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4-ES SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

AZ OKTATÓI VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK 

Mező megnevezése Leírás 

Kar Római Katolikus Teológia 

Intézet Római Katolikus Pasztorális Teológia 

Az álláskereti szám 8 

Beosztás Egyetemi adjunktus 

Az álláshoz kapcsolt tantárgyak / az 

álláskeretben megjelölt kutatási területek  

RMM3215 Corpus Paulinum; RLM3102 Pentateuchus; 

RLM3301 Bibliai héber nyelv. Morfológia; RLM3302 Bibliai 

héber nyelv: szintaxis; RLM3114 Szinoptikus evangéliumok. 

Tudományterület Teológia 

A megpályázható állás leírása A Római Katolikus Pasztorális Teológia Intézet 

álláskeretében szereplő 8-as számú egyetemi adjunktusi 

állás komoly szakmai tapasztalatot feltételez, ugyanakkor 

az oktatás és a tudományos kutatás területéhez köthető 

kompetenciákat is. Ezen kívül megkívánja a biblikus 

tudományok területén az ismeretek gyakorlatba 

ültetésének a képességét is.  

A jelöltek bizonyítani fogják jártasságukat a nemzetközi 

szintű kutatások ismeretében. A jelöltek meg kell hogy 

feleljenek a teológia szakterületén előírt minimális 

országos standardoknak. Ugyanakkor teljesíteniük kell a 

teológia szakterületén azokat a sajátos feltételeket is, 

amelyek a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szintjén lettek 

meghatározva az adjunktusi állások elfoglalásával 

kapcsolatban. 

A jelöltek tudományos munkássága összhangban kell 

hogy legyen a megpályázható állás szakterületével, 

valamint azokkal a kutatási hangsúlyokkal, amelyek az 

állásleírásban meg lettek fogalmazva. 

A jelölteknek ismerniük kell a magyar nyelvet, hogy 

folyékonyan és akadémiai szinten tudják kifejezni 

magukat a magyar tagozat oktatási nyelvén. A pályázat 

benyújtásakor a jelölteknek rendelkezniük kell a 

mindenkori gyulafehérvári római katolikus érsek írásos 

ajánlásával. 

Feledatkör: Oktatási tevékenység (kurzusok és szemináriumok), 

szakdolgozatok kísérése és egyetemi hallgatók 



tevékenységének kiértékelése alap- és mesteri képzésen. 

Átfogó kutatói tevékenység a teológia, illetve a biblikus 

tudományok szakterületén, különös tekintettel azokra a 

tantárgyakra, amelyek az álláshoz kapcsolódnak: Corpus 

Paulinum; Pentateuchus; Bibliai héber nyelv. Morfológia; 

Bibliai héber nyelv: szintaxis; Szinoptikus evangéliumok. 

Tudományos munkák kiadása és a kutatások 

eredményeinek publikálása szakfolyóiratokban és mind 

országos, mind nemzetközi szinten elismert kiadók 

gondozásában. Az állás tantárgyaihoz köthető projektek 

kezdeményezése a teológia szakterületén, valamint az 

intézményfejlesztés érdekében a Római Katolikus 

Pasztorális Teológia Intézet keretében, szem előtt tartva az 

együttműködést nemzetközi szakmabeli intézményekkel. 

Részvétel azokon a tudományos összejöveteleken, 

tevékenységeken, amelyeket a Római Katolikus 

Pasztorális Teológia Intézet szervez. 

Nemzeti és nemzetközi tudományos rendezvényeken 

való részvétel és azok szervezése. Részvétel a tanszéki 

célok elérésében, valamint a tanszékvezető, a kari vezetés 

vagy az egyetemi vezetés által kijelölt feladatokra való 

jelentkezés. 

Az előadás/szóbeli bemutató időpontja és 

időpontja 
2022. február 3., 17.00-17.30 óra előadás, 17.30-18.00 óra 

kérdések. 

