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A VERSENYVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK 

Megnevezés Leírás 

Kar Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

Intézet Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

Az álláskeretben szerepelő pozíció 15 

Az állás megnevezése Egyetemi adjunktus 

Az álláskerethez tartozó tantárgyak TMM5205-Egyházmegyei levéltári anyagok (magyar nyelven) 

TMM5206-Egyházkerületi levéltári anyagok (magyar 

nyelven) 

TLM1404-Protestáns egyháztörténet (16. Sz.) (magyar 

nyelven) 

TLM1502-Protestáns egyháztörténet (17.-18. Sz.) (magyar 

nyelven) 

Tudományos szakterület Protestáns egyháztörténelem 

A versenyvizsgára meghirdetett állás leírása: Az üres állás a Református Teológiai és Zeneművészeti Kar 

református teológiai tantárgyait tartalmazza alap- és 

mesterszinten egyaránt. 

Az Egyházmegyei levéltári anyagok egy szaktantárgy, amelyet 

a hallgatók a mesterképzés 1. évfolyamán tanulnak, 2 előadás 

és 2 gyakorlati dolgozat formájában. A tantárgy célja az 

egyházmegyei levéltárak szerkezetének és működésének 

bemutatása az egyházi iratok kutatásának és archiválásának 

megkönnyítése érdekében. 

Az Egyházkerületi levéltári anyagok egy szaktantárgy, 

amelyet a hallgatók a mesterképzés 1. évfolyamán tanulnak, 2 

kurzus formájában. A tantárgy célja az egyházkerületi 

levéltárak szerkezetének és működésének bemutatása az 

egyházi iratok kutatásának és archiválásának megkönnyítése 

érdekében. 

A protestáns egyháztörténet (16. század) egy szaktantárgy, 

amelyet a hallgatók az alapképzés 2. évfolyamán tanulnak, 2 

kurzus és 1 szeminárium formájában. A kurzus célja az európai 

és erdélyi reformáció korai időszakának bemutatása. 

A protestáns egyháztörténet (17-18. század) egy szaktantárgy, 

amelyet a hallgatók az alapképzés 3. évfolyamán tanulnak, 2 

kurzus és 1 szeminárium formájában. A kurzus célja, hogy 

bemutassa a református egyház konszolidációjának időszakát, 



intézményesülésének és fejlődésének szakaszait, valamint a 

többi erdélyi és európai egyházzal való kapcsolatát. 

Az állás elfoglalásának érdekében a pályázóknak a következő 

feltételeket kell teljesíteniük: 

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének 

beleegyezésével kell rendelkezzenek. 

Az állásra pályázóknak református teológiai alapképzés 

diplomával és pedagógiai modullal kell rendelkezniük. A 

jelöltnek doktori címmel kell rendelkeznie, protestáns 

egyháztörténeti témából. 

A jelölteknek meg kell felelniük a CNADTCU egyetemi 

oktatókra vonatkozó szabványainak és a BBTE Szenátusa által 

előírt normáknak megfelelő tudományos tevékenységgel kell 

rendelkezniük. 

A meghatározatlan időre betöltendő oktatói és kutatói állások 

esetében kötelező, hogy a jelöltek megfelelő szakterületű 

doktori fokozattal rendelkezzenek. 

A meghirdetett álláshelyre pályázó jelölteknek a 

tudományterületnek és az állásban meghirdetett tantárgyaknak 

megfelelő tudományos tevékenységgel kell rendelkezniük. 

A jelöltek nyitottságot kell tanúsítsanak a kar és az egyház által 

szervezett egyéb társadalmi, kulturális és tudományos 

tevékenységekben való részvételre is. 

A magyar nyelvű tanári álláshoz a pályázóknak igazolniuk kell 

magyar nyelvtudásukat. A vizsga magyar nyelven zajlik, 

amelynek során a bizottság figyelemmel kíséri a jelöltek 

nyelvtudását, a szabatos magyar fogalmazást, valamint az 

egyháztörténet és a teológia sajátos szakkifejezéseinek helyes 

használatát. 

Feladatkörök: A meghirdetett munkakörhöz kapcsolódó feladatok/tevékenységek, 

ideértve az oktatói normát és az oktatói normában szereplő 

tevékenységtípusokat, oktatói munkakörök esetén, illetve a kutatási 

normát: 

A meghirdetett álláshoz 140 óra oktatói tevékenység tartozik. 

