
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Római Katolikus Teológia Kar 

1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 

1.4 Szakterület Római Katolikus Teológia 

1.5 Képzési szint Mesterképzés (M.A.) 

1.6 Szak / Képesítés Pasztorális tanácsadás  

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve A pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat (RMM7207) 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Csiszár Klára 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Csiszár Klára 

2.4 Tanulmányi év 2017-

2018 

2.5 Félév 2 2.6. Értékelés 

módja 

vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

Kötelező - 

alap 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 34 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 24 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 24 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 94 

3.8 A félév össz-óraszáma 150 

3.9 Kreditszám 6 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  nincsenek 

4.2 Kompetenciabeli  nincsenek 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 táblával és vetítővel felszerelt előadóterem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 táblával és vetítővel felszerelt előadóterem 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 A pasztorális tanácsadás a gyakorlati teológiai tárgyak közé sorolandó, hiszen az aktuális 

pasztorálpszichológiai modelljeink, melyekből a tárgy merít, kétségtelenül jól 

megalapozott (gyakorlati) teológiai megalapozással rendelkeznek. Ahhoz azonban, hogy 

az elméleti modellektől – legyenek ezek akár teológiai, akár pszichológiai modellek – 

eljussunk a pasztorális tanácsadás párbeszédre alapuló, fejlődésorientált 

pasztorálpszichológiájához szükségesnek mutatkozik    

 A dialektikus pszichológia (Klaus Riegel) mentén igyekszik a tárgy azokat az emberi 

kötődéseket és a törvényszerűségeket feltárni, melyeket figyelembe kell vennünk az ember 

fejlődését megcélzó kísérés vagy tanácsadás folyamatában. A dialektikus pszichológia 

kiválló segítséget nyújthat abban, hogy egy dialógus alapú pasztorálpszichológiát 

megismerjünk és annak lényeges aspektusait elmélyítsünk. Az első lépésben megismerjük 

a pasztorálteológiai alapjait egy következetesen dialógus alapú tanácsadásnak, melyben 

kiemelkedő szerepe van a szembenálló felek közötti bizalom kialakulásának. Ezután 

megvizsgáljuk miben áll a dialóguson alapuló, egymás bizalmára építő dialektikus 

pasztorálpszichológia, mint a lelkipásztori-elméletek kapcsolatalapú modelljeinek egyik 

lehetősége.      
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   A kurzus nyomán az egyetemi hallgatók egyre inkább megértik a pasztorális teológia és a 

pszichológia együttműködésének inspiráló és hasznos eredményeit, minek segítségével egy 

dialógus-alapú kapcsolat kialakításának szükségességére és módjára kapnak elméleti 

útmutatást. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A dialektikus pszichológia 

pasztorálpszichológiai esélyei 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

1.1 A dialektikus prszichológia alapjai 
Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

1.2 A dialógus, mint a dialektikus pszichológia 

alapja 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

2. Üdvtörténeti megalapozás és cselekvéselméleti 

irányok – a gyakorlati teológia reflexiója a 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Ez a kurzus a megfelelő, dialógus alapú és fejlődésorientált 

tanácsadói kapcsolat kialakításához nyújt segítséget a hallgatóknak a 

dialektikus pasztorálpszichológia mentén. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 A kurzus központi témája a dialógus szükségessége, annak formái, 

mint a tanácsadói kapcsolatok alapja és a bizalom kérdése a 

lelkipásztori tanácsadásban. A viszonypárok rendje és rendeltetése.  



dialektikus pszichológia modellhez 

2.1 A lelkipásztorkodás üdvtörténeti megközelítése és 

annak jelentősége a pasztorálpszichológiai 

modellekben 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

2.2 Találkozások az egyéni kegyelemtörténetek 

támogatásának szolgálatában 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

2.3 A teremtő „önmagam-lehetek” felszínre kerülése a 

személyes találkozásban  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

2.4 Fejlődésorientáció motívumai a személyes 

találkozásokban  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3. „Posztmodern lelkipásztorkodás”: dialektikus 

pasztorálpszichológia 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3.1 A dialektikus pasztorálpszichológia esélyei a 

posztmodernben 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3.2 Mozgás, kapcsolat, konfliktus és összhang, mint az 

egyéni és szociális fejlődés alapjai 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3.3 Kölcsönösség és jelenlét a dialektikus 

pasztorálpszichológiában 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3.4 Intézményesített dialógus – a dialektikus 

pasztorálpszichológia alapja  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

3.5 A elfogadás és az alakítás, dialektikus dinamika és 

a fejlődés. 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása 

 

Könyvészet: 

 TOMKA Ferenc: Szentségi lelkipásztorkodás és az ‘új evangelizáció’, Budapest 
4
2006. 

 WIDL, Maria: Kleine Pastoraltheologie, Graz-Wien-Köln 1997. 

 WITTRAHM, Andreas: Seelsorge, Pastoralpsychologie und Postmoderne. Eine 

pastoralpsychologische Grundlegung lebensfördenrnder Begegnungen angesichts radikaler 

postmoderner Pluralität, Stuttgart 2001.  

 ZULEHNER, Paul M. – NEUNER, Peter: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan, Kolozsvár 

2014. 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

A szemináriumi tevékenység megbeszélése, témák 

elosztása (követelmények, könyvészet, témák 

bemutatása). 

Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (1) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (2) Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (3) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (4) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (5) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (6) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (7) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (8) Tematika, releváns szövegek  



előkészítése, megbeszélése 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (9) Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Róma püspökének aktuális útmutatásai (10) 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

A szemináriumi tevékenység kiértékelése, 

összefoglaló, kitekintő reflexiók az egyházi gyakorlat 

kontextusában. 

Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

 

Könyvészet  

 II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes kezdetű lekipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban. 

 A II. Vatikáni Zsinat: Apostolicam actuositatem kezdetű dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról. 

 A II. Vatikáni Zsinat: Ad gentes kezdetű dekrétum az Egyház missziós tevékenységéről. 

 VI. Pál pápa: Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a mai világ evangelizálásáról. 

 Ferenc pápa: Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása. 

 Ferenc pápa: Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása. 

 Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklika a közös otthon gondozásáról. 

 hu.radiovaticana.va 

 magyarkurir.hu 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 A hallgatók foglalkoznak a dialógus és a dialektika problematikájával, azok esélyeivel a pasztorális 

tanácsadásban. 

 egy időszerű, az idők jeleire figyelő, a személy életkörülményeire érzékeny magatartás elsajátítása. 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Feldolgozott anyag 

ismerete 

vizsga 

100% 

Interaktív jelenlét számontartás 

10.5 Szeminárium / Labor Jelenlét, szeminárium 

moderálásának átvétele, 

résztvevők interaktív 

bevonása 

Aktív részvétel a 

csoportmunkán, egy-egy 

egység vezetése. 
Jelenlét, feltétele a 

vizsgára való 

jelentkezésnek. 

Interaktív jelenlét számontartás 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Szemináriumi foglalkozáson történő fizikai jelenlét (maximum 2 hiányzás megengedett!). 

 Egy választott szemináriumi egység vezetése/moderálása, résztvevők bevonása. 

 Az előadások során feldolgozott témák elégséges ismerete. 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

 

  2018.03.11              Dr. habil. Csiszár Klára  Dr. habil. Csiszár Klára 

 

 



Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató 

      2018.03.12       Prof. Dr. Zamfir Korinna 

         


