A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karának
(HTK) kiegészítő rendelkezései a PPKE egységes Felvételi Szabályzatához

A PPKE Felvételi Szabályzatának 1. § (2) felhatalmazza a PPKE HTK-t, a tisztán hitéleti
képzés sajátosságaira tekintettel, hogy az egységes Szabályzattól eltérő egyedi
rendelkezéseket is hozhat, ennek alapján a PPKE HTK Kari Ülése a felvételi rendjére
vonatkozóan 2010. január 1-i hatállyal az alábbi kiegészítő rendelkezéseket alkotja:
1. §. A PPKE HTK-n folyó képzésekre (osztatlan teológia, katekéta-lelkipásztori munkatárs
BA, katolikus közösségszervező BA, hittanár-nevelő MA, katolikus kánonjogász MA) való
jelentkezés sajátos feltételei a következők:
(1) Jelentkezni a HTK, illetve a KJPI saját jelentkezési lapjának kitöltésével lehet, amely a
Hittudományi Karon (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. II. 214.) igényelhető, valamint
letölthető a HTK honlapjáról (www.htk.ppke.hu); hasonlóan a Kánonjogi Posztgraduális
Intézet saját jelentkezési lapjához, amely az Intézeti Titkárságon (1088 Budapest, Szentkirályi
u. 28. II. 219.) igényelhető, vagy letölthető a KJPI honlapjáról (www.kjpi.ppke.hu).
(2) Az Intézmény saját jelentkezési lapjához kötelezően csatolandó iratok: a születési
anyakönyvi kivonat másolata; az érettségi bizonyítvány hiteles másolata (vagy a másolat
csatolását követően az eredeti bemutatása); diplomával rendelkezők esetében diplomájuk
másolata; a nem az adott tanév végén érettségiző felvételizők esetében, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány; újkeletű keresztlevél; plébánosi ajánlólevél (egyházi
személyeknél helyette a személy felett illetékes ordinárius engedélye); orvosi igazolás,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a jelentkező alkalmas felsőfokú tanulmányok végzésére,
valamint, hogy nem szenved fertőző vagy idegbetegségben; részletes – esszéformájú – A/4-es
oldal terjedelmű önéletrajzot; 3 db névvel ellátott, szabványos igazolványképet; 2 db saját
címre megcímzett és az érvényben lévő postai díjszabásnak megfelelően, ajánlott formában
felbélyegzett normálméretű borítékot; a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló
csekkszelvényt.
(3) Életkori feltétel: nappali munkarendben be nem töltött 35., levelező munkarendben be
nem töltött 60. életév.
(4) A hagyományos diplomával, vagy egyetemi/főiskolai szintű végbizonyítvánnyal
rendelkezők, valamint azok, akik a bolognai-rendszerű képzésben már felhasználták az
államilag finanszírozott 12 félévüket, csak költségtérítéses képzésre nyerhetnek felvételt.
(5) A szaknak megfelelő vizsgatárgyak anyagát (annak írásbeli és szóbeli kritériumait), vagy a
felvételi beszélgetés jellegét a Kar, illetve az Intézet saját honlapján teszi közzé, legkésőbb az
adott év március 31-ig.
2. §. A mesterképzésre jelentkezők teljesítményének értékelésére megállapított felvételi
pontok az alábbiak:
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- a felvételi összpontszám maximum 100 pont, amely az oklevél minősítése alapján
kapott pont, a felvételi beszélgetés értékelése és a többletpontok összegeként érhető el.
- az oklevél minősítése alapján adott pontok maximum 50 pont szerezhető;
- a felvételi beszélgetés alapján maximum 40 pont szerezhető;
- többletpontokként maximálisan 10 pont számítható be (ennek alapja: második
nyelvvizsga, publikáció, hátrányos helyzete, GYES).
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