KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS

I.

Tudnivalók a szakról

Szaknév:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

Szint/ Képzési idő/ kreditek:

alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180
kredit

Megszerezhető
szakképzettség:

katekéta-lelkipásztori munkatárs

Tagozat:
Finanszírozási forma:

LEVELEZŐ tagozaton indul
Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is
hirdetjük.(Állami ösztöndíjas képzésre való jogosultság
feltételei: ld. alább.)

Önköltség mértéke:

100.000 Ft/félév

II.
Bemeneti
előfeltétel:

Felvételi jelentkezés és a felvételi eljárás:
érettségi
további előfeltétel:
(1) a jelentkező megkeresztelt
(2) a jelentkező megbérmált
(3) aktív vallásgyakorlat

Felvételi:

Felvételi
eljárás díja:

III.

írásbeli + szóbeli
Felvételi vizsga: a felvételizők a középiskolai hittan tárgy anyagából való
felkészültségükről tesznek bizonyságot.
A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll.
A felvételi tartalmi követelménye alább olvasható.
5000 Ft.
Az összeget az Esztergomi Hittudományi Főiskola számlaszámára kell
átutalással befizetni. (11740054-20065575) (A megjegyzés rovatban föl kell
tüntetni: Jelentkezés / a jelentkező neve).
A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi
eljárás díját!

Az általános hittani ismeretek felvételi vizsga követelménye:

A jelentkezők a hit és erkölcstan, valamint a Biblia legalapvetőbb ismeretanyagából, a
Katolikus Egyház parancsolatai, ünnepei, főbb imádságai, liturgiája és gyakorlati hívő
életük tapasztalatai alapján adnak számot tudásukról.
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IV.

Egyéb információk:

Állami
ösztöndíj:

Kimeneti
követelmény:

Mindenki jogosult tizenkét féléven át (támogatási idő) állami ösztöndíjas
(államilag támogatott) formában felsőoktatási tanulmányokat folytatni.
Állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre az jelentkezhet, aki
még nem merítette ki a 12 félév támogatási idejét. Az eddig felhasznált
állami támogatott félévekről információt a központi felsőoktatási
információs rendszerből (FIR) nyerünk. A 2006. előtt végzett
tanulmányokat automatikusan úgy tekintjük, hogy azok 7 állami
támogatott félévet vettek igénybe. Ha a jelentkező 2006 előtti képzése
során kevesebb mint 7 támogatott félévet vett igénybe (vagy egyáltalán
nem vett igénybe támogatott félévet), akkor a jelentkezőnek a jelentkezési
lap mellé a képző intézmény által, a tanulmányok féléveinek pénzügyi
státuszáról kiállított igazolást is be kell nyújtania a felvételi napján.
A végzettséget igazoló oklevél csak államilag elismert legalább középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű felsőfokú
végzettség) megszerzését követően bocsátható ki életkortól függetlenül.
Kizárólag Magyarországon akkreditált nyelviskolák
nyelvvizsgabizonyítványait vagy honosított nyelvvizsgákat fogadunk el.
A theolingua egyházi szaknyelvi középfokú, írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát
is elfogadjuk.

Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:
Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom Szent István tér 10.
Tel: 06-33-541-971 vagy 06-33-541-902
Email: tanulmanyi@eszhf.hu
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