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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
a török hódoltság idején, 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 világháborút 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 1992-ben 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. 1999-ben a vatikáni Katolikus Nevelés Kongregációjának határozatával Egyetemünk szentszéki alapításúvá
vált és bekerült a világszerte működő nyolcszáz katolikus

felsőoktatási intézményen belül a szentszéki alapítólevéllel
rendelkező ötvenkét egyetem közé. 2012. február 1-től a Kar
új elnevezése Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar lett,
jelezve ezzel a társadalomtudományi képzési területhez
tartozó szakok számának gyarapodását. Az Egyetemi Tanács
határozata alapján 2013-tól a korábbi esztergomi Vitéz János Kar a Bölcsészet- és 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 Posztgraduális 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 budai Duna-parton, a belvároshoz és a Mikszáth téri telephelyhez közeli
Danubianum (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.).

2. ESZTERGOM
Az esztergomi képzési helyszínünk a Iohanneum, a régi érseki tanítóképző épülete, amely
a város központjában, a Várhegy lábánál, 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 tanulmányi
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, illetve mesterszakos (MA) oklevél birtokában rövid ciklusú képzés
formájában is megszerezhető. A 2022. évi általános felvételi eljárásban az új, 5 éves közismereti tanárképzés kerülhet
meghirdetésre.
Képzési szint

Végzettségi szint

Kreditmennyiség

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

mesterfokozat (MA)

300
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MEGHIRDETETT SZAKOK

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
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár
Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára
Történelemtanár

Specializáció megnevezése
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
-

Munkarend

NAPPALI

MEGHIRDETETT SZAKOK

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
Pszichológia
Újlatin nyelvek és kultúrák – olasz szakirány
Újlatin nyelvek és kultúrák – spanyol 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
filmelmélet és filmtörténet
filozófia
művészettörténet
interkulturális kommunikáció
interkulturális kommunikáció
egyháztörténet
koraújkor-jelenkortörténeti
ókor-középkortörténeti
amerikai tanulmány
germanisztika
magyar nyelvészet
modern magyar irodalom
régi és klasszikus magyar irodalom
olasz-magyar kapcsolatok
fordítás és interkulturális kapcsolatok
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
idegen nyelv (angol) 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
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MEGHIRDETETT SZAKOK

BUDAPEST

Képzési terület

Szak megnevezése

Specializáció megnevezése
MESTERKÉPZÉS (MA)

Anglisztika (angol nyelven)
Arabisztika
Elméleti nyelvészet
Filozófia
Fordító és tolmács (Első nyelv: magyar, Második nyelv: angol vagy olasz,
Választható harmadik nyelv: angol, francia, német, olasz, spanyol)
Francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven)
Klasszika-filológia
Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)
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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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
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)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Politikatudomány (magyar 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
globalizáció
összehasonlító politikatudomány
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)*
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár (2 félév)*
Német nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Olasz nyelv és kultúra tanára (2 félév)*
Dráma- és színházismeret tanár (4 félév)**
Történelemtanár (2 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 műveltségi terület
testnevelés és sport műveltségi terület
idegen nyelv (angol) műveltségi terület
-

Munkarend

NAPPALI

LEVELEZŐ
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TEHETSÉGGONDOZÁS
Karunk biztosítani kívánja, hogy a tehetséges hallgatók külön lehetőséget kapjanak tudásuk
bővítésére és elmélyítésére, valamint az általuk választott témában való kutatásra, képességeik, készségeik további fejlesztésére. A tehetséggondozás két legfőbb pillére a szakkollégium és
a tudományos diákköri tevékenység. Itt szakmailag felkészült, az oktatás mellett tudományos
tevékenységet folytató, motivált oktatók segítik a tehetséges hallgatók szakmai, tudományos
előmenetelét.

