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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ
Kedves leendő Hallgatók!
Miért inkább a Pázmány?
Mindig azt kérdezik tőlünk: mi a katolikus egyetem többlete, miben más, mint a többi egyetem? Erre azt tudom
válaszolni: többek között abban más a Pázmány, hogy van
eszményünk. A mi munkánk (hallgatói-oktatói-kutatói
tevékenység) nem csupán törvényi előírás, hanem egy jóval
magasabb rendű cél érdekében történik: őrizzük meg, de
ugyanakkor vigyük is előre világunkat, hogy az szép és élhető
legyen a következő generációk számára is. Tehát van egy
egyetemes perspektívánk.
Az innováció és a kutatás irányában maximálisan elkötelezettek vagyunk, nemcsak szavakban, hanem a doktori
iskoláink programjaiban, kutatólaborjainkban és az elnyert,
illetve folyamatban levő projektekben konkrétan is bizonyítható módon.

Egyetemünket a legszélesebb értelemben vett „evangéliumi” szellemiség hatja át, ami annyit jelent: „örömhír,
örömteli”. A jókedv, az életöröm legalább olyan fontos a
mindennapokban, mint a komolyság és a felelősség. Kötelező
számunkra, hogy odafigyeljünk egymásra és segítsük egymást mindenben. Mi nemcsak a diplomáért és a tudományért vagyunk pázmányosok, hanem egymásért is, a közösségért, amelybe mindenki beletartozik.
Kiemelt egyetemünk diplomája értékálló és piacképes.
Az intézményünkben folyó színvonalas oktatói és kutatói
munka nemcsak hazánkban, hanem széles nemzetközi
tudományos környezetben is elismert. Hiszünk abban,
hogy ennek a szilárd erkölcsi és tudományos alapokon álló
munkának van jövője a 21. századi társadalomban. Éppen
ezért megalapozottan ajánljuk mindenki figyelmébe egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának gazdag képzési kínálatát az alapképzéstől egészen a doktori
képzésig.
FT. DR. FODOR GYÖRGY
dékán
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MIT JELENT AZ, HOGY
AZ EGYETEM KATOLIKUS?
A XVI–XVII. században élt Pázmány Péter bíboros nevét viselő egyetemünk a katolikus egyház,
konkrétabban a magyar katolikusok egyeteme. A katolicitás, vagyis egyetemesség adja azt a
világnézeti alapot, amelyben a hit és a tudás szintézise valósulhat meg. Egyetemünk katolikus
volta elsősorban oktatóink, munkatársaink személyes meggyőződésén alapul, ahol keresztény

diákjaink saját értékrendjükkel megegyező közegben tanulhatnak és vallásukat az egyetemi
közösségben is sokféle módon gyakorolhatják. Egyetemes közösségünk természetesen nyitott
a más vallású vagy a nem hívő diákok számára is, akiktől azt várjuk el, hogy tiszteletben tartsák
értékeinket.

AZ ÁLTALÁNOS KATOLIKUS MŰVELTSÉGET TARTALMAZÓ TANTÁRGYAINK OLYAN EGYETEMES
ÉRTÉKEKET KÖZVETÍTENEK, AMELYEK VILÁGNÉZETTŐL FÜGGETLENÜL HOZZÁTARTOZNAK EURÓPAI
KULTÚRÁNKHOZ ÉS MŰVELTSÉGÜNKHÖZ. EGYETEMÜNK KATOLIKUS IDENTITÁSA
TEHÁT ÉRTÉKTÖBBLETET NYÚJT MINDEN HALLGATÓNAK.

AZ EGYETEM ÉS A KAR TÖRTÉNETE
Egyetemünk 1635-ben alapított és azóta folyamatosan
működő magyar universitas. Pázmány Péter esztergomi
érsek az ország történelmének legtragikusabb éveiben, a
török hódoltság korában, 1635-ben hozta létre a magyar
oktatásügy és egyházi kultúra történetében korszakos
jelentőségű egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet
fennmaradásának és erkölcsiségének biztosítéka a szellemi
műveltség.
Az egyetemet Nagyszombatból (ma Trnava, Szlovákia) Mária
Terézia helyezte át Budára. Az 1848-as reformok jegyében
a pesti egyetem modern, autonóm oktatási központtá vált.
Átmeneti korlátozó időszak után, 1860-ban visszanyerte
régi jogait, s a XX. század elején a világ legszínvonalasabb

egyetemei közé emelkedett. Az első világháború vérzivatarát
és a Tanácsköztársaság korlátozó intézkedéseit túlélve
1921-ben a budapesti királyi magyar tudományegyetem
alapítójának, Pázmány Péternek nevét vette fel, melyet
egészen 1950-ig viselhetett. A kommunista államhatalom
intézkedésének következtében az Orvosi és a Hittudományi
Kar leválasztása után jött létre a mai Eötvös Loránd
Tudományegyetem.
A Pázmány nevet továbbra is viselő Hittudományi Kar mellett
megalapított Bölcsészettudományi Kart a magyar országgyűlés 1993-ban ismerte el és jegyezte be, majd ezzel egy
időben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet az államilag
elismert egyetemek sorába iktatta.

2012. február 1-től a Kar új elnevezése Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar lett, jelezve ezzel a társadalom
tudományi képzési területhez tartozó szakok számának
gyarapodását. Az Egyetemi Tanács határozata alapján 2013.
július 1-től a korábbi esztergomi Vitéz János Kar a Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar keretein belül működik tovább
Vitéz János Tanárképző Központként.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ma öt karral rendelkezik:
Hittudományi Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai
és Bionikai Kar, valamint a fakultás jogú Kánonjogi Poszt
graduális Intézet.
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KÉPZÉSI HELYSZÍNEK

1. BUDAPEST

Budapesten két helyszínen folynak képzéseink. Az egyik a Sophianum, amely a főváros
VIII. kerületében, a Palotanegyed közepén, templomok, egyetemek és nagyhírű kulturális
intézmények szomszédságában található (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.) A másik
helyszínünk a BME Műegyetem rakparti Z épülete, a belvároshoz és a Mikszáth Kálmán téri
telephelyhez közel (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.)

2. ESZTERGOM
Az esztergomi képzési helyszínünk a Iohanneum, a régi érseki tanítóképző épülete,
amely a város központjában, a Bazilika közelében található (2500 Esztergom, Majer
István út 1-3.)
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OKTATÁS
2006 szeptemberétől a bolognai rendszernek megfelelően
többciklusú képzési rendszerben (alapképzés (BA), mesterképzés (MA) és doktori (PhD) képzés) folyik az oktatás.
Ebben a rendszerben a diplomák Európa-szerte kölcsönösen elismerhetők, ezáltal a hallgatói és oktatói mobilitási
lehetőségek kiszélesednek, ami versenyképes, tudásalapú
európai gondolkodás kialakulását eredményezi.
Az első képzési ciklus, amelyet nemzetközileg bachelornak ismernek, és magyar elnevezéssel alapképzésnek (BA-nak) hívunk,
hat–nyolc szemeszter (180–240 kredites) időtartamú képzés.

A második képzési ciklus, amelyet a nemzetközi terminológiában masternak, magyar elnevezéssel mesterképzésnek
(MA-nak) hívunk, az alapképzés utáni, arra épülő, négy szemeszter (120 kredites) időtartamú képzés.
A harmadik képzési ciklus (doktori képzés) a mesterképzés
utáni, arra épülő nyolc szemeszteres (240 kredites) képzés,
amely tudományos képzést nyújt, és doktori (PhD) fokozat
megszerzésére készít fel.
Az alapképzésekre jelentkezők alapszakokra, illetve bizonyos szakoknál szakirányokra nyerhetnek felvételt tanulmá-

nyi és érettségi eredményük alapján. A bölcsész alapszakos
hallgatók saját szakos specializációt vagy minor programot
választhatnak.
Mesterképzésre azon felvételizők jelentkezhetnek, akik
legalább alapszakos diplomával rendelkeznek. A felvételi
jelentkezés feltételeit az egyes szakok képzési és kimeneti
követelményei tartalmazzák. A jelentkezők érdeklődési
területüknek megfelelően választhatnak diszciplináris mesterképzési szakjaink közül.

