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„…a szeretet mindennek jó ízt ád, mindent megkönnyebbít.”
Pázmány Péter

BEHARANGOZÓ
BUDAPEST
A magyar építészet rövid története

Élet és halál Shakespeare életművében

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar Művészettörténet Tanszékének két oktatója, Rozsnyai József és Szakács Béla
Zsolt könyvének bemutatója.
A könyvet bemutatja: Lővei Pál, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Középkori Kutatócsoportjának
vezetője, az MTA Művészettörténeti Bizottságának
elnöke.

A William Shakespeare halálának 400. évfordulója
apropóján szervezett Élet és halál Shakespeare életművében című kutatási projekt során készült tanulmánykötet bemutatója.
A Reciti kiadó gondozásában megjelent kötet szerkesztői: Almási Zsolt (PPKE BTK), Fabiny Tibor (KRE),
Pikli Natália (ELTE BTK).

Időpont: 2018. február 7. 17.00
Helyszín: Sophianum 112.
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

PPKE BTK, 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1., pre-hirlevel@btk.ppke.hu, +36 26 577 000, btk.ppke.hu

Bölcsészet- és

Időpont: 2018. február 8. 18.00
Helyszín: Sophianum 204.

Február 15-től a tavaszi félév tanítási heteinek csütörtöki napjain a 17.00 órakor
kezdő szentmisét a Krisztus Király kápolnában Hodász András atya (egyetemi lelkész) mutatja be. Ezt a „Pázmányos szentmisét” hallgatóink, oktatóink, munkatársaink figyelmébe ajánljuk.
Bízunk abban, hogy Karunk lelki közösségét is szolgálja majd ez
a liturgia.

Pázmány Szenior Egyetem – Február
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth
Kálmán tér 1.)

2018. február 13. kedd, 17.00–18.30
•
Botos Máté: „Nagy utazás” – Jack London
és az előző századforduló utazói
(Interdiszciplináris kurzus)
I. emelet, 112-es terem
2018. február 14. szerda, 17.00–18.30
• Berán Eszter: Trauma és pszichoterápia
(Pszichológia kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Szakács Béla Zsolt: XI. század: preromanika és korai
romanika
(Művészettörténet kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Nyirkos Tamás: A populizmus sajátosságai
(Politikatudományi kurzus)
I. emelet, 111-es terem
2018. február 15. csütörtök, 17.00–18.30
• Szovák Kornél: Vazul megvakítása és Nyitra – Kazár
királyölés vagy alkalmatlanná tétel?
(Történelem kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Horváth Zsuzsa: Kosztolányi Dezső verseinek természetfölöttivel való érintkezéséről
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Hidas Zoltán: Hogyan szakít Európa zsidó-keresztény
gyökereivel?
(Kommunikáció-szociológia kurzus)
I. emelet, 109-es terem
2018. február 21. szerda, 17.00–18.30
• Nistor Mihaela: Mit tehetünk, ha észre vesszük, hogy
elődeink sorsát ismételjük?
(Pszichológia kurzus)
I. emelet, 112-es terem
Az előadások napijeggyel is látogathatók.

• Szakács Béla Zsolt: XII. század: érett romanika
(Művészettörténet kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Paár Ádám: A populizmus amerikai gyökerei
(Politikatudományi kurzus)
I. emelet, 111-es terem
2018. február 22. csütörtök, 17.00–18.30
• Szovák Kornél: Vata felkelése és Békés – államszervező
vagy „osztály”harc?
(Történelem kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Visy Beatrix: Az Istenhez szólás lehetőségei, istenképzetek, prófétaszerepek Babits Mihály életművében
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Bögre Zsuzsanna: Vallás, mint a világgal értelmes
viszonyokat építő ember lehetősége és életfeladata
(Kommunikáció-szociológia kurzus)
I. emelet, 109-es terem
2018. február 27. kedd, 17.00–18.30
• Boross Ottilia: Evolúciós zarándoklat
(Interdiszciplináris kurzus előadása)
I. emelet, 112-es terem
2018. február 28. szerda, 17.00–18.30
• Iring Zoltán: A családi fejlődés modelljei
(Pszichológia kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Szakács Béla Zsolt: XIII. század: késő romanika
és korai gótika
(Művészettörténet kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Hettyey András: Populizmus Németországban
(Politikatudományi kurzus)
I. emelet, 111-es terem

