
Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

Római Katolikus Teológia Kar 

Didaktikai Teológia Intézet 
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ALAPKÉPZÉS – I. ÉV 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8–9  Egyháztört. szem.  

(TK) 

(Gy. E. terem - Online) 

 Filozófiatörténet szem. 

(GN) 

(M. Á. Terem - Online Teams) 

  
9–10  Bev. az Ószövetségbe 

előadás  

(ZK) (Online) 10–11  Egyháztört. előadás 

(NM) 

(Online) 

Módszertan előadás 

(CsK) 

(Online) 

 
 

 11–12   

12–13  

  

Fundamentális teológia előadás 

(VJ, szinkron, Gy. E. terem -  

Online Teams) 
  

13–14  

Fundamentális teológia szem. 

(GN, szinkron, Gy. E. terem - 

Online Teams) 

14–15  Angol nyelv 

Ștefănescu Maria 

(Online)* 

Neveléspszichológia szem. 

Póka Tünde (Online 

Teams)*** 

Fundamentális teológia előadás 

(VJ) (aszinkron) 
  

15–16  
Fundamentális teológia szem. 

(GN) (aszinkron) 

16–17    
Bev. az Ószövetségbe szem.  

(KI) (Online) 
  

17–18  Filozófiatörténet előadás 

(SP) (aszinkron) 

(Online)** 

Módszertan szem.  

(GN) 

(M. Á. terem - Online 

Teams) 
18–19  

Neveléspszichológia előadás 

(Online)***** 

 

  

19–20 

Kari közösségi szentmise 

(Kápolna - Online 

közvetítéssel) 

 

* Teams kód: 0dqmivr; ** Meeting ID: 917 0267 7842 Passcode: 2021 A szinrkon órák tömbösítve a következők szerint: 2021.11.25, 14.00-18.00; 2021.11.26, 10.00-14.00 és 

2021.12.16, 14.00-18.00; 2021.12.17, 10.00-14.00, *** Teams kód: 3dmqzgi;  

***** Teams kód: 6ieognq. Póka Tünde tanárnő javasolja, hogy lépjetek be a facebook csoportba, ahol további információkat lehet találni.  

További nyelvekkel kapcsolatos információk: lásd a 6.-8. oldalakon 

A „szinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy tényleges – tantermi és/vagy online – találkozás formájában történik az oktatási tevékenység. 

Az „aszinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy az oktató által megszervezett egyéni munka formájában történik az oktatási tevékenység. 

Ahol terem is meg van adva, azokat az előadásokat és szemináriumokat teremben tartjuk, ám online bekapcsolódási lehetőséggel lesznek megtartva. 

 

https://us04web.zoom.us/j/76595680496?pwd=OVc3bTMxcldidVcwcjZ5andJTTl1UT09
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOg8N3eYHb5h8flyR7nLfkW5nAeOp_7SQMAAvkNfvmO41%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=150bf81b-07e5-4b8b-8b9a-dd2e7d2e659c&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/95459694196?pwd=d2ZnajZ0dmd2N0srSkhGSTRWZVN6Zz09
https://zoom.us/j/92325592996?pwd=YWlQU0FkUFBGQ3RGZ0RLelIwWERzUT09
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/%C3%81ltal%C3%A1nos?threadId=19%3AzahOQvNldzapcCG2RKl3TkcZc3MEQND1B8V_CxrBfv01%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FMdszertanszeminrium13%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aY58vAXNbdQ1wBpQnFn6q-PlNIpzhfD3DZQWPlUS6REA1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=fa3866e5-ced1-4a34-91fe-fd8fac1f3efc&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aY58vAXNbdQ1wBpQnFn6q-PlNIpzhfD3DZQWPlUS6REA1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=fa3866e5-ced1-4a34-91fe-fd8fac1f3efc&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axDllmNRNCAkRnYXLOb-q4T3-_FZi8lLvpktOSgz9NWE1%40thread.tacv2/General?groupId=c5949568-a779-4a35-ab2e-117745a92402&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/91702677842?pwd=RVRoTzJVZTNld3FSM0JYbklyRmJhZz09
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azahOQvNldzapcCG2RKl3TkcZc3MEQND1B8V_CxrBfv01%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=dc7b2f75-5e43-4f99-869a-281e6a272f1b&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_FGdPfDJu6NULDoRAj77yBVr5UNFmIjUjyZft13YErA1%40thread.tacv2/General?groupId=19713b76-b1d2-4256-8223-9bcba4f060cf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://www.facebook.com/groups/557870801938896/


