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2010. november 10-én sor került a PPKE BTK
elvé
f
e
l
e
történetének első tömegfotózására, melyen
v
hírle
K
a kar hallgatói, oktatói és dolgozói vettek
T
KE B
P
részt. A fényképek hamarosan megtekintheP
A

Köszönto!

Kéthetente péntekenként megjelenő elektronikus hírlevelünkben tájékoztatást adunk minden a PPKE Bölcsészkara
iránt érdeklődő számára. Az aktuális hírek, információk
mellett a kar életébe is betekintést nyújtunk.
Ω

Friss
Rádiósaink az iszapkatasztrófa
helyszínén. Tizennyolc hallgatónk
ajánlotta fel önkéntes munkáját
a Szabad Rádiók Magyarországi
Szervezete által Devecseren működtetett rádióállomáson.
bővebben 
Magánevangéliumok. Ezzel a címmel jelent meg egy ifjú
pázmányos hallgató, Kaj Ádám első kötete, amelynek könyvbemutatóját 2010. november 24-én 16 órakor rendezik meg egyetemünkön. A verseskötet témájához kapcsolódik Leskó Róbert
hallgatónk fótókiállítása is, amelyet november 22-től tekinthetnek meg az érdeklődők. bővebben 
Számos kitüntetést kaptak a egyetemünk tanárai a nemzeti
ünnepen. Karunkról M. Kiss Sándor egyetemi tanár, a Történelemtudományi Intézet vezetője kapott 1956-os emléklapot
a köztársasági elnöktől. bővebben 
Ω

tők a kari honlapon.

btk.ppke
.hu

Nyílt nap
2010. november 25. (csütörtök)
Helyszín: Stephaneum
Program
8.30–14.00
Nyílt órák
9.30–13.30
Campus túrák óránként
9.30–13.30
Játék – Fedezd fel a Campust!

9.30–14.00
Szakos tájékoztató előadások (BA/MA)
10.00–14.00
Mintaelőadások
Részletes információ honlapunkon olvasható.
11.30–12.00
Központi tájékoztató
Helyszín: Stephaneum, Auditorium Maximum
A Stephaneum aulájában folyamatosan látogathatjátok
intézeteink, tanszékeink és szervezeti egységeink standjait,
részletes információkat kérhettek munkatársainktól.
Bővebb információ karunk honlapján található.
Eredményes böngészést és hasznos részvételt kívánunk!

Ω

Ötletek
továbbtanuláshoz
Továbbtanulás előtt állsz? Érdemes végiggondolnod
az alábbiakat.
Mi vezéreljen a szakod és a jövőbeni szakmád megválasztásakor?
a) Meg kell határoznod az érdeklődési körödet, azaz azt kell
megállapítanod, mit szeretsz csinálni, mivel szeretnél a jövőben
foglalkozni, és mi az, ami egyáltalán nem neked való.
b) Ellenőrizd az aktuális munkapiaci trendeket, valamint keress
különböző típusú felméréseket és kimutatásokat, például
„a jövő szakmái” témában!
c) Ismerkedj meg a posztgraduális képzések és a felsőoktatási
intézmények oktatási ajánlataival!
• Válaszd ki azokat a képzési irányokat, melyek érdekelnek,
gyűjtsd össze a témával kapcsolatos további információkat, az adott szak vagy specializáció keretén belül
ajánlott tantárgyakat! Látogasd meg az állásbörzéket, járj
el az egyetemek által szervezett nyílt napokra! Kérdezd
az ismerőseid, akik már továbbtanulnak, ellenőrizd a felvételi követelményeket, melyeket majd teljesítened kell!
• Érdeklődj a szakmai gyakorlatok felől, majd ellenőrizd azokat a lehetőségeket, melyeket a felsőoktatási intézmény
kínál! (Ezek általában tudományos vagy külföldi ösztöndíjak, illetve a karrieriroda tevékenységi körébe tartozó
segítségnyújtás a tanulmányok ideje alatt.) Ne felejtsd
el, hogy minél több információ van a birtokodban, annál
könnyebben tudsz majd döntést hozni!
Hírlevelünk következő számaiban további tanácsokat találhatsz.
Ω