ESZTERGOM

PILISCSABA

Bálint-nap 2018

Pázmány Bölcs-Ész
Tanulmányi Verseny

A Balassa Bálint Társaság és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és
Társadalomtudományi Kara szeretettel
várja Bálint-nap 2018 című rendezvényére
Program
Nyitóbeszéd: Prof. Dr. Prokopp Mária, a Balassa Bálint
Társaság elnöke
Zenés irodalmi műsor a Bálintok tiszteletére
Közreműködik:
• Esztergomi Református Gyülekezet Kórusa
• Fehér László – tárogató
• Pollmann Norbert – kardos tánc
• Esztergomi Zeneiskola fúvósai
• Hegedűs Roberta irodalomtanár és tanítványa,
Dobó Katalin Gimnázium
• Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium diákjai
• Vereckei András - művészettörténész
Időpont: 2018. február 13. 17.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Pázmány Pedagógus Klub Esztergom
A Pedagógus Klub következő rendezvényén a
„Deutsch mit Hans Hase” taneszközcsomag és a Goethe Intézet módszertani újdonságainak bemutatására
kerül sor

A Pázmány
Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kara a 2017/2018.
tanévben 4 tárgyból hirdette meg a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyt
a középiskolák 11-12. évfolyamos diákjai számára.
Az angol, magyar irodalom, kommunikáció és a történelem tantárgyak versenye 2 írásbeli és 1 szóbeli
fordulóból állt. Az írásbeli fordulóknál a kari honlapon
közölt változatos feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, a megoldásokat elektronikusan visszajuttatva. A szóbeli fordulóra 2018. február 2-án, a Kar
piliscsabai campusán kerül sor. A szóbeli fordulón
a több mint 400 versenyző közül a tantárgyak 10-10
legjobb teljesítményt nyújtó diákjai vehetnek részt.
A Kar az első helyezetteket 150 000 Ft, a második
helyezetteket 100 000 Ft, a harmadik helyezetteket
75 000 Ft pénzjutalomban részesíti.
Időpont: 2018. február 2.
Helyszín: Stephaneum

Diplomaátadó ünnepség
Idei első diplomaátadó
ünnepségünket február
17-én tartjuk Piliscsabán.
A részletek hamarosan
elérhetők lesznek honlapunkon.
Időpont: 2018. február 17. 10:00
Helyszín: Stephaneum

Időpont: 2018. február. 22. 17.00
Helyszín: Iohanneum 210.

KRÓNIKA
Educatio 2018
A 18. Educatio Nemzetközi Szakkiállítás
nyitónapja idén január 18-ára esett. A háromnapos rendezvény során több mint negyvenezer
érdeklődő látogatott
ki a Hungexpo csarnokába, köztük közel 2000
látogató állt meg a PPKE
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának
standjánál.
A középiskolások többsége olyan végzős diák volt, aki
a 2018-as évben tervez felvételizni a felsőoktatásba.
A már konkrét elképzeléssel érkezők mellett
sokan inkább tájékoztatást és útmutatást vártak
azzal kapcsolatban, hogy
milyen irányban tanuljanak tovább, illetve hogy
pontosan milyen alapszakot válasszanak az érdeklődési körüknek leginkább megfelelőek közül. Az egyik
legnépszerűbb és keresettebb terület a pszichológia
volt, de a szociológia, a kommunikáció és médiatudomány, a tanárképzés és a nyelvszakok is sokakat érdekeltek. A három nap alatt
több kérdést kaptunk
a képzési helyszínekre
és a kollégiumi lakhatási
lehetőségekre vonatkozóan is. A fiatalok egy
részének az is választási
szempontot jelentett, hogy egy-egy szakkal vagy
specializációval milyen kilátások várnak majd
rá a munkaerőpiacon.
Számos tizenegyedik osztályos érdeklődő is kíváncsi volt a BTK által
indított képzésekre, őket munkatársaink és a Hallgatói
Önkormányzat tagjai
az információnyújtás