STEPHANEUM SZAKKOLLÉGIUM
A Stephaneum Szakkollégium a Kar 2020-ban alapított szellemi műhelye, amely a Kar és az
Egyetem tevékenységét egyaránt szolgálja. A Szakkollégium arra törekszik, hogy keresztény
kiművelt emberfőket képezzen a hazai tudományos, kulturális közélet számára, és képességei
szerint részt vegyen az egyetemes magyar kultúra tevékeny alakításában. A szakkollégium
egyben diákotthon, amely elsősorban a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói
közül toboroz tagokat, de működése nyitott, a PPKE más karainak, illetve más felsőoktatási
intézmények hallgatói is jelentkezhetnek.
Kapcsolat
Cím: 1088 Budapest, Múzeum u. 19.
Telefon: +36 20 319 2487
E-mail: szakkollegium@btk.ppke.hu

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR
A tudományos diákköri tevékenység (TDK-tevékenység) az a sajátos egyetemi munkaterület,
amely a kötelező tanterven kívüli, kutatásra vagy tantárgyfejlesztésre irányuló diák–oktató és
diák–kutató (a továbbiakban: diákkörös–témavezető) együttműködések összességét foglalja
magában. Mint ilyen, a TDK-tevékenység a tudományos pályára való felkészülés, ill. felkészítés
legmagasabb szintjét jelenti a Doktori Iskolát megelőző képzési szakaszban. Karunk hagyományosan az alábbi területeken képviselteti magát:
Humán Tudományi Szekció
Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtár Szekció
Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológia Szekció
Társadalomtudományi Szekció
Kapcsolat
E-mail: tdk@btk.ppke.hu
Telefonszám: +36 70 799 9341
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DOKTORI KÉPZÉS
Akkreditált doktori képzést három tudományterületen nyújtunk: irodalom és kultúra-, nyelv-, valamint történelemtudományok. A képzések helyszíne a budapesti Sophianum.

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 szociolingvisztika,
a magyar leíró nyelvészet, a történeti nyelvészet, 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
széleskörű 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-, társadalomvagy 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
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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
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

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
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
Magyar közigazgatási ösztöndíj
Pázmány Alapítvány Kopits tanulmányi ösztöndíj
Hunyadi János-ösztöndíj, külhoni magyar hallgatók részére
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Doktorandusz ösztöndíj
Nagycsaládos ösztöndíj
KAR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSOK
Kreditkompenzációs ösztöndíj
Pedagógus ösztöndíj
RÁSZORULTSÁGI ALAPON BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK
Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Alaptámogatás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Részletfizetési kedvezmény, és fizetési haladék
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ÖSZTÖNDÍJAK

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA
Szerteágazó nemzetközi oktatási, képzési és kutatási együttműködéseinknek köszönhetően hallgatóink, oktató és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársaink számára lehetőséget
adunk, hogy külföldi tanulmányutakon, részképzésben, nemzetközi konferenciákon, valamint nyelvi és szakmai képzéseken vegyenek részt.

Erasmus+, CEEPUS
Karunk részese az Erasmus+ mobilitási programnak.
Partnereink száma egyre bővül; az Erasmus+ program
keretében több mint 120 felsőoktatási intézménnyel
állunk kapcsolatban. Ennek keretében évente több
mint 100 hallgatónk tölthet el egy szemesztert vagy akár
egy tanévet Európa neves egyetemein. A hallgatóink
körében legnépszerűbb katolikus egyetemek többek
között: Catholic University of Portugal, Catholic Institute
of Higher Studies (Franciaország), Catholic University of
Lyon, Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw,
Catholic University of the Sacred Heart in Milano,
Catholic University of Leuven.
Karunk számára kedvező, hogy a programot kiterjesztették
Európán túli térségekre is, így tovább erősíthettük
örmény, libanoni, jordániai és izraeli cserekapcsolatainkat.
Együttműködünk a közép-európai országok felsőoktatási
intézményei által létrehozott CEEPUS (Central European
Exchange Program for University Studies) csereprogram
hálózattal is.
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Campus Mundi

Partneregyeremi diploma

Külföldi diákok a Pázmányon

Ezzel az ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely
országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot
szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert.

Egyéves külföldi tapasztalatszerzésre nyújt lehetőséget a
kettős formában működtetett angol nyelvű Nemzetközi
Tanulmányok MA képzésünk. A programban résztvevő
hallgatók PPKE diplomájuk mellett francia vagy portugál
egyetemi partnereink oklevelét is megszerzik a kétéves
képzésben.

Karunkon minden évben több mint száz külföldi diák tanul a
Stipendium Hungaricum, az Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak
vagy egyéb ösztöndíjaknak köszönhetően.

Kapcsolat
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 Loránd Kutatói Hálózat) Bolyai ösