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RÉSZISMERETI KÉPZÉS

Teológia részismereti képzés (50 kredit)
I.

Tudnivalók a szakról:
Szaknév:

Teológia részismereti képzés

Szint/ Képzési idő/
kreditek:

részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés / 2 félév / megszerzendő kreditek száma: 51 kredit

Tagozat:

Csak ESTI tagozaton indul.

A képzés célja:

A részismereti képzés célja, hogy biztosítsa a Teológia osztott MA képzéshez a bemeneti feltételt.

Finanszírozási forma:

Csak ÖNKÖLTSÉGES finanszírozási formában indul.

Önköltség mértéke:

115.000 Ft/félév

II. Felvételi jelentkezés és a felvételi eljárás:
Bemeneti feltétel:

felsőfokú oklevél

Felvételi vizsga típusa
és tartalma:

írásbeli + szóbeli + alkalmassági
I. Alkalmassági vizsga: Az Egyetem alkalmassági vizsga keretében vizsgálja a jelentkezők személyi
alkalmasságát (pszichológiai alkalmasság, jártasság a keresztény egyház életében,
elkötelezettség a keresztény élet folytatása mellett) és motivációját, amely
a) egy pszichológiai tesztből,
b) egy motivációs és egyházismereti beszélgetésből,
c) egy csoportdinamikai foglalkozásból áll.
Az alkalmassági vizsga eredménye: „megfelelt” vagy „nem felelt meg”.
II. Felvételi vizsga: Az általános hittani ismeretek vizsgán a felvételizők a középiskolai hittan tárgy
anyagából való felkészültségükről tesznek bizonyságot. A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. A
felvételi tartalmi követelménye alább olvasható.

Felvételi pontszámítás:

A felvételin 100 pont szerezhető, ebből
1. szóbeli: max. 50 pont
2. írásbeli: max. 50 pont
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A jelentkezés és a felvételi a központi eljárástól függetlenül, belső felvételi eljárás keretében történik.
Jelentkezni on-line felületen kell az alábbi linken:
https://teol.lutheran.hu/etn/modulok/felveteli/jelentkezes.php

Jelentkezés módja:

On-line csatolandó dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat
- felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
- az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány
- személyi igazolvány és/vagy útlevél
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- keresztelési bizonyítvány, ha van
- konfirmációt igazoló bizonyítvány, ha van
- önéletrajz
- kézzel írott részletes bemutatkozó és motivációs levél, mely feltárja a jelentkező családi és szociális
körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait
- igazolás az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított
igazolás. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.) (csak lelkészi specializációra
továbblépést tervezőknek)
- lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben
lelkipásztora volt. (Az ajánlást küldő lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.) (csak lelkészi
specializációra továbblépést tervezőknek)
- Egy elektronikus igazolványképet is föl kell tölteni az alábbi paraméterekkel:
- méret: max. 100M, PNG/JPG, 413x531 px.
- A képet fehér háttér előtt kell készíteni.
- A képen látszódjon a válla, a fej körül legyen elegendő háttér a kép vágásához.
- Nem takarhatja az arcot semmi, nem viselhető napszemüveg.
- Ne vetüljön árnyék se az arcra, se a háttérre.
- A kamera egy magasságban legyen a fejével.
- Nyitott szemmel a kamera irányába nézzen, fejtartása függőleges legyen.

Felvételi eljárás díja:

5000 Ft. Az összeget az intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni.
(A megjegyzés rovatban föl kell tüntetni: Jelentkezés / a jelentkező neve).
A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját!

Jelentkezési határidő:

2019. február 15. (péntek)

Felvételi ideje:

2019. július 2-3.
2

2019A

RÉSZISMERETI KÉPZÉS

III. Az általános hittani ismeretek felvételi vizsga követelménye:
Az írásbeli és a szóbeli felvételin a jelentkezőknek a középiskolai tananyagból szerzett tudásáról kell számot adnia.
1. Kötelező irodalom
KOCZOR TAMÁS, SÁNDOR ÉVA, SÓLYOM ANIKÓ: Szálljunk hajóra! Evangélikus hittankönyv, 5. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2015.
ISÓ DOROTTYA, MESTERHÁZY BALÁZS, MATUS KLÁRA KRISZTINA: Vitorlát bonts! Evangélikus hittankönyv, 6. osztály. Luther Kiadó,
Budapest, 2016.
KOCZOR TAMÁS, KOVÁCS ÁRON: Hajónapló. Evangélikus hittankönyv, 7. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2016.
MESTERHÁZY BALÁZS, SÁNDOR ÉVA, SÓLYOM ANIKÓ: Víztükör. Evangélikus hittankönyv, 8. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2017.
BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Keress! Evangélikus hittan, 9. osztály.
Luther kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás)
BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Láss! Evangélikus hittan, 10. osztály. Luther
kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás)
BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Szólj! Evangélikus hittan, 11. osztály. Luther
kiadó, Budapest, 2016.
BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Remélj! Evangélikus hittan, 12. osztály.
Luther kiadó, Budapest, 2017.

A kötelező irodalom beszerezhető a Luther Kiadónál vagy elérhető az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárában.
2.

Szóbeli felvételi kérdések (témakörönként): A honlapon külön tesszük közzé.

IV. Egyéb információk:
A képzés végén az elvégzett kreditekről teljesítésigazolást állítunk ki.
Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:
Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Telefon: +36 1 469 10 50
E-mail: tanulmanyi.teol@lutheran.hu
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