Az előadás/szóbeli vizsga helye 

(Kar/intézmény címe és terem) 
Római Katolikus Teológia Kar, Pasztorális Teológia 

Intézet: Ro-510009 Alba Iulia, G. Bethlen utca, 3. szám, 

Aula I. 

A versenyvizsgák, azok időpontja, időpontja 

és helyszíne (Kar/intézmény címe és terme). 

b) minden más oktatói és kutatói álláshelyre (egyetemi 

tanár, kutatási vezető, CS III, egyetemi docens, CS II, 

egyetemi tanár, CS I) a versenyvizsga a következőkből 

áll: 

1. a jelölt aktájának értékelése;  

2. előadás/szóbeli vizsga.  

Az egyetemi adjunktusi és tanulmányi vezetői munkakörök 

esetében a szóbeli vizsga a munkakör jellegétől függően egy 

előadás megtartásából áll, a versenyvizsga-bizottság által e 

szabályzat 17. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint 

meghatározott témában. (A bizottság a tárgy és a versenyvizsga 

bibliográfiája alapján megállapítja az egyetemi asszisztens, az 

egyetemi adjunktus, tudományos kutató, III. fokozatú 



tudományos kutató szóbeli vizsgájának témáját, és azt a vizsga 

előtt 48 órával e-mailben, valamint a kar honlapján való 

közzététel útján, a közzététel dátumának és időpontjának 

feltüntetésével, a versenyvizsga-bizottság elnökének 

aláírásával közli a jelentkezőkkel.)  

Mindezen álláshelyek esetében az értékelés 75%-a a pályázó 

szakmai teljesítményén alapul, a végső pontszám 25%-a pedig 

a vizsgabizottság minden egyes tagja által készített egyéni 

értékelő jelentésben javasolt. A tudományos munka 

értékelésénél figyelembe veszik a publikációk minőségét és a 

jelöltek hozzájárulását az oktatási vagy kutatási standardban 

meghatározott követelményekhez képest. 

c) a jelölt által tartott szóbeli vizsga/előadás minimális 

időtartama valamennyi álláshely esetében 30 perc; a vizsga 

során a bizottság és/vagy a nyilvánosság kérdéseire is fel kell 

tenni egy kérdést;  

A versenyvizsgák témái és bibliográfiája  

1. Mózes alakja a Pentateuchusban 

N. B.  

A könyvészet nem kizárólagos, a kanditátus választhat 

másokat is. 

1. Jean Luis Ska, Introduzione alla lettura del Pentateuco, Ed. 

Dehoniane, Roma, 1998. 

2. Joseph Blenkinsopp, The Pentateuch: An Introduction to the 
First Five Books of the Bible (Anchor Bible Reference Library; 

New York) in italiana: Il Pentateuco. Introduzione ai primi 

cinque libri della Bibbia, Queriniana, 1996. 

3. Rózsa Huba, Bevezetés az Ószövetség könyveibe, Szent 

István Társulat, Budapest 2016. 

4. Erich Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 

Hohlhammer Stuttgart 2008. 

5. Jan Assman, Mózes az egyiptomi, Osiris könyvtár, Budapest 

2003. Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur, 

Carl Hanser Verlag, München Wien, 1998. 

6. Walter Dietrich, Hans-Peter Mathys, Thomas Römer, Rudolf 

Smend, Traugott Jahnichen, Die Entstehung des Alten 

Testaments, Kohlhammer, 2014. 

7. Rokay Zoltán, Szólalj meg Mózes, Szabadka 2014. 

 

http://library.lol/main/B900FF26ADF65E196247774CD6BD54F4
http://library.lol/main/B900FF26ADF65E196247774CD6BD54F4
http://library.lol/main/90AE4501016BB66EB0E7FA83E704C565
http://library.lol/main/90AE4501016BB66EB0E7FA83E704C565


2. Ószövetségi idézetek a Galata levélben. 

N. B.  

A könyvészet nem kizárólagos, a kanditátus választhat 

másokat is. 

