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 vizsga

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

 Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező
esetben az OR-ZSE SZMSZ 241. § (7)-es bekezdése értelmében a kurzus
teljesítéséne igazolását a TH megtagadja és a hallgató ebben az esetben

vizsgára sem bocsájtható.

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

 A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek
tekintettel a megengedett 25% hiányzásra.

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

 –

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

 1 db írásbeli beszámoló valamely zsinagógai imaalkalom tapasztalatairól.

Osztályzat 
kialakításának módja:

A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) az 1 db írásbeli
beadandó és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe

vételével történik. 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 A liturgia fogalma

 A zsidó istentiszteleti hagyományok keletkezés- és intézménytörténete



 A zsidó liturgia vallásjogi rendszere

 A zsidó közösség vallásjogi szerkezete és szerepe

 Az idő megszentelésének közösségi formái

 A reggeli ima (sáchárit)

 A délesti ima (mincha)

 Az esti ima (árvit)

 Ünnepnapok

 Nevezetes napok

 Az ima eszközei (kegytárgyak és egyéb liturgiai kellékek)

 Az életciklus eseményeinek vallásjogi és liturgiai összefüggései
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