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Négy szak található ezen a területen:
• Egyházi művészet (Artă sacră)
• Szociális teológia (Teologie socială)
• Valláspedagógia (Teologie didactică)
• Teológia (Teologie pastorală)

RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSTANÁRI

TEOLOGIE DIDACTICĂ ROMANO-CATOLICĂ
6 féléves képzés
A szak célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként,
történelem vagy nyelvtanárként, illetve különböző más egyházi és civil
intézményekben szolgálatot teljesítő értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember
egzisztenciális kérdéseire, a keresztény értékeket képviselik a társadalomban, és
hozzájárulhatnak azok megvalósításához. A végzettek feladata másrészt a
bekapcsolódás a helyi egyházi közösségek megújítására irányuló munkába. A kar
hallgatói teológiai tanulmányaik mellett egy második szakot is végeznek: történelmet,
illetve magyar vagy egy idegen – angol, német, francia – nyelvet és irodalmat. A
végzettek hitoktatói és történelem-, illetve nyelvtanári képesítést nyernek, az egyetem
előtti oktatás minden szintjére.
Alaptantárgyak: ószövetségi bevezetés. egyetemes egyháztörténelem, liturgika,
újszövetségi bevezetés, egyházi zene, filozófiatörténet, fundamentális teológia,
erkölcsteológia, patrisztika, exegézis, dogmatika, általános katekétika, pasztorálteológia, egyházjog, speciális katekétika, gyakorlati liturgika.
Választható tantárgyak: patrológia, az egyházmegyék története, monahális
történelem, a Római Katolikus Egyház története 1945–1990 között, a Biblia teológiája,
ökumenizmus, ókeresztény szimbólumok, keresztény társadalometika, nemiséggel
kapcsolatos felelősség, az integráció etikai kérdései, keresztény filozófia, informatika,
latin nyelv, görög nyelv, héber nyelv.

103

Teológia

•

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul)

REFORMÁTUS VALLÁSPEDAGÓGIA

TEOLOGIE SOCIALĂ REFORMATĂ
6 féléves képzés
A szak célja a református vallástanárképzés mellett a keresztyén lelkiség, az
evangéliumi értékrendszer, a reformátori örökség, az Isten iránti szeretet és
engedelmesség, és az ezzel járó szakmai tudás átadása, terjesztése, művelése és
gyakorlatba ültetése, egy olyan, református teológiai tudással, protestáns egyházi
műveltséggel és biblikus lelkülettel rendelkező erdélyi tanárnemzedék képzése,
amelyik meggyőződéssel, hittel és ügyszeretettel vállalja fel a tanári pályán a
reformátorok lelki és szellemi örökségét. Tanárokat és szociális munkásokat készít fel
az iskolákban és a társadalom más munkaterületein folyó oktatási és diakóniai
tevékenységre gyülekezeteink megmaradása és építése érdekében.
Alaptantárgyak: ószövetségi biblikateológia – a Tóra, egyetemes egyháztörténet,
hitvallásismeret, a neveléstudomány története, egyházi ének, hangszer, szövegszerkesztés, újszövetségi biblikateológia, egyetemes egyháztörténet, ószövetségi biblika
– a kánon történeti könyvei, dogmatika, protestáns egyháztörténet, etika, apologetika,
pasztoráció – diakónia, ószövetségi biblikateológia – a prófétai irodalom, keresztyén
pszichopedagógia, paleográfia, ószövetségi biblikateológia – az ószövetségi költészet és
bölcseleti irodalom, filozófiatörténet.
Választható tantárgyak: vallástörténet, görög nyelv, héber nyelv, választható
hangszer, magyar nyelvhelyesség, egyházzene-történet, művészettörténet, erdélyi
iskolatörténet, honismeret, diaszpóra-misszió, egyházszociológia.
•
•

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul)
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul)
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