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Félév végi 
számonkérés típusa 
(ai, v, gyj, sz ) :

vizsga 

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

A félév során három alkalommal lehetséges a hiányzás.  

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

Három alkalom után kizárólag orvosi igazolás elfogadása lehetséges. Ebben az
esetben azonban külön beadandó feladatot kap a hallgató. 

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

Félévközi prezentáció előre megbeszélt és egyeztetett témából, egy alkalommal.
Félév végén ugyancsak egyeztetett témából egy 15-20 ezer karakterű dolgozat

leadása, amelynek meg kell felelnie a tudományos írás szabályainak
(jegyzetapparátus, bibliográfia, stb.) Pótlásra és javításra van lehetőség: az
időben el nem készült beszámoló vagy beadandó dolgozat esetén közösen

egyeztetett új időpont kijelölése, illetve az elkövetett szakmai hibák és tévedések
személyes átbeszélése. A szóbeli beszámoló és az írásbeli beadandó munka

esetén folyamatos konzultációra van lehetőség.  
A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

Egy darab félévközi prezentáció, egy darab félév végi beadandó, 15-20 ezer
karakterből álló tudományos igényű dolgozat.  

Osztályzat 
kialakításának módja:

50% félév közi teljesítmény (órai munka, prezentáció, beadandó tanulmány),
50% vizsga (beleértve a beadott dolgozat téziseinek megvédését) 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok: A féléves tantárgy a vallás fogalmának és
jelenségkörének (vallástudomány, vallástörténet, vallásfilozófia, teológia, vallásszociológia,

valláspszichológia és vallásantropológia) meghatározását tekinti legfőbb feladatának. A vallás a
vallásosság, a vallási élmény, a hit és az egyház (felekezet) fogalmainak tisztázását követően a szent mint

vallási élmény megjelenési formái, történeti és fenomenológiai alakzatai kerülnek a vizsgálódás
centrumába. A homo religiosus fogalmának és a szimbolikus gondolkodás alakzatainak

tanulmányozását követően napjaink vallási tendenciáinak, a szekularizáció és az ellenszekularizáció
jelenlétének, a fundamentalizmus sajátosságainak, valamint a vallási türelmetlenség különféle

jelenségeinek tanulmányozása a cél.



Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 1. A vallástudomány története, a vallás tárgya, a mitikus gondolkodás

 2. Vallástörténet és vallásszociológia – hit és tudás, vallás és ráció

 3. Teológia, vallásfilozófia és vallásantropológia

 4. A szent fogalma, a vallásos ember szimbólumai

 5. A szent megnyilatkozása, a szent megtapasztalása -  hierofánia

 6. A szent képviselete (sámánok, papok, próféták, prédikátorok, szent beavatottak)

 7. A szent közösség (szövetség, egyház, szekta, szent nép, kultusz és mozgalom)

 8. A szent formái: szent tér (templom, kegyhely stb.) és szent idő (ünnepek, rítusok stb.)

 9. Szent és profán – transzcendencia és immanencia

 10.  Földi állam és Isten állama – történelem és üdvtörténet

 11. Az isteni kinyilatkoztatás, Isten szava – hermeneutika és exegézis

 12. A vallási élmény, túlvilág, az idők teljessége, élet és halál, öröklét és szentté válás

 13. Varázslás, ima, kultusz – tradíció és modernitás
 14.  Szekularizáció és ellenszekularizáció – modernitás és vallásosság, fundamentalizmus és 
posztmodern. Lehetséges-e dialógus a vallások között?
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