokozat megszerzéséhez szükséges
vizsga menete a következő:

A Kar címe és a terem megnevezése/száma)
1.

A jelöltek által benyújtott ügyiratcsomó megvizsgálása
és elbírálása, hogy megfelel-e az előírásoknak

2.

A jelöltek által tartott nyilvános előadás

Az egyetemei tanári állásra jelentkezők kötelező módon
előadást

tartanak

az

álláshoz

tartozó

szakterülethez

kapcsolódó releváns témából, amelyet a meghirdetett tematika
alapján a jelölt választ
1.

A jelöltek által benyújtott dokumentumok, iratok
megvizsgálása : 2021. jan. 28. 11 óra.
Helyszín:
Babeş-Bolyai
Tudományegyetem,
Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar,
Horea út 7 sz, III. Em. 313-as tanterem.

2.

A jelöltek által tartott előadás a meghirdetett állás
szakterületének megfeleően: jan.28. 12 óra.
Helyszín:
Babeş-Bolyai
Tudományegyetem,
Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar,
Horea út 7 sz, III. Em. 313-as tanterem.

Az egyetemi tanári vizsga esetében a jelölt szakmai
értékelése a benyújtott iratok alapján történik. Ez a vizsga
jegyének 75%-át jelenti, míg a megtartott előadás értékelése
25%-ban járul hozzá a végső jegy alakulásához, amely a
vizsgabizottság minden tagjának az egyéni értékelése

alapján történik. A végső jegy az egyéni jegyek átlagából
alakul ki.
A jelöltek tudományos tevékenységének értékelésekor
figyelembe kell venni a publikációk tudományossági
értékelését, valamint a meghirdetett oktatási szakterülethez
való kapcsolódásának mértékét.
b) az előírások értelmében minden jelölt min. 30 perces
előadást tart. Az előadást kötelező módon kérdések és az
azokra adott válaszok kell kövessék. Kérdéseket a bizottság
tagjai és a külső hallgatóság egyaránt feltehetnek.
c) a szóbeli előadást magyar nyelven kell megtartani. Az
előadás során a bizottságnak figyelembe kell venni a helyes és
választékos

nyelvhasználatot,

valamint

a

szakterülethez

tartozó szaknyelv pontos ismeretét és használatát is.
A vizsga tematikája és a hozzá tartozó
könyvészet:

Tematika: Egyház és társadalom a XVIII és XIX. században
Könyvészet:
Szántó Konrád: A katolikus egyház története. I–III. (A katolikus
egyház története alapításától a reformációig – A katolikus
egyház története a reformációtól napjainkig – Az
egyháztörténet
forrásai:
Szöveggyűjtemény),
Ecclesia
Könyvkiadó, Budapest, 1987.
Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata.
Kiadja a Kolozsvári Protetsáns Teológiai Intézet, Kolozsvár,
2015.
Söveges Dávid: Fejezetek a lelkiség történetéből. Pannonhalma,
1993.
Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Budapest,
2001.
James North: Az Egyház történet. Pünkösdtöl napjainkig. TCM.
2001.
Marton József: Katolikus egyháztörténet. Kolozsvár, 2002.
Török József: Egyetemes egyháztörténelem. Szent István Társulat,
Budapest, 1999.
McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, Osiris
Tankönyvek, Budapest, 2002.
Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet. Sárospatak, 1997.
Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka. Szent István
Társulat, Budapest, 1997.
Jonathan Hill: A keresztény gondolkodás története. Atheneum,
2000.
Zamfir Korinna: Katolikusok és protestánsok. Kolozsvár, 2002.
Marczali Henrik: Mária Terézia és kora. Bp. 2000.
Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve. Budapest, Osiris,
2000.
Dienes
Dénes
(szerk.):
Vezérfonal
az
egyháztörténet
tanulmányozásához III. A felvilágosodás és ami utána

A vizsga menetének leírása:

következett. Sárospatak, Hernád Kiadó, 2013
Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon
1914-ig. München, 1973. :
Roman Myz: Keleti egyházak. Agapé kiadó, Szeged, 1999.
Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik. I. Harmat,
Budapest, 1995.
Az egyetemi tanári vizsga esetében a jelölt szakmai
értékelése a benyújtott iratok alapján történik. Ez a vizsga
jegyének 75%-át jelenti, míg a megtartott előadás értékelése
25%-ban járul hozzá a végső jegy alakulásához, amely a
vizsgabizottság minden tagjának az egyéni értékelése
alapján történik. A végső jegy az egyéni jegyek átlagából
alakul ki.
A jelöltek tudományos tevékenységének értékelésekor
figyelembe kell venni a publikációk tudományossági
értékelését, valamint a meghirdetett oktatási szakterülethez
való kapcsolódásának mértékét.
A versenyvizsga az 1/2011-es Nemzeti Tanügyi Törvénynek,
a

hozzá

kapcsolódó

457/2011-es

Kormányhatározatnak

valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem szabályzatának
megfelelően lesz megszervezve, amely a felsőoktatási
kerethez

tartozó

üres

oktatói

és

kutatói

állások

megpályázásához szükséges előírásokat tartalmazza.
A jelöltek szakmai kompetenciát a benyújtott személyes iratok
és igazolások, publikációk alapján, valamint a megtartott
szóbeli előadás alapján értékelik a bizottságok.
A meghatározatlan időre szóló tanári állások esetében minden
jelölt egy min.30 perces előadást kell tartson az alábbi
tematikák és bibliográfia alapján: Egyház és társadalom a
XVIII és XIX. Században.
Az előadást kötelező módon a bizottság tagok és a hallgatóság
által feltett kérdésekre adott válaszok követik.

Intézetigazgató,
Dr. Péter István egyetemi adjunktus

Titkár,
Sallai Tímea

