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RÖVIDÍTÉSEK, FONTOS FOGALMAK
A TANRENDBEN ÉS FŐISKOLÁNK ÉLETÉBEN
a ² aláírás (nem érdemjegyet, hanem a tanegység elvégzését igazoló aláírást kap a
hallgató)
abszolutórium ² végbizonyítvány, annak igazolása, hogy a hallgató a szak tanter
vében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az
előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben
eleget tett, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditek kivételével a képesítési
követelményekben előírt krediteket megszerezte, vagyis záróvizsgára bocsát
ható
AM ² Auditorium Maximum, a nagy előadóterem a földszinten
B ² B tanterem (az I. emeleten, a büfé mellett)
BA ² alapképzés, az alapszintű képzést igazoló oklevél, illetve a megszerzésére
szolgáló képzés
D ² díszterem (a II. emeleten)
ea ² előadás (előadásokból álló tanegység, amely általában kollokviummal zárul)
gy ² gyakorlat, gyakorlati jegy (a félév végén)
GYIT ² gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (szakirányú továbbképzés)
HÖK ² hallgatói önkormányzat
HKR ² Hallgatói Követelményrendszer
index ² leckekönyv, bizonyítvány
k ² kollokvium
KETEG ² keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (szakirányú továbbképzés)
kollokvium ² félév végi vizsga
konzultáció ² tanácskozás, megbeszélés; a hallgató rendszeres időközönként be
számol az elvégzett munkájáról, a tanulásban (dolgozatírásban) történő
előrehaladásáról és tanári útmutatást kap
konzulens ² vezetőtanár, a szakdolgozat megírásában a hallgatót segítő oktató
kredit ² a hallgatói tanulmányi munka mennyiségét kifejező mértékegység, amely
a tanegység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott
ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges
m. a. ² minősített aláírás (a meghirdetett tanegységeknél)
MA ² mesterfokozat, az egyetemi szintű képzést igazoló oklevél, illetve a megszer
zésére szolgáló képzés fokozata
mb. ² megbízott
mentor ² tanácsadó, tapasztalt segítő, pártfogó; a hallgatót a tanulmányaiban kísé
rő oktató (mentortanár)
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Neptun (Neptun rendszer) ² országosan egységes hallgatói tanulmányi, infor
mációs és pénzügyi rendszer
opponens ² ellenfél, bíráló; a szakdolgozat témavezetőtől különböző hivatalos
bírálója
ÖDSZ ² Sapientia Öregdiák Szövetség
plágium ² súlyos etikai vétség; aki elköveti, az plagizál: amikor valaki a dolgozatában
más szerző gondolatait, fogalmait, mondatait használja anélkül, hogy erre
írásában szakszerűen utalna
portfólió ² munkanapló (dosszié), amelybe a hallgató a szakmai fejlődése szem
pontjából fontosabb képzési eseményeket (elméleti előadások, szemináriumi
dolgozatok stb.), tanítási terveket (10–15 óra vázlata) és tanítási gyakorlatok
reflexióit gyűjti össze, elemzi és értékeli
posztgraduális ² felsőoktatási diploma megszerzése utáni, felsőfokú képesítést
szerzettek továbbképzésével kapcsolatos
SSZHF ² Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a főiskola hivatalos rövidítése
sz ² szigorlat (a meghirdetett tanegységeknél)
szakdolgozat ² a képzési és kimeneti követelmények, illetve a képesítési köve
telmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat
szem. ² szeminárium
szeminárium ² a hallgatók csoportos gyakorlati munkája a tananyag elmélyítésére;
az előadásokkal ellentétben ezeknek a foglalkozásoknak a hallgatók tevékeny
sége az alapja
szenátus ² javaslattevő, véleményező, döntéshozó és ellenőrző testület, amely
meghatározza főiskolánk tevékenységét, így különösen képzési és kutatási
feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását
szigorlat ² egy adott szakmai területen (pl. szentírástudományban) az átfogó
ismeretek megszerzését igazoló, egyetlen jeggyel osztályozott, egy vizsga
kurzusként meghirdetett vizsga
szimpózium ² szűkebb körű (nemzetközi) tudományos tanácskozás
SZMSZ ² Szervezeti és Működési Szabályzat

TO ² Tanulmányi Osztály
záródolgozat ² a képzési és kimeneti követelmények, illetve a képesítési követel
mények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásaként írt dolgozat
záróvizsga ² az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és
képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is
tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja
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tanegység ² a főiskolán végezhető tanulmányok szerkezeti-logikai alapegysége,
amely általában félévnyi konkrét tanulmányokkal (valamely kurzus elvégzé
sével), és/vagy egyszeri tanulmányi cselekménnyel (pl. vizsga) teljesíthető
szakmai követelményeket fogalmaz meg

zh ² zárthelyi dolgozat
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SZERZETESRENDEK, SZERZETESI KONGREGÁCIÓK
CB ² Communauté des Béatitudes, Nyolc Boldogság Közösség
CJ ² Congregatio Jesu szerzetesközösség
CM ² Congregatio Missionis, Misszióstársaság, lazaristák
FMA ² Instituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Segítő Szűz Mária Leányai
FMM ² Franciscaines Missionaires de Marie, Ferences Mária Misszionárius Nővérek
MI ² Ministri degli Infermi, Betegeket Szolgálók Rendje, kamilliánusok
MSV ² Societas Mariae Virginis Szűz Mária Társasága
OCD ² Ordo Carmelitarum Discalceatorum, Sarutlan Kármeliták Rendje, kármeliták
OCist ² Ordo Cisterciensis, Ciszterci Rend, ciszterciek
OFM ² Ordo Fratrum Minorum, Kisebb Testvérek Rendje, ferencesek
OFMCap ² Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, Kisebb Testvérek Kapucinus
Rendje, kapucinusok
OP ² Ordo Praedicatorum, Prédikátorok Rendje, domonkosok
OPraem ² Ordo Praemonstratensis, Premontrei Rend, premontreiek
OSB ² Ordo Sancti Benedicti, Szent Benedek Rendje, bencések
OSB ² Filiae Sancti Benedicti, Szent Benedek Leányai Társasága
OSPPE ² Ordo S. Pauli Primi Eremitae, Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál
Rendje
RSCJ ² Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus, Szent Szív Társaság, Sacré Coeur nővérek
SA ² Auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő
Nővérek
SchP (SP) ² Ordo Scholarum Piarum, Kegyes Iskolák Rendje, piaristák
SCSC ² Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucae, Szent Keresztről Nevezett
Irgalmas Nővérek, keresztes nővérek
SDB ² Salesiani di Don Bosco, Don Bosco Szalézi Társasága, szaléziak
SDS ² Societas Divini Salvatoris, Isteni Üdvözítő Társasága, szalvatoriánusok
SDSH ² Society Devoted to the Sacred Heart, Jézus Szíve Nővérek Társasága
SJ ² Societas Jesu, Jézus Társasága, jezsuiták
SJC ² Societas Jesu Cordis, Jézus Szíve Társaság, Népleányok
SSND ² Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina, Boldog
asszony Iskolanővérek
SSS ² Societas Sororum Socialium, Szociális Testvérek Társasága
SVD ² Societas Verbi Divini, Isteni Ige Társasága, verbiták
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