 

ALAPKÉPZÉS – II. ÉV 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8–9  

 

Katekétika előadás  

(OJ) 

(Online)* 

Erkölcsteológia előadás 

(HL) 

(Gy. E. terem - Online) 

  

9–10  

10–11  

  

Exegézis előadás 

(ZK) 

(Online) 

  

11–12  

12–13  

  

Exegézis szem. 

(LE) 

(M. Á. terem - Online) 

Erkölcsteológia szem.  

(GN) (aszinkron) 
 

13–14  
Katekétika szem. 

(GN) (aszinkron) 

14–15   
Keresztény szimbólumok 

előadás (NM) 

(Online) 

Pasztorális teológia előadás   

(CsK) 

(Online) 

14.30: Erkölcsteológia szem. 

(GN) (szinkron) (M. Á. 

terem - Online Teams)  
 

15–16  
Pasztorális teológia szem.   

(GN) (aszinkron) 

15.15: Katekétika szem. (GN) 

(szinkron) (M. Á. terem - 

Online Teams) 

16–17  
Dogmatika előadás 

(ASz) 

(Gy. E. terem - Online) 

Pedagógia II.  

előadás** 

Illyés Magda  

Pedagógia II. 

szem. Homa Ildikó**** 

Keresztény szimbólumok 

szem. (CsB) 

(M. Á. terem - Online) 

 
17–18  

17.45: Pasztorális teológia 

szem. (GN) (szinkron) 

(M. Á. terem - Online) 
18–19  

Dogmatika szem. 

(ASz) 

(Gy. E. terem - Online) 

   

19-20  

Kari közösségi szentmise 

(Kápolna - Online 

közvetítéssel) 

 

Szakmai gyakorlat 2 (ASz) – az évfolyammal történő egyeztetés alapján online 

* Meeting ID: 761 7272 6199; Passcode: iA8V61; ** Teams kód: vynmfml 

**** Teams kód: sj7toyc 

A „szinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy tényleges – tantermi és/vagy online – találkozás formájában történik az oktatási tevékenység. 

Az „aszinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy az oktató által megszervezett egyéni munka formájában történik az oktatási tevékenység. 

Ahol terem is meg van adva, azokat az előadásokat és szemináriumokat teremben tartjuk, ám online bekapcsolódási lehetőséggel lesznek megtartva. 

https://us04web.zoom.us/j/76172726199?pwd=NEx2NUZKcUF4dUZGeklyU29oTWZvQT09
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://zoom.us/j/91873730445?pwd=VHd1N2o5czJhVVJocmd2K2FZb2F6UT09
https://zoom.us/j/95329324829?pwd=TmZHVm9QUWk0THpYdU1Na3dGNjB4dz09
https://zoom.us/j/95195340010?pwd=a3BJcXpEaWY0bjd2aDJDTFhJVTluZz09
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/%C3%81ltal%C3%A1nos?threadId=19%3AUMg374JKMW33a1iW9XVOXgdBkmy9uX_fxStBIntBCnQ1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Pasztor%25C3%25A1lis%2520teol%25C3%25B3gia%2520el%25C5%2591ad%25C3%25A1s&rootfolder=%252Fsites%252FPasztorlisteolgiaszeminrium777%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FPasztor%25C3%25A1lis%2520teol%25C3%25B3gia%2520el%25C5%2591ad%25C3%25A1s
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9U-JhbiQFW-ceSIi4iAQRmM7ZFjqBieGq8cSn4N41Gk1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=45436daf-1f0c-4e43-a60f-1a7a21c4d55e&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3awoffHdYsoYsLVPDoJu6qY6WVzxO68ipqNnX5XE8oj7U1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=51d7a702-6cda-4a0d-bf15-1ffbc415dff1&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/94070573672?pwd=WEZza1BpdnJBQ3Eyd1dUWDYydERNUT09
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUMg374JKMW33a1iW9XVOXgdBkmy9uX_fxStBIntBCnQ1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=46bfdba8-6c5b-40f5-9865-964bf0a18578&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/94070573672?pwd=WEZza1BpdnJBQ3Eyd1dUWDYydERNUT09
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success


ALAPKÉPZÉS – III. ÉV 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8–9  
Egyházjog előadás 

 (KG) (Online) 

Dogmatika szem. 

(ASz) 

(M. Á. terem - Online) 

 

Egyházjog szem.   

(HL) 

(M. Á. terem - Online) 

 

9–10  

10–11  
 

Liturgika előadás 

 (NM) 

(Online) 

 

Spiritualitás előadás  

(VJ, szinkron, Gy. E. terem -  

Online Teams)  

11–12    

12–13  Dogmatika előadás 

(ASz) 

(M. Á. terem - Online) 

Egyházzene előadás 

(MSz) 

(M. Á. Terem - Online) 

 
  

13–14  
Pedagógiai gyakorlat I. 

Ozsváth Judit 

(Online - Gy.E. terem)** 

14–15  Egyházzene szem. 

(MSz) 

(M. Á. Terem - Online) 

Keresztény szimbólumok 

előadás (NM) 

(Online) 

  
15–16  

16–17  

Spiritualitás szeminárium  

(GN, szinkron, Gy. E. terem 

-  Online Teams)  
 Keresztény szimbólumok 

szem. (CsB) 

(M. Á. Terem - Online) 

 

17–18  

 

Liturgika szem. 

 (AA) 17.00-18.30 

(Gy. E. terem - Online) 18–19  
Számítógéppel támogatott 

oktatás előadás* 

Illyés Magda 

Számítógéppel támogatott 

oktatás szem.*** 

Réti Tamás 

 
 

19–20  

Kari közösségi szentmise 

(Kápolna - Online 

közvetítéssel) 

 

Szakmai gyakorlat 3 (ASz) – az évfolyammal történő egyeztetés alapján online 

* Páratlan keddeken 18-20; Teams kód: 9epjf4n 

** Páratlan és páros heteken felváltva online és szemtől szemben oktatással online bekapcsolódási lehetőséggel; Meeting ID: 761 7272 6199; Passcode: iA8V61 

*** Páratlan csütörtökön 18-20; Teams kód: vmrfigu 

A „szinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy tényleges – tantermi és/vagy online – találkozás formájában történik az oktatási tevékenység. 

Az „aszinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy az oktató által megszervezett egyéni munka formájában történik az oktatási tevékenység. 

Ahol terem is meg van adva, azokat az előadásokat és szemináriumokat teremben tartjuk, ám online bekapcsolódási lehetőséggel lesznek megtartva. 