Naprakész információkkal, hírekkel várunk honlapunkon: btk.ppke.hu. Kérdéseiddel, észervételeiddel, ötleteiddel fordulj hozzánk a kerdes@btk.ppke.hu e-mail címen!
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A PPKE BTK hírlevele felvételizőknek
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A Campus

A PPKE BTK 1994-ben költözött Budapestről Piliscsabára,
a fővárostól 24 km-re a Pilis-hegy lábához, a 21 hektárnyi
területű campusra. A vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető, festői környezetben fekvő természetvédelmi
terület a budapesti agglomeráció része.
Aktuális számunkban a Iustineum és a Catharineum épületét
mutatjuk be.
Iustineum
A Campus főbejáratához legközelebb eső épületet 2005-ben újították
fel Bata Tibor építész tervei alapján.
Az eredeti épület keletkezésének
dátuma ismeretlen, de egy
1906-ban készült fénykép tanúsága
szerint, akkor már állt és a Perczel
Mór laktanya tábori kávéházaként
működött. A felújítás után az épület homlokzata a régi formákat ötvözi a jelenkor igényeivel.
Az épületben a Kommunikáció Intézet működik.
Catharineum

A következő épület a
Catharineum, amely az egyetemisták védőszentjéről,
Alexandriai Szent Katalinról kapta nevét. Az épület
jelenlegi formája Bata Tibor
építész munkája.
Az alsó két szinten tanári szobák és szemináriumi helyiségek
sorakoznak. Az épületben a Tanárképző Intézet kapott helyet.
A tetőtérben, a harmadik szinten tíz vendéglakás van kialakítva
a Karra látogató szállóvendégek és vendégtanárok részére.
A negyedik szinten egy kilátó található, ahonnan a Campus
egész területét át lehet tekinteni.
A Campus bemutatása következő számunkban folytatódik.
Ω

Diákszemmel
Puskás Péter egy televíziós vetélkedőműsorban tűnt fel és sokak
kedvence lett. Azóta láthattuk őt
színházban, musicalekben, segélykoncerteken, sőt legutóbb még
a félmaratonon is, igaz ott futva.
A Pázmány Campuson mindenki
szeretettel és büszkén fogadja
az ifjú sztárt, sajnos mostanában
ritkán látjuk, ennek okairól is
megkérdeztük Pétert.
Amikor felvételiztél a PPKE BTK-ra milyen célok vezéreltek?
Milyen szakokon végzed tanulmányaid?
Elsőként a művészettörténet szakra szerettem volna bekerülni,
de a felvételin rájöttem, hogy ez nem nekem való. Óriási szerencse volt, hogy kihagyhattam egy évet, szerintem mindenkinek kellene egy ilyen szabad év, mielőtt egyetemre megy.
Az angol-magyar szakot jelöltem meg a következő felvételinél
és mindkettőre sikerrel be is jutottam. Nővérem és unokanővérem is itt végzett és úgy látom nem bánták meg, egészen
normális figuráknak tünnek. Ezért jöttem ide, a hely varázsa
meg tagadhatatlan.
Hogyan tud egy ismert és sokat dolgozó sztár még egyetemi
tanulmányokat is folytatni?
Nagyon nehezen. Nem titok, de hála a Tanulmányi Osztály segítőkészségének azért valahogy sikerül.
Szert tettél igazi barátokra a Pázmányon?
Nagyon szerettem az egyetemre járni és legfőképpen a közösség miatt, sok barátom van azóta is, a lovagrendet meg szerintem ma is emlegetik, bár nem kaptam sajnos lovagi státuszt.
Miért ajánlanád a most felvételizőknek, hogy Piliscsabára jöjjenek tanulni?
Gyönyörű helyen van, nagyon jó és erős a közösség és nem
utolsó sorban jók a tanárok. Nekem több olyan oktatóm volt itt
akiket nagyon szerettem és tiszteltem. Hiányzik is az egyetemi
lét, de ez van.
A teljes interjú megtalálható a kari honlapon.
Ω