Képzési szint

Végzettségi szint

Képzési idő

Kreditmennyiség

ALAPKÉPZÉS

alapfokozat (BA)

6–8 félév

180-240

MESTERKÉPZÉS

mesterfokozat (MA)

4 félév

120

DOKTORI KÉPZÉS

doktori fokozat (PhD)

8 félév

240

Osztatlan tanárképzés
Célja olyan tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és
gyakorlati tudással, készségekkel és képességekkel rendelkeznek.
Karunkon tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető három formában:
Képzési szint

Végzettségi szint

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

mesterfokozat (MA)

Képzési idő
8+2 félév
9+2 félév
10+2 félév

Kreditmennyiség
300
330
360
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AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FELÉPÍTÉSE
A közismereti osztatlan tanárképzés szerkezete

Általános iskolai tanárszakok
(mindkét szakképzettség
általános iskolai tanár)

Középiskolai tanárszakok
(mindkét szakképzettség
középiskolai tanár)

Vegyes tanárszakok
(egy általános iskolai és egy középiskolai
tanár szakképzettség választása)

Képzési idő

8+2 félév / 4+1 év = 5 év

10+2 félév / 5+1 év = 6 év

9+2 félév / 4,5+1 év = 5,5 év

Megszerzendő kreditek összesen

300 kredit

360 kredit

330 kredit

Szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két
szakképzettségen

200 kredit
(100 kredit/szakképzettség)

260 kredit
(130 kredit/szakképzettség)

230 kredit
(100 kredit és 130 kredit)

Tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani
ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok

50 kredit

50 kredit

50 kredit

Összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

A magyartanár, a történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára, az angol nyelv és kultúra tanára, illetve a német nyelv
és kultúra tanára szakokon 4+1 éves képzésben általános iskolai, az 5+1 éves képzésben középiskolai tanári végzettséget
lehet szerezni. Ezeken a szakokon a közös, hároméves alapozó
szakasz alatt kell a hallgatóknak eldönteniük, hogy általános
iskolai tanári vagy középiskolai tanári képesítést kívánnak szerezni.
A tanárszakok egy része (nyelvi szakok: francia nyelv és kultúra
tanára, latin nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra
tanára) csak 5+1 éves képzésben végezhető el.
Az etikatanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a
dráma- és színházismeret-tanár, valamint a hittanár-nevelőtanár szakok csak 4+1 éves formában indulhatnak.

A magyartanár, a történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára, az angol nyelv és kultúra tanára, valamint a német
nyelv és kultúra tanára tanárszakok egymással, illetőleg a
többi tanárszakkal is párosíthatók osztatlan, kétszakos
képzésben.
A többi tanárszak (francia nyelv és kultúra tanára, latin nyelv
és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, valamint az
etikatanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár és a
dráma- és színházismeret-tanár) egymással nem párosítható,
csak a magyartanár, a történelem és állampolgári ismeretek
tanára, az angol nyelv és kultúra tanára, valamint a német
nyelv és kultúra tanára tanárszakokkal. A mozgókép- és kommunikációtanár tanárszak és a dráma- és színházismeret

tanárszak egymással párosítható. A hittanár-nevelőtanár
szak gazdája egyetemünk Hittudományi Kara.
PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGA
Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek tanári alkalmassági vizsgán kell részt venniük. Az alkalmassági vizsga általános
elbeszélgetést jelent, amelynek során a bizottság a felvételiző szakmai érdeklődésére, nyitottságára, eddigi pedagógiai
élményeire, olvasmányaira, tájékozottságára kíváncsi. A felvételizőt azon felsőoktatási intézmény hívja pályaalkalmassági
vizsgára, amelyet a tanári szakon első helyen jelölt meg.
Az alkalmassági vizsga lebonyolítása központilag meghatározott, és a mindenkori előírásoknak megfelelően történik,
amelyről a felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.

MEGHIRDETETT SZAKOK KÉPZÉSI HELYSZÍNEK SZERINTI BONTÁSBAN, TÁBLÁZATOS FORMÁBAN:

BUDAPEST

Képzési terület

PEDAGÓGUSKÉPZÉS
(OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS)
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Szak megnevezése
Angol nyelv és kultúra tanára
Dráma- és színházismeret-tanár
Etikatanár
Francia nyelv és kultúra tanára
Hittanár-nevelőtanár
Latin nyelv és kultúra tanára
Magyartanár
Média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Specializáció megnevezése
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
-

Munkarend

NAPPALI

MEGHIRDETETT SZAKOK KÉPZÉSI HELYSZÍNEK SZERINTI BONTÁSBAN, TÁBLÁZATOS FORMÁBAN:

BUDAPEST

Képzési terület

Szak megnevezése
Anglisztika
Germanisztika – német szakirány
Keleti nyelvek és kultúrák – arab szakirány
Keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány
Magyar
Ókori nyelvek és kultúrák – klasszika-filológia szakirány
Pszichológia
Régészet
Újlatin nyelvek és kultúrák – francia szakirány
Újlatin nyelvek és kultúrák – olasz szakirány
Újlatin nyelvek és kultúrák – spanyol szakirány

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

Szabad bölcsészet

Szlavisztika – lengyel szakirány
Szlavisztika – orosz szakirány
Történelem
Anglisztika
Germanisztika – német szakirány
Magyar
Újlatin nyelvek és kultúrák – olasz szakirány
Újlatin nyelvek és kultúrák – spanyol szakirány
Szlavisztika – lengyel szakirány
Szlavisztika – orosz szakirány
Történelem
Kommunikáció- és médiatudomány

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Nemzetközi tanulmányok
Politikatudományok
Szociálpedagógia
Szociológia
Kommunikáció- és médiatudomány
Szociálpedagógia
Óvodapedagógus

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Tanító

Specializáció megnevezése
ALAPKÉPZÉS (BA)
amerikai tanulmányok
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák
mű- és szakfordítás
germanisztika
kínai tolmács- és fordítóképzés
magyar irodalom
nyelvelmélet és nyelvhasználat
történelem, vallás, kultúra az ókori Mediterráneumban
középkori Közel-Kelet régészete szakterület
középkori régészet szakterület
magyar őstörténet és népvándorlás kor régészete szakterület
római és késő antik régészet szakterület
kulturális mediáció
olasz-magyar kapcsolatok
fordítás és interkulturális kapcsolatok
elméleti nyelvészet
esztétika
filmelmélet és filmtörténet
filozófia
művészettörténet
interkulturális kommunikáció
interkulturális kommunikáció
egyháztörténet
koraújkor-jelenkortörténeti
ókor-középkortörténeti
amerikai tanulmányok
germanisztika
magyar nyelvészet
modern magyar irodalom
régi és klasszikus magyar irodalom
olasz-magyar kapcsolatok
fordítás és interkulturális kapcsolatok
interkulturális kommunikáció
interkulturális kommunikáció
koraújkor-jelenkortörténeti
ókor-középkortörténeti
film és videó tanulmányok
közkapcsolatok
újságírás/nyomtatott és elektronikus média
közkapcsolatok
multimédia
ember és társadalom műveltségi terület
magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
testnevelés és sport műveltségi terület

Munkarend

NAPPALI

LEVELEZŐ

NAPPALI

LEVELEZŐ

LEVELEZŐ
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PÁZMÁNY,
a Te egyetemed!
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www.btk.ppke.hu
@ppkebtk
@pazmanybolcsesz

