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A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 
szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 
keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 
kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 
Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 
meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 
mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 

Külön figyelmet szentelünk az előadásokban arra, hogy bemutassuk az ember védelmében 
megfogalmazott keresztény szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől 
való rendeltetését, a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a 
vallási és lelki természetű értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre 
vonatkozó igazságosság megvalósulásában. 

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a keresztény társadalmi tanítás alapjaival, 
annak történelmi kibontakozásával a kereszténység megszületésétől napjainkig. Kiemelt 
figyelmet kapnak a pápai enciklikák. Az előadások tematikájának tartalma: a kereszténység 
és a társadalom viszonya a Biblia és a középkori írók tanítása alapján. A pápai 
megnyilatkozások társadalmi kérdésekben: Mirari vos, Rerum novarum, Quadragesimo 
anno, Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Laborem exercens, 
Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, Laudato si. Szóba kerül a protestantizmus 
tanítása is társadalmi kérdésekben. 

Tananyag: 
Számonkérés: Az általános alapok ismerete és szabadon választhatóan egy pápai enciklika 
vagy a protestáns társadalometika részletes bemutatása. 
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