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1. SZ. MELLÉKLET A FELVÉTELI ÉS ÁTIRATKOZÁSI SZABÁLYZATHOZ 

Az alapképzési szakokra történő felvétel sajátos szabályai 
A buddhista tanító alapképzési szakra történő felvétel sajátos szabályait az 1. függelék tartalmazza. 
Más alapképzési szak jelenleg nem működik A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. 
 

1. függelék az 1. sz. melléklethez 
 

A buddhista tanító alapképzési szakra történő felvétel sajátos szabályai 

1. A szak képzési és kimeneti követelményei 

1.1. Az alapképzési szak megnevezése: buddhista tanító (Buddhist Theory and Practice). 
1.2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:  
végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat 
szakképzettség: buddhista tanító  
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhist Theory and Practice 
választható specializációk:  
- buddhista meditáció (Buddhist Meditation) 
- páli nyelv (Pali Language) 
- tibeti nyelv (Tibetan Language) 
- vallás- és filozófiatörténet (History of Religions and Philosophy) 
1.3. Képzési terület: hitéleti. 
1.4. A képzési idő félévekben: 6 félév 
1.5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
- a szak orientációja: kiemelten gyakorlat-igényes [~70-80%]; 
- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 0 kredit; 
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:0 kredit; 
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit. 
1.6. Az alapképzési szak képzési célja, az általános és a szakmai kompetenciák: 
A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet 
és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd 
a tapasztalatok a hétköznapi életbe integrálódjanak. Az alapképzés célja a megfelelő hozzáállás, képességek és 
tudás elsajátításán keresztül önmagunk megismerése, a buddhista módszerek elsajátítása és gyakorlása révén 
mindenkori lét- és élethelyzetünk megértése, saját helyünk megtalálása a világban, végeredményben önmagunk 
megfelelő irányítása. Az elméleti képzéshez ezért nagy arányban gyakorlati órák, szemináriumok kapcsolódnak. 
 
A buddhista tanító alapképzésben elsajátított  
 
a) tudása: 
- Átfogóan ismeri a buddhista filozófia és vallástörténet tárgykörét, a buddhizmus tudományágának leg-
fontosabb elméleteit, értelmezési kereteit.  
- Rendelkezik a buddhizmus szakkifejezéseinek ismeretével a hagyományos buddhista kanonikus nyelve-
ken (páli, tibeti).  
- Elsajátítja szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit (vallás- és 
filozófiatörténeti, egzegetikai, ill. meditatív megközelítések).  
- Rendelkezik mindama ismeretekkel, melyek révén képes a távol-keleti buddhista kultúrák, valamint az 
európai (ezen belül kifejezetten a magyar) kultúra, illetve az ezen kultúrákat meghatározó világvallások, szellemi 
és filozófiai irányzatok összehasonlító vizsgálatára és megértésére. 
- Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott képzési területen folyó mester-
képzésbe való belépéshez.  
  
b) képességei:  
- Megérti és használja szakterületének online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen (elsősorban 
angol) nyelven.  
- Képes a szentiratok eredeti nyelven való tanulmányozására (páli és tibeti nyelvi specializáció).  
- Képes a filozófia- és vallástörténeti fogalmak, jelenségek megértésére, értelmezésére (vallás- és filozó-
fiatörténet specializáció). 