1. Martin Meiser, Galater, NTP, Vandehoeck Ruprecht, 2007. 

2. Susanne Schewe, Die Galater zurückgewinnen. Paulinische 

Strategien in Galater 5 und 6 Forschungen zur Religion und 

Literatur des Alten und Neuen Testaments208, Vandenhoeck & 

Ruprecht2005 

3. Stockhausen, Carol Kern. Moses’ Veil and the Glory of the 

New Covenant: the Exegetical and Theological Substructure of 

II Corinthians 3.1-4. 61984. 

4. Martos Balázs Levente, Misztikus Malom, Zsoltáridézetek a 

páli levelekben, Sapientia Főiskola -L’Harmattan Budapest 

2012. 

 

3. Jónás könyvének héber szövege 

N. B.  

A könyvészet nem kizárólagos, a kanditátus választhat 

másokat is. 

1. J.-D. Döhling, Der bewegliche Gott. Eine Untersuchung des 

Motivs der Reue in der Endgestalt der Hebräischen Bibel (HBS 

61) Freiburg 2009. 

2. M. Gerhards, Studien zum Jonabuch (BThSt 78) Neukirchen-

Vluyn 2006. 

3. H. W. Wolff, Studien zum Buch Jona. Mit einem Anhang von 

J. Jeremias: Das Jonabuch in der Forschung seit H. W. Wolff 

(BSt 47) Neukirchen-Vluyn 32003. 

4. Wilhelm Gesenius, Hebräische Grammatik. Völlig 

umgearbeitet von E. Kautzsch. 7. Nachdruck-Auflage der 28. 

vielfach verbesserten und vermehrten Auflage Leipzig 1909. 

Nachdruck von Georg Olms, Hildesheim u. a. 1995. 

5. Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramaäisches 

Handwörterbuch über das Alte Testament, Springer Verlag, 

Berlin – Göttingen – Heidelberg, 1962. 

6. L. Koehler – W. Baumgarten, Hebräisches und Aramäisches 

Lexikon zum Alten Testament I. II., Brill, Leiden – Boston, 

2004. 

7. Paul Joüon – T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, 

Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma, 2006. 

http://library.lol/main/485222315965B57821E5A05459235D2B
http://library.lol/main/485222315965B57821E5A05459235D2B
http://library.lol/main/EA9F0D7C5CFBA7FBC5639C4039E4839C
http://library.lol/main/EA9F0D7C5CFBA7FBC5639C4039E4839C
http://library.lol/main/EA9F0D7C5CFBA7FBC5639C4039E4839C
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gesenius
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Kautzsch


8. Erik Eynikel, Jonah, in W. R. Farmer ed., The International 

Bible Commenrtary, A Catholic and Ecumenical commenrtary 

for the Twenty-First Century, The Liturgical Press. 

Collegeville, Minnesota, 1998, p. 1147-1152. 

 

A versenyvizsga-eljárás leírása Az egyetemi adjunktusi állásra pályázók a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemen megüresedett oktatói és kutatói 

állások betöltésére vonatkozó versenyvizsga-módszertan 

szerint, amelyet a Szenátus 2018. 12. 03-i ülésén a 22.338. 

számú határozattal fogadtak el, a 2018. 12. 03-i szenátusi 

ülésen, figyelembe véve a módszertan 1. kiadásának 4. 

revízióját, a versenyvizsgára való jelentkezésig tartó 

előkészítő szakaszokat követik. A kitűzött időpontban a 

bizottság tagjai értékelik a jelöltek előzetes önértékelő 

jelentését, majd a jelöltek nyilvános előadást tartanak. A 

dossziék és az előadások értékelése után a bizottság tagjai 

véglegesítik a jelöltek értékelő jelentését. A bizottság a 

pályázókat kizárólag a versenyvizsgán elért eredményeik 

alapján rangsorolja. A versenyvizsga eredményét a 

pályázók értékelésének napján hozzák nyilvánosságra. A 

pályázóknak lehetőségük van arra, hogy a versenyvizsga 

módszertanának megfelelően fellebbezzenek az 

eredmény ellen. 

 

Dr. Vik János 

dékán 


