
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/CJ1/TEed/15

Názov predmetu: Cudzí jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikačná stupnica
100 – 90 %: vynikajúce A (výborne) = 1
89,99 – 80 %: nadpriemerné B (veľmi dobre) = 1,5
79,99 – 70 %: priemerné C (dobre) = 2
69,99 – 60 %: prijateľné D (uspokojivo) = 2,5
59,99 – 50 %: spĺňajúce minimálne kritériá E (dostatočne) = 3
49,99 – 0 %: nespĺňajúce minimálne kritériá FX (nedostatočne)
Záverečné hodnotenie tvorí:
Písomná skúška:
1. Spracovanie a prezentovanie náčrtu vlastnej dizertačnej práce cca 500-600 slov (35 %)
2. Štruktúrovaný životopis - Curriculum Vitae (Europass) (5 %)
3. Resumé z naštudovanej relevantnej odbornej literatúry (20 %)
Ústna skúška – na témy:
1. vlastná vedecká práca a odborná literatúra
2. spolupráca s inými odbormi a organizáciami
3. publikačná činnosť a konferenčné vystúpenia
Hodnotenie:
60 % spracovanie predpísaných písomných materiálov a prezentácia projektu práce
40 % ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu:
1. Získa všeobecné komunikačné jazykové kompetencie, na základe ktorých je schopný
prezentovať svoju prácu, výsledky svojho skúmania a demonštrovať znalosť relevantnej literatúry
v anglickom alebo nemeckom jazyku.
2. Získa primerané sociolingvistické kompetencie na úrovni B2 (podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky) na prezentovanie, nielen seba v bežných situáciách, ale aj
výsledkov vlastnej akademickej práce.
3. Rozvinie pragmatické kompetencie, pomocou ktorých bude schopný zmysluplnej interakcie v
rôznych situáciách súvisiacich s jeho odbornou profiláciou.
4. Dokáže primerane reagovať na inter/multikultúrne kontextové jazykové podnety.



5. Je schopný prezentovať svoju prácu podľa kritérií rečovej komunikácie s využitím najnovšej
technológie.
6. Jeho jazykové kompetencie budú korešpondovať s úrovňou B2 slovom a písmom vo všetkých
zručnostiach jazyka: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie.
7. Rozvíja svoje kritické jazykové myslenie, kritické analýzy a selekcia z informačnej
redundancie.
8. V aplikačnej rovine dokáže uplatniť nadobudnuté poznatky v anglickom alebo v nemeckom
jazyku na rôznych stupňoch a fórach (napr. konferencie a pod.).
9. Získa informácie o kritériách efektívnej prezentácie a konštruktívnej kritiky jazykových
prejavov podľa najnovších komunikačných kritérií a teórií.

Stručná osnova predmetu:
• Obsahovým zameraním sú hlavne špecifiká odborného písomného prejavu v angličtine alebo
v nemčine, techniky písomného prejavu, ich štruktúrovanosť (kritéria a požiadavky na písanie
abstraktov, resumé, konferenčných príspevkov, dizertačnej práce a pod.)
• Štruktúrovaný životopis - CV (europass).
• Techniky ústneho prejavu (organizácia a štruktúra, využívanie a podpora informácií relevantnými
zdrojmi podľa zásad akademickej etiky, efektívne tranzície medzi jednotlivými časťami prejavu)
• Čítanie s porozumením a preklad populárno-náučných a odborných textov.
• Rozvoj lexiky s orientáciou na odbornú zameranosť.
• Ústna a písomná prezentácia obsahu, metód a foriem vlastnej vedecko-výskumnej práce.
• Odborná a spoločenská konverzácia na rôzne témy (pracovisko, pracovná náplň, štúdium/študijný
pobyt.
• Prezentácia preštudovanej odbornej literatúry, informácia o dizertačnej práci (špecifikácia názvu,
výber témy, ciele a metódy práce, vlastný výskum, závery, prínos, odborná spolupráca).

Odporúčaná literatúra:
Dialog Beruf 1 Deutsch als fremdsprache für die grundstufe - Lehrerhandbuch : Deutsch als
fremdsprache für die grundstufe / Ronald Becker : Hueber, 2000. - 160 s. - ISBN 3 19 021590 1.
Deutsch lerner für den Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz / Adelheid Höffgen : Verlag für
Deutsch, 1996. - 264 s. - ISBN 3 885323540.
"Auf Deutsch gesagt" 1 : Német rádió-nyelvtanfolyam / Rudolf Schneider. - 1. vyd. - Bonn-
Oedekoven : Köllen, 1990. - 127 s.
Nová maturita - nemecký jazyk = Interná časť - ústna skúška / Helena Hanuljaková, Ilonka
Horová, Ivica Lenčová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. -
160 s. - ISBN 80-10-00675-0.
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Elementary, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Elementary, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Pre-Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Intermediate, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Upper-Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Upper-Intermediate, Oxford University Press,
2001

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5



a n

100.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. György Csík., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/CJ2/TEed/15

Názov predmetu: Cudzí jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikačná stupnica
100 – 90 %: vynikajúce A (výborne) = 1
89,99 – 80 %: nadpriemerné B (veľmi dobre) = 1,5
79,99 – 70 %: priemerné C (dobre) = 2
69,99 – 60 %: prijateľné D (uspokojivo) = 2,5
59,99 – 50 %: spĺňajúce minimálne kritériá E (dostatočne) = 3
49,99 – 0 %: nespĺňajúce minimálne kritériá FX (nedostatočne)
Záverečné hodnotenie tvorí:
Písomná skúška:
1. Spracovanie a prezentovanie náčrtu vlastnej dizertačnej práce cca 500-600 slov (35 %)
2. Štruktúrovaný životopis - Curriculum Vitae (Europass) (5 %)
3. Resumé z naštudovanej relevantnej odbornej literatúry (20 %)
Ústna skúška – na témy:
1. vlastná vedecká práca a odborná literatúra
2. spolupráca s inými odbormi a organizáciami
3. publikačná činnosť a konferenčné vystúpenia
Hodnotenie:
60 % spracovanie predpísaných písomných materiálov a prezentácia projektu práce
40 % ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu:
1. Získa všeobecné komunikačné jazykové kompetencie, na základe ktorých je schopný
prezentovať svoju prácu, výsledky svojho skúmania a demonštrovať znalosť relevantnej literatúry
v anglickom alebo nemeckom jazyku.
2. Získa primerané sociolingvistické kompetencie na úrovni B2 (podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky) na prezentovanie, nielen seba v bežných situáciách, ale aj
výsledkov vlastnej akademickej práce.
3. Rozvinie pragmatické kompetencie, pomocou ktorých bude schopný zmysluplnej interakcie v
rôznych situáciách súvisiacich s jeho odbornou profiláciou.
4. Dokáže primerane reagovať na inter/multikultúrne kontextové jazykové podnety.



5. Je schopný prezentovať svoju prácu podľa kritérií rečovej komunikácie s využitím najnovšej
technológie.
6. Jeho jazykové kompetencie budú korešpondovať s úrovňou B2 slovom a písmom vo všetkých
zručnostiach jazyka: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie.
7. Rozvíja svoje kritické jazykové myslenie, kritické analýzy a selekcia z informačnej
redundancie.
8. V aplikačnej rovine dokáže uplatniť nadobudnuté poznatky v anglickom alebo v nemeckom
jazyku na rôznych stupňoch a fórach (napr. konferencie a pod.).
9. Získa informácie o kritériách efektívnej prezentácie a konštruktívnej kritiky jazykových
prejavov podľa najnovších komunikačných kritérií a teórií.

Stručná osnova predmetu:
• Obsahovým zameraním sú hlavne špecifiká odborného písomného prejavu v angličtine alebo
v nemčine, techniky písomného prejavu, ich štruktúrovanosť (kritéria a požiadavky na písanie
abstraktov, resumé, konferenčných príspevkov, dizertačnej práce a pod.)
• Štruktúrovaný životopis - CV (europass).
• Techniky ústneho prejavu (organizácia a štruktúra, využívanie a podpora informácií relevantnými
zdrojmi podľa zásad akademickej etiky, efektívne tranzície medzi jednotlivými časťami prejavu)
• Čítanie s porozumením a preklad populárno-náučných a odborných textov.
• Rozvoj lexiky s orientáciou na odbornú zameranosť.
• Ústna a písomná prezentácia obsahu, metód a foriem vlastnej vedecko-výskumnej práce.
• Odborná a spoločenská konverzácia na rôzne témy (pracovisko, pracovná náplň, štúdium/študijný
pobyt.
• Prezentácia preštudovanej odbornej literatúry, informácia o dizertačnej práci (špecifikácia názvu,
výber témy, ciele a metódy práce, vlastný výskum, závery, prínos, odborná spolupráca).

Odporúčaná literatúra:
Dialog Beruf 1 Deutsch als fremdsprache für die grundstufe - Lehrerhandbuch : Deutsch als
fremdsprache für die grundstufe / Ronald Becker : Hueber, 2000. - 160 s. - ISBN 3 19 021590 1.
Deutsch lerner für den Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz / Adelheid Höffgen : Verlag für
Deutsch, 1996. - 264 s. - ISBN 3 885323540.
"Auf Deutsch gesagt" 1 : Német rádió-nyelvtanfolyam / Rudolf Schneider. - 1. vyd. - Bonn-
Oedekoven : Köllen, 1990. - 127 s.
Nová maturita - nemecký jazyk = Interná časť - ústna skúška / Helena Hanuljaková, Ilonka
Horová, Ivica Lenčová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. -
160 s. - ISBN 80-10-00675-0.
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Elementary, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Elementary, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Pre-Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Intermediate, Oxford University Press, 2006
MOOR, P., CUNNINGHAM, S.: Cutting Edge – Upper-Intermediate, Longman, 2005
JOHN SOARS, LIZ SOARS: New Headway - Upper-Intermediate, Oxford University Press,
2001

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3



A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. György Csík., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DEDP/
TEed/15

Názov predmetu: Definovaná etapa dizertačnej práce

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie definovanej etapy dizertačnej práce v písomnej forme podľa zadania školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozpracovanie písomnej podoby dizertačnej práce v rozsahu (etape)
stanovenej školiteľom. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na
ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava. Študent preukáže, že rozumie problematike
a trendom súčasného výskumu v užšom zameraní na cieľ svojej dizertačnej práce a je schopný
písomne navrhnúť metodiku riešenia svojho dizertačného výskumného projektu, písomný náčrt
riešenia rozčlenený do jednotlivých kapitol dizertačnej práce podľa štádia, ktoré mu stanoví
školiteľ.

Stručná osnova predmetu:
1/písomné spracovanie stavu súčasného bádania v oblasti výskumu dizertačnej práce
2/písomné spracovanie metodiky riešenia výskumnej úlohy doktoranda
3/písomný náčrt štruktúry dizertačnej práce podľa jednotlivých kapitol smerujúci k naplneniu cieľa
dizertačnej práce
4/písomné spracovanie riešenia výskumnej úlohy podľa etapy stanovenej školiteľom

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra je určená v schválenom Individuálnom študijnom pláne doktoranda.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský alebo slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0



Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., doc. PhDr. János Molnár., doc. Bernhard Kaiser,
PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DPO/TEed/15

Názov predmetu: Dizertačná práca s obhajobou

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 30

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie:
Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi,
členmi komisie na obhajobu dizertačnej práce a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných
poznatkoch a prínose dizertačnej práce. Počas obhajoby dizertačnej práce sa skúma aj
odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov.
Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom
vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti DrSc., alebo
výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu
byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, významní odborníci vo funkcii hosťujúci
profesor, alebo s akademickým titulom PhD., prípadne kvalifikovaní odborníci z praxe.
Oponent sa v posudku vyjadruje najmä:
a) k aktuálnosti zvolenej témy;
b) k zvoleným metódam spracovania;
c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša;
d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia;
e) k tomu, či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže:
1. v kognitívnej oblasti
- samostatne a tvorivo využívať odborné pramene,
- analyzovať a hodnotiť doterajší stav riešenej problematiky vo svojom odbore,
- syntetizovať a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky v praktickej edukačnej činnosti,
- adekvátne voliť výskumné postupy a funkčne ich aplikovať,
2. v afektívnej oblasti študent dokáže:
- prezentovať a obhajovať svoje odborné stanovisko k problémom edukačnej práce a hľadať
spôsoby ich riešenia,
3. v psychomotorickej oblasti študent dokáže:
prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru a vlastný postoj k odborným problémom svojho
štúdia.

Stručná osnova predmetu:



• Určí školiteľ dizertačnej práce.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra ku skúmanej problematike dizertačnej práce podľa individuálneho plánu doktoranda
schváleného školiteľom.
Aktuálna Smernica rektora UJS o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, prístupná na
webovej stránke univerzity.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, resp. angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DS/TEed/15

Názov predmetu: Dizertačná skúška

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety: KSPT/ISVL1/TEed/15 a KSPT/DVK1/TEed/15 a KSPT/ISVL2/
TEed/15 a KSPT/VS1/TEed/15 a KSPT/DEDP/TEed/15 a (KHV/PVP-CD1/TEed/15 alebo KHV/
PVP-RF1/TEed/15 alebo KSNZ/PVP-NZ1/TEed/15 alebo KSNZ/PVP-SZ1/TEed/15 alebo KSPT/
PVP-PT1/TEed/15 alebo KSPT/PVP-ST1/TEed/15) a (KSNZ/PVP-NZ2/TEed/15 alebo KHV/
PVP-CD2/TEed/15 alebo KHV/PVP-RF2/TEed/15 alebo KSNZ/PVP-SZ2/TEed/15 alebo KSPT/
PVP-PT2/TEed/15 alebo KSPT/PVP-ST2/TEed/15) a (KHV/PVP-SCD/TEed/15 alebo KHV/
PVP-SRF/TEed/15 alebo KSNZ/PVP-SNZ/TEed/15 alebo KSNZ/PVP-SSZ/TEed/15 alebo KSPT/
PVP-SPT/TEed/15 alebo KSPT/PVP-SST/TEed/15)

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie ústnej skúšky v súlade s harmonogramom štúdia z predmetu štátnej skúšky pred
skúšobnou komisiou. Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia
si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu a dosiahnutým výsledkom vzdelávania.
Na hodnotenie jednotlivých predmetov štátnej skúšky sa vzťahujú príslušné ustanovenia platného
študijného poriadku UJS.
Klasifikačná stupnica
A –výborne
B – veľmi dobre
C – dobre
D – uspokojivo
E – dostatočne
Fx –nevyhovel

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný písomne vypracovať teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce,
prezentovať súčasný stav poznatkov o skúmanej téme vrátane prehľadu najnovšej vedeckej
literatúry k danej problematike, analýzy metodického prístupu riešenia tejto problematiky.
Študent je zároveň schopný v ústnej časti dizertačnej skúšky preukázať teoretické vedomosti
z v určených predmetoch dizertačnej skúšky podľa svojej špecializácie a v diskusii s členmi
skúšobnej komisie argumentačne podložiť svoje tézy.

Stručná osnova predmetu:
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške a
z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej
skúšky Dekan na základe návrhu školiteľa podľa schváleného IŠP doktoranda určí doktorandovi



3 predmety dizertačnej skúšky zo stanovených predmetov podľa špecializácie a kmeňového
pracoviska doktoranda.
Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy
jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho prehľadu, analýzu
metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce.
Predmety podľa jednotlivých špecializácií:
Špecializácia: Starozmluvná teológia
1. Dejiny biblického Izraela a židovstva v archeologickom kontexte
2. Exegéza kanonických a deuterokanických kníh Starej zmluvy
3. Literárne a teologické pozadie kníh Starej zmluvy
Špecializácia: Novozmluvná teológia
1. Text novozmluvného kánonu, jeho historické pozadie a jazyk
2. Hermeneutické prístupy k textu Novej zmluvy
3. Teológia novozmluvných spisov
Špecializácia: Systematická teológia
1. Dogmatika
2. Reformačná teológia
3. Teologická etika
Špecializácia: Cirkevné dejiny
1. Všeobecné cirkevné dejiny
2. Dejiny reformácie od roku 1517 až do roku 1920
3. Novodobé cirkevné dejiny
Špecializácia: Praktická teológia
1. Homiletika a poimenika
2. Liturgika
3. Katechetika
Špecializácia: Religionistika a filozofia
1. Dejiny náboženstiev
2. Dejiny filozofie

Odporúčaná literatúra:
Literatúra k povinným predmetom a relevantným povinne voliteľným predmetom podľa témy
dizertačnej práce, uvedená v ich informačných listoch. Literatúra ku skúmanej problematike
dizertačnej práce podľa individuálneho plánu doktoranda schváleného školiteľom. Aktuálna
Smernica rektora UJS o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, prístupná na webovej
stránke univerzity.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

0.0 30.0 10.0 20.0 20.0 20.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DS1/TEed/15

Názov predmetu: Doktorandský seminár 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % priebežné hodnotenie
Doktorand pripraví a v určenom termíne prezentuje seminárnu prácu podľa pokynov vedúceho
seminára. Aktívne sa zapája do diskusie, samostatne uvažuje, pracuje podľa pokynov vedúceho
seminára.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa počas seminára oboznámi s vybranými (a v príslušnom roku určenými) témami z
jednotlivých oblastí protestantskej teológie, spravidla príbuzných s jeho špecializáciou a témou
dizertačnej práce v zmysle najnovšieho stavu výskumu a bádania. Počas práce na seminári sa
zdokonaľuje samostatnej vedeckej práci v príslušnej špecializácii, prehlbuje získané zručnosti
z metodiky práce predovšetkým s prameňmi a primárnou literatúrou a štúdiom sekundárnej
literatúry. Rozširuje svoje poznanie vybraných tém z oblasti teológie v kontexte výsledkov
najnovšie výskumu. Vyučujúci kurzu volí témy seminára v nadväznosti na špecializáciu a
zameranie dizertačnej práce doktoranda.

Stručná osnova predmetu:
Zadaná podľa vybranej témy seminára v príslušnom semestri.

Odporúčaná literatúra:
Určená vedúcim kurzu podľa témy seminára v príslušnom semestri.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DS2/TEdd/15

Názov predmetu: Doktorandský seminár 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná, dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % priebežné hodnotenie
Doktorand pripraví a v určenom termíne prezentuje seminárnu prácu podľa pokynov vedúceho
seminára. Aktívne sa zapája do diskusie, samostatne uvažuje, pracuje podľa pokynov vedúceho
seminára.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa počas seminára oboznámi s vybranými (a v príslušnom roku určenými) témami z
jednotlivých oblastí protestantskej teológie, spravidla príbuzných s jeho špecializáciou a témou
dizertačnej práce v zmysle najnovšieho stavu výskumu a bádania. Počas práce na seminári sa
zdokonaľuje samostatnej vedeckej práci v príslušnej špecializácii, prehlbuje získané zručnosti
z metodiky práce predovšetkým s prameňmi a primárnou literatúrou a štúdiom sekundárnej
literatúry. Rozširuje svoje poznanie vybraných tém z oblasti teológie v kontexte výsledkov
najnovšie výskumu. Vyučujúci kurzu volí témy seminára v nadväznosti na špecializáciu a
zameranie dizertačnej práce doktoranda.

Stručná osnova predmetu:
Zadaná podľa vybranej témy seminára v príslušnom semestri.

Odporúčaná literatúra:
Určená vedúcim kurzu podľa témy seminára v príslušnom semestri.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

60.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DVK1/
TEed/15

Názov predmetu: Domáca vedecká konferencia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou udelenia hodnotenia je predloženie referencie určenej školiteľom.

Výsledky vzdelávania:
Pokrok vo vedeckej práci vyžaduje konfrontáciu a študent je schopný predkladať čiastočné
výsledky svojej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy z oblasti
vlastného špecializačného smeru
2. Príprava príspevku na konferenciu a jeho odsúhlasenie školiteľom
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru.
4. Dokladovanie účasti na konferencii – potvrdením o aktívnej účasti

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Maďarský, alebo slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DVK2/
TEed/15

Názov predmetu: Domáca vedecká konferencia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckého príspevku, jeho prednesenie a aktívna účasť na domácom vedeckom
podujatí.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie písomnej podoby konferenčného príspevku na domácom
vedeckom podujatí. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú
sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent
preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme a je schopný
písomne navrhnúť metodiku riešenia výskumného projektu alebo jeho časti podľa zvolenej
témy, navrhnúť riešenia, prezentovať výsledky vedeckej práce na domácom vedeckom podujatí
(konferencia, sympózium a pod.) a odborne reagovať na diskusné podnety prítomnej vedeckej
verejnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckého príspevku na vedeckom podujatí
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava konferenčného príspevku
6. prezentácia štúdia na domácom vedeckom podujatí

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach a vedeckých a odborných databáz.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov



Celkový počet hodnotených študentov: 4
a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DVK3/
TEed/15

Názov predmetu: Domáca vedecká konferencia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckého príspevku, jeho prednesenie a aktívna účasť na domácom vedeckom
podujatí.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie písomnej podoby konferenčného príspevku na domácom
vedeckom podujatí. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú
sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent
preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme a je schopný
písomne navrhnúť metodiku riešenia výskumného projektu alebo jeho časti podľa zvolenej
témy, navrhnúť riešenia, prezentovať výsledky vedeckej práce na domácom vedeckom podujatí
(konferencia, sympózium a pod.) a odborne reagovať na diskusné podnety prítomnej vedeckej
verejnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckého príspevku na vedeckom podujatí
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava konferenčného príspevku
6. prezentácia štúdia na domácom vedeckom podujatí

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach a vedeckých a odborných databáz.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov



Celkový počet hodnotených študentov: 2
a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/DVK4/
TEed/15

Názov predmetu: Domáca vedecká konferencia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckého príspevku, jeho prednesenie a aktívna účasť na domácom vedeckom
podujatí.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie písomnej podoby konferenčného príspevku na domácom
vedeckom podujatí. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú
sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent
preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme a je schopný
písomne navrhnúť metodiku riešenia výskumného projektu alebo jeho časti podľa zvolenej
témy, navrhnúť riešenia, prezentovať výsledky vedeckej práce na domácom vedeckom podujatí
(konferencia, sympózium a pod.) a odborne reagovať na diskusné podnety prítomnej vedeckej
verejnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckého príspevku na vedeckom podujatí
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava konferenčného príspevku
6. prezentácia štúdia na domácom vedeckom podujatí

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach a vedeckých a odborných databáz.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov



Celkový počet hodnotených študentov: 0
a n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ISVL1/
TEed/15

Názov predmetu: Individuálne štúdium vedeckej literatúry 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie písomného protokolu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre podľa zadania
školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Pod vedením školiteľa doktorand vypracuje referencie na vybrané vedecké publikácie a predloží
ich na zhodnotenie školiteľovi dizertačnej práce. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
• Určí školiteľ dizertačnej práce.

Odporúčaná literatúra:
• Určí školiteľ dizertačnej práce podľa aktuálnej témy dizertačnej práce.
• Podľa zoznamu predpísanej literatúry v individuálnom študijnom pláne doktoranda

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A B C D E FX

71.43 14.29 14.29 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ISVL2/
TEed/15

Názov predmetu: Individuálne štúdium vedeckej literatúry 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie písomného protokolu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre podľa zadania
školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Pod vedením školiteľa doktorand vypracuje referencie na vybrané vedecké publikácie a predloží
ich na zhodnotenie školiteľovi dizertačnej práce. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
• Určí školiteľ dizertačnej práce.

Odporúčaná literatúra:
• Určí školiteľ dizertačnej práce podľa aktuálnej témy dizertačnej práce.
• Podľa zoznamu predpísanej literatúry v individuálnom študijnom pláne doktoranda

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ISVL4/
TEed/15

Názov predmetu: Individuálne štúdium vedeckej literatúry 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie písomného protokolu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre podľa zadania
školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Pod vedením školiteľa doktorand vypracuje referencie na vybrané vedecké publikácie a predloží
ich na zhodnotenie školiteľovi dizertačnej práce. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
1/riadené individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa rozvrhnutia školiteľa a stanovenej
študijnej literatúry
2/vypracovanie písomného zápisu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy projektu dizertačnej práce a zamerania
predmetov doktorandského štúdia a dizertačnej skúšky určená v schválenom Individuálnom
študijnom pláne doktoranda, spravidla podľa štandardných teologických prehľadových diel a
bibliografií v ich najnovších vydaniach (TRE, RGG, RPP, ABD, EncJud etc.) a vedeckých a
odborných databáz (EDS, Index theologicus, BILDI, ATLA Religion Database etc.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

38.46 15.38 15.38 15.38 15.38 0.0

Vyučujúci:



Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ISVL5/
TEed/15

Názov predmetu: Individuálne štúdium vedeckej literatúry 5

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie písomného protokolu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre podľa zadania
školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Pod vedením školiteľa doktorand vypracuje referencie na vybrané vedecké publikácie a predloží
ich na zhodnotenie školiteľovi dizertačnej práce. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
Preštudovať za semester aspoň 5 diel, ktoré určí školiteľ. O každom preštudovanom diele
predkladá študent referencie, ich formu a spôsob určí školiteľ.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ISVL6/
TEed/15

Názov predmetu: Individuálne štúdium vedeckej literatúry 6

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie písomného protokolu o preštudovanej vedeckej a odbornej literatúre podľa zadania
školiteľa.

Výsledky vzdelávania:
Pod vedením školiteľa doktorand vypracuje referencie na vybrané vedecké publikácie a predloží
ich na zhodnotenie školiteľovi dizertačnej práce. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
Preštudovať za semester aspoň 5 diel, ktoré určí školiteľ. O každom preštudovanom diele
predkladá študent referencie, ich formu a spôsob určí školiteľ.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/OPC1/
TEed/15

Názov predmetu: Odborná publikačná činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie odbornej štúdie väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných štúdií a recenzií
menšieho rozsahu a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom,
vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie odbornej práce väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných
prác, recenzií vedeckej a odbornej literatúry a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej
publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku. Publikácia
musí byť zaregistrovaná v databáze publikačnej činnosti v príslušnej kategórii odborných prác
a recenzií. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú sa témou
svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent preukáže,
že rozumie odbornej problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme, metodike
vedeckej práce v oblasti teológie, je schopný vypracovať odbornú štúdiu alebo recenziu, ktorá
primerane predstavuje odbornú problematiku a stav vedeckého výskumu a odborná práca bola
uverejnená vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom
alebo odbornom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu/ konferencie a jeho odsúhlasenie
školiteľom
2. Zaslanie príspevku do odborného/ vedeckého časopisu
3. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru
4. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/OPC2/
TEed/15

Názov predmetu: Odborná publikačná činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie odbornej štúdie väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných štúdií a recenzií
menšieho rozsahu a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom,
vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie odbornej práce väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných
prác, recenzií vedeckej a odbornej literatúry a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej
publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku. Publikácia
musí byť zaregistrovaná v databáze publikačnej činnosti v príslušnej kategórii odborných prác
a recenzií. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú sa témou
svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent preukáže,
že rozumie odbornej problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme, metodike
vedeckej práce v oblasti teológie, je schopný vypracovať odbornú štúdiu alebo recenziu, ktorá
primerane predstavuje odbornú problematiku a stav vedeckého výskumu a odborná práca bola
uverejnená vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom
alebo odbornom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu/ konferencie a jeho odsúhlasenie
školiteľom
2. Zaslanie príspevku do odborného/ vedeckého časopisu
3. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru
4. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/OPC3/
TEed/15

Názov predmetu: Odborná publikačná činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie odbornej štúdie väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných štúdií a recenzií
menšieho rozsahu a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom,
vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie odbornej práce väčšieho rozsahu alebo viacerých odborných
prác, recenzií vedeckej a odbornej literatúry a ich uverejnenie vo vedeckej alebo odbornej
publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom alebo odbornom periodiku. Publikácia
musí byť zaregistrovaná v databáze publikačnej činnosti v príslušnej kategórii odborných prác
a recenzií. Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú sa témou
svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie. Študent preukáže,
že rozumie odbornej problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme, metodike
vedeckej práce v oblasti teológie, je schopný vypracovať odbornú štúdiu alebo recenziu, ktorá
primerane predstavuje odbornú problematiku a stav vedeckého výskumu a odborná práca bola
uverejnená vo vedeckej alebo odbornej publikácii alebo vedeckom, vedecko-popularizačnom
alebo odbornom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu/ konferencie a jeho odsúhlasenie
školiteľom
2. Zaslanie príspevku do odborného/ vedeckého časopisu
3. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru
4. Rozsah príspevku musí byť min. 20 normostrán

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PC1/TEed/15

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pedagogická príprava a vedenie praktickej výučby na úrovni celosemestrálnych cvičení v
študijnom programe I. a spojeného I. a II. stupňa.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností s pedagogickou prípravou a vyučovacím
procesom. Študent preukáže znalosti štandardných didaktických postupov pri výučbe.
Nadobúda a overuje si základné kompetencie vysokoškolského pedagóga a je schopný po
pedagogickej a didaktickej stránke pripraviť a viesť výučbu na úrovni I. a spojeného I. a II.
stupňa vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava plánu výučby predmetu (cvičení) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie školiteľom
2. Príprava na jednotlivé cvičenia a ich priebežná konzultácia so školiteľom
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne)

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PC2/TEed/15

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pedagogická príprava a vedenie praktickej výučby na úrovni celosemestrálnych cvičení v
študijnom programe I. a spojeného I. a II. stupňa.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností s pedagogickou prípravou a vyučovacím
procesom. Študent preukáže znalosti štandardných didaktických postupov pri výučbe.
Nadobúda a overuje si základné kompetencie vysokoškolského pedagóga a je schopný po
pedagogickej a didaktickej stránke pripraviť a viesť výučbu na úrovni I. a spojeného I. a II.
stupňa vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava plánu výučby predmetu (cvičení) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie školiteľom
2. Príprava na jednotlivé cvičenia a ich priebežná konzultácia so školiteľom
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne)

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PV1/TEed/15

Názov predmetu: Pedagogická výpomoc 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
a) pedagogická a didaktická príprava výučby 50%
b) priama výučba 50%
Pedagogická príprava a vedenie praktickej výučby v študijnom programe I. a spojeného I. a
II. stupňa v rozsahu práce primeranom časovej záťaži pridelených kreditov vrátane prípravy a
priamej pedagogickej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností s pedagogickou prípravou a vyučovacím
procesom. Študent preukáže znalosti štandardných didaktických postupov pri výučbe a prehľad
vo vyučovanej látke na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa štúdia. Nadobúda a overuje si
základné kompetencie vysokoškolského pedagóga a je schopný po pedagogickej a didaktickej
stránke pripraviť a viesť výučbu na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Obsahová a didaktická príprava vyučovacej jednotky podľa týždenného rozvrhu
2. Priama vyučovacia činnosť podľa stanoveného rozvrhu

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PV2/TEed/15

Názov predmetu: Pedagogická výpomoc 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
a) pedagogická a didaktická príprava výučby 50%
b) priama výučba 50%
Pedagogická príprava a vedenie praktickej výučby v študijnom programe I. a spojeného I. a
II. stupňa v rozsahu práce primeranom časovej záťaži pridelených kreditov vrátane prípravy a
priamej pedagogickej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností s pedagogickou prípravou a vyučovacím
procesom. Študent preukáže znalosti štandardných didaktických postupov pri výučbe a prehľad
vo vyučovanej látke na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa štúdia. Nadobúda a overuje si
základné kompetencie vysokoškolského pedagóga a je schopný po pedagogickej a didaktickej
stránke pripraviť a viesť výučbu na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Obsahová a didaktická príprava vyučovacej jednotky podľa týždenného rozvrhu
2. Priama vyučovacia činnosť podľa stanoveného rozvrhu

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PV3/TEed/15

Názov predmetu: Pedagogická výpomoc 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
a) pedagogická a didaktická príprava výučby 50%
b) priama výučba 50%
Pedagogická príprava a vedenie praktickej výučby v študijnom programe I. a spojeného I. a
II. stupňa v rozsahu práce primeranom časovej záťaži pridelených kreditov vrátane prípravy a
priamej pedagogickej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností s pedagogickou prípravou a vyučovacím
procesom. Študent preukáže znalosti štandardných didaktických postupov pri výučbe a prehľad
vo vyučovanej látke na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa štúdia. Nadobúda a overuje si
základné kompetencie vysokoškolského pedagóga a je schopný po pedagogickej a didaktickej
stránke pripraviť a viesť výučbu na úrovni I. a spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Obsahová a didaktická príprava vyučovacej jednotky podľa týždenného rozvrhu
2. Priama vyučovacia činnosť podľa stanoveného rozvrhu

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-CD1/
TEed/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%, na získanie hodnotenia B 80%,
na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na hodnotenie E najmenej 50%. Študent,
ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX.

Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie a prehĺbenie vedomostí doktoranda o vývoji cirkvi v období staroveku a stredoveku,
pričom cieľom nie je iba presná znalosť chronologického postupu udalostí, ale aj schopnosť
nachádzania súvislostí medzi nimi, teda príčin a následkov. Rozvinutie predpokladov objektívnej
interpretácie historických faktov, udalostí a kľúčových medzníkov. Naštudovanie základných
historických prác v kontexte zamerania na tému dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Štúdium a interpretácia vonkajších a vnútorných dejín kresťanskej cirkvi od jej počiatkov po
Kalvínovu reformáciu so súčasným hlbším poznaním vývoja teologicko-dogmatického myslenia
cirkvi, ako sa prejavilo v tvorbe klasických kresťanských vyznaní i neskorších dogiem.

Odporúčaná literatúra:
Katus László: Középkor története. Rubicon, Budapest, 2001. s. 15-23, 69-105. ISBN: 963 9252
04 2.
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris. Budapest, 2000. ISBN: 963 379 686 5.
Colijn, Jos: Egyháztörténelem. Iránytű Alapítvány, Sárospatak, 1996. ISBN: 9055 08 5.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia, 1983. ISBN: 963 363 415 6.
Everett Fergusson: A kerszténység bölcsője. 1993. ISBN 963 379 545 1
Říčan, R., Molnár, A. 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1989.
Molnár, A. Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1982.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1



A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. János Molnár.

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-CD2/
TEed/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie v skúškovom období – ústna skúška
Pravidelná účasť na prednáškach a ústna skúška na konci semestra.

Výsledky vzdelávania:
Kombinovanou metódou štúdia oboznámenie so špecifickými otázkami reformovanej
historiografie vo vzťahu k hlavným obdobiam dejín kresťanstva a reformácie v Uhorsku a na
Slovensku. Cieľom je prehĺbenie znalosti domácich cirkevných dejín s osobitným zreteľom na
obdobie šírenia reformácie a protireformácie v Uhorsku a na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
Raná cirkev, novozmluvné obdobie, apoštolskí otcovia, cirkevní otcovia, ranokatolícka cirkev.
Kultúrne odlišnosti východnej a západnej cirkvi, raný stredovek, mníšske hnutia, herézy/reformné
hnutia. Scholastika, predreformácia, Reformácia, radikálna reformácia, prebudenecké hnutia,
evanjelikalizmus. Moderná misia od 17. st., sociálne aktivity cirkvi, ekumenické hnutie v 20.
storočí.