Életpálya
Tanácsadó Iroda
A hírlevél előző számában általánosan írtunk irodánk szolgáltatásairól, most pedig közvetlenül Hozzád szólnánk két számodra
is igénybevehető szolgáltatásunk bemutatásával.
A pályaorientációs tanácsadás segíthet önismereted elmélyítésében, a pályaismereted növelésében, ezzel segítve a megfontoltabb, több szempontból is mérlegelt döntéshozatalt.
A tanácsadáson olyan életpályatervet készítünk az önismeret
és a munka ismeretének segítségével, ahol az egyén élni tud
képességeivel, ki tud teljesedni, jól érzi magát és elégedett.
A tanácsadás mindig csak az irányok kialakításában segít, konkrét hivatást, szakmát nem ajánl. Ha a probléma összetettebb
és sok a belső bizonytalanság, akkor az érdeklődőt továbbirányítjuk egyéb tanácsadási formáinkra.
Ha diákmunkáink iránt érdeklődnél, feliratkozhatsz levelezőlistánkra az eti@btk.ppke.hu címen, így hetente tájékoztatunk
az aktuális lehetőségekről.
Elérhetőségeink:
Füle Ágnes – pszichológus
fule.agnes@btk.ppke.hu, +36 26 375 375 /2036-os mellék
Gulyás Eszter Zsuzsa – irodavezető
gulyas.zsuzsa@btk.ppke.hu, 2031-es mellék
Illés Honoráta – diáktanácsadó
illes.honorata@btk.ppke.hu, 2035-ös mellék
Ω

Tiéd a világ!
Karunkról évente közel 100 hallgató utazhat külföldre valamely
mobilitási program keretében. Partneregyetemeink száma
évről évre növekszik, jelenleg közel 70 külföldi intézménnyel
állunk kapcsolatban.
Karunk immár 10 éve vesz részt az ERASMUS programban, tagja
a CEEPUS programnak, és a 2008–2009-es tanévben sikerrel
pályáztunk a Norvég Alap által finanszírozott mobilitási csereprogramra.
A külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel kapcsolatban részletes
információt találsz a Nemzetközi és Pályázati Osztály honlapján.
Ω

Naprakész információkkal, hírekkel várunk honlapunkon: btk.ppke.hu. Kérdéseiddel, észervételeiddel, ötleteiddel fordulj hozzánk a kerdes@btk.ppke.hu e-mail címen!
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Szakajánló

Alap- és mesterképzéseinket bemutató rovatunkban a Keleti
nyelvek és kultúrák BA, az Arabisztika MA és a Vallástörténet
MA szakkal ismertetünk meg Benneteket.
Keleti nyelvek és kultúrák alapképzés (BA)
Célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is bíró szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika
területén, betekintést nyerve az ókortudományba. A végzettek
kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek ahhoz,
hogy tanulmányaikat a mesterképzésben (MA) folytassák.
A hallgatók áttekintést nyernek a szakiránynak megfelelő terület történetéről és művelődéstörténetéről. Megismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés
általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Az alapképzés két szakirányon – arabon és hebraisztikán – folyik.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a Mediterráneum
és a Közel-Kelet történeti, elsősorban ókori és középkori nyelvei
és kultúrái iránt érdeklődnek, akik rendelkeznek a szakirodalom olvasásához nélkülözhetetlen modern nyelvi ismeretekkel
valamely világnyelven (elsősorban angol), továbbá hajlandók
a klasszikus héber, illetve arab nyelv elsajátítására.
A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
• egy keleti nyelv legalább középszintű, egy másik keleti
vagy ókori nyelv alapfokú használata,
• megszerzett ismereteik írásban és szóban magyarul történő hatékony használata,
• a megszerzett információk, a megismert érvek és elemzések különböző nézőpontok szerinti bemutatása, átgondolása,
• szövegkezelés: elemzés, értés, alkotás,
• adaptivitás, precizitás,
• általános műveltség,
• a társadalmi életben való tájékozódási képesség.
Orientalisztikai és Ókortörténeti Intézet
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon, fax: +36 26 375 375 /2936
E-mail: orientalisztika@btk.ppke.hu

