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Pótfelvételi jelentkezési lap kitöltési útmutató
Kérjük, hogy a honlapról letöltött jelentkezési lapot elektronikusan töltse ki, és emailben küldje meg a to@htk.ppke.hu e-mail címre. Az e-mail tárgya „felvételi
jelentkezés” legyen. A beküldési határidő: 2019. augusztus 16. péntek.
A Kar úgy tekinti, hogy minden jelentkező állami ösztöndíjas finanszírozási formára
jelentkezik. Csak az nem jelentkezhet állami ösztöndíjas finanszírozási formára, aki
már elhasznált korábbi felsőoktatási tanulmányokban 12 támogatott félévet illetve aki
nem akar állami ösztöndíjas képzésre jelentkezni. Ebben az esetben kérjük, hogy a
jelentkezési lap beküldésével az e-mailben ezt jelezni szíveskedjék.
Hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés csak önköltséges formában indul.
A felvételi vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk, a jelentkezési lapon
megadott felvételi időpontban várjuk.
A felvételi jelentkezési lappal együtt elektronikusan küldje el (az eredeti példányt a
beiratkozáskor kell majd bemutatni):
-

érettségi bizonyítványt
oklevelet (amennyiben más képzésről rendelkezik oklevéllel)
nyelvvizsga bizonyítványt
friss keletű keresztlevelet (bérmálási igazolást)
plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt)
1 db A/4-es oldal terjedelmű fényképes önéletrajzot és motivációs levelet

A felvételi vizsga két részből áll:
-

kb. 1 óra írásbeli vizsga, majd
rövid szóbeli elbeszélgetés.

Az írásbeli felvételi vizsga anyaga a katolikus gimnáziumok hittan anyaga. A vizsgára
felkészülni a gimnáziumi tankönyveken kívül a honlapunkon található Felvételi
tananyagból: (https://htk.ppke.hu/uploads/File/2018_19-2/Felveteli_tananyag.19.pdf)
és a Hitünk és életünk c. Szent István Társulatnál kapható hittankönyvből lehet.
Katolikus közösségszervező szakra jelentkezőnek és azoknak, akik hittanból
érettségiztek csak a szóbeli elbeszélgetésen kell megjelennie.
Hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésre jelentkezők a részletes tájékoztatót a
képzésről és a felvételi és pályaalkalmassági vizsgáról itt találják:
https://htk.ppke.hu/uploads/File/2019_20-/Tanulmanyi_tajekoztato_SZMEjavitasa.pdf
A rövid ciklusú képzésre jelentkezőknek csak pályaalkalmassági vizsgán és szóbeli
elbeszélgetésen kell megjelennie.
Felhívjuk figyelmét, hogy felvételének feltétele az érettségi bizonyítvány.
Amennyiben ezt majd a beiratkozáskor nem tudja bemutatni, a felvétele
érvénytelenné válik.
Egyéb információk:
-

A felvételről a megadott e-mail címére kap elektronikus értesítést.
Levelező munkarendű képzésben a tanórák szombatonként,
Hittanár-nevelőtanár képzésben péntek délután és szombaton vannak