Odporúčaná literatúra:
Katus László: Középkor története. Rubicon, Budapest, 2001. s. 15-23, 69-105. ISBN: 963 9252
04 2.
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris. Budapest, 2000. ISBN: 963 379 686 5.
Colijn, Jos: Egyháztörténelem. Iránytű Alapítvány, Sárospatak, 1996. ISBN: 9055 08 5.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia, 1983. ISBN: 963 363 415 6.
Everett Fergusson: A kereszténység bölcsője. 1993. ISBN 963 379 545 1
BÍRÓ Sándor–BUCSAY Mihály–TÓTH Endre–VARGA Zoltán, A magyar református egyház
története, Sárospatak – 1995;
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945; Gondolat-1985; Bp.
Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén egyház
húszéves története (1918-1938). M.Kir. Állami Nyomada kirendeltsége, Ungvár, 1940.
Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között -
kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994. ISBN
963 8360 09 7



Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története I. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 3. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00003/pdf/09.pdf
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története II. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 4. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00004/pdf/14.pdf
Puntigán József: A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939); Plectrum, Losonc, 2005;
ISBN 80-968806-8-3
Somogyi Alfréd: „A memorandumos évek”. Az 1920-21. év eseményei a helyettes püspöki
hivatal (Nt. Patay Károly, alsószecsei esperes-lelkész, helyettes püspök) levelezése alapján. In:
Lévai Attila (szerk.): Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről.
Tillinger Péter Műhelye; Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0
Lévai Attila: Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Lévai Attila (szerk.): Egyház és
történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Tillinger Péter Műhelye;
Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0 9.
Fazekas Szilvia: Balogh elemér élete és munkássága. In: Teológiai Fórum; IV. évf. 1. szám;
1/2010. ISSN 1337-6519
Czinke Zsolt: A szlovákiai református egyház elemi iskoláinak története 1918-1945. In: Teológiai
Fórum; IV. évf. 1. szám; 1/2010. ISSN 1337-6519
Somogyi Alfréd: A Losonci Teológiai Akadémia tudományművelése. In: Teológiai Fórum; VIII.
évf. 1. szám; 1/2014. ISSN 1337-6519

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. János Molnár.

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-NZ1/
TEed/15

Názov predmetu: Nová zmluva 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 bodov).
Študent po skončení semestra absolvuje písomný test (100 – 65 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže:
- zadefinovať a interpretovať základné pojmy a motívy z oblasti biblickej teológie,
- všímať si, rozoznávať a rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a
jazyka cirkvi,
- integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,
súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied,
- charakterizovať, klasifikovať, zdôvodniť význam biblických motívov v jednotlivých tradíciách
Nového zákona,
- vysvetliť problematiku biblickej teológie opierajúc sa na získaných poznatkoch z oblasti
biblických vied (introdukcie a exegéza),
- prepájať vedomosti z oblasti biblických vied, zvládať ich zložitosť a tvoriť úsudky,
- analyzovať, syntetizovať a komparovať poznatky a na základe toho navrhovať riešenia
problémov týkajúcich sa rôznorodosti a odlišnosti biblických tradícii a aplikovať to do
homiletickej a pastoračnej praxe,
- aplikovať teoretické poznatky do edukačnej a pastoračnej praxe,
- uviesť príklady ako zdôvodnenie stanovísk jednotlivých prístupov v biblickej teológii,
- samostatne aktívnym spôsobom získavať nové poznatky z oblasti biblických vied využívajúc
nadobudnuté zručnosti,
- porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov v oblasti Biblickej teológie,
- kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v teórii a praxi,
- prezentovať, diskutovať a zdôvodniť svoje vedomosti z hľadiska plánovaných kerygmatických,
pastorálnych a edukačných cieľov,
- na základe kritickej analýzy odvodiť závery a odporúčania pre prax,



- kriticky zhodnotiť potrebu i možnosti uplatnenia metód a prístupov biblických vied a tvorivo
navrhnúť možnosti ich aplikácie v edukačnej a pastoračnej činnosti vzhľadom na profil
poslucháča
- prezentovať výstupy činnosti v rámci celej študijnej skupiny a pred vyučujúcim a zdôvodniť ich
význam a praktické uplatnenie.

Stručná osnova predmetu:
• Spoločensko-kultúrno-náboženské prostredie vzniku spisov NZ
• Interpretácia Biblie v Cirkvi (metódy a prístupy interpretácie; charakteristika protestantskej
interpretácie; interpretácia v živote Cirkvi)
• Židovské interpretačné metódy v Biblii; Posvätné spisy židovského národa – súčasť kresťanstva
• Biblická hermeneutika – dejiny, hlavní predstavitelia, zásady
• Biblická antropológia, soteriológia, eschatológia, ekleziológia
• Prvé poveľkonočné svedectvá viery v Krista – najstaršie výroky viery, vyznania a hymny,
poveľkonočné zbierky tradícií o Ježišovi
• Teologické motívy synoptickej tradície
• Teologické motívy tradície Corpus Joanum
• Teologické motívy Corpus Paulinum
• Teologické motívy Listu Hebrejom
• Teologické motívy katolíckych listov NZ
• Exegeticko-teologická analýza vybraných textov NZ

Odporúčaná literatúra:
KÜMMEL, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin: EVA, 1989.
Otto Eissfeld: Einleitung in das neue testament - 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. - 954s.
VARGA, Zsigmond J. Dr.: Újszövetségi bevezetés. Budapest: Lux, 2000.
R. Bultmann, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Osiris, 2003, ISBN 963 389 464
L. Goppelt, Az Újszövetség teológiája I-II, Budapest: Zsinati Iroda, 1992, ISBN 3494003386,
ISBN 9789633005156
J. Gnilka, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Szent István Társulat, 2007, ISBN
9789633618417
E. Schweizer, Teológiai bevezetés az Újszövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2004, ISBN
96333009772
Káldy, Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1957
Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin, Evangelische Verlagsanstalt
1989
Varga Zsigmond: Újszövetségi bevezetés. Budapest, 2000, ISBN: 9638360437
EISSFELD, Otto: Einleitung in das neue testament. 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. -
954s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018



Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-NZ2/
TEed/15

Názov predmetu: Nová zmluva 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 bodov).
Študent po skončení semestra absolvuje písomný test (100 – 65 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže:
- zadefinovať a interpretovať základné pojmy a motívy z oblasti biblickej teológie,
- všímať si, rozoznávať a rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a
jazyka cirkvi,
- integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,
súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied,
- charakterizovať, klasifikovať, zdôvodniť význam biblických motívov v jednotlivých tradíciách
Nového zákona,
- vysvetliť problematiku biblickej teológie opierajúc sa na získaných poznatkoch z oblasti
biblických vied (introdukcie a exegéza),
- prepájať vedomosti z oblasti biblických vied, zvládať ich zložitosť a tvoriť úsudky,
- analyzovať, syntetizovať a komparovať poznatky a na základe toho navrhovať riešenia
problémov týkajúcich sa rôznorodosti a odlišnosti biblických tradícii a aplikovať to do
homiletickej a pastoračnej praxe,
- aplikovať teoretické poznatky do edukačnej a pastoračnej praxe,
- uviesť príklady ako zdôvodnenie stanovísk jednotlivých prístupov v biblickej teológii,
- samostatne aktívnym spôsobom získavať nové poznatky z oblasti biblických vied využívajúc
nadobudnuté zručnosti,
- porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov v oblasti Biblickej teológie,
- kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v teórii a praxi,
- prezentovať, diskutovať a zdôvodniť svoje vedomosti z hľadiska plánovaných kerygmatických,
pastorálnych a edukačných cieľov,
- na základe kritickej analýzy odvodiť závery a odporúčania pre prax,



- kriticky zhodnotiť potrebu i možnosti uplatnenia metód a prístupov biblických vied a tvorivo
navrhnúť možnosti ich aplikácie v edukačnej a pastoračnej činnosti vzhľadom na profil
poslucháča
- prezentovať výstupy činnosti v rámci celej študijnej skupiny a pred vyučujúcim a zdôvodniť ich
význam a praktické uplatnenie.

Stručná osnova predmetu:
Metodika biblickej exegézy, jej vývoj a jednotlivé smery
• Textová kritika: textové varianty, kritické vydania novozmluvného textu a ich hodnotenie
• Historická kritika: dejiny novozmluvného textu, jednotlivé prístupy k historickej kritike, ich vývoj
a hodnotenie
• Jazyková (gramatická) kritika: proces analýzy novozmluvného textu, jazykové nástroje, gramatika
a syntax
• Literárna kritika: kompozícia a rétorický štýl novozmluvného textu, literárna štruktúra, formy,
funkcia a kontext, príklady literárnych foriem
• Kritika foriem: Sitz im Leben novozmluvného textu, metódy a zameranie kritiky foriem konkrétne
príklady z textu Novej zmluvy
• Kritika tradície: vývoj tradovania jednotlivých tradícií, ústna a písomná tradícia, príklady z textu
Novej zmluvy, použitie kritiky tradície
• Kritika redakcie: metódy a nástroje kritiky redakcie, príklady z textu Novej zmluvy
• Štrukturálna kritika: základné predpoklady štrukturalizmu, konkrétne príklady štrukturálnej
exegézy novozmluvného textu
• Kánon a jeho kritické zhodnotenie
• Exegéza a jej špeciálne zameranie z hľadiska jednotlivých kultúrno-spoločenských aspektov
• Metodické postupy v rámci novozmluvnej exegézy, ich perspektíva, ciele a význam

Odporúčaná literatúra:
KÜMMEL, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin: EVA, 1989.
Otto Eissfeld: Einleitung in das neue testament - 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. - 954s.
VARGA, Zsigmond J. Dr.: Újszövetségi bevezetés. Budapest: Lux, 2000.
R. Bultmann, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Osiris, 2003, ISBN 963 389 464
L. Goppelt, Az Újszövetség teológiája I-II, Budapest: Zsinati Iroda, 1992, ISBN 3494003386,
ISBN 9789633005156
J. Gnilka, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Szent István Társulat, 2007, ISBN
9789633618417
E. Schweizer, Teológiai bevezetés az Újszövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2004, ISBN
96333009772
Káldy, Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1957
Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin, Evangelische Verlagsanstalt
1989
Varga Zsigmond: Újszövetségi bevezetés. Budapest, 2000, ISBN: 9638360437
EISSFELD, Otto: Einleitung in das neue testament. 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. -
954s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0



A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-PT1/
TEed/15

Názov predmetu: Praktická teológia 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
V náväznosti na magisterské štúdium sa zoznámiť s homiletickými prístupmi v súčasnosti v
nemeckej resp. anglickej rečovej oblasti. Na základe súčasných homiletických teórií kriticky
zhodnotiť vedeckú úroveň bádania v tejto oblasti na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
Homiletické prístupy ku biblickej kázni
Homiletické prístupy ku kázni ako svedeckej reči
Homiletické posúdenie situácie poslucháčov a kazateľa v súčasnosti
Komunikačné teórie a ich využitie pri kázni
Kázňová metodika v súčasných homiletických smeroch

Odporúčaná literatúra:
Boross, Géza: Homiletika. Budapest, 1994.
Ravasz, László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Pápa – 1915).
Nagy, István: Homiletika. Budapest, 2006.
Fekete Károly: Homiletika (Debrecen - 1999)
Pásztor János: Homiletika (Debrecen – 1986)
Smolík, Josef: Radost ze Slova; Kalich 1983.
Bukowski, Peter: Predigt wahrnehmen; Neukirchen; Neukirchener 1990. ISBN 978-3788713614
P. Bukowski: Predigt Wahrnehmen (Neukirchener 1990.)
Hármasban Isten színe előtt : Az Ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet / Kiss Jenő. - 1.
vyd. - Kolozsvár : EXIT Kiadó, Napoca Star, 2010. - 147 s. - ISBN 978-963-647-712-6.
Kocsev Miklós: Gyakorlati témák (habil. dolg, / kézirat 2007.) http://www.reformatus.hu/lap/
gyakorlatiteologia/bejegyzes/26/
Adorján József: Tízparancsolat, Kálvin Kiadó, 1993. ISBN: 963300540X
Lochman: A szabadság útjelzői, Kálvin Kiadó, 1993 ISBN: 963-300-557-4
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened” (A Tízparancsolat magyarázata), Kálvin Kiadó, 2007
Lüthi: Isten tízparancsolata



Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-PT2/
TEed/15

Názov predmetu: Praktická teológia 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent pracuje s odporúčanou literatúrou, výsledky prezentuje
v skupine počas seminárov a spracuje dve seminárne práce. V priebehu skúškového obdobia
realizuje ústnu skúšku. Podmienkou pristúpenia k ústnej skúške je odovzdanie seminárnych prác.
Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%, na získanie hodnotenia B 80%,
na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na hodnotenie E najmenej 50%. Študent,
ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako
priemer hodnotenia priebežnej práce počas semestra, úrovne spracovania seminárnych prác a
ústnej skúšky.

Výsledky vzdelávania:
V náväznosti na magisterské štúdium základov pastorálky rozšíriť odborné poznanie
predovšetkým v oblasti pastorálnej psychológie, pastorálneho poradenstva v súčasných hlavných
prúdoch pastorálnej teológie v nemeckej resp. anglickej rečovej oblasti. V komunikácii s
humanitnými vedami ako sú psychológia, psychoterapia posúdiť spôsoby využitia niektorých
metodických postupov v oblasti pastorálnej teológie ako sú aplikované v kontexte hlavných
pastorálnych prúdov v súčasnosti. Rozšíriť odborné poznanie v oblasti pastorálnej kazuistiky v
súlade s potrebami pre pastorálne poradenstvo v súčasnej občianskej spoločnosti na prekonanie
civilizačne podmienených, duševných a vzťahových problémov.

Stručná osnova predmetu:
Pastorálno-teologické trendy minulého storočia a ich kritické hodnotenie na pozadí biblických
základov pastorálky
Psychoterapeutické systémy v súčasnosti a ich využiteľnosť pre pastorálne poradenstvo
Základné typy pastorálneho poradenstva
Problematika kvalifikačného rastu pastorálnych spolupracovníkov
Teologická analýza pastorálnych úloh v kontexte vekom podmienených stavov
Civilizačne podmienené krízy vývoja osobnosti a vzťahov a ich pastorálne zvládnutie

Odporúčaná literatúra:
Boross, Géza: Homiletika. Budapest, 1994.
Ravasz, László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Pápa – 1915).
Nagy, István: Homiletika. Budapest, 2006.



Fekete Károly: Homiletika (Debrecen - 1999)
Pásztor János: Homiletika (Debrecen – 1986)
Smolík, Josef: Radost ze Slova; Kalich 1983.
Bukowski, Peter: Predigt wahrnehmen; Neukirchen; Neukirchener 1990. ISBN 978-3788713614
P. Bukowski: Predigt Wahrnehmen (Neukirchener 1990.)
Hármasban Isten színe előtt : Az Ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet / Kiss Jenő. - 1.
vyd. - Kolozsvár : EXIT Kiadó, Napoca Star, 2010. - 147 s. - ISBN 978-963-647-712-6.
Kocsev Miklós: Gyakorlati témák (habil. dolg, / kézirat 2007.) http://www.reformatus.hu/lap/
gyakorlatiteologia/bejegyzes/26/
Adorján József: Tízparancsolat, Kálvin Kiadó, 1993. ISBN: 963300540X
Lochman: A szabadság útjelzői, Kálvin Kiadó, 1993 ISBN: 963-300-557-4
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened” (A Tízparancsolat magyarázata), Kálvin Kiadó, 2007
Lüthi: Isten tízparancsolata
Handbuch der Seelsorge; Eva Berlín; 1983
Thurneysen Edvard: Seelsorge im Volzung; 1968
Stollberg, Dietrich: Therapeutische Seelsorge; 1969

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-RF1/
TEed/15

Názov predmetu: Religionistika a filozofia 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Dôkladná znalosť historickej a komparatívnej religionistiky, ďalších pomocných religionistických
disciplín s osobitným zameraním na teológiu náboženstiev.

Stručná osnova predmetu:
Religionistika ako systematický odbor.
Religionistika a teológia.
Teórie a hypotézy o vzniku a vývoji náboženstva.
Typológia a triedenie náboženstiev.
Dejiny starovekých náboženstiev.
Svetové náboženstvá.
Súčasné náboženské hnutia, kulty a sekty.
Fenomenológia náboženstva.
Problematika medzináboženského dialógu.
Významní predstavitelia religionistiky vo svete a na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
- A vallástörténet klasszikusai. Szerk. Simon Róbert. Budapest,Osiris 2003. ISBN963 379 905 8
- Varga Zsigmond. Általános vallástörténet I-II. Debrecen, a szerző saját kiadása 1932.
- Eliade, Mircea: A szent és a profán, Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. ISBN 963 07 4253
5.
- Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, Budapest, 1998.
- Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. ISBN
963 379 121 9.
- Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris, 2002. ISBN
9633792525. - Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. Budapest : Osiris, 2002.
- 348. - ISBN 9633791456.
- Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás : Bráhmanizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus -
Kereszténység - Iszlám. Budapest: Gondolat, 1987. ISBN 963 281 732 X.
- Leeuw, G. v. d.: A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. ISBN 9633798841.



- Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás : Bráhmanizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus
- Kereszténység - Iszlám, Budapest : Gondolat, 1987. ISBN 963 281 732 X.
– Herczeg, Pál., Vallásfenomenológia, Budapest 1993.
- Heller, J. – Mrázek, M.: Nástin religionistiky. Praha: Kalich, 1988
Ján Komorovský: Religionistika, UK, Bratislava 2000.
Břetislav Horyna – Helena Pavlincová: Dějiny religionistiky, Olomouc, 2001.
Jan Heller: Starověká náboženství, Kalich, Praha, 1988.
Dušan Ondrejovič: Dejiny náboženstiev, UK, Bratislava, 1999.
Mircea Eliade: Dejiny náboženských predstáv a ideí 1 – 3, Agora, Bratislava 1995, 1997.
Lothar Liptay: Vzťah kresťanstva k iným náboženstvám, EBF UK, Bratislava 2000.
David S. Noss: A History of the World’s Religions, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999.
G. van der Leeuw: Phänomenologie der Religion, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1956.
Poznámka:
Výber ďalšej literatúry v zmysle stanoveného študijného plánu doktoranda.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. János Molnár.

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-RF2/
TEed/15

Názov predmetu: Religionistika a filozofia 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Dôkladná znalosť klasickej gréckej filozofie; dôsledkov prelínania helenizmu s ranokresťanským
myslením, vrcholnej patristiky a scholastiky; príčin jej krízy a rozkladu v dôsledku
nominalistickej kritiky scholastického intelektualizmu ako jedného z predpokladov vzniku
reformačnej teológie.
Dôkladná orientácia v súvislostiach a vývojových trendoch novovekej filozofie v období
od humanizmu a renesancie do súčasnosti; znalosť najdôležitejších medzníkov vo filozofii
novoveku (Descartesov obrat k subjektu, Kantov kriticizmus, odmietnutie metafyziky na prahu
20. storočia); znalosť myšlienkových systémov ústredných postáv svetovej filozofie v dobe
novoveku a v 20. storočí.

Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj antickej gréckej filozofie.
Starogrécka prírodná filozofia.
Antrolopologický obrat: sofisti a Sokrates.
Platón a Aristoteles – vrchol systematickej filozofie v starom Grécku.
Filozofické školy v období helenizmu – Epikuros, stoici, novoplatonizmus.
Počiatky filozofie v ranom kresťanstve. Apoštol Pavel, Justín Martýr, apologéti.
Aurélius Augustín.
Vznik a vývoj scholastickej filozofie.
Syntéza teológie a filozofie u Tomáša Akvinského.
Stredoveká mystika – Eriugena, Bernard z Clairveaux, Majster Eckhardt.
Nominalistická kritika scholastického intelektualizmu – prechod k novej době.
Renesančná filozofia a reformácia.
Predpoklady vzniku novovekej filozofie – vystúpenie Descartesa.
Anglický empirizmus a deizmus.
Osvietenecký racionalizmus a iracionálna reakcia – Pascal, Rousseau).
Kantov kriticizmus a nemecká romanticko-idealistická filozofia.
Rozklad klasického nemeckého idealizmu.



Impulzy k formovaniu nových myšlienkových prúdov:
– Comte a pozitivizmus (a jeho ďalší vývoj v novopozitivizme).
– Feuerbach, Marx a materializmus
– Nietzsche a filozofia života
– Kierkegaard a existencializmus
Kresťanské myslenie a hlavné filozofické smery v 20. storočí.
Dejinný vývoj slovenskej a českej protestantskej filozofie.

Odporúčaná literatúra:
Störig, Hans Joachim: Filozófia világtörténete. Budapest, Helikon 1997., Störig, Hans Joachim:
Malé dějiny filosofie. Praha, Zvon 1995; filozofie, Praha 1948. BONDY, Egon, Dějiny filozofie
I–VI., Praha 1991–1997. NYÍRI Tamás, A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest 1973.
FÜRST Mária, Bevezetés a filozófiába, Budapest 1993. PAULER Ákos, Bevezetés a filozófiába,
Danubia Kiadó. TARNAS, Richard, A nyugati filozófia története, Holnap Kiadó 1998. RUSSEL,
Berntrand, A nyugati filozófia története, Göncöl Kiadó 1997.
Zdeněk Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda I. II. Praha, 1996.
Ivo Tretera: Nástin evropského myšlení, Paseka, Praha – Litomyšl, 2002.
Andreas Graeser: Řecká filosofie klasického období, Oikúmené, Praha, 2000.
Douglas J. Soccio: Archetypes of Wisdom. An Introduction to Philosophy, Wadsworth Publishing
Company, Belmont, 1995.
William Raeper – Linda Smith: Myslenie západnej civilizácie, Porta Libri, Bratislava, 1998.
Mária Fürstová: Filozofia, SPN, Bratislava, 1996.
Robert C. Solomon: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia
od r. 1750, Enigma, Bratislava, 1995.
Antológia z diel filozofov (Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus), Epocha,
Bratislava, 1969.
B. A. G. Fuller: A History of Philosophy, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1955.
Poznámka:
Výber ďalšej literatúry v zmysle stanoveného študijného plánu doktoranda.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. János Molnár.

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-SCD/
TEed/15

Názov predmetu: Seminár z cirkevných dejín

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%, na získanie hodnotenia B 80%,
na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na hodnotenie E najmenej 50%. Študent,
ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX.

Výsledky vzdelávania:
Poznanie dejín Cirkvi cez vybrané kapitoly matérie zo všeobecných cirkevných dejín ako aj z
dejín Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Absolvent predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
• Konštantínovský obrat
• Stredoveké cirkevné dejiny
• Šírenie reformácie na Uhorsku a na Slovensku, protireformácia a katolická reštavrácia
• Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1920– 1952
• Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1952– 2009

Odporúčaná literatúra:
Katus László: Középkor története. Rubicon, Budapest, 2001. s. 15-23, 69-105. ISBN: 963 9252
04 2.
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris. Budapest, 2000. ISBN: 963 379 686 5.
Colijn, Jos: Egyháztörténelem. Iránytű Alapítvány, Sárospatak, 1996. ISBN: 9055 08 5.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia, 1983. ISBN: 963 363 415 6.
Everett Fergusson: A kereszténység bölcsője. 1993. ISBN 963 379 545 1
BÍRÓ Sándor–BUCSAY Mihály–TÓTH Endre–VARGA Zoltán, A magyar református egyház
története, Sárospatak – 1995;
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945; Gondolat-1985; Bp.
Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén egyház
húszéves története (1918-1938). M.Kir. Állami Nyomada kirendeltsége, Ungvár, 1940.
Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között -
kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994. ISBN
963 8360 09 7



Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története I. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 3. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00003/pdf/09.pdf
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története II. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 4. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00004/pdf/14.pdf
Puntigán József: A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939); Plectrum, Losonc, 2005;
ISBN 80-968806-8-3
Somogyi Alfréd: „A memorandumos évek”. Az 1920-21. év eseményei a helyettes püspöki
hivatal (Nt. Patay Károly, alsószecsei esperes-lelkész, helyettes püspök) levelezése alapján. In:
Lévai Attila (szerk.): Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről.
Tillinger Péter Műhelye; Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0
Lévai Attila: Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Lévai Attila (szerk.): Egyház és
történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Tillinger Péter Műhelye;
Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0 9.
Fazekas Szilvia: Balogh elemér élete és munkássága. In: Teológiai Fórum; IV. évf. 1. szám;
1/2010. ISSN 1337-6519
Czinke Zsolt: A szlovákiai református egyház elemi iskoláinak története 1918-1945. In: Teológiai
Fórum; IV. évf. 1. szám; 1/2010. ISSN 1337-6519
Somogyi Alfréd: A Losonci Teológiai Akadémia tudományművelése. In: Teológiai Fórum; VIII.
évf. 1. szám; 1/2014. ISSN 1337-6519

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A B C D E FX

80.0 10.0 5.0 5.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Attila Lévai, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-SNZ/
TEed/15

Názov predmetu: Seminár z Novej zmluvy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % priebežné hodnotenie
Doktorand pripraví a v určenom termíne prezentuje seminárnu prácu podľa pokynov vedúceho
seminára. Aktívne sa zapája do diskusie, samostatne uvažuje, pracuje podľa pokynov vedúceho
seminára.