mellett a Junior Nyári Egyetemen való részvételre ösztönözték. Hallgatóink naprakész
és életszerű tapasztalatokkal,
tanácsokkal tudtak szolgálni,
alaposan ismertették az egyes
szakokat, lelkesen és türelmesen
válaszoltak a felmerülő legváltozatosabb kérdésekre is. A középiskolások örömmel
fogadták és érdeklődve hallgatták a személyes példákat és történeteket, melyekben kiemelt hangsúllyal
szerepelt a Pázmány családias és befogadó légköre,
az oktatók személyre szabott figyelme, elhivatottsága és az oktatás magas
színvonala.
2018-ban is Kiemelt Egyetemként várja felvételizőit
a Pázmány!

Januári nyílt napok
Esztergom
2018. január 23-án nyílt
napot tartott a PPKE BTK
a Iohanneumban, ahol
bemutatkozott az óvodapedagógus és a tanító
szak.
Az intézményt és az
egyes szakokat Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya, az Óvóés Tanítóképző Tanszék vezetője mutatta be. A továbbiakban külföldi ösztöndíj lehetőségekről, a hallgatói
elhelyezkedési esélyekről, a hallgatói életről és
végül felvételi információkról kaphattak képet az
érdeklődők.
Standjaink kínálatában minden érdeklődő

személyre szabottan kérhetett információt felvételi referensünktől, hallgatóinktól az egyetemi
élettel kapcsolatban,
és a kollégiumi elhelyezésről. Az érdeklődőknek
lehetőségük volt megtekinteni a Vitéz János Kollégiumot is.
Délután került sor az elő-alkalmassági vizsgára, ahol
45-en bátran megmérették magukat ének-zene, testnevelés és beszéd – kommunikáció területén.

Budapest
2018. január 24-én
Karunk budapesti képzési
helyszínén idén is megtartottuk téli szemeszteri
nyílt napunkat.
A 9 órakor kezdődő
regisztrációra idén is sok
végzős diák érkezett. 10 óra körül már megtöltötték
az első és második emeleti szakos standok előterét
és a folyosókat. Ezt követően a szakos tájékoztató
előadások kezdetével minden érdeklődő az általa
preferált képzés bemutatóján vett részt, ahol a választott szak alap- és mesterképzésének oktatói első
kézből osztották meg a képzésről tudnivalókat. Azok
az érdeklődők pedig, akik még nem döntötték el,
hogy milyen szakot válasszanak, segítséget kaphattak
a pályaválasztási tanácsadáson.
A központi tájékoztató
előadás keretében a felvételizők megtudhatták
a jelentkezés feltételeit,
módját és fontosabb gyakorlati tudnivalóit, tájékoztatást kaptak a tanulmányi lehetőségekről, megismerhették a külföldi
ösztöndíjak, csereprogramok kínálatát. Bemutatásra

került
a friss
diplomások
körében végzett
felmérések eredménye és ízelítőt kaptak
a Hallgatói Önkormányzat tevékenységéből.

Piliscsaba
Évről évre egyre többen
látogatnak el a piliscsabai nyílt napunkra. 2018.
január 25-én már kora
reggel nagy számban
érkeztek az érdeklődők,
akik szakos tájékoztatókon, mintaelőadásokon vehettek részt.
Az idei évben újszerű, interaktív
módon járhatták be a diákok a
napsütéses Campust a Hallgatói
Önkormányzat szervezésében.
Akik teljesítették a különböző
játékos feladatokat, pázmányos
relikviát nyerhettek.
Az Aulában a hagyományoknak
megfelelően standjaink színes
kínálatában minden érdeklődő személyre szabottan
kérhetett információt az egyetemi és kollégiumi élettel kapcsolatban.
Ismét lehetőséget biztosítottunk pályaorientációs tréningen való
részvételre, hogy ki-ki
megtalálja a számára
legmegfelelőbb képzési
területet, szakot.
A PPKE BTK a budapesti, illetve az esztergomi
és a piliscsabai helyszínen is sikeresen zárta a 2018-as
év első nyílt napjait.

