
Képzési és kimeneti követelmények a buddhista tanító képzésben 

A tanulmányaikat 2008. szeptember 01-je után, 2008/2009. tanévtől 

megkezdett hallgatók esetében1 

 

1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: buddhista tanító 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

- szakképzettség: buddhista tanító (zárójelben megjelölve a szakirányt) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhistic Primary School Teacher, (specialization) 

- választható szakirányok: dharma-tanítói, vallástörténeti és filozófiai, indiai nyelvi és kultúrtörténeti, tibeti 

nyelvi és kultúrtörténeti, kínai nyelvi és kultúrtörténeti, japán nyelvi és kultúrtörténeti, budo szakoktatói 

3. Képzési terület: hittudomány 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6. A képzés célja: 

A szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban 

jártas szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a buddhista vallás kialakulásának történeti előzményeit és 

hátterét; a Tan alapvető tételeit lefektető Sákjamuni Buddha életét és tanításait; a buddhizmus széles körű 

elterjedésének folyamatát; a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak kialakulását és eszmerendszerét; a 

buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatát, meditációs praxisát; a buddhizmus szentiratait és 

kommentárirodalmát; a buddhizmus művészetét és kultúráját; továbbá a hagyományos buddhista tanításnak a 

modern ember gondolkodására gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását. 

Az oklevél kiadásának feltétele egy idegen nyelvből középfokú, C típusú, államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön 

rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. 

2. BUDDHISTA TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: buddhista tanító 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség diplomában szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mester fokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: buddhista tanító (zárójelben megjelölve a szakirányt) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhistic Primary School Teacher (specialization) 

- választható szakirányok: dharma-tanítói, vallástörténeti és filozófiai, indiai nyelvi és kultúrtörténeti, tibeti 

nyelvi és kultúrtörténeti, kínai nyelvi és kultúrtörténeti japán nyelvi és kultúrtörténeti 

3. Képzési terület: hittudomány 

                                                           
1 Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletet 
módosító 18/2007. (III. 19.) OM rendelet eredeti, 2008. március 27-től hatályos szövege. 
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4. A képzési idő félévekben: 4 félév 

5. A mester fokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit 

6. A képzés célja: 

A mesterképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista tanító alapképzési szakon elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra építve azok további bővítése, illetve elmélyítése, különös tekintettel a következő területekre: a 

buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak részletes, elmélyült megismerése; a buddhizmus világiak részére 

kidolgozott életgyakorlatának, meditációs praxisának magasabb szintű, életmódszerű elsajátítása; a buddhizmus 

szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó alapos feldolgozása; a 

buddhizmus szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó 

másodlagos szakirodalom áttekintése, részben feldolgozása; a buddhizmus nyugati elterjedésének és beágyazódási 

folyamatának tanulmányozása; a buddhizmus és a modern társadalomtudományok, természettudományok 

lehetséges kapcsolatának vizsgálata; a buddhizmus és más vallások összehasonlító elemzése; továbbá a 

hagyományos buddhista tanítás magas szintű kifejtésének és átadásának készsége. 

Az oklevél kiadásának feltétele angol nyelvből középfokú, C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön 

rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. 

 

 


