Zsinati Határozat
A református közösségszervező alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről
A Zsinat a református közösségszervező alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeinek bevezetését elfogadja.
Református közösségszervező alapképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
Az alapképzési szak megnevezése
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi
szint
Szakképzettség

református közösségszervező
alapfokozat, baccalaureus, bachelor; rövidítve:
BA
református közösségszervező
angol nyelven: Religious Community’s Organizer
Képzési terület
hittudomány
Képzési idő
minimum 6 félév
finanszírozott 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
180 kredit
Az alapképzési
Olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk
szak célja
tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési
ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben
(könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más
területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására,
illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a
végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy
tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.
Az oklevél kiadásának feltétele egy idegen nyelvből középfokú, C típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási
intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az
egyházi jogi személy határozza meg.
A törzsanyag
I. Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): összesen 100-140 kredit
(szakképzettség
szempontjából
a) alapozó modul/ok; (20-30 kredit)
meghatározó
közös képzési terület az alkalmazott teológia képzési ágban:
ismeretkörök)
1.) általános műveltségi alapismeretek: filozófia, pszichológia,
szociológia; 10-15 kredit
2.) nyelvi, grammatikai és kommunikációs képzés; 10-15 kredit
b) szakmai törzsmodul/ok; (80-110 kredit)
1.) közös képzési terület az alkalmazott teológia képzési ágban: 20-30
kredit
vallási, teológia-tudományi alapismeretek (bibliai, egyháztörténeti,
teológiatörténeti alapok);
2.) közös képzési terület az egyházi közösségszervező alapszakon: 60-80
kredit
egyházjogi és közigazgatási alapismeretek; 5-10 kredit
egyháztörténet, egyházismeret, felekezetismeret; 10-20 kredit
általános és protestáns művelődéstörténet; 5-15 kredit
csoportdinamika, szupervízió, konfliktuskezelés; 10-20 kredit

vezetéselmélet; 2-4 kredit
nyelvi képzés: 5-15 kredit
informatikai képzés: 5-15 kredit
II. Differenciált szakmai anyag: összesen 30-70 kredit
a) kötelezően választandó szakirányú modul; 15-45 kredit
1.) egyházi művelődésszervező szakirány:
egyházi irodalom- és művészettörténet; könyvtári ismeretek;
kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere, művelődésfilozófia,
művelődésgazdaságtan; emberi erőforrás-menedzsment;
2.) pályázati referens szakirány:
projektmenedzsment, nonprofit marketing; szociálmarketing; az uniós
pályázatírás, fejlesztési programok; pályázatírási gyakorlat.
b) Egyéb, szabadon választható szakmai ismeretek; 15-25 kredit
teológiai szakspecializációk (himnológia, hermeneutika, missziológia,
katechézis, liturgika);
Szakdolgozat: 10 kredit
Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredmények önálló
feldolgozása és összegzése, ill. saját kutatási eredmények bemutatása.
Szigorlatok
A képesítési követelmények nem írnak elő kötelező szigorlatot.
Záróvizsga
(1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése;
(2) szóbeli vizsga
Oklevél
Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a szakdolgozat
eredményeinek átlaga adja.
Nyelvi követelmények
Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél kiadásának
Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi
igények figyelembe vételével bővíthetik.
Szakdolgozat
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