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A Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (német rövidítéssel ZETO) feladatának
tekinti, hogy intézményi szinten egy egyházi és teológiai hidat képezzen a protestáns és az
ortodox világ között. Ezt a Protestáns Egyházak Európai Közösségének megbízásából teszi
egész Európára nézve, mégis különös tekintettel Kelet-Európára. A ZETO fő alapelveit a
következőkben részletezzük:

Képzés: Kapcsolat Prof. Dr. Stefan Tobler, sekretariat@ev-theol.ro; + 269 215358
- Német nyelvkurzus
A nyelvkurzus egy együttműködési projekt része a „Brot für die Welt” Alapítvánnyal, mely
évente kb. 16 fiatalt segít hozzá B1+ szintű nyelvvizsgához, amelyet a Goethe Institut is
elismer. A kurzusra olyan szellemtudományokban alapképzést végzett diákok
jelentkezhetnek, akik semmiféle vagy kevés német nyelvtudással rendelkeznek.
Célcsoportunkba tartoznak bármilyen felekezetből érkező személyek Brazíliától Indiáig.
- Alapfokú teológiai képzés
A Protestáns Pásztorálteológia szak a Történelem, Kulturális Örökség és Protestáns
Teológiai Fakultás része, mely a „Lucian Blaga” Egyetem keretén belül működik. Az
előadások nyelve német. Bármely felekezethez tartozó diák jelentkezhet a képzésre, ahol
négy év után diplomát szerezhet protestáns teológiából. Egy évfolyamon általában 6 diák
tanul. A meglévő Erasmus program révén külföldi vendégtanulmányt is lehet folytatni. A
képzés kiemelkedő jellemzője, hogy a gyakorlati tapasztalatszerzésre néz..
- Cserediák program
A világ bármely egyházából érkező teológusnak lehetősége adódik, hogy cserediákként
részt vehessen a protestáns teológiai alapképzés előadásain. Hozzáférést biztosítunk egy jól
felszerelt könyvtárhoz, melyben számos teológiai szakmunka megtalálható, különös
tekintettel a keleti egyházak irodalmára. Lehetőség van egyéni tanulmányi program
összeállítására is.
- Külföldi segédlelkészi szolgálat
A Romániai Evangélikus Egyház segédlelkészi kurzusa – a megbízatást adó egyházzal
egyeztetve – bármely külföldi segédlelkész számára nyitott. A tanfolyam két évig tart és
általában egy gyülekezethez kötődik, de tartalmaz általános egyházi modulokat is. A
vendég-segédlelkészeket minimálisan 6 hónapra fogadják.
- Doktori képzés a protestáns teológiában
A „Lucian Blaga” Egyetem doktori iskoláján belül protestáns teológiából is lehet doktori
fokozatot szerezni. Két professzor, Dr. Stefan Tobler (Rendszeres Teológia és Etika) és Dr.
Johannes Klein (bibliai tantárgyak), várja az érdeklődő hallgatókat, akik német vagy angol
nyelven írhatják meg tézisüket.
- Féléves ösztöndijak
Minden képzési forma esetében lehetőség van arra, hogy a hallgatók ösztöndíjakban
részesüljenek. Az ezekre vonatkozó pályázatokat a Romániai Evangélikus Egyházhoz, a
végzett szak vezetőségéhez vagy az Ökumenikus Kutatóintézethez kell benyújtani.
- Szállás diákoknak
A Protestáns Teológia épületében 16 szoba (egy- és kétágyas szobák saját fürdőszobával;
közös konyha) áll rendelkezésre, főként a Pasztorálteológia és a nyelvtanfolyam hallgatói
számára (beleértve a vendég-hallgatókat is).
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Ortodoxia Kapcsolat: Drd. Antoaneta Sabau cces@ecum.ro
- Ökumenikus félév
Az Ökumenikus Kutatóintézeten belül évente lehetőség nyílik egy „ökumenikus félév”
elvégzésére a tavaszi félévben, amelyen mintegy 10 hallgató vagy tanulmányi szabadságon
lévő lelkész vehet részt. Az órákat német nyelven tartják. A tanárok az ortodox és a
protestáns karok professzorai közül kerülnek ki, ill. vendégprofesszorok előadásának
hallgatására is lehetőség nyílik. A tantervhez tartoznak kirándulások és gyakorlatok is.
- Klasszikus nyelvek
A klasszikus nyelvek tanfolyamait nyáron intenzív nyelvkurzusként, az év folyamán pedig
E-learning módszerrel szervezzük meg A kurzus nyelve angol, és egy nemzetközi
célcsoportnak szól. A tanulási folyamat a korábbi ismeretek alapján szerveződik. Az ajánlat
jelenleg az ókori görög (klasszikus és koiné), valamint az egyházi szláv nyelvet
tartalmazza.