Forrás: www.btk.ppke.hu
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MEGHIRDETETT SZAKOK KÉPZÉSI HELYSZÍNENKÉNTI BONTÁSBAN TÁBLÁZATOS FORMÁBAN:

BUDAPEST

Képzési terület

Szak megnevezése
Anglisztika (angol nyelven)
Arabisztika
Elméleti nyelvészet
Esztétika
Filozófia
Fordító és tolmács (angol, német, francia, olasz, spanyol)
Francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven)
Klasszika-filológia
Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)
Lengyel nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom

Művészettörténet

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

Német nyelv, irodalom és kultúra
Olasz nyelv, irodalom és kultúra (olasz nyelven)
Pszichológia

Régészet

Történelem

Magyar nyelv és irodalom

Német nyelv, irodalom és kultúra
Történelem
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Specializáció megnevezése
MESTERKÉPZÉS (MA)
Specialization in English Literature
English Literatures and Cultures
nyelvelmélet
számítógépes nyelvészet
fordítói
tolmács
latin és ógörög
régi magyarországi irodalom
klasszikus magyar irodalom
modern magyar irodalom
állandóság és változás a nyelvhasználatban
középkori művészet
újkori művészet
legújabbkori művészet
irodalomtudomány
nyelvtudomány
olasz irodalom és művelődéstörténet
interperszonális és interkulturális pszichológia
klinikai és egészségpszichológia
fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
társadalom- és szervezetpszichológia
középkori régészet szakterület
római provinciák régészete szakterület
az eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete szakterület
Közép-Európa
kulturális örökség története és gyakorlata
örmény tanulmányok
régi magyarországi irodalom
klasszikus magyar irodalom
modern magyar irodalom
állandóság és változás a nyelvhasználatban
irodalomtudomány
nyelvtudomány
Közép-Európa
kulturális örökség története és gyakorlata

Munkarend

NAPPALI

LEVELEZŐ

BUDAPEST

Képzési terület

Szak megnevezése
Kommunikáció- és médiatudomány
Kelet-Ázsia tanulmányok
Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Politikatudomány (magyar nyelven)
Politikatudomány (angol nyelven)
Szociológia
Kommunikáció- és médiatudomány
Szociológia

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Specializáció megnevezése
MESTERKÉPZÉS (MA)

Munkarend

multimédia, intermédia
közkapcsolatok, közösség- és szervezetfejlesztés
biztonságpolitika
Európa-tanulmányok
kulturális diplomácia
regionális és civilizációs tanulmányok
European Studies
globalizáció
összehasonlító politikatudomány
International Politics
Comparative Politics
társadalmi viselkedés és deviancia
társadalmi elemzések
közkapcsolatok, közösség- és szervezetfejlesztés
multimédia, intermédia
társadalmi viselkedés és deviancia
társadalmi elemzések

NAPPALI

LEVELEZŐ

Angol nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Etikatanár (2 félév)*
Filozófiatanár (2 félév)*
Francia nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Latin nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Magyartanár (2 félév)*
Német nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Olasz nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (2 félév)*
Dráma- és színházismeret tanár (4 félév)**

LEVELEZŐ

* A képzés bemeneti követelménye az adott tanárképzésnek megfelelő diszciplináris mesterképzés vagy egyetemi szintű felsőfokú végzettség megléte.
** Tanári végzettséggel, valamint tanító végzettséggel rendelkező jelentkezők részére.

ESZTERGOM

Képzési terület

Szak megnevezése
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

Tanító

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Tanító [nemzetiségi tanító (német)]
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]
Tanító
Tanító [nemzetiségi tanító (német)]

Specializáció megnevezése
ALAPKÉPZÉS (BA)
ember és társadalom műveltségi terület
idegen nyelv (angol) műveltségterület
informatika műveltségterület
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
testnevelés és sport műveltségterület
ember és társadalom műveltségi terület
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
testnevelés és sport műveltségterület
-

Munkarend

NAPPALI

LEVELEZŐ

MESTERKÉPZÉS (MA)
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

Régészet (angol nyelven)

Archaeology of Roman Provinces Field of expertise
Medieval Archaeology Field of expertise
Archaeology of the Eurasian steppe zone and the peoples of the
Finno-Ugric language family Field of expertise

NAPPALI
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TEHETSÉGGONDOZÁS
Karunk biztosítani kívánja azt, hogy a tehetséges hallgatók külön lehetőséget kapjanak tudásuk
bővítésére és elmélyítésére, valamint az általuk választott témában való kutatásra, képességeik,
készségeik további fejlesztésére. A hallgatók részvételét, a programban végzett tevékenységét a
képzés befejeztével egy diplomához csatolt tanúsítvánnyal ismerjük el. Fontosnak tartjuk mindemellett, hogy a hallgatók szakmai-baráti közösséget is alkossanak – a kari tehetségprogram
neve, a „Sodalitas” is erre utal.

A SODALITAS TEHETSÉGPROGRAM FELÉPÍTÉSE
A tehetségprogram három alprogramból áll.

1) A STUDIUM kutatói alprogram, amely különböző, a BTK kutatási portfólió
jában szereplő tudományterületeken kutatói ambícióval és megfelelő felkészültséggel rendelkező hallgatók aktív bevezetését szolgálja a tudományos kutatás világába. Az alprogramba
jelentkező hallgatók saját érdeklődési körüknek megfelelő kutatási témát választanak, amelynek kidolgozásában az általuk választott és felkért témavezető (mentor) segíti őket.
Az alprogram három félév időtartamú, jelentkezni leghamarabb az alap-/osztatlan képzés 2. félévének végén, a Pszichológiai Intézet hallgatói számára az alapképzés 4. félévének végén lehet.

2) SCRIPTORIUM kutatói alprogram sajátosan az alapképzésben részt vevő,
illetve az osztatlan képzés I–III. évfolyamán tanuló hallgatók számára nyújt döntően egyéni
bevezetést, orientációs lehetőséget a bölcsészettudományok kutatásaiba egy sajátos szempont, a kézirat és a kéziratosság világának bemutatásával és megközelítésével. A program három
szemeszter időtartamú. A második szemesztertől kezdve a hallgatók mentort választanak maguknak, és az alprogram hátralévő egy évében önálló kutatómunkát folytatnak valamilyen,
a kéziratossággal összefüggő témában.

3) KREATÍV ÍRÁS alprogram, amely a hallgatók íráskészségét, kommunikációs
képességét kívánja növelni, fantáziáját erősíteni, irodalomtörténeti tudását gyarapítani, az
élet és irodalom kapcsolatát világossá tenni. Írni, olvasni, bonyolult dolgokról beszélni, érvelni
tanítja a jelentkezőket, az irodalomról alkotott képüket teszi flexibilisebbé gyakorlati órák
és mentori konzultáció segítségével. Az alprogram három félév időtartamú.
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A tehetséggondozásban részt vevő hallgatókat a kari Tehetségtanács irányítása alatt álló
program felkészíti a tudományos diákkonferenciákra, a doktori tanulmányok folytatására,
és támogató figyelemmel kíséri szakmai pályafutásukat. A programban részt vevőket
igyekszünk bevonni az egyetemen kívüli tehetséggondozási kezdeményezésekbe is.

DOKTORI KÉPZÉS
Akkreditált doktori képzést három tudományágban nyújtunk: irodalom és kultúra-, nyelv-, valamint történelemtudományok.

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola

Az Irodalomtudományi Doktori iskola egyes műhelyeiben folyó
munka a szakos képzéseken alapul, ám azoknál elmélyültebb, új
tudományos eredményekre vezető formában.
Az irodalmat mint a művészet egyik ágát elméleti, történeti és
kultúraközpontú megközelítésből egyaránt vizsgálja, ugyanakkor lehetőség nyílik egy-egy korszak (pl. a régi magyarországi)
vagy egy-egy nyelvterület (angol, arab, francia, héber, latin,
lengyel, német, olasz, orosz, spanyol) irodalmában alaposan
elmélyülni, filológiai, irodalomtörténeti és elméleti kutatásokat
folytatni. A doktoriskolánkban fokozatot szerzettek kutatócsoportokban, a felső- és középfokú oktatásban, valamint a
magyarországi kulturális intézményrendszer különböző területein helyezkednek el.

A Nyelvtudományi Doktori Iskola az elméleti nyelvészet központi területein, azaz a mondattan, a hangtan, az alaktan
és a jelentéstan terén, valamint a magyar leíró nyelvészet, a
történeti nyelvészet, a pragmatika, a szociolingvisztika, a
klasszika-filológia, az arabisztika, anglisztika, germanisztika, romanisztika tudományágaiban, továbbá az alkalmazott
nyelvészet különböző területein, köztük a számítógépes
nyelvészet és nyelvtechnológia terén nyújt korszerű, a mai
nemzetközi kutatási irányokhoz szorosan kapcsolódó doktori
szintű képzést. Az iskola programja amellett, hogy az általa
kínált alapozó és választható kurzusokon keresztül széles körű
ismereteket ad mindezeken a területeken, már a képzés kezdetétől személyre szabottan segíti a hallgatók elmélyülését az
általuk választott szűkebb tudományos témában. A végzettek
többek között a felső- és középfokú oktatásban, a kutatásban
és fejlesztésben, valamint – főként az alkalmazott nyelvészet
és benne a számítógépes nyelvészet területén – a nyelvi
szolgáltatóiparban kamatoztathatják megszerzett tudásukat.

„Aki nem ismeri a múltját, annak jövője sincs” – vallja a Történelemtudományi Doktori Iskola. Az iskola műhelyrendszerű
képzése során a történelemtudomány számos területén kínál
olyan tudásanyagot és tudományos módszertani fölkészítést,
amellyel a végzettek alapos jártasságot szerezhetnek a gazdaság-, társadalom- vagy egyháztörténet, illetve a régészet
területén. Eszmetörténeti műhelyeinkben az ókori vallástörténeti és újkori felekezettörténeti kutatások mellett jelen van a
filozófiatörténeti megközelítés, valamint a vizuális emlékezet
kutatása képi és képzőművészeti források alapján. Az egyes
kutatóműhelyeken belül ki-ki az általa választott területen a
források eredeti nyelven való tanulmányozása során alaposabban elmélyülhet, és új tudományos eredményekre juthat.

A doktori iskola vezetője:
Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár

A doktori iskola vezetője:
Dr. Őze Sándor egyetemi tanár

A doktori iskola vezetője:
Dr. Surányi Balázs egyetemi tanár
2021. | PPKE BTK | 13

TOVÁBBKÉPZÉSEK
A továbbtanulási és felnőttképzési formák részét képezik az
élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) stratégiájának;
mi is ezt vesszük figyelembe a képzések tervezése és működtetése során.
A Kar profiljából adódóan elsősorban a pedagógia, pszichológia, kommunikáció és humánerőforrás területein, valamint a
társadalom és közéleti szféra számára nyújtunk gyakorlatorientált továbbképzéseket.
Egyre bővülő, a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe vevő
kínálatunk lehetőséget ad új ismeretek elsajátítására és
a gyakorlati tapasztalatok elmélyítésére.
Szakirányú továbbképzéseink bölcsészettudományi, társadalomtudományi és pedagógusképzés szakterületeken nyújtanak képzéseket felsőfokú diplomával rendelkezők számára
Budapesten és Esztergomban.
Pedagógus továbbképzéseink kifejezetten pedagógusok
számára kínálnak további ismeretszerzési lehetőségeket
aktuális témákban.

TOVÁBBKÉPZÉSEK – BUDAPEST

SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS

levelező
munkarend

PEDAGÓGUS
TOVÁBBKÉPZÉS

42 óra

Általános mediáció (közvetítés)
Biblioterápia
Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára
felkészítő, szakirányú továbbképzési szak
Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből
Filozófiai praxis
Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
Szociális menedzser
Fókuszban a megoldás - vezetőképzés
Médiajártasság. Az átalakuló médiakörnyezet kihívásainak kontextualizálása
középiskolai pedagógusok számára
Néphagyományaink a nevelő-oktató munkában
Kapcsolatfókuszú korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatnál

TOVÁBBKÉPZÉSEK – ESZTERGOM
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SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS

levelező
munkarend

PEDAGÓGUS
TOVÁBBKÉPZÉS

30 óra

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára
felkészítő, szakirányú továbbképzési szak
Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Közoktatás vezető és pedagógus-szakvizsga
Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi német óvodapedagógus szakirány
Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szlovák óvodapedagógus szakirány
Tanító alapképzési szak - nemzetiségi német tanító szakirány
Tanító alapképzési szak - nemzetiségi szlovák tanító szakirány
Médiajártasság. Az átalakuló médiakörnyezet kihívásainak kontextualizálása
középiskolai pedagógusok számára
Néphagyományaink a nevelő-oktató munkában

HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE
Komplex támogatási rendszerrel segítjük hallgatóinkat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális
körülményekre tekintettel juttatható támogatási formák, és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja.

TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSOK
Tanulmányi ösztöndíj

Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi teljesítmény alapján megállapított rendszeres juttatása.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók
részére adható ösztöndíj, amit pályázat alapján az Egyetem előterjesztésére a nemzeti erőforrás miniszter adományoz.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti
ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók részére pályázat alapján havonta vagy egyszeri alkalommal
folyósított juttatás.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatóknak, pályázat
alapján adható juttatás, amelynek célja a képzési helytől távol teljesített szakmai gyakorlattal járó többletterhek enyhítése.

Doktorandusz ösztöndíj

A doktori képzésben részt vevő állami ösztöndíjas hallgatók számára biztosított juttatás.

Egyéb ösztöndíj

A hallgató kérelmére vagy jutalomként nyújtott egyösszegű támogatás a Kar által meghatározott speciális tanulmányi
tevékenységek támogatására.

Nagycsaládos ösztöndíj

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének önköltséges képzésben tanulmányokat folytató, és jó tanulmányi eredményű tagjai
– illetve a tagcsaládok gyermekei – számára biztosított ösztöndíj.

Kreditkompenzációs ösztöndíj

A képzési időt néhány kredittel túllépő önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára biztosított egyszeri ösztöndíj.

Pedagógus ösztöndíj

A Kar partneriskolai hálózatában tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetnél munkaviszonyban álló pedagógusok vehetik igénybe
az önköltséges doktori képzésben vagy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó önköltséges posztgraduális képzésben.

Majlád Miklós ösztöndíj

A legkiválóbb képességű önköltséges képzésben résztvevő hallgatók teljesítményének elismerését célzó kari ösztöndíj.

Élsportolói ösztöndíj

Alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő hallgató részére, aki tanulmányai mellett nemzetközi szinten kimagasló sport
tevékenységet folytat.

Kimagasló művészeti tevékenységért járó ösztöndíj

Alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő hallgató részére, aki tanulmányai mellett kimagasló művészeti tevékenységet folytat.

KAR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSOK

SZOCIÁLIS ALAPON BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK
Rendszeres szociális ösztöndíj

A hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A hallgató szociális helyzetének váratlan romlása enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

Alaptámogatás

A tanulmányok megkezdésével járó terhek enyhítésére szolgáló egyszeri támogatás az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő
hallgatók számára.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A nemzeti erőforrás miniszter által, pályázat alapján odaítélt szociális ösztöndíj.