https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://zoom.us/j/94070573672?pwd=WEZza1BpdnJBQ3Eyd1dUWDYydERNUT09
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://zoom.us/j/97473992482?pwd=ejcycmtUd01TYmNUVWtkMjI4eFhZZz09
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aacdX26MMjiKZdMTiDjPR5fA66cuawYYN_YLzaBwxhYk1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=2840300f-919c-4d39-a21f-64b9f35c6d5b&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/94070573672?pwd=WEZza1BpdnJBQ3Eyd1dUWDYydERNUT09
https://us04web.zoom.us/j/72704289503?pwd=MjJYN3lkb29VSFIybitIc1plb0JhZz09
https://us04web.zoom.us/j/76172726199?pwd=NEx2NUZKcUF4dUZGeklyU29oTWZvQT09
https://us04web.zoom.us/j/74225156663?pwd=dytpd2R1NUV2WGFOZkhWNVRNTmVFQT09
https://zoom.us/j/95195340010?pwd=a3BJcXpEaWY0bjd2aDJDTFhJVTluZz09
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aacdX26MMjiKZdMTiDjPR5fA66cuawYYN_YLzaBwxhYk1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=2840300f-919c-4d39-a21f-64b9f35c6d5b&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/96398230187?pwd=aTlTTDZ6RmdNeVpPT1dlbHNpcncvZz09
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success


MESTERI - PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS - I. és II. évf. 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

9–10       

10–11  

     

11–12  

12–13  

     

13–14  

14–15  

     

15–16  

16–17  II. Modul I. évf. Oktatási 

programok tervezése és 

menedzsmentje előadás 

Vass Vilmos* 

Biblikus teológia előadás 

(ZK) 

(Online) 

Módszertan előadás  

(CsK) 

(Online)*** 

Kazuisztika előadás (OSz) 

(M. Á. Terem - Online) 

Logoterápia előadás,VJ, 

aszinkron 

17–18  

Logoterápia előadás, VJ, 

szinkron 16:45 órától,  

M. Á. terem – Online, Teams 

18–19  
II. Modul II. évf. Oktatási 

intézmények menedzsmentje 

Demény Piroska 

(17.00-20.00 Online)** 

Biblikus teológia szem. 

(ZK) 

(Online) 

 
Katolikus Státus előadás 

(HL) (M. Á. Terem - Online) 

Logoterápia szem., VJ, 

szinkron 17:30 órától,  

M. Á. terem – Online, Teams 

19–20  
Logoterápia szem., VJ, 

aszinkron 

 

19–20 Kari közösségi 

szentmise (Kápolna - Online 

közvetítéssel) 

    

* Teams kód: ivk1guq 

** ZOOM Meeting ID: 938 0151 0303 Passcode: gnfrt7 

*** ZOOM Meeting-ID: 935 0179 1694; Kenncode: !GS44!EG8! 

Kazuisztika szeminárium (OSz) – az évfolyammal történő egyeztetés alapján tömbösítve 

Katolikus Státus szeminárium (HL) – az évfolyammal történő egyeztetés alapján tömbösítve 

Módszertan szeminárium (CsK) – az évfolyammal történő egyeztetés alapján tömbösítve 

 

A „szinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy tényleges – tantermi és/vagy online – találkozás formájában történik az oktatási tevékenység. 

Az „aszinkron” része az előadásnak, vagy szemináriumnak azt jelenti, hogy az oktató által megszervezett egyéni munka formájában történik az oktatási tevékenység. 

Ahol terem is meg van adva, azokat az előadásokat és szemináriumokat teremben tartjuk, ám online bekapcsolódási lehetőséggel lesznek megtartva. 

https://zoom.us/j/95844387230?pwd=V0NXdnk5cm5makQvcWFkeCtSVUkrdz09
https://zoom.us/j/93501791694
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av0n-MKcxOSx4DCNbll05S0p8ddRTNou1ZuaYrgz5PE01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b33ade1e-2925-4439-a58f-5ea998527fba&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adS_ztM3sVgFE44ocp1iuV0ekQsAwF0s9aGrrBNfMclw1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=60bb8c59-4d5a-4703-bd2f-6af72c045814&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/95844387230?pwd=V0NXdnk5cm5makQvcWFkeCtSVUkrdz09
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adS_ztM3sVgFE44ocp1iuV0ekQsAwF0s9aGrrBNfMclw1%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=60bb8c59-4d5a-4703-bd2f-6af72c045814&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095
https://zoom.us/j/97988409161?pwd=RmJNT1RsWWhOOFFxK0tIdFZ6SWgyUT09#success


A II. modul II. évfolyamának meghirdetett választható tárgyak közül javasoljuk a hétfői időponton tartott tárgyat választani az órarendi lehetőségek figyelembevételével. 