Emellett, a meghirdetett álláshoz más típusú tevékenységek is 

kapcsolódnak, mint például: hallgatók vizsgáztatása, vizsgadolgozatok 

javítása, licensz és mesteri dolgozatok irányítása, 

vizsgabizottságokban való részvétel, tudományos kutatási dolgozatok 

irányítása, kutatási szemináriumok szervezése a zene szakterületén, 

előadások előkészítése, stb. 



Emellett tudományos és közszolgálati tevékenységek is kapcsolódnak 

hozzá: összesen 1460 óra egyéb, tanítási időn kívüli tevékenység. 

Oktatói tevékenységek (X1) AX1 480.00 

Tudományos tevékenységek/ művészeti alkotói-

előadói tevékenységek (X2) 

AX2 480.00 

Közszolgálati tevékenységek (X3) AX3 500.00 

Összesen:  1,460.00 

  
 

A szóbeli vizsga/előadás időpontja: dátum, 

óra 

2023. január 26, 12:00 óra 

A versenyvizsga előadás helyszíne 

(A Kar pontos címe, terem megnevezése) 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és 

Zeneművészeti Kar, Kolozsvár, Horea út 7. szám, III. emelet, 

312-es terem 

A versenyvizsga menete, ideje, helyszíne (A 

Kar címe, terem megnevezése) 

a) A meghirdetett egyetemi oktatói állásra a versenyvizsga a 

következőkből áll: 

1. a jelöltek iratainak értékelése;  

2. előadás/szóbeli vizsga.  

 

A vizsga menete: 

1. A jelöltek iratainak a megvizsgálása: 

Dátum: 2023. január 26, 11:00 óra 

Helyszín: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 

Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, 

Kolozsvár, Horea út 7. szám, III. emelet, 313-as terem 

 

2. Egy előadás publikus tartása a meghirdetett álláshoz 

kapcsolódó tudományterület tematikájából 

Dátum: 2023. január 26, 12:00 óra  

Helyszín: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 

Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, 

Kolozsvár, Horea út 7. szám, III. emelet, 312-es terem 

 

A meghirdetett adjunktusi állás esetében a szóbeli vizsga egy 

előadás megtartásából áll, a vizsgabizottság által meghatározott 

témában, a szabályzat 17. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja 

szerint. (A bizottság a tematika és a bibliográfia alapján 

meghatározza a szóbeli vizsga 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 állás betöltése esetében az értékelésben a jelölt 

szakmai eredményeit bemutató beadott iratgyűjtemény 75%-os 

arányban számít, a nyilvános előadás / szóbeli teszt megtartása 

25%-ban. Minden bizottsági tag egyéni értékelés alapján 

osztályoz, az általuk javasolt osztályzatok átlagából áll össze a 

végső jegy. A tudományos tevékenység értékelése során 

figyelembe kell venni a publikációk minőségét, illetve azt is, 

hogy a jelöltek milyen mértékben felelnek meg az állás 

meghirdetésben előírt oktatói és kutatói feltételeknek. 

 

b) A jelöltek által tartott előadás minimális időtartama 30 perc; 

a vizsgának tartalmaznia kell a bizottság tagjai és/vagy a 

nyilvánosság által feltett kérdéseket is. 

A vizsga tematikája és ajánlott bibliográfiája A nyilvános előadás tematikája: Az Erdélyi Református 

Egyház történetének főbb eseményei a 17. század végétől a 18. 

század első harmadáig 

Bibliográfia: 

1. Bíró Vencel. Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése. (1542–

1690). Kvár, 1917. 

2. Barta János „Napkirályok tündöklése”, Európa a 16-18. 

században, Debrecen, 2001 

3. Kosáry Domokos, Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867, 

Budapest, 1990 

4. Bod Péter, Magyar Athenas avagy az Erdélyben és Magyar-

Országban élt tudós embereknek, nevezetesebben a kik valami, 

világ eleibe botsátott irások által esméretésekke lettek, ‘s jó 

emlékezeteket fen-hagyták, Históriájok. Mellyet sok 

esztendők-alatt, nem kevés szorgalmatossággal egybe-

szedegetett, és az mostan élőknek, ‘s ez-után következendőknek 

tanuságokra, ‘s jóra-való felserkentésekre közönségessé tett. F. 

TS. Bod Péter. A’ M. Igeni Ekklésiában a’ Krisztus Szolgája. 

Nyomtattatott, Szeben, 1766 

5. Pokoly József, Az Erdélyi Református Egyház története, I- 

III., Budapest, 1904 

6. Bucsay Mihály, A protestantizmus története 

Magyarországon 1521-1945, Budapest, 1985 

7. Bod Péter, Historia Hungarorum ecclesiastica inde ab 

exordio Novi Testamenti ad nostra usque tempora ex 

monumentis partim editis, partim ineditis, fide dignis, collecta 

studio et labore Petri Bod de Felső-Csernáton V. D. Ministri M. 

Igeniensis et Synodi Generalis Reformatorum in Transylvania 

Notarii,  editori L. W. E. Rauwenhoff şi Carolus Szalay,  II. 

Utrecht, 1888-1900, 

8. Trócsányi Zsolt, Habsburg politika és Habsburg kormányzat 

Erdélyben 1690-1740 , Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988 

 



9. Nagy Géza, A Református Egyház története 1608-1715, 

Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, 2008 

10. Miklós Dezső, Az első rendszeres magyar református 

egyháztörténet (A gályarab Kocsi Csergő Bálint „Brevis 

declinatio ecclesiarum reformatarum in Hungaria et 

Transylvania” c. műve 1677), Budapest 

11. G. Henk van de Graaf, A németalföldi akadémiák és az 

erdélyi protestantizmus a XVIII. században 1690-1795, 

Kolozsvár, 1979 

12. Bíró Vencel, Az impériumváltozás kora, în Az erdélyi 

katholicizmus multja és jelene, Dicsőszentmárton, 1925, 

13. Sípos Gábor, Az Erdélyi református Főkonzisztórium 

kialakulása 1668-1713-(1736), Kolozsvár, Erdélyi 

Tudományos Füzetek, 2000 

14. Mályusz Elemér, Magyarország története a felvilágosodás 

korában, in Milleniumi magyar történelem,  Osiris, Budapest, 

2002 

 

A vizsga menetének leírása A 15. pozícióban meghirdetett egyetemi adjunktus állás 

betöltésére kiírt vizsga menete: 

1. A jelölt/jelöltek benyújtott iratainak az értékelése 

2. A jelöltek által tartott nyilvános előadás a meghirdetett 

tematika alapján, a meghirdetett pozíció szempontjából 

releváns témában. 

Részletek: 

1. A pályázók tudományos és didaktikai tevékenységének 

értékelése során a versenyvizsga-bizottság az alábbi 

szempontok szerint elemzi a jelölt eredményeit: 

a) a jelölt tudományos eredményeinek relevanciája és 

hatása; 

b) a jelölt azon képessége, hogy hallgatókat vagy fiatal 

kutatókat irányítson; 

c) a jelölt didaktikai kompetenciái; 

d) a jelölt azon képessége, hogy tudását, kutatási 

eredményeit közvetíteni tudja a gazdasági vagy társadalmi 

környezet irányába is, illetve képes saját tudományos 

eredményeinek népszerűsítésére; 

e) a jelölt csapatmunkára való képessége, illetve 

tudományos kutatói együttműködésének hatékonysága a 

jelölt szakterületének sajátosságaitól függően; 

f) a jelölt képessége kutatási és fejlesztési projektek 

vezetésére; 

g) a jelölt korábbi szakmai tapasztalata a pályázatot kiíró 

intézménytől eltérő intézményben. 

 



A tudományos tevékenység értékelése során a publikációk 

minőségét a didaktikai vagy kutatási normában előírt 

követelményekhez viszonyítva veszik figyelembe, 

értékelik. 

2. A szóbeli vizsga a következőkből áll: Nyilvános 

előadás tartása a meghirdetett állás szempontjából 

releváns témában. 

Az értékelésben a vizsgázó szakmai eredményeit 

bemutató iratok, tudományos tevékenységet igazoló 

publikációk 75%-os arányban számítanak be, a nyilvános 

előadás / szóbeli vizsga pedig az egyes tagok által 

készített egyéni értékelő jegyzőkönyvben javasolt végső 

osztályzat átlaga 25%-os arányban. 

A tudományos tevékenység értékelése során a bizottság 

értékeli a jelöltek publikációinak minőségét, illetve ezek 

kapcsolódását az állásban meghirdetett tantárgyakhoz, 

oktatói tevékenységhez. (A BBTE szabályzata alapján, ami 

a Meghirdetett oktatói és kutatói állások elfoglalásának 

módszertanában a 18. cikkely 2b pontjában szerepel) 

Intézetigazgató, 

Dr. Péter István egyetemi adjunktus 


