Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Tanulmányi Osztály
Tel: 26/375-375
Intézményi azonosító: FI79633
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

Jelentkezési adatlap a RÉSZISMERETEK megszerzése érdekében folytatott képzésre
2018/2019. tanév
I.

Jelentkező személyi adatai

Név (családi és utónév) : ……………………………............

Születési ország: ………………………………..

Születési név: ………………………………………………..

Születési hely: ……………………………..........

Anyja neve: …...……………………………..........................

Születési dátum: 19 …………………………….

Állampolgárság: …………………………….........................
Értesítési cím (csak akkor töltse ki, ha nem azonos állandó
lakcímével): ……………………………................................
………………………………………………………………..

II.

Állandó lakcím: ………………………………...
…………………………………………………...
Telefonszám: ……………………………............
E-mail cím: ……………………………...............

Jelentkezési adatok
1. Minor programra jelentkezem (a megfelelő minor aláhúzandó)

Képzés neve

Munkarend

Anglisztika minor (Budapest)

Nappali

Kommunikáció és médiatudomány minor (Budapest)

Nappali

Magyar minor (Piliscsaba)

Nappali

Nemzetközi tanulmányok minor (Budapest)

Nappali

Politikatudományok (Budapest)

Nappali

Romanisztika – francia (Budapest)

Nappali

Romanisztika – olasz (Budapest)

Nappali

Romanisztika – spanyol (Budapest)

Nappali

Szabad bölcsészet minor (Piliscsaba)

Nappali

Szociológia minor (Budapest)

Nappali

Történelem minor (Piliscsaba)

Nappali

Közép-Európa specializáció – angol nyelven (Budapest)

Nappali

VAGY

2.

Szabadon felvehető tárgyakat kívánok hallgatni

Nappali tagozaton a következő szakokról hirdetünk szabadon felvehető tárgyakat:
Nappali munkarend: anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, magyar, nemzetközi tanulmányok,
romanisztika – olasz, francia, spanyol, szabad bölcsészet, szociológia, történelem (Budapest).

Anglisztika és romanisztika képzéseken az oktatás az adott idegen nyelven zajlik.
A minor programok egyes kurzusainak helyszíne eltérhet a megadott képzési helytől Piliscsaba és Budapest
vonatkozásában.

A költségtérítési díj:
•
•
•

III.

nappali munkarend – bölcsészettudományi képzési terület (anglisztika, magyar, romanisztika –francia,
olasz, spanyol szabad bölcsészet, történelem) - 200.000 Ft/félév
nappali munkarend – társadalomtudományi képzési terület (kommunikáció és médiatudomány,
nemzetközi tanulmányok) – 210.000 Ft/félév.
nappali munkarend – társadalomtudományi képzési terület (politikatudományok, szociológia, KözépEurópa specializáció) – 300.000 Ft/félév.

Előző tanulmányokra vonatkozó adatok
1.

Oklevél kiállítója: .......................................................................................................................................

2.

Oklevél száma: ............................................................................................................................................

3.

Oklevél megszerzésének ideje: ....................................................................................................................

4.

Képzési szint (a megfelelő aláhúzandó): alap / mester / egyetemi / főiskolai

5.

Szak: ...........................................................................................................................................................

6.

Szakképzettség megnevezése: ....................................................................................................................

(Az oklevél másolatát csatolni kell!)

Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel nem állok
hallgatói

jogviszonyban,

valamint

korábban

nem

folytattam

részismeretek

megszerzése

érdekében

tanulmányokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Dátum: Piliscsaba, 2018. .. ……………………………………..

…………………………………………….
Jelentkező aláírása