Výsledky vzdelávania:
Študent – doktorand úspešným absolvovaním predmetu získa podrobný prehľad v dejinách
disciplíny ako aj v najnovších výsledkoch výskumu v oblasti teológie novozmluvných spisov
a bude sa orientovať v aktuálnych smeroch bádania. Zároveň si osvojí schopnosť samostatne
formulovať teologické stanoviská k rôznym aktuálnym otázkam, ktoré budú založené na
teologickom hodnotení textu Novej zmluvy ako celku.

Stručná osnova predmetu:
•Štúdium dejín predmetu a rozličných smerov v rámci predmetu.
•Aktuálne smery v novozmluvnej teológii.
•Jednota a rôznosť teologických myšlienok v Novej zmluve.
•Kráľovstvo Božie vo zvesti Ježia Krista.
•Formovanie kristológie.
•Misia ranej cirkvi.
•Pavol – misionár a mysliteľ – teológia pavlovských spisov
•Teológia evanjelií ako reakcia na krízu ranej cirkvi.
•Evanjelium vo svete – teológia Skutkov apoštolov
•Pavlove myšlienky v transformácii – teológia deuteropavlovských spisov
•Hlas evanjelia v nebezpečenstve – teológia katolíckych listov
•Úvod do kresťanskej viery – teológia jánosvkých spisov
•Vidieť a rozumieť – teológia Zjavenia Jána

Odporúčaná literatúra:
KÜMMEL, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin: EVA, 1989.
Otto Eissfeld: Einleitung in das neue testament - 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. - 954s.
VARGA, Zsigmond J. Dr.: Újszövetségi bevezetés. Budapest: Lux, 2000.
R. Bultmann, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Osiris, 2003, ISBN 963 389 464



L. Goppelt, Az Újszövetség teológiája I-II, Budapest: Zsinati Iroda, 1992, ISBN 3494003386,
ISBN 9789633005156
J. Gnilka, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Szent István Társulat, 2007, ISBN
9789633618417
E. Schweizer, Teológiai bevezetés az Újszövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2004, ISBN
96333009772
Káldy, Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1957
Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. Berlin, Evangelische Verlagsanstalt
1989
Varga Zsigmond: Újszövetségi bevezetés. Budapest, 2000, ISBN: 9638360437
EISSFELD, Otto: Einleitung in das neue testament. 1. vyd. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956. -
954s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-SPT/
TEdd/15

Názov predmetu: Seminár z praktickej teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná, dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie v skúškovom období – ústna skúška
Pravidelná účasť na prednáškach a ústna skúška na konci semestra.

Výsledky vzdelávania:
V náväznosti na magisterské štúdium aplikovanej hermeneutiky rozšíriť odborné poznanie
súčasných pokusov o interpretáciu biblickej zvesti v nemeckej resp. anglickej rečovej oblasti. V
náväznosti na exegetické poznanie biblického podania kriticky zhodnotiť hermeneutické prístupy
ku typickým skupinám biblických textov. Hermeneutické trendy súčasnosti dať do vzťahu k ich
aplikačným polohám v katechéze a kázňovej tvorbe.

Stručná osnova predmetu:
Posúdenie základných hermeneuticko-metodických prístupov a otázok
Analýza súčasných pokusov o interpretáciu biblického podania
Jednotlivé skupiny biblických textov a rôzne hermeneutické prístupy k nim
Hemeneutické prístupy v súčasnosti z hľadiska ich využiteľnosti v pedagogickom a homiletickom
prejave

Odporúčaná literatúra:
Boross, Géza: Homiletika. Budapest, 1994.
Ravasz, László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Pápa – 1915).
Nagy, István: Homiletika. Budapest, 2006.
Fekete Károly: Homiletika (Debrecen - 1999)
Pásztor János: Homiletika (Debrecen – 1986)
Smolík, Josef: Radost ze Slova; Kalich 1983.
Bukowski, Peter: Predigt wahrnehmen; Neukirchen; Neukirchener 1990. ISBN 978-3788713614
P. Bukowski: Predigt Wahrnehmen (Neukirchener 1990.)
Hármasban Isten színe előtt : Az Ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet / Kiss Jenő. - 1.
vyd. - Kolozsvár : EXIT Kiadó, Napoca Star, 2010. - 147 s. - ISBN 978-963-647-712-6.
Kocsev Miklós: Gyakorlati témák (habil. dolg, / kézirat 2007.) http://www.reformatus.hu/lap/
gyakorlatiteologia/bejegyzes/26/
Adorján József: Tízparancsolat, Kálvin Kiadó, 1993. ISBN: 963300540X
Lochman: A szabadság útjelzői, Kálvin Kiadó, 1993 ISBN: 963-300-557-4



Ravasz László: „Én vagyok a te Istened” (A Tízparancsolat magyarázata), Kálvin Kiadó, 2007
Lüthi: Isten tízparancsolata
Smolík, Josef: Současné poskusy o interpretaci evangelia; Kalich; Praha 1981
Kurt, Fror: Biblische Hermeneutik
Oeming, Manfred: Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad 2001
Schlater, Adolf: Erläuterungen zum NT
Barclay, Wiliam: The daily Study Bible
Das Wort an die Gemeinde
Reuman, John Ed.: Studies in Lutheran Hermeneutics, Fortress Press, Philadelphia, 1979

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., prof. ThDr. Miklós
Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KHV/PVP-SRF/
TEed/15

Názov predmetu: Seminár z religionistiky a z filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent pracuje s odporúčanou literatúrou, výsledky prezentuje
v skupine počas seminárov a spracuje dve seminárne práce. V priebehu skúškového obdobia
realizuje ústnu skúšku. Podmienkou pristúpenia k ústnej skúške je odovzdanie seminárnych prác.
Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%, na získanie hodnotenia B 80%,
na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na hodnotenie E najmenej 50%. Študent,
ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako
priemer hodnotenia priebežnej práce počas semestra, úrovne spracovania seminárnych prác a
ústnej skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbiť poznatky doktorandov reformovanej teológie o dejinách
primitívnych, starovekých, národných, svetových a sekundárnych náboženstiev. Doktorand
získa po absolvovaní predmetu lepšie metodologické zručnosti, ktoré mu umožnia zapojiť sa do
diskusií v rámci súčasného výskumu náboženstiev.

Stručná osnova predmetu:
Dejiny prvotných náboženstiev; starovekých – najmä náboženstva starovekého Egypta,
Mezopotámie, Kanaánu. Grécka a Ríma; národných – čínskych a japonských; svetových –
židovstva, kresťanstva, islamu, hinduizmu, buddhizmu.

Odporúčaná literatúra:
Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái ( A totemisztikus rendszer Ausztráliában,ford:
Vargyas Zoltán).Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2003. ISBN: 963 9457 16 7., Eliade,Mircea: A
samanizmus (Az eksztázis ősi technikái, ford: Saly Noémi). Budapest: Osiris Kiadó, 2002. ISBN:
963 379 755 1.
Eliade,Mircea: A szent és a profán ( A vallási lényegről, ford: Berényi Gábor). Budapest: Európa
Könyvkiadó, 1999. ISBN: 963 07 6594 2.
Eliade,Mircea: Az eredet bűvöletében (Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig,
ford: Vargyas Zoltán). Budapest: Cartaphilus Kiadó, 2002. ISBN: 963 9303 45 3.
Eliade,Mircea: Az örök visszetérés mítosza, avagy a mindenség és a történelem, ford: Pásztor
Péter. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1998. ISBN: 963 07 6395 8.



Eliade,Mircea: Misztikus születések (Tanulmány néhány beavatástípusról),ford: Saly
Noémi.Budapest: Európa Könyvkiadó, 1999. ISBN: 963 07 6492 X.
Eliade,Mircea: Mítoszok, álmok és misztériumok (ford: Saly Noémi). Budapest: Cartophilus
Kiadó, 2006. ISBN: 963 7448 14 4.
Eliade,Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok (Összehasonlító vallástörténeti
tanulmányok, ford: Benedek Mihály). Budapest: Osiris Kiadó, 2002. ISBN: 963 389 222 8.
Eliade,Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. (A kőkorszaktól az eleusziszi
misztériumokig, ford: Saly Noémi). Budapest: Osiris Kiadó, 1998. ISBN: 963 379 121 9.
Eliade,Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. (Gautama Buddhától a keresztyénség
győzelméig, ford: Saly Noémi). Budapest: Osiris Kiadó, 1997. ISBN: 963 379 252 5.
Eliade,Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. (Mohamedtől a reformációig, ford: Saly
Noémi). Budapest: Osiris Kiadó, 1998. ISBN: 963 379 145 6.
HELLER, J.: Starověká náboženství. Praha, 1988
Epos o Gilgamešovi. Bratislava, 1975 (alebo iné vydanie)
McCALLOVÁ, H.: Mezopotamské mýty. Praha, 2006
HRUŠKA, B.: Kultovní život starého Sumeru. Praha, 1975
Duchovní prameny života. Stvoření sveta ve starých mýtech a náboženstvích. Praha, 1997
BIČ, M.: Při řekách bybylónských. Praha, 1990
Mytológie sveta. Bratislava, 1973

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Attila Lévai, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-SST/
TEed/15

Názov predmetu: Seminár systematickej teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra: študent sa zúčastní priamej výučby; vypracuje a odovzdá semestrálnu
prácu (max. 40 bodov). Záverečné hodnotenie študijných výsledkov študenta z daného predmetu
sa uskutoční skúškou (max. 60 bodov). Na úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať
minimálne 50% z možných 100% kritérií úspešnosti. Skúška nebude umožnená študentovi, ktorý
bude mať neospravedlnenú absenciu z priamej výučby a neodovzdá semestrálnu prácu.

Výsledky vzdelávania:
Študent bude rozumieť hlavným školám 19. a 20. storočia v kresťanskej teologickej etike
na vedeckej úrovni. Bude vedieť argumentačne zaujať stanovisko k aktuálnym etickým a
spoločenským problémom. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania bude expertom v
teologickej etickej náuke.

Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie kresťanskej etiky - základné hodnotové systémy - normy - aplikovaná etika - bioetika
- sociálna etika - etika v živote cirkvi.

Odporúčaná literatúra:
Szathmáry, S. Theologiai Antropológia dióhéjban. Az emberröl szóló keresztyén tanítas
(antropológia) hatása a hívök világban élésére. Budapest: Ref. Zsinati Irdoa, 1990
Török, I. Dogmatika. Budapest: Ref. Zsinati Iroda, 2000, cap. sel.
Török, I. Etika. Amsterdam: Free Univ. Press, 1988, cap. sel.
Szücs, F. Teológiai Etika. Budapest: Ref. Zsinati Iroda, 1993, cap. sel.
Sebestyén J. Református Etika. Budapest et. al.: Iránytü kiado, 1993, cap. sel.
Wolff, H.W. Az Ószövetseg antopológiája. Budapest: Harmat, 2003.
Kaiser, B. Reformatorische Ethik. Nürnberg: VTR, [2014]
Bonhoeffer, D. Etika. Praha: Kalich, 2008.
Elert, W. The Christian Ethos, Philadelphia: Fortress Press, 1957.
Kišš, I. Sociálna etika. Bratislava: UK, 2006.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, resp. nemčina

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Bernhard Kaiser, PhD.., doc. Bernhard Kaiser, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-SSZ/
TEed/15

Názov predmetu: Seminár Starej zmluvy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie v skúškovom období – ústna skúška
Pravidelná účasť na prednáškach a ústna skúška na konci semestra.

Výsledky vzdelávania:
Študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si a vie vysvetliť dejiny Izraela z hľadiska Biblie, archeológie, biblickej kritiky.
2. Je schopný opísať kultúrne a religionistické pozadie starovekého Izraela a okolitých kultúr/
národov.
3. Aplikuje východiská starozmluvnej biblickej kritiky a pozná evanjelikálne odpovede.
4. Dokáže exegetovať starozmluvný text z hebrejčiny v štyroch základných žánroch: naratívum,
zákon, poézia, proroci.
5. Aplikuje moderné hermeneutické teórie a metódy na text Hebrejskej Biblie.

Stručná osnova predmetu:
Dejiny Izraela v súčasnej starozmluvnej vede. Hebrejský text Tanachu, exegéza hebrejských žánrov.
Staroveké orientálne náboženstvá v interakcii s náboženstvom Izraela. Problémy formovania
teológie Starej zmluvy. Biblická teológia a súčasná systematická teológia.

Odporúčaná literatúra:
Karasszon István, Izrael története a kezdetektől Bar-Kochbáig, Budapest: Új Mandátum, 2009,
ISBN 978 963 9609 61 7
John Bright, Izráel története, János Domján : Református Zsinati iroda sajtóosztálya, 1980, ISBN
963 300 017 3.
M. Noth, Geschichte Israels, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, ISBN, 3525521200.
S. Herrmann, Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Berlin : Evangelishe Verlagsanstalt,
1981.
BÁNDY, J. Teológia Starej zmluvy, Bratislava : UK, 2003.
BARR, J. The Concept of Biblical Theology, Minneapolis : Fortress, 1999.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György Xeravits, PhD.., prof. ThDr.
István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-ST1/
TEed/15

Názov predmetu: Systematická teológia 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený ústnou skúškou. Hodnotenie študentov je stanovené na základe platného
Študijného poriadku UJS. Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%,
na získanie hodnotenia B 80%, na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na
hodnotenie E najmenej 50%. Študent, ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu prehĺbi svoje poznanie dogmatických právd z traktátu soteriológie a bude
vovedený do znalostí rozličných spôsobov riešenia soteriologických problémov.

Stručná osnova predmetu:
Metodológia teologickej vedeckej práce - teológia ako veda - prolegomena - zjavenie - Písmo sväté
- o Bohu - Trojica Svätá - stvorenie sveta - teologická antropológia - Kristova osoba - učenie o
ospravedlnení - Duch Svätý - ekleziológia - eschatológia.

Odporúčaná literatúra:
Török I. , Kocsis E. , Szücs F. Dogmatikai Prolegomena. Budapest: A Református Zsinati Iroda,
2000
Bayer, Oswald. Theologie. HST 1, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994.
Harris, J. Laird. Inspiration and Canonicity of the Scriptures. Eugene OR: Wipf & Stock, 2008
Kaiser, B. Studien zur Fundamentaltheologie. Band 1: Offenbarung. Nürnberg: VKW, 2005
Harnack, Adolf von: Dogmatörténet.Ford. Gromon András. Szentendre, Tillinger Péter 1998.
ISBN 963 550 601 5
Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története. Budapest, Harmat-Kálvin 2001. ISBN963
9148 43 1
McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest, Osiris, 1995 ISBN 9633791197
Molnár, János: A keresztyén gondolkodás évszázadai. Szentendre, 2014 ISBN 978 963 893598 4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, resp. nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov



Celkový počet hodnotených študentov: 12
A B C D E FX

50.0 0.0 33.33 16.67 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Bernhard Kaiser, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/PVP-ST2/
TEed/15

Názov predmetu: Systematická teológia 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie v skúškovom období – ústna skúška
Pravidelná účasť na prednáškach a ústna skúška na konci semestra.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbiť poznatky doktorandov teológie o základných argumentoch
(teistických a ateistických) z filozofie náboženstva a ich kritike na jednej strane, a na druhej
strane prehĺbiť poznatky z dejín a súčasnosti multidiciplinárneho výskumu v psychológii
náboženstva. Doktorand získa po absolvovaní predmetu lepšie metodologické zručnosti,
ktoré mu umožnia zapojiť sa do polemík v rámci klasických a súčasných diskusií v oblasti
filozofie a psychológie náboženstva. Takisto si rozšíri znalosti o základných témach, ktoré sú
predmetom týchto diskusií a porozumie ich širšiemu filozofickému a psychologickému kontextu.
V nadväznosti na získané metodologické zručnosti a obsahové znalosti bude schopný uchopiť a
kriticky zhodnotiť jednotlivé argumenty z filozofie a psychológie náboženstva.

Stručná osnova predmetu:
Obsahovo a tematicky sa v rámci celku filozofie náboženstva zameriame na klasické deduktívne
a induktívne argumenty, ktoré sa týkajú apriórnych „dôkazov“ Božej existencie (ontologický
dôkaz) a aposteriórnych „dôkazov“ Božej existencie (kozmologický, teleologický, mravný a
dôkaz z náboženskej skúsenosti). Medzi ďalšie tematické okruhy, ktoré pokrýva predmet filozofia
náboženstva patria: metóda, predmet a obsah filozofie náboženstva; problém zla; vzťah duše (resp.
mysle) a tela; náboženský jazyk; náboženská rozmanitosť a medzináboženský dialóg; náboženstvo
a politická teória; pojem Boh (všemohúcnosť, vševedúcnosť, moc, večnosť) a napokon vzťah vedy
a viery. V rámci psychológie náboženstva sa zameriame na témy výskumu náboženstva v rôznych
psychologických prúdoch.

Odporúčaná literatúra:
„Herméneutika“; in: Keresztyén Bibliai Lexikon I., ed. Bartha T. Budapest: Kálvin Kiádo: 1993,
pp. 595-599.
Cotterell, Peter, and Turner, Max. Linguistics and Biblical Interpretation, Downers Grove: Inter-
Varsity, 1989.
Gadamer, Hans Georg. Igazság és módszer.
Ebeling, Gerhard. "Hermeneutik," RGG 3. Aufl., Bd. 3, Sp. 242-262.



Jean Grondin: Einführung in die philosophische Hermeneutik. - 1. vyd. - Stuttgart :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001. - 204s. - ISBN 3-534-15076-7.
Maier, Gerhard. Das Ende der historisch-kritischen Methode. Wuppertal: Brockhaus, 1974
Stadelmann, Helge. Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses. Wuppertal: Brockhaus,
1985. ISBN: 3417295149
Stuhlmacher, Peter. Schriftauslegung auf dem Wege zur biblischen Theologie. Göttingen:
Vandenhoeck, 1975. ISBN: 3525535554
Stuhlmacher, Peter. Vom Verstehen des Neuen Testaments. Göttingen: Vandenhoeck, 1979.
Török I. , Kocsis E. , Szücs F. Dogmatikai Prolegomena. Budapest: A Református Zsinati Iroda,
2000
Bayer, Oswald. Theologie. HST 1, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994.
Harris, J. Laird. Inspiration and Canonicity of the Scriptures. Eugene OR: Wipf & Stock, 2008
Kaiser, B. Studien zur Fundamentaltheologie. Band 1: Offenbarung. Nürnberg: VKW, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, resp. nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

50.0 0.0 33.33 16.67 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Bernhard Kaiser, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-SZ1/
TEed/15

Názov predmetu: Stará zmluva 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra doktorand realizuje prípravu na vyučovacie
hodiny. V priebehu skúškového obdobia realizuje ústnu skúšku. Na získanie hodnotenia A
(výborne) musí získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B 84%, na hodnotenie C najmenej
76%, na hodnotenie D 65%, na hodnotenie E najmenej 51%. Študent, ktorý získa menej ako 51%
bude hodnotený stupňom FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta z ústnej odpovede.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu - doktorand dokáže:
- zadefinovať a vlastnými slovami v súlade s reformátorskou tradíciou a vieroukou Cirkvi
- interpretovať biblické, exegetické a teologické závery jednotlivých kníh či významných veršov
Starej zmluvy..

Stručná osnova predmetu:
Perikopy sa vyberajú s prihliadnitím na tému dizertačnej práce doktoranda.
1. Vybrané perikopy z Tóry
2. Vybrané perikopy z Tóry
3. Vybrané perikopy z Tóry
4. Vybrané perikopy z Nebí´ím
5. Vybrané perikopy z Nebí´ím
6. Vybrané perikopy z Nebí´ím
7. Vybrané perikopy z Ketúbím
8. Vybrané perikopy z Ketúbím
9. Vybrané perikopy z Ketúbím
10. Vybrané perikopy zo Septuaginty
11. Vybrané perikopy zo Septuaginty
12. Vybrané perikopy zo Septuaginty

Odporúčaná literatúra:
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung, 1977, ISBN 3 438 05218 0
W. Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Leipzig,
Verlag von F.C.W. Vogel, 1921
Artur Weiser: Das Alte Testament Deutsch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1987.



Biblischer Kommentar, Altes Testament, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag
J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, 1999, ISBN
9633007712
Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése, Budapest: Szent István Társulat, 2002, ISBN
9633613760
O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1964, ISBN
3-88309-013-1
O. Kaiser, Einleitung in das Alte Testament, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1984, ISBN 3
579 04458 3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSNZ/PVP-SZ2/
TEed/15

Názov predmetu: Stará zmluva 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent pracuje s odporúčanou literatúrou, výsledky prezentuje
v skupine počas seminárov a spracuje dve seminárne práce. V priebehu skúškového obdobia
realizuje ústnu skúšku. Podmienkou pristúpenia k ústnej skúške je odovzdanie seminárnych prác.
Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 90%, na získanie hodnotenia B 80%,
na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 60%, na hodnotenie E najmenej 50%. Študent,
ktorý získa menej ako 50% bude hodnotený stupňom FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako
priemer hodnotenia priebežnej práce počas semestra, úrovne spracovania seminárnych prác a
ústnej skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie poznatkov, ktoré študent nadobudol počas svojho magisterského štúdia na kurzoch
„Úvod do Starej zmluvy“ a „Teológia Starej zmluvy“, získanie nových vedomostí z oblasti
izagogiky a biblickej teológie a získanie nových poznatkov o aktuálnom stave bádania v týchto
vedných disciplínach. Po absolvovaní predmetu je študent schopný aplikovať nadobudnuté
poznatky pri práci so starozmluvnými textami. Pozná genézu a vývoj vybraných náboženských
predstáv, ktoré sú v nich obsiahnuté, a vie ich začleniť do širšieho korpusu mimokánonickej
literatúry (pseudoepigrafickej apokalyptickej literatúry, apokryfov, kumránskych textov) s
prienikom do ranokresťanských spisov a rabínskych textov.

Stručná osnova predmetu:
Prozaické literárne druhy v Starej zmluve
Poetické literárne druhy v Starej zmluve
Kánon Starej zmluvy ako literárny celok
Literárne vrstvy Pentateuchu
Legislatívne texty v Pentateuchu
Deuteronomium a deuteronomické historické dielo
Fenomén proroctva a prorocká literatúra
Tzv. Veľkí proroci
Teológia Dódekaprofétón
Múdroslovná literatúra
Teológia Knihy žalmov



Židovská apokalyptika – jej zdroje a predstavy. Rozvinutie židovskej apokalyptiky v židovskom
mysticizme

Odporúčaná literatúra:
J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, 1999, ISBN
9633007712
Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése, Budapest: Szent István Társulat, 2002, ISBN
9633613760
O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1964, ISBN
3-88309-013-1
O. Kaiser, Einleitung in das Alte Testament, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1984, ISBN 3
579 04458 3
Bándy György: Az Ószövetség teológiája / György Bándy, 2010. - 273. - ISBN
978-80-8122-002-9. Karasszon, I.: Az Ószövetség fényei. Budapest : Mundus Magyar Egyetemi
Kiadó, 2002. ISBN 9638033983.
Nandrásky, K.: Teológia Starej zmluvy. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1976.
Az Ószövetség teológiája I. kötet = Izráel történeti hagyományainak teológiája / Gerhard von
Rad. - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2007. - 389 s. - ISBN 978 963 389 944 1.
Az Ószövetség teológiája II. kötet : Izráel prófetai hagyományainak teológiája / Gerhard von
Rad. - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2007. - 364 s. - ISBN 978 963 389 945 8.
Rendtorff, R.: Theologie des Alten Testaments, Band 1. Neukirchen – Vluyn : Neukirchener
Verlag 1999,
Rendtorff, Rolf. Theologie des Alten Testaments. Band 2: Thematische Entfaltung. Neukirchen –
Vluyn : Neukirchener Verlag 2001.
Theologie des Alten Testaments in Grundzügen / Claus Westermann. - 1. vyd. - Göttingen :
VundR, 1985. - 230s. - ISBN 3-525-51661-4.
Einleitung in das Alte Testament / Erich Zenger. - 1. vyd. - Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer,
1998. - 550s. - ISBN 3-17-015622-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/TC1/TEed/15

Názov predmetu: Tvorivá činnosť v oblasti vedy 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Nadpriemerný vedecký výkon vo výskumnej, publikačnej alebo grantovej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vyvíjanie a podanie nadpriemerného výkonu vo vedeckej činnosti, ktorý
nebol doteraz kreditovo hodnotený a ktorý podľa rozhodnutia školiteľa zodpovedá časovej záťaži
primeranému ku kreditovému hodnoteniu (napr. vedecká štúdia registrovaná v profesionálnych
databázach WoS, Scopus a pod., vypracovanie a podanie kvalifikovanej žiadosti o výskumný
a edukačný grantový projekt, získanie významného ocenenia za vedecký a výskumný výkon,
atď.). Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej
téme, metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať kvalifikovanú žiadosť
o výskumný alebo edukačný grantový projekt, vedeckú štúdiu, ktorá predstavuje v študijnom
odbore medzinárodnú kvalitu alebo je nadpriemerným príspevkom vo vedeckom bádaní v
národnom meradle.

Stručná osnova predmetu:
Vedecká alebo grantová alebo publikačná činnosť nad rámec požiadaviek študijného programu
počas výskumnej časti semestra.

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach a v najnovších vedeckých bibliografií a vedeckých
a odborných databáz .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5



a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/TC2/TEed/15

Názov predmetu: Tvorivá činnosť v oblasti vedy 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Nadpriemerný vedecký výkon vo výskumnej, publikačnej alebo grantovej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vyvíjanie a podanie nadpriemerného výkonu vo vedeckej činnosti, ktorý
nebol doteraz kreditovo hodnotený a ktorý podľa rozhodnutia školiteľa zodpovedá časovej záťaži
primeranému ku kreditovému hodnoteniu (napr. vedecká štúdia registrovaná v profesionálnych
databázach WoS, Scopus a pod., vypracovanie a podanie kvalifikovanej žiadosti o výskumný
a edukačný grantový projekt, získanie významného ocenenia za vedecký a výskumný výkon,
atď.). Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej
téme, metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať kvalifikovanú žiadosť
o výskumný alebo edukačný grantový projekt, vedeckú štúdiu, ktorá predstavuje v študijnom
odbore medzinárodnú kvalitu alebo je nadpriemerným príspevkom vo vedeckom bádaní v
národnom meradle.

Stručná osnova predmetu:
Vedecká alebo grantová alebo publikačná činnosť nad rámec požiadaviek študijného programu
počas výskumnej časti semestra

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach a v najnovších vedeckých bibliografií a vedeckých
a odborných databáz .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3



a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VG/TEed/15

Názov predmetu: Vedecký grant - spoluriešiteľ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vedecká a výskumná činnosť v rámci riešiteľského kolektívu vedeckého grantového projektu
pod vedením hlavného riešiteľa výskumnej úlohy v časovom rozsahu ekvivalentnom kreditovej
záťaži (250-350 hodín).

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vykonávanie výskumnej činnosti v odbore a riešiteľská práca čiastkovej
grantovej výskumnej alebo edukačnej úlohy pod vedením hlavných riešiteľov. Študent preukáže
znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú sa zameriava výskumný alebo
edukačný grantový projekt. Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného
výskumu v zvolenej téme, metodike vedeckej výskumnej práce a je schopný vedecky a
riešiteľsky pracovať v rámci vedeckého kolektívu.

Stručná osnova predmetu:
Výskumná riešiteľská činnosť ako spoluriešiteľ grantovej úlohy podľa zadania hlavných riešiteľov
v časovom rozsahu ekvivalentnom kreditovej záťaži (250-350 hodín).

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku určená
v spolupráci s riešiteľským kolektívom grantového výskumného alebo grantového edukačného
projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina , angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0



Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VGh/TEed/15

Názov predmetu: Vedecký grant - hlavný riešiteľ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná, dištančná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vedecká a výskumná činnosť v rámci riešiteľského kolektívu vedeckého grantového projektu
ako hlavný riešiteľ alebo samostatný riešiteľ v časovom rozsahu ekvivalentnom kreditovej záťaži
(500-700 hodín).

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vykonávanie výskumnej činnosti v odbore a riešiteľská práca grantovej
výskumnej alebo edukačnej úlohy ako hlavný alebo samostatný riešiteľ. Študent preukáže
znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti, na ktorú sa zameriava výskumný alebo
edukačný grantový projekt. Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného
výskumu v zvolenej téme, metodike vedeckej výskumnej práce a je schopný vedecky a
riešiteľsky pracovať na splnení cieľa vedeckého alebo edukačného projektu a zabezpečovať jeho
administratívne vedenie a spracovanie.

Stručná osnova predmetu:
Výskumná riešiteľská činnosť ako hlavný alebo samostatný riešiteľ grantovej úlohy podľa
schválenej projektovej dokumentácie žiadosti o udelenie grantu a ďalších požiadaviek príslušnej
grantovej agentúry v časovom rozsahu ekvivalentnom kreditovej záťaži (500-700 hodín).

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovanej výskumnej úlohy podľa
schválenej projektovej dokumentácie žiadosti o udelenie grantu a ďalších požiadaviek príslušnej
grantovej agentúry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

a n

100.0 0.0



Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VS1/TEed/15

Názov predmetu: Vedecká štúdia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie po úspešnom recenznom
konaní vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku. Publikácia musí byť zaregistrovaná v
databáze publikačnej činnosti Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti,
na ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie.
Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme,
metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať vedeckú štúdiu, ktorá bude
akceptovaná v recenznom konaní a uverejnená vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3



a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VS2/TEed/15

Názov predmetu: Vedecká štúdia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie po úspešnom recenznom
konaní vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku. Publikácia musí byť zaregistrovaná v
databáze publikačnej činnosti Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti,
na ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie.
Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme,
metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať vedeckú štúdiu, ktorá bude
akceptovaná v recenznom konaní a uverejnená vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1



a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VS3/TEed/15

Názov predmetu: Vedecká štúdia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie po úspešnom recenznom
konaní vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku. Publikácia musí byť zaregistrovaná v
databáze publikačnej činnosti Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti,
na ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie.
Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme,
metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať vedeckú štúdiu, ktorá bude
akceptovaná v recenznom konaní a uverejnená vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0



a n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VS4/TEed/15

Názov predmetu: Vedecké štúdia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie vedeckej štúdie a jej uverejnenie po úspešnom recenznom
konaní vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku. Publikácia musí byť zaregistrovaná v
databáze publikačnej činnosti Študent preukáže znalosti súčasného bádania a výskumu v oblasti,
na ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v oblasti teológie.
Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu v zvolenej téme,
metodike vedeckej práce v oblasti teológie a je schopný vypracovať vedeckú štúdiu, ktorá bude
akceptovaná v recenznom konaní a uverejnená vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2



a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VSZ1/
TEed/15

Názov predmetu: Vedecké štúdia v zahraničí 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie vo svetovom jazyku (angličtina, nemčina, francúzština) a jej
uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku v zahraničí.

Výsledky vzdelávania:
V rámci doktorandského štúdia sa zúčastniť študijného – vedecko výskumného mesačného
pobytu na zahraničnom vysokoškolskom alebo vedeckovýskumnom pracovisku. Absolvent
predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo svetovom jazyku vo vedeckej publikácii alebo vedeckom
periodiku v zahraničí

Odporúčaná literatúra:
• Podľa zoznamu predpísanej literatúry v individuálnom študijnom pláne doktoranda.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
angličtina, nemčina, francúzština

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0



Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/VSZ2/
TEed/15

Názov predmetu: Vedecké štúdia v zahraničí 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckej štúdie vo svetovom jazyku (angličtina, nemčina, francúzština) a jej
uverejnenie vo vedeckej publikácii alebo vedeckom periodiku v zahraničí.

Výsledky vzdelávania:
V rámci doktorandského štúdia sa zúčastniť študijného – vedecko výskumného mesačného
pobytu na zahraničnom vysokoškolskom alebo vedeckovýskumnom pracovisku. Absolvent
predmetu dokáže:
• analyzovať, syntetizovať, komparovať získané poznatky
• porozumieť komplexnému a systematickému súboru poznatkov

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckej štúdie
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava vedeckej štúdie
6. uverejnenie vedeckej štúdie vo svetovom jazyku vo vedeckej publikácii alebo vedeckom
periodiku v zahraničí

Odporúčaná literatúra:
• Podľa zoznamu predpísanej literatúry v individuálnom študijnom pláne doktoranda.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
angličtina, nemčina, francúzština

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

a n

100.0 0.0



Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Reformovaná teologická fakulta

Kód predmetu:
KSPT/ZVK/
TEed/15

Názov predmetu: Zahraničná vedecká konferencia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné ukončenie
Vypracovanie vedeckého príspevku vo svetovom jazyku, jeho prednesenie a aktívna účasť na
zahraničnom vedeckom podujatí rokujúcom vo svetovom jazyku.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovanie písomnej podoby konferenčného príspevku vo svetovom
jazyku (angličtina, nemčina, francúzština) na zahraničnom vedeckom podujatí rokujúcom vo
svetovom jazyku. Študent preukáže znalosti súčasného medzinárodného bádania a výskumu
v oblasti, na ktorú sa témou svojej dizertačnej práce zameriava alebo na príbuznú tému v
oblasti teológie. Študent preukáže, že rozumie problematike a trendom súčasného výskumu
v zvolenej téme a je schopný vedecky pracovať na medzinárodnej úrovni, písomne navrhnúť
metodiku riešenia výskumného projektu alebo jeho časti podľa zvolenej témy, navrhnúť riešenia,
prezentovať výsledky vedeckej práce vo svetovom jazyku na zahraničnom vedeckom podujatí
(konferencia, sympózium a pod.) a odborne reagovať na diskusné podnety prítomnej vedeckej
verejnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. výber primeranej výskumnej témy vedeckého príspevku na vedeckom podujatí
2. podrobná rešerš vedeckej a odbornej literatúry k zvolenej téme
3. nadobudnutie prehľadu v súčasnom medzinárodnom stave bádania
4. určenie riešiteľského cieľa a návrh riešenia výskumnej úlohy alebo témy
5. písomná príprava konferenčného príspevku vo svetovom jazyku
6. prezentácia štúdia na zahraničnom vedeckom podujatí vo svetovom jazyku

Odporúčaná literatúra:
Štandardná vedecká a odborná literatúra podľa témy pripravovaného vedeckého príspevku
určená v spolupráci so školiteľom a odborníkmi spravidla podľa štandardných teologických
prehľadových diel v ich najnovších vydaniach (TRE, RGG4, RPP, ABD, EncJud2 etc.) a
vedeckých a odborných databáz (EDS, Index theologicus, BILDI, ATLA Religion Database etc.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina alebo slovenčina, angličtina alebo nemčina



Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Miklós Kocsev, PhD.., Dr. habil. Ferenc Pap, PhD.., doc. PhDr. János
Molnár., doc. Bernhard Kaiser, PhD.., prof. ThDr. István Karasszon, PhD.., Prof. Géza György
Xeravits, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 10.07.2018

Schválil: garantprof. ThDr. István Karasszon, PhD.spolugarantDr. habil. Ferenc Pap,
PhD.spolugarantProf. Géza György Xeravits, PhD.