Részletfizetési kedvezmény, fizetési haladék

A költségtérítési díj, illetve önköltség megfizetéséhez a hallgató egyedi körülményeire tekintettel biztosítható kedvezmény.
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ÖSZTÖNDÍJAK

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

Hallgatóink és oktatóink egyre nagyobb számban utazhatnak
külföldi tanulmányutakra és vehetnek részt részképzésben
sokszínű és több éve működő csereprogramjainknak, valamint
nemzetközi kettős képzésünknek köszönhetően.

Az Erasmus+ mobilitási program keretében évente több
mint 100 hallgatónk tölthet el egy szemesztert vagy
akár egy tanévet Európa neves egyetemein, így például a
Leuveni Katolikus Egyetemen, a Heidelbergi Egyetemen
vagy a Radboud Egyetemen.
A 2019/2020-as tanévben 52 hallgató részesült tanulmányi
ösztöndíjban, rajtuk kívül további 3 hallgató szakmai gyakorlatát, valamint 9 oktató és 3 munkatárs mobilitását támogattuk. A program keretében a tanévenként Karunkra érkező
hallgatók létszáma folyamatosan növekszik. A 2019/2020-as
tanévben a bejövő hallgatók létszáma 138 volt.
Partnereink száma egyre bővül; az Erasmus+ program
keretében több mint 120 felsőoktatási intézménnyel állunk
kapcsolatban. Köszönhető ez annak is, hogy a programot
kiterjesztették Európán túli térségekre is, így tovább erősíthettük örmény, libanoni, jordániai és izraeli cserekapcsolatainkat, s egyben megvalósulhatott oktatóink és hallgatóink
kutatási, illetve tanulmányi célú mobilitása is.
A CEEPUS (Central European Exchange Program for University
Studies) a közép-európai országok felsőoktatási intézményei által létrehozott csereprogram-hálózat, amelynek
keretében évente mintegy 5 hallgató számára biztosítunk
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részképzési lehetőséget többek között
a Jagelló Egyetemen (Krakkó), a BabeșBolyai Egyetemen (Kolozsvár), a Bécsi
Egyetemen és a Grazi Egyetemen.
A program hálózati együttműködésre
épül; egyetemünk a 2018/2019. tanévben öt hálózat tagja volt, kettőben (FISH
és Confessional and ethnic interactions
in the Habsburg Monarchy) vezető,
koordinátori szerepet is betöltve. A hálózatok lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a résztvevő országok felsőoktatási intézményei vendégtanárokat és hallgatókat cseréljenek, illetve nyelvi és
szakmai kurzusokat, vala¬mint nyári
egyetemeket szervezzenek. A program
lehetővé teszi 1-2 hónapos kutatói mobilitások megvalósítását is a szakdolgozat vagy disszertáció megírásához.
A 2019/2020-as tanévben be- és kiutazó hallgatók és oktatók száma 6 fő volt.
Egyéves külföldi tapasztalatszerzésre nyújt lehetőséget a
kettős formában működtetett Nemzetközi Tanulmányok
MA angol nyelvű képzésünk. A programban résztvevő
hallgatók francia vagy portugál egyetemi partnereink
oklevelét is megszerzik a kétéves képzésben a pázmányos
diplomájuk mellett.

2017 szeptemberében indítottuk el a „Reading in Europe
Today – Reading and Writing Literary Texts in the Age of
Digital Humanities” című felsőoktatási stratégiai partnerségi
projekt megvalósítását. A projekt hároméves időtartama
alatt a Francia Tanszék hallgatóinak lehetősége nyílik a
francia, spanyol és portugál partnerek által rendezett szemináriumokon való részvételre, értékes tapasztalatcserére.
Az ösztöndíjasok a rendezvényeken bemutatott szakmai
anyagukkal a projekt szellemi termékéhez, a kritikai irodalom
szövegeit a hivatkozott művek szövegeivel összekötő RAS
program korpuszához is hozzájárulnak.

A 2019/2020-as tanévben mintegy 200 külföldi hallgatót és
oktatót fogadtunk a Stipendium Hungaricum és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak programok keretében.
A külföldi hallgatók részéről a választás egyre inkább tudatos; a hazautazó hallgatók egymásnak ajánlják Karunkat.
Elmondásuk szerint választásuk oka a képzések magas szakmai színvonala, a programkínálat sokszínűsége és minősége,
a kiválóan működő hallgatói mentorhálózat, valamint
a színes kulturális és szabadidős programok.

Az ösztöndíj-lehetőségekről az érdeklődők egész évben folyamatosan
tájékozódhatnak a Nemzetközi Irodában (international.office@btk.ppke.hu,
+36 70 399 4523).
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KARI KUTATÁSOK
A bölcsészettudományok, a társadalomtudományok és a
pedagógia szinte minden oktatott területéhez kapcsolódnak
tudományos kutatásaink. Ezeket oktatóink részben az Egyetem
által finanszírozott formában, részben hazai, illetve nemzetközi
támogatások révén folytatják. A kutatások eredményei természetesen megjelennek az oktatói munkában is, egy részük pedig
hallgatók bevonásával folyik, ami a mester- és a doktori képzésben szerves része az utánpótlás nevelésének. Működik több
NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) finanszírozású kutatás (egyéni és csoportos), valamint dolgoznak
Karunkon MTA (Magyar Tudományos Akadémia) és ELKH (Eötvös
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Loránd Kutatói Hálózat) Bolyai ösztöndíjjal támogatott, illetve
MTA kutatócsoporti támogatásban részesülő tanárok. Ezek az
értékes támogatások a jelentős nemzetközi ösztöndíjakkal
együtt az itt folyó tudományos munka magas színvonalát fémjelzik. A konkrét kutatások új távlatokat nyitnak az esztétikában,
a filológiában, a filozófiában, az irodalomtudományban, a kommunikáció- és médiatudomány terén, a művelődés-, eszme- és
társadalomtörténetben, a művészettörténetben, a nyelvtudományban, az ókortudományban, az orientalisztikában, a pedagógiában, a pszichológiában, a régészetben, a szociológiában,
a történettudományban, valamint a vallástörténetben.

BIBLIOTHECA
Könyvtárunk szakmai tevékenységével és szolgáltatásaival segíti a hallgatók tanulmányait
és a Karon folyó kutatómunkát. Gondoskodik a megfelelő szakirodalom beszerzéséről és az
elektronikus tartalomszolgáltatások folyamatos üzemeltetéséről, emellett közreműködik
tudományszervezési és kutatástámogatási feladatok ellátásában is.
Gyűjtőkörünk a Karon oktatott szakoknak megfelelően a bölcsészet- és társadalomtudományok ágazataira terjed ki. A fő szakterületek: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia,
történelem, régészet, művészettörténet, kommunikáció, magyar és idegen nyelvű irodalom,
nyelvészet (elméleti témakörök és egyes nyelvek szerint, főként angol, német, francia, olasz,
spanyol, szlavisztika, örmény, keleti nyelvek és kultúrák), nemzetközi tanulmányok, politológia, szociológia, pszichológia, pedagógia.
Kutatható könyvállományunk mintegy háromnegyede szabadpolcos olvasótermekben áll
rendelkezésre, a raktárból kérhető dokumentumokkal együtt számuk meghaladja a kétszázezer kötetet. Hallgatóink nemcsak kölcsönözhetnek, de személyes könyvtárosi segítségre is
számíthatnak a tanulmányaikhoz kapcsolódó szakirodalom felkutatásához, az adatbázisok
használatához.
Egyes részlegek korlátozottan használhatók – ilyenek például a különgyűjtemények vagy a
tanszékek munkáját segítő kézikönyvtári válogatások.

Elektronikus adatbázisok
Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról gondoskodik,
emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik. A belépésköteles tartalom valamennyi képzési helyszínen elérhető vezetékes internetes kapcsolattal vagy
intézményi WiFi-csatlakozással, közülük számos portál EduId (Shibboleth)-belépéssel, teljes
jogosultsággal, helytől függetlenül tanulmányozható.

