
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 

TEOLÓGIAI FELKÉSZÍTŐ MODUL részismereti képzés 

SZAK: TEOLÓGIAI FELKÉSZÍTŐ MODUL  

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: RÉSZISMERETI KÉPZÉS (50 KREDIT), 2 FÉLÉV 

TAGOZAT: ESTI (A tanítás szorgalmi időszakban havonta 2-3 hétvégén van, péntekenként 16 óra után és szombatonként teljes nap.) 

LEÍRÁS: ITT 

BEMENETI KÖVETELMÉNY:  

A részismereti képzés elvégzése bármilyen szakos, legalább BA diplomára építve biztosítja a bemeneti feltételt a pasztorális tanácsadás és 

szervezetfejlesztés MA szakhoz. 

ÖNKÖLTSÉG: 120.000 FT/FÉLÉV 

FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA: ÍRÁSBELI + SZÓBELI 

Az írásbeli teszten a jelentkezőknek bibliaismereti, egyháztörténeti, a katolikus egyház hitre és erkölcsre vonatkozó tanításával valamint a 

liturgiával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. Az írásbeli teszt részét képezi továbbá egy Lukács evangéliumára vonatkozó bibliai 

szövegismereti kérdéssor is. A szóbeli felvételi kb. 15 perces beszélgetés, amelynek célja a szaktárgyi ismeretekben (bibliaismeret, alapvető 

hittani ismeretek) való jártasság és személyi alkalmasság felmérése, valamint a jelentkező egyházi elkötelezettségének, a hitéleti szak 

iránti motivációjának megismerése.  

 

Az írásbeli felvételi kérdései a Szent István Társulat Hittankönyvei (9–12. osztály) tartalmára támaszkodnak: 

SZÉKELY JÁNOS: Bibliaismeret. Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2011. 

NEMES GYÖRGY – NEMES RITA – GŐCZE IVÁN: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára, Szent István Társulat, 
Budapest, 2012. 

NEMES GYÖRGY – NEMES RITA – MÁCSIK MÁRIA: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára, Szent 

István Társulat, Budapest, 2011. 

PÁKOZDI ISTVÁN – ILLÉSY MÁTYÁS – GALLAY LÁSZLÓNÉ: Liturgika és alapvető hittan. Hittankönyv a középiskolák 12. osztálya számára, Szent 
István Társulat, Budapest, 2012. 

 

További ajánlott irodalom: 

Hitünk és életünk, Szent István Társulat, Budapest, 2010. 
A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Szent István Társulat, Budapest, 2002. 
  

https://sapientia.hu/kepzes/teologiai-felkeszito-modul-ma-pasztoralis-tanacsadas-es-szervezetfejlesztes-kepzeshez


 

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS:  

A felvételi vizsga 100 pontot ér, egy írásbeli tesztből és egy szóbeli felvételiből áll.  

Írásbeli vizsga (teszt): 50 pont 

Szóbeli vizsga: 50 pont.  

Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszáma hittan érettségi 

eredményének 10-szeres szorzataként adódik. 

A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a tesztet, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt vesszük 

figyelembe. 

JELENTKEZÉSI LAP: letölthető a Főiskola honlapjáról: Felvételi eljárás/Felvételi információk/Jelentkezés módja. 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek (csatolandó dokumentumok) a jelentkezési lapon olvashatóak. Ezeket a jelentkezési lappal együtt 

kell leadni a főiskola Tanulmányi Osztályán (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) a megadott határidőig. 

BELSŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA: A belső felvételi eljárás díja 3000 Ft, amit az intézmény számlaszámára (10201006-50062850-00000000) 

kell befizetni. A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

 A részismereti képzés csak önköltséges formában indul. 

 A képzés végén kreditelismerést állítunk ki az elvégzett kreditekről. 

https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok

