
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szak 
 

A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) 

 

 

ismeretkörök  

és tantárgyaik 

felelősök 

félévek tantárgy 

kredit-
száma1 

számon 

-kérés 
(koll / gyj 

/egyéb2 

1. 2. 3. 4. 

tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa3  

(ea / sz / gy / konz) / kreditértéke 

törzsanyag ismeretkörei 

Alapozó modul ismeretkör   
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”4 70/30 

elméleti (kredit%) 
Bioetika 45ea/3kr    3 koll 

Etika    30ea/2kr 2 koll 

Antropológia  45ea/3kr   3 koll 

Teológia – morális -  ismeretkör , elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, 

„képzési karaktere 70/30 elméleti (kredit%) 
Keresztény 

lelkiség 

  30ea/2kr  2 koll 

Szociálteológia   45ea/3kr  3 koll 

Erkölcsteológia 1. 30ea/2kr    2 koll 

Teológia – pasztorális -  ismeretkör 

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50/50 

elméleti (kredit%) 

Lelkipásztori 
szentségtan 1. 

 30ea/2kr   2 koll 

Gyakorlati 

teológia 

30ea/2kr    2 koll 

Evangelizáció 45ea/3kr    3 koll 

 

Pszichológia elméleti ismeretkör 

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 70/30 
elméleti  (kredit%) 

Személyiséglélekta

n 

45ea/3kr    3 koll 

Szociálpszichológia    45ea/3kr 3 koll 

Valláspszichológia   45ea/3kr  3 koll 

Pszichológia gyakorlati ismeretkör  –  felelőse: Dr. Tiringer Aranka 

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: gyakorlati 
40/60 (kredit%) 

                                                           
 

 

 

 



A deviancia 

pszichológiája 

 30sz/2kr   2 gyj 

Mentálhigiéné  30sz/2kr   2 gyj 

Kommunikációs 
technikák – 

interdiszciplináris 

kommunikáció 

30gy/2kr    2 gyj 

Csoportdinamikai 
tréning 

 15gy/1kr   1 gyj 

A lelki élet zavarai 30sz/2kr    2 gyj 

Karitatívmunka ismeretkör   
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: gyakorlati 

30/70 (kredit%) 
Karitászmunka 1. 
(plébániai segítő 

munka) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Karitászmunka 2. 

(idősek gondozása) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Karitászmunka 3. 
(szegények, 

hátrányos 

helyzetűek 
támogatása) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Karitászmunka 4. 

(szenvedélybetege

k segítése) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Karitászmunka 5. 

(fogyatékkal élők 

támogatása) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Karitászmunka 6. 
(gyermekek és 

fiatalok segítése) 

 30gy/2kr   2 gyj 

Differenciált szakmai ismeretek pszichológia ismeretkör 

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 70% elmélet-
30% gyakorlat (kredit%) 

Lelkigondozás, 

családlélektan 1-2. 

30ea/2kr  30ea/2kr  2+2 koll 

A tanácsadás 

elmélete és 
gyakorlata 

15ea+15sz/

2kr 

   2 koll 

Szupervízió  90sz/6kr   6 gyj 

Differenciált szakmai ismeretek gyakorlati ismeretkör  –  felelőse: Dr. Ragadics 

Tamás 
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60/40 

gyakorlati (kredit%) 



Kutatásmódszertan 

1-2 

15sz/1kr 15sz/1kr   1+1 gyj 

Faluszociológia   30sz/2kr  2 gyj 

Hátrányos helyzetű 
csoportok 

   30sz/2kr 2 gyj 

Differenciált szakmai ismeretek jogi ismeretek ismeretkör 

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80/20 

elméleti (kredit%) 

Szociális jog, 
Gyermeki jogok, 

gyermekvédelem 

   60ea/4kr 4 koll 

Jogi alapismeretek 

1-2. 

30ea/2kr  30ea/2kr  2+2 koll, 

koll 

Polgári jogi 

alapismeretek 

30ea/2kr    2 koll 

Családjog   30ea/2kr  2 koll 

a törzsanyagban  

összesen 

9 ea 

3  sz 
2 ea 

7 gy,4 sz 

6ea 

1sz 

3ea 

1sz 

 

82kr 

19 koll.   

0 besz. 

15 gyj. 24 kr** 29 kr** 16kr 13kr 

 

Karitásztudomány specializáció tantárgyai  

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60/40(kredit%) 

Gyakorlati 

karitatív munka 

 

  30sz/2kr  2 gyj 

Szociális 
ellátórendszer 1-

2. 

 

45ea/3kr  45ea/3kr  3+3 koll, koll 

A szociális 
gondoskodás 

története 

30ea/2kr    2 koll 

Szociális 

esettanulmányo
k 

  30sz/2kr  2 gyj 

 

a szakon eddig  

összesen 

2.ea 

0 gy …. sz 
0 

1 ea 

2sz 
 

 

12kr 

3 koll.   

0besz. 
2 gyj. 5 kr 0 kr 7 kr  

 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az 
összkreditek 5%-a 5 ) 

 a felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgyakból szabadon 

                                                           

 



Szabadon 

választható 

kurzusok az 
egyéb 

szakokról 

30ea/2kr 30ea/2kr 30ea/2kr 

 

6 kr koll, /gyj 

 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): 

Szakmai 

gyakorlat 
   

össz. 10 kr. 

12 hét, 120 
óra 

10 gyj 

Szakmai 

gyakorlatra 

felkészítő 
szeminárium 

   

30sz/2kr  

 

2 

gyj 

Gyakorlatkísér

ő szeminárium 
   

30sz/2kr 2 gyj 

Szakdolgozat    6kr 6  

a szakon 

összesen 
    120 kr  

 
 