A PPKE BTK Könyvtár honlapja: http://btk.ppke.hu/konyvtar

Szakirodalmi tájékoztatás, kutatástámogatás
A könyvtárosok az intézmény által beszerzett dokumentumok és elektronikus tartalom lehetőségein kívül a hazai és a külföldi könyvtári hálózat információforrásait is széleskörűen
felhasználják a szaktájékoztatáshoz. Hallgatóinkat segítik a tájékozódásban, a megfelelő
szakirodalom összegyűjtésében, valamint hasznos ötleteket és tanácsokat tudnak adni a
keresőrendszerek használatához is. Gondozzák oktatóink tudományos publikációs adatait a
Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT), valamint egyéb kutatástámogatási tevékenységgel járulnak hozzá az egyetemi közösség munkájához és érvényesüléséhez.

Honlap, keresőeszközök
Honlapunk naprakészen tájékoztat az aktuális nyitvatartásról, a kölcsönzési feltételekről, a
gyűjteményről és az egyetemen elérhető, előfizetett adatbázisokról. A hagyományos kiadványokat weben használható katalógus tárja fel, az online adatbázisokhoz és folyóiratokhoz
pedig linkgyűjtemény vezet el. A szakirodalmi tájékozódást és a dokumentumok felkutatását, a cikkek letöltését kiválóan segíti a sokféle adatbázist egyablakos felülettel kezelő, újgenerációs keresőmotor (Discovery Service).

Partnerkönyvtárak
Az egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek: ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, valamint a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják.
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PÁZMÁNY,
a Te egyetemed!
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www.btk.ppke.hu
@ppkebtk
@pazmanybolcsesz

Forrás: www.btk.ppke.hu
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DIÁKÉLET
A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) legfontosabb feladata,
hogy érvényesítse és képviselje a hallgatói érdekeket a Kari
és az Egyetemi Tanácsban, ezek bizottságaiban, valamint
minden olyan testületben, melynek döntései közvetlenül
érintik a hallgatókat. A HÖK legfőbb döntéshozó szerve a
Küldöttgyűlés, melynek 19 mandátummal rendelkező delegáltja van, akiket a hallgatók választanak közvetlen úton.
Az egyetem berkein belül a Hallgatói Önkormányzat egyfajta védőhálóként igyekszik segíteni az újonnan felvett és
a már felsőbb éves hallgatóknak egyaránt. Keress minket
bizalommal, akár tárgyfelvétellel, tanulmányi ügyekkel,
vagy ösztöndíjakkal kapcsolatban merülne fel kérdésed.
Ezek mellett mi szervezzük egyetemi éveid legnagyobb
rendezvényeit, többek között a Gólyatábort és a Gólyabált,
de nagy népszerűségnek örvendő rendszeres eseményünk,
a Pázmány Kultúrbisztró és a Pázmány Park is.
Annak érdekében, hogy az első egyetemi napjaid/
heteid könnyen és stresszmentesen teljenek, Tutorprogramunknak számos felsőbb éves, tapasztaltabb hallgató a tagja, akik segítenek majd Téged eligazodni újdonsült
egyetemi polgárként. Ha pedig aktívan szeretnéd kivenni a
részed az egyetemi közélet alakításából, várunk sok szeretettel valamelyik bizottságunkba!
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TUTOR-PROGRAMUNK
Egyetemünk Hallgatói Önkormányzata által szervezett Tutor-program elsődleges célja az elsőéves
hallgatók mentorálása és a tanulmányi előadók
munkájának segítése. Minden képzésnek saját Tutor
csapata van, így a gólyák kérdéseikre könnyebben és
gyorsabban kaphatnak válaszokat. A Tutorok feladata,
hogy népszerűsítsék az egyetem nyújtotta szakmai és
tudományos eseményeket, bevonják az elsőéveseket
a Pázmány baráti közösségébe, valamint különféle
csapatépítő, tájékoztató programokat tartanak a frissen
felvettek számára. A felvételi ponthatárok kihirdetése
után a közösségi médián keresztül szerveznek csoportokat, ahol értesítik a tanulókat az évkezdéshez szükséges legfrissebb és legfontosabb információkról. Az
első félév két legnehezebb időszakában, a tárgyfelvételnél és a vizsgafelvételnél a gólyák a felsőbb évesek
szakértelmére támaszkodhatnak, illetve bármilyen
szakot érintő kérdésben is bizalommal fordulhatnak
a Tutorokhoz, ezzel is erősítve az egyes szakokon
belüli koherenciát. Az újdonsült hallgatók így nem
maradnak egyedül az első féléves teendőkkel, hanem
azonnali és megbízható támogatásban részesülnek.

KERESS MINKET

@PPKEBTKHOK
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HAGYOMÁNYOK, PROGRAMOK
Pázmány Nap
Pázmány Péternek, egyetemünk alapítójának a tiszteletére
rendezett ünnepség. Ekkor kerül sor a Pázmány-díjak és a
PhD-diplomák átadására.

GólyaPiknik
Az egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett GólyaPiknik
az első egyetemi esemény a felvételi ponthatárok kihirdetése után,
amelyet a frissen felvett hallgatók számára rendeznek, ezzel is segítve beilleszkedésüket. A Piknik általában a Margitszigeten zajlik,
így a hallgatók egy közvetlen, laza környezetben tehetik fel kérdéseiket, kérhetnek tanácsot a felsőbb évesektől. Itt elsősorban
megismerkedhetnek a Hallgatói Önkormányzat bizottságaival
és Küldöttgyűlésével, valamint a szakos Tutorokkal és demonstrátorokkal, akik élményeket és tapasztalatokat osztanak meg az
adott képzésről. Kisebb, szakonkénti csoportokban készítik fel az
új hallgatókat az évkezdésre, beszélgetnek a tantárgylistáról, a
pozitívumokról és az esetleges nehézségekről.
Ez az esemény arra is jó, hogy az elsőévesek még a Gólyatábor
előtt megismerkedjenek egymással, így ott az első nap már egy

megszokott, családias környezetben telhet. Ezt megcélozva a szakos Tutorok csapatépítő játékokkal is készülnek.

Gólyabál
A Gólyabál Karunk legelegánsabb, legszínvonalasabb és az
egyik legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénye. Egy alkalom, amikor farmernadrág és póló helyett az öltöny és az
estélyi a megfelelő öltözet. A Hallgatói Önkormányzat külön
figyelmet fordít a különleges tematika kiválasztására (az
előző években például álarcos bál vagy Harry Potter tematika),
ami a dekorációban is mindig megjelenik. A szponzoroknak
köszönhetően értékes ajándékokat sorsolunk ki egy tombolajáték során, az ebből befolyt összeget pedig a szervezők
jótékony célra ajánlják fel. A bálnyitó keringő többéves tradíció, amelyre minden elsőéves jelentkezhet, ezzel is emelve a
rendezvény színvonalát. A bál szépe választás szintén elmaradhatatlan, amely igazi báli légkört és izgalmat kölcsönöz az
estének. A jó hangulatért a konferansziék mellett a meghívott
fellépők, ismert előadók felelnek.

