
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzés 

SZAK: GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ 

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS, 4 FÉLÉV 

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

LEÍRÁS: ITT 

BEMENETI KÖVETELMÉNY:  

Legalább BA szintű végzettség társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, hitéleti, jogi, 

közigazgatási képzési területek valamelyikén. 

Felvételi előfeltétel továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában. 

ÖNKÖLTSÉG: 120.000 FT/FÉLÉV 

 
FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA: SZÓBELI 

A Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzésre jelentkezők egy kb. 15 perces szóbeli alkalmassági beszélgetésen 

vesznek részt, amelynek célja a jelölt eddigi gyermekvédelmi tapasztalatainak és motivációjának felmérése. 

 
JELENTKEZÉS MÓDJA: A főiskola elektronikus jelentkezési felületén kell jelentkezni, amely elérhető a Főiskola honlapján: Felvételi 

eljárás/Felvételi információk/Jelentkezés módja 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek (csatolandó dokumentumok): 

 önéletrajz 
 motivációs levél (a lenti szempontrendszer szerint) 
 érettségi bizonyítvány másolata 
 nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

 a diploma, oklevél másolata (bármilyen befejezett felsőfokú tanulmány esetén) 
 1 db igazolványkép 

A másolatok hitelesítése az eredeti dokumentumok alapján a felvételi vizsga alkalmával történik. Az eredeti dokumentumokat, kérjük, hozza 
magával! 
 
  

https://sapientia.hu/kepzes/gyermek-es-ifjusagvedelmi-tanacsado
https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok
https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok


SZEMPONTOK AZ ÖNÉLETRAJZHOZ ÉS A MOTIVÁCIÓS LEVÉLHEZ 
 
Szakmai önéletrajz: 
Kérjük, gépelve küldje el! 
 
Név:  
Születési hely, idő: 
Ha már volt munkahelye: 

Kérjük, sorolja fel munkahelyeit időrendi sorrendben (a legrégebbitől a legújabbig)! 
 
Motivációs levél: 
Kérjük, kézírással küldje el! 
 

A következő témákra/kérdésekre válaszolva írjon egy néhány oldalas (nem több mint 2 oldalas) esszét, amelynek tartalmát bizalmasan 
kezeljük! 
 

1. Mi életének legfőbb célja, céljai? Milyen indítékok vezették arra, hogy a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára jelentkezzen? 
Milyen távlati céljai vannak az itt szerzett diplomával? (maximum 1 oldal) 

2. Írjon korábbi, felsőoktatásban szerzett tapasztalatairól! (maximum fél oldal) 
3. Hogyan, milyen módszerekkel szeret/tud tanulni? (~5 mondat) 
4. A képzés elvégzése után milyen esetleges továbbtanulást tervez? (~5 mondat) 
5. Ha nem veszik fel ide, milyen egyéb továbbtanulási tervei vannak? (~3 mondat) 

 

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 szakirányú továbbképzés csak önköltséges formában indul. 

 Az oklevél megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga. 


