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Heti óraszámok: Előadás  2 Gyakorlat  0  

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

Kollokvium 

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Mindig a hatályos SzMSz. szerint 

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

Előzetes bejelentés, vagy orvosi igazolás 

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

 Szóbeli beszámolók az órák alatt

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

 Szövegek előkészítése, olvasmányok elolvasása

Osztályzat 
kialakításának módja:  Félév közbeni aktív részvétel és beszámolók 25%, vizsga 75 %

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 A mózesi öt könyv megismerése részben az ókori Kelet kulturális, társadalmi kontextusában, részben pedig 
a zsidó vallás és teológia szemszögéből.
 A dokumentum hipotézis, a szerzőség és a történelmi körülmények kérdése. 



 A modern bibliakutatás felvetette kérdések a zsidó teológia számára.

 A Tóra szerepe a zsidó liturgiában. A Tóra klasszikus és modern zsidó kommentárjai.
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