Gólyatábor
A Gólyatáborban szerzett élmények és tapasztalatok nagyban
befolyásolhatják a diákok egyetemen töltött éveit, ezért a Hallgatói Önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy a Pázmány
szellemiségéhez, értékrendjéhez méltó, színvonalas rendezvényt
valósítson meg. A három-négy napos tábor alatt a csapatok különböző vetélkedőkön vesznek részt, egymással versenyeznek,
csapatépítő játékokon próbálhatják ki magukat. A rendezvényen
a Karon működő öntevékeny körök is képviseltetik magukat, így
a hallgatók megismerkedhetnek a tanórákon kívüli szakmai és
tudományos lehetőségekkel. Az eseményt tovább színesítik tanáraink előadásai is, amelyek után a gólyák kötetlenül társaloghatnak velük, és megoszthatják gondolataikat az előadásokról.
Természetesen esténként kulturált zenés-táncos mulatság várja
a résztvevőket, ahol neves előadók és zenekarok szórakoztatják
a táborozókat. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gólyatábor valóban életre szóló élmény legyen az elsőévesek számára.
A későbbi években bármelyik hallgató jelentkezhet a tábor szervezésének segítésére, így újraélhetik a gólyatábori hangulatot, és
erősíthetik a sokéves tradíciót.
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Pázmány Kultúrbisztró

Szakos kirándulások és szakestek

Egy nagy sikerű rendezvénysorozat, amely már évek óta
elhozza a közélet neves alakjait: sportolókat, színészeket,
zenészeket, tudósokat, hogy a hallgatók kötetlen beszélgetés során nyerhessenek bepillantást hétköznapjaikba,
egyetemi emlékeikbe, és mindeközben oldott hangulatban
mulathassanak.
A beszélgetés után rendszerint kezdetét veszi a csocsóbajnokság, alkalomadtán pedig egy-egy feltörekvő pázmányos
zenekar szórakoztatja a társaságot.

Szakjaink többsége évente egyszer szakestet szervez, és szakos
kirándulásra viszi hallgatóit.
Ezeken a hallgatók jobban megismerhetik szakos társaikat, és
egyetemen kívüli környezetben is találkozhatnak oktatóikkal.

Pázmány Park/ PZMNY Park
A mára már tradícióvá vált PZMNY Park a tavaszi félév legönfeledtebb rendezvénye, amikor mindenki kipihenheti
a szorgalmi időszak fáradalmait. A nyereményjáték során
értékes ajándékok találnak gazdára, a fesztiválhangulatért
pedig a meghívott előadók és a feltörekvő pázmányos zenekarok felelnek. Egy rendezvény, ahol gólyatábori, rég nem
látott barátainkkal együtt táncolunk kedvenc fellépőink
dalaira, átadva magunkat az esemény sajátos, varázslatos
légkörének.

Öntevékeny körök
Karunkon számos tudományos vagy közéleti tevékenységet végző öntevékeny kör működik. Hallgatóink kedvük és
érdeklődésük szerint csatlakozhatnak a különböző bölcsészeti diszciplínákkal, a hitélettel vagy akár a színjátszással
foglalkozó diákkörökhöz. A Hallgatói Önkormányzat kiemelt
feladatának tekinti a hallgatók által végzett szakmai és
tudományos munka népszerűsítését és koordinálását, a
tudományos konferenciák szervezésében, továbbá tanulmánykötetek és egyéb kiadványok elkészítésében való segítségnyújtást.

LÉGY AZ
EGYETEMI
ÉLETÜNK
AKTÍV
SZEREPLŐJE!
Az egyetem többről szól, mint az előadásokon
vagy a szemináriumokon való részvétel, és többről, mint csak a tanulás. Számos lehetőség áll
rendelkezésedre, hogy bekapcsolódj az egyetemi
és hallgatói életbe, mindezzel gazdagítva tapasztalataidat a Pázmány BTK-n.

Házi futballbajnokság
A házi futballbajnokságot minden szemeszterben megrendezzük, ahol egy egész napon keresztül versenghetnek
egymással a legjobb csapatok.

Irodalmi pályázat
Az évi rendszerességgel kiírt irodalmi pályázat minden alkalommal új névadót választ, hogy így tisztelegjen egy-egy
jelentős, a magyar irodalmi életben meghatározó szerepet
betöltő író vagy költő szellemi öröksége előtt. A pályázatra
bármely hallgatónk beküldheti alkotásait vers, novella vagy
drámai jelenet kategóriában. A tavaszi PZMNY Park keretein
belül megrendezett, felolvasással egybekötött díjkiosztón a
pályázat nyertesei – szponzoraink jóvoltából – értékes ajándékokkal gazdagodnak.
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EGYETEMI LELKÉSZSÉG
Egyetemünk lelkészsége mindenki előtt nyitva áll. Különösen jó szívvel ajánljuk azoknak, akik az egyetemi éveik alatt szeretnék megismerni a keresztény élet által nyújtott értékeket akár
személyesen, akár egy közösségen keresztül.
Lelkészünk, Caprioli Alessandro FSCB atya heti rendszerességgel vár mindenkit a Sophianumban a tanítási napokon. Továbbá szeretettel várja azokat, akik lelki vezetőt keresnek, vagy éppen
méltó módon szeretnének felkészülni gyónásra, keresztelésre, első áldozásra, bérmálásra. A hittanórákon, imádságos alkalmakon, az adventi és nagyböjti lelkigyakorlatokon, kulturális
programokon és nyári táborokon résztvevők a lelki gazdagodáson kívül megtapasztalhatják, mekkora megtartó ereje lehet egy közösségnek.
Azok számára pedig, akik késztetést éreznek a karitatív tevékenységre, a lelkészség lehetőséget biztosít kórházi betegek, rászoruló családok és gyerekek javára végzett segítő munkára.
Egyetemi lelkész:
Caprioli Alessandro FSCB

EGYETEMI TEMPLOM
Az Egyetemi templom, vagyis a Kisboldogasszonytemplom (épült 1715–1742) egy barokk stílusú római
katolikus templom Budapest V. kerületében. 1786 óta a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik, előtte
a pálosok központi temploma volt.
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PÁZMÁNY,
a Te egyetemed!

www.btk.ppke.hu
@ppkebtk
@pazmanybolcsesz
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ALUMNI PROGRAM
Az öregdiák program fontos eszköz az egyetem kezében ahhoz, hogy betöltse értékteremtő
és értékőrző célját és küldetését: a katolikus szellemiség társadalmi szintű érvényesülésének
elősegítését. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az intézmény az oklevél megszerzése után is élő
kapcsolatot ápoljon volt hallgatóival, szakmai, kulturális és egyéb programokat szervezzen,
és egyben teret biztosítson az Alma Matert támogatni kívánók számára. A kölcsönös együttműködésen alapuló alumni tevékenység mindkét fél számára egyedülálló értékeket hordoz,
és nagyban erősíti a pázmányos közösségi identitást.
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ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÓ
KÖZPONT
Pszichológiai tanácsadás
Személyes gondok, tanulmányi, pályaválasztási, családi, illetve párkapcsolati problémák vagy
egyéb életvezetési nehézségek megoldásához hallgatóinknak lehetőségük van pszichológus
szakember segítségét kérni. A pszichológiai konzultáció során négyszemközt, bizalmasan lehet
beszélgetni különböző kérdésekről egy barátságos helyen, maximálisan elfogadó közegben,
megtalálva a személyre szabott segítséget és a lehetséges megoldásokat.

Kortárs tanácsadás
A „kortárs” szó arra utal, hogy a diákoknak a velük egykorúak vagy náluk kicsit idősebb, még
szakképesítésük megszerzése előtt álló pszichológia mesterszakos hallgatótársaik segítenek.
A kortárs segítők információkkal szolgálnak, tanácsokat adnak az egyetemi élettel kapcsolatban, és a segítő beszélgetés lehetőségét ajánlják fel a hozzájuk forduló azon hallgatótársaiknak, akik úgy érzik, elakadtak valamiben, és szeretnének előre lépni a megoldás felé vezető úton.
A pszichológiai tanácsadás és kortárs tanácsadás hallgatóink számára ingyenes!
A tanácsadás Budapesten a Sophianum 313-as szobában érhető el előzetes időpont-egyeztetés után.

