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Két helyszínen és mégis együtt 
 
Magyar nyelvű teológiai képzést Romániában jelenleg az ország legnagyobb 
felsőoktatási intézményében, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen lehet végezni. A 
Római Katolikus Teológia Kar két helyszínen, Kolozsváron a Didaktikai Teológia 
Intézetben és Gyulafehérváron a Pasztorális Teológia Intézetben a II. Vatikáni Zsinat 
szellemében szolgálja a katolikus értelmiség képzését és nevelését. Mindhárom 
képzési szinten, azaz alap-, mesteri, és doktori képzési programok keretein belül 
egyaránt lehet egyetemi végzettséget szerezni. Karunk diákjai négy helyi egyházból, a 
Gyulafehérvári Főegyházmegyéből, valamint a Nagyváradi, a Szatmári és a Temesvári 
Egyházmegyékből érkeznek, magukkal hozva a történelmi Erdély, a Partium és a 
Bánság lelki, spirituális és kulturális sokszínűségét. 
 
De miért tanul ma valaki teológiát?  
 

 
 
A kolozsvári intézetben elsősorban olyan világi krisztushívők képződnek, akik a 
hitoktatásra éreznek elhivatottságot, vagy világi pasztorális munkatársként szeretnék 
gazdagítani a helyi egyházi gyakorlatot. A kolozsvári katolikus teológus egyetemi 
hallgatók túlnyomó többsége azonban egy második szakterületen is képződik, emelve 
ezzel a későbbi szakmai elhelyezkedés esélyeit. Diákjaink tehát, akik a teológia mellett 
például pszichológiát, gyógy- vagy zenepedagógiát, újságírást, idegen nyelveket vagy 
történelmet, jogot, közgazdaságtant vagy éppen kommunikáció szakot is végeznek, 
katolikus értelmiségként fognak értékteremtő tagjaivá válni társadalmunknak. 
 



 
 
A gyulafehérvári intézetben azok a fiatalok képződnek és nevelődnek, akik papi 
hivatást éreznek, s erre a pályára kívánnak felkészülni az egyetemi tanulmányi évek 
során. A gyulafehérvári teológus hallgatók lelki, spirituális és gyakorlati képzése a 
nagy történelmi múlttal rendelkező Papnevelő Intézet, azaz a Megtestesült 
Bölcsességről nevezett egyházmegyei szeminárium (SeminariumIncarnataeSapientiae) 
keretein belül történik. 
 
Teológus egyetemi hallgatói élet az órarenden vagy a napirenden túl? 
 

 
Diákjaink, akik majd egy napon az Úr szőlőjében fognak szolgálatot teljesíteni, 
minden évben bekapcsolódnak a Gyulafehérvári Érsekség őszi szüreti munkálataiba. 
 

 
Az évenként megrendezésre kerülő Teológus Nyári Egyetem és Tábor azt a célt 
szolgálja, hogy a jövő, egyetemi diplomával rendelkező teológus-generációi, katolikus 
papként, iskolai hitoktatóként, világi pasztorális munkatársként vagy katolikus 
értelmiségiként még tudatosabban és nagyobb kölcsönös bizalommal működjenek 
együtt a helyi egyházi gyakorlat időszerű alakításán. (Összeállította: Dr. Vik János, 
dékán) 