Arabisztika mesterképzés (MA)
Célja az arab világ kultúrájához, történelméhez, jelenéhez
értő, arabul jól tudó szakemberek, mind az arabisztika, mind
az iszámtudomány műveléséhez, oktatásához, a róla szóló
ismeretek terjesztéséhez értő, szakéretői tevékenység ellátására
képes személyek képzése.
A képzést azoknak ajánljuk, akik a világ e nagy, Atlanti óceántól Kína határáig húzódó térsége iránt érdeklődnek, és akik
munkájuk során nem sajnálják a fáradságot az arabon kívül más
nyelvek alacsonyabb, illetve magasabb szintű elsajátításához.
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak a keleti
nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab szakiránya. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve
kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások,
hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása: iszlámtudomány
minor program (50 kredit).
Szóbeli felvételi
A felvételin írásban és szóban kell bizonyítani az arab nyelvű
ismeretek szükséges szinten való elsajátítását, a Közel- és
Közép-Kelet térségét illető tájékozottságot.
Orientalisztikai és Ókortörténeti Intézet
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon, fax: +36 26 375 375 /2936
E-mail: orientalisztika@btk.ppke.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

Vallástörténet mesterképzés (MA)
A vallástörténeti oktatásban cél a kutatás és az oktatás profes�szionális szintű művelésére alkalmas szakemberek képzése.
Ezen szakemberek a társadalom történeti kutatásával kapcsolatos különböző területeken képesek működni, hatékonyan
hozzájárulni a társadalmi önismerethez, alkalmasak továbbá
a kutatás és az oktatás professzionális szintű művelésére.
A mesterszak Általános vallástörténet szakiránya nem egy-egy
vallás történetét kívánja adni, hanem megmutatni történelem
és vallás kapcsolatát, a történelem eseményeit, egyes korok
és kultúrák társadalmi jelenségeit az adott kultúra vallás(ai)nak,
ember- és társadalomképének oldaláról megközelítve.
A Vallástörténet MA szakra azoknak érdemes jelentkezni, akik
rendelkezni szeretnének a szakma műveléséhez szükséges
magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással
Teljes kreditértékükkel számítanak a felvételnél a következő
tanulmányok: történelem, ókori nyelvek és kultúrák, keleti
nyelvek és kultúrák BA szakok és korábbi főiskolai, egyetemi történelem, hebraisztika tanulmányok, a történelem,
hebraisztika BA minor programok (50 kredit).
A felvételnél ugyancsak beszámíthatók az egyes szakirányokat
megalapozó ismeretekből (történelem, művelődéstörténet,
egyetemes kultúratörténet, szociológia, filozófia, vallások
története, héber nyelvi ismeretek) más szakokon illetve képzési
területeken végzett, legalább 50 kredit értékű tanulmányok.
Orientalisztikai és Ókortörténeti Intézet
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon, fax: +36 26 375 375 /2936
E-mail: orientalisztika@btk.ppke.hu
Ω

Bemutatkoznak mesterszakjaink
Bemutatkoznak mesterszakjaink címmel előadássorozat
indult hallgatóink és érdeklődők számára. A résztvevők
széleskörű tájékoztatást kapnak a szak előnyeiről, lehetőségeiről (pályázatok, külföldi ösztöndíjak, kutatási lehetőségek). Az előadássorozatot a 2010/2011-es tanévben
heti-kétheti rendszerességgel keddenként tartjuk meg.
Következő előadásaink:
2010. 11. 16. Anglisztika
2010. 11. 23. Történelem, Történelemtanár, Vallástörténet
Részletes információ honlapunkon található.

Játék
Az alábbi kérdésekre várjuk a választ:
• Mikor lesz a PPKE BTK-n a Nyílt nap??
• Hol készítenek műsort a Pázmány Rádió önkéntes
műsorvezetői?
• Milyen programok keretében lehet hallgatóinknak
külföldre utazni? (legalább 2 db)
A helyes választ beküldők között havonta értékes
ajándékokat sorsolunk ki.
A megfejtést a csorba.erika@btk.ppke.hu címre várjuk.

Naprakész információkkal, hírekkel várunk honlapunkon: btk.ppke.hu. Kérdéseiddel, észervételeiddel, ötleteiddel fordulj hozzánk a kerdes@btk.ppke.hu e-mail címen!
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