KorTársas
Kortárs segítők vezetésével lehetőség van Dixit és Identity társasjátékesteken való részvételre,
melyek során fejleszthető az ön- és társismereti készség. Mindemellett a jelentkezők egy
jó hangulatú játék során új ismerősökre, barátságokra tehetnek szert.

PszicHétfő - „Pszichológia estek a Pázmányon”
A PszicHétfő programsorozatunk egyfajta tudományos diákkörnek, ismeretterjesztő előadássorozatnak tekinthető, melynek során az előadások a pszichológia izgalmas világába kalauzolják
el az érdeklődőket a szorgalmi időszak minden hétfő estéjén. Egyetemünk bármely pszichológia
iránt érdeklődő hallgatója részt vehet rajta.
További információk és elérhetőségek:
• btk.ppke.hu/etk
• www.facebook.com -> ppkekortarssegitok
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MIÉRT SZERETTÉK A PÁZMÁNYT?

Visszaemlékező gondolatok Karunk öregdiákjaitól

Dian Viktória | kiadóigazgató

Bosznai Tibor | kulturális menedzser

Steiner Mónika | tanító

A Pázmány tényleg a semmiből emelkedett ki, és ez a szemünk előtt
történt, a részesei voltunk. Ez a legnagyobb élményem, hogy a semmiből valami lett. A rendszerváltás utáni évek lendületében zajlott
mindez, azóta is magunkon mérjük az időt, kiből mi lett, elégedett-e,
sikerült-e ennek a generációnak újat teremtenie. Szép emlék a parlamenti könyvtári csapat, a csütörtök esték a Közgáz pincében. A legmélyebb barátságaimat a Pázmánynak köszönhetem, és többségük
azóta is tart.

Végig fogózkodót kerestem: család, Isten, egyetem. Igyekeztem
mindennap tudatosítani, hogy igen, én a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tagja vagyok, és ez megtart. Olyan alapokat kaptam tárgyi
tudásban és emberileg, amikre azóta is építek. (…) Sokszor hallani,
hogy a vállalati életben új munkafolyamatok szükségesek: vagyis ma
már nem lehet előre felkészülni a szakmákra, a feladatokra. Éppen
ezért kerül előtérbe a kreativitás és a kritikai gondolkodás. Viszont
pont ezekre a területekre a bölcsészkarokon nyújtott tudás és kapott
készségek nagyon ideálisak. A jó bölcsész könnyen tanul, megérti a
folyamatokat, a helyén kezeli a különböző szempontokat, tényeket, és
a munkájában egyesíteni tudja azokat. Mindezek közben még meg is
csillanthatja a műveltségét egy-egy izgalmas pillanatban, ami ráadásul
magabiztossá is teszi. Ez pedig sikerélményhez vezet.

A Pázmány elsődleges vonzerejét a nagyon baráti, családias légkör
vágya adta. Nem szerettem volna csupán egy „Neptun-kód” lenni a
felsőoktatási rendszerben. Úgy hiszem, abból csak profitálni tudunk,
hogy ténylegesen ismerjük egymást tanárainkkal, akik végigkísérik
hallgatói éveinket, majdhogynem mentor szinten, illetve megadatik,
hogy egy összetartó csoportban dolgozzunk együtt csoporttársainkkal az évek során, szoros barátságok kialakulása mellett. Eszembe jutnak csapatépítő, „játszós” tanórák, német nyelvű színházlátogatások,
kiscsoportos, szervezett kirándulások vagy éppen olyan délutáni előadások, neves szakemberekkel, melyeken fakultatívan vehettünk részt.

Czopf Áron | publicista

Kocsis Anita | régész

Papp Sándor | fordító-tolmács

Örömmel gondolok vissza ezekre az évekre: a tanárok felkészültségére és a Tanulmányi Osztályon dolgozók segítőkészségére egyaránt.
Utóbbit csak azért hangsúlyozom, mert több ismerősöm példáján
látom, hogy milyen nehéz elvégezni egy egyetemet, ha a tanulmányi ügyintézés rosszul működik. Abban biztos vagyok, hogy az
egyetemi évek szélesítették a látókörömet. Tagadhatatlan, hogy az
interdiszciplinaritás és a személyes tanár-diák kapcsolat tekintetében
egyedülálló az, amit a Pázmány nyújtani tud.

Már egészen kiskoromba érdekeltek a régi mondák, legendák, a görög
mitológia. Amikor először tanultunk történelmet, és a korszakalkotó
régészeti leletekről esett szó, tudtam, a történelemnek a „kézzel fogható” részével szeretnék foglalkozni. A régészet egyértelműen hivatás
számomra. Szeretek ásatáson lenni, kint a szabadban, így nem érzem
tehernek a terepi munkát, sőt! :) Az egyetemen az ásatás volt a csapatépítés legjobb formája, sok életre szóló élménnyel gazdagodtunk!
Az egyetemi évek összességében rendkívül emlékezetesek voltak, a
kollégium és a régész szakestek, ásatások. Több életre szóló
barátságot kötöttem.

Remek közösség volt a miénk, jól működtünk együtt az egyetem falain
belül és kívül is. Édes nosztalgiával tekintek vissza a legmezeibb óraközi kávézásoktól a szomszédos jogi kar menzáján jóízűen elfogyasztott
ebédeken át egészen a szakdolgozatvédésig. Mindig mosolyra gördül
a szám, ha visszagondolok az első szakestünkre, illetve a tolmácstanáraink izgalmas anekdotáit is emlegetni szoktuk, ha olykor-olykor
találkozunk. Nagy izgalommal töltött el, hogy egy olyan, izgalmas,
sokszínű szakmába áshatom bele magam, amely iránt már régóta érdeklődtem, s nem utolsósorban a megélhetésemet is biztosítani tudja.
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KOLLÉGIUMOK
BUDAPEST
Budapesten Karunktól függetlenül működő kollégiumi lehetőségekről a
https://btk.ppke.hu/szolgaltatasaink/kollegiumok/budapest címen tájékozódhatnak.

ESZTERGOM
PPKE Vitéz János Kollégium
A kollégium a történelmi hírű Magyar királyi Vendégfogadó épületében, a Kossuth utca 25.
szám alatt található. A 2016-ban felújított kollégium XXI. századi minőségben, 2 és 3 ágyas
szobákkal várja leendő lakóit.
A tanító- és óvópedagógus képzésben résztvevők kényelmét szolgálja az, hogy a kollégiumtól néhány lépésre található a gyakorlatok helyszíne (gyakorló iskola, egyes óvodák).
A kollégiumból könnyen megközelíthető a vasútállomás, és néhány percre van a buszpályaudvar, ahonnan az ország számos pontjára nagy gyakorisággal indulnak buszjáratok.
Elérhetőség:
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 25.
Ágostonné Apáti Gabriella, kollégiumi referens
E-mail: kollegium@btk.ppke.hu
Tel: +36 70 978 74 82
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ELÉRHETŐSÉGEK
Felvételi információk
E-mail: felveteli@btk.ppke.hu
Honlap: www.btk.ppke.hu

Tanulmányi Osztály
BUDAPEST

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. – Sophianum
Telefon: +36 1 235 3037
E-mail: tanoszt@btk.ppke.hu
ESZTERGOM

2500 Esztergom, Majer István út 1-3. – Iohanneum
Tel: +36 33 413 699/107
E-mail: tanoszt@btk.ppke.hu

HÖK Iroda
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. – PPKE Z épület
E-mail: hot@btk.ppke.hu
Honlap: www.hot.btk.ppke.hu

Nemzetközi Iroda
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. – PPKE Z épület
E-mail: international.office@btk.ppke.hu
Honlap: www.btk.ppke.hu/nemzetkozi

Továbbképzéssekkel kapcsolatos információk
E-mail: szakiranyu@btk.ppke.hu
Honlap: http://btk.ppke.hu/oktatas/szakiranyu
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