- Román nyelvtanfolyam
Az ökumenikus félév résztvevőinek, de más hallgatóknak, gyakornokoknak és külsősöknek
is, a tavaszi félévben egy alapfokú román tanfolyamot is kínálunk.
- Publikáció lehetősége
Az Ökumenikus Kutatóintézet – egy szerkesztőcsoport munkája révén – évente háromszor
kiadja a RES / „Review of Ecumenical Studies” című tudományos folyóiratot, valamint a
„Studia Ecumenica” és a „Documenta Oecumenica”. könyvsorozatokat.
- Tanulmányutak és találkozók szervezése Romániában és Kelet-Európában
A romániai és a kelet-európai ökumenikus kapcsolatok révén az Ökumenikus Kutatóintézet
lehetőséget kínál arra, hogy lelkészi kollégiumok ill. más csoportok tanulmányutakat és
találkozókat szervezzenek az ökumené témájához kapcsolódóan. Kelet-európai partnereink
teljeskörű szolgáltatásokkal (szállás, utazás) és hozzáértő idegenvezetőket várják az
érdeklődőket.
- Ortodox könyvtár
Gazdag, főleg német nyelvű könyvtár áll a kutatók és a hallgatók rendelkezésre. Az
állomány főleg az ökumenéhez, az ortodox teológiához és az egyházhoz kapcsolódik.
- Rövid kutatási ösztöndíjak
Az „Andrei Scrima” alapból évente 1–6 hónapos rövid ösztöndíjak ítélhetők oda
doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevők számára, akik a teológia, történelem
vagy a filozófia tárgykörében végeznek kutatást.

Társadalom Kapcsolat: Dr. Gerhild Rudolf casa.teutsch@gmail.com; +40 741 002564
- Kiállító- és konferenciatermek
A Friedrich-Teutsch Kulturális- és Konferenciaközpont megfelelő helyiségekkel,
infrastruktúrával és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik helyi és nemzetközi konferenciák
megszervezéséhez. Az SBZ nemzetközi repülőtér közelsége lehetővé teszi a résztvevők
számára, hogy az konferenciák helyszínét könnyen megközelítsék.
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- Előadássorozatok
A ZETO előadói különféle előadássorozatokkal vagy egyszeri előadásokkal – akadémiai
vagy általános érdeklődésre számot tartva – szólítják meg a nyilvánosságot. Tartalmukat
tekintve az előadások a társadalmi és teológiai kérdésektől a kulturális és politikai témákig
terjedhetnek. A népszerűsítő munkát a ház végzi.
- Bevezetés az „Ország és lakói” témakörbe
A Friedrich-Teutsch-Ház munkatársai az állandó kiállítás által, örömmel állnak azon
érdeklődők rendelkezésére, akik meg akarják ismerni az ortodox többségi egyház és a
protestáns kisebbségi egyház együttélésének kérdéseit.
- A vendégek elszállásolása
A ZETO vendégeit Nagyszeben központjában, a Romániai Evangélikus Egyház püspöki
épületének szobái fogadják, ahol gondoskodnak kényelmükről (5 kétágyas szoba).
Iskolaidőben a reggeli is biztosított. Nagyobb csoportoknak a városközeli (5 km) Elimheim
Michelsberg-ben tudnak szállást biztosítani.
- Menza
Az étkezdét (menzát) - amely szintén a püspöki épületben található - iskola időben,
egyének és csoportok (előzetes bejelentkezés alapján) alkalmanként vagy rendszeresen
vehetik igénybe. A menü erdélyi házias ízekből áll.
- Erdélyi Református Múzeum
A Kolozsváron található Erdélyi Református Múzeumban a fejedelemség református
kulturális kincseiből kialakított kiállítás tekinthető meg. Korabeli liturgikus öltözetek,
klenódiumok, énekeskönyvek, jegyzőkönyvek tekinthetők meg. Előzetes bejelentés alapján
tárlatvezetés is igénybe vehető.
Elérhetőség: Kolozsvár (Cluj Napoca), Str. Avram Iancu Nr. 14 (dr. Buzogány Dezső +40
744 254 208; Horváth Iringó +40 722 540 693)
- Bethlen Kata Diakóniai Központ
A Diakónia Intézet legfontosabb intézménye a Bethlen Kata Diakóniai Központ, amely
korszerű konferenciatermeivel és szálláslehetőségével kiváló helyet biztosít értekezletek és
konferenciák számára.
Elérhetőség: Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Ponorului Nr. 1 (+40 264 440510, +40 740033
041, www.viladiakonia.ro).
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