További választási lehetőségek: 

 

Disciplină opțională 

2 - Dezvoltare 

socio-emoțională în 

mediul educațional 

C. și S. 

II

.  

Toate 

specializ

ările 

Conf. dr. 

Kovács Zoltán 
kovzoli7@yahoo.com 

Marți 17-

20 
Teams kód: 9cakvc4 

se alege o singură disciplină 

opțională din cele patru 
 

Disciplină opțională 

2 - Managementul 

organizației școlare 

C. și S. 

II

.  

Toate 

specializ

ările 

Conf. dr. 

Demény 

Paraschiva 

d_piroska@yahoo.com Luni 17-20 
ZOOM - Meeting ID: 938 0151 0303 Passcode: 

gnfrt7 

se alege o singură disciplină 

opțională din cele patru 
 

Disciplină opțională 

2 - Mass-media, 

educație, societate 

C. și S. 

II

.  

Toate 

specializ

ările 

Lect. dr. Péter 

Árpád 

peter.arpad1981@gmail.

com 
Joi 17-20 Teams kód: oe9b7ry 

se alege o singură disciplină 

opțională din cele patru 
 

Disciplină opțională 

2 - Pedagogii 

alternative 

II

.  

Toate 

specializ

ările 

Lect. dr. 

Ozsváth Judit 
ozsvathjudit@gmail.com Joi 16-19 

https://us04web.zoom.us/j/76172726199?pw
d=NEx2NUZKcUF4dUZGeklyU29oTWZvQT09 
Meeting ID: 761 7272 6199; Passcode: iA8V61 

se alege o singură disciplină 

opțională din cele patru 
 

 

Regisztráció választható tantárgyra - II-es modul II. év 2021. ősz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EYcbLKtz7pK3aSJKz9YgQ3S_ZSkSkSdf-

XVkjBGknc/edit#gid=0 

 

Az oktatók nevének rövidítése az órarendben:   

 

AA – Drd. Ambrus Arnold,  

ASz – Dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus 

CsB – Drd. Csíki Beáta 

CsK – Dr. Csiszár Klára egyetemi adjunktus  

GN – Drd. Geng Noémi, tanársegéd 

HL – Dr. Holló László egyetemi tanár 

KG – Dr. Kiss Gábor kánonjogász 

KI – Drd. Kovács Ildikó 

LE – Drd. Lengyelfi Emőke 

MSz – Drd. Márton Szabolcs 

NM – Dr. Nóda Mózes egyetemi tanár 

OJ – Dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus 

OSz – Dr. Orbán Szabolcs OFM egyetemi adjunktus 

SP – Dr. Sárkány Péter egyetemi tanár 

TK – Drd. Tóth Krisztián 

https://us04web.zoom.us/j/76172726199?pwd=NEx2NUZKcUF4dUZGeklyU29oTWZvQT09
https://us04web.zoom.us/j/76172726199?pwd=NEx2NUZKcUF4dUZGeklyU29oTWZvQT09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EYcbLKtz7pK3aSJKz9YgQ3S_ZSkSkSdf-XVkjBGknc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EYcbLKtz7pK3aSJKz9YgQ3S_ZSkSkSdf-XVkjBGknc/edit#gid=0


VJ – Dr. Vik János egyetemi docens 

ZK – Dr. Zamfir Korinna egyetemi tanár 

 

 

Az előadótermek nevének rövidítése az órarendben: 

(Gy. E. terem) – Gyárfás Elemér előadóterem 

(Gy. L. terem) – György Lajos előadóterem 

(M. Á. Terem) – Márton Áron előadóterem 



 
 

 



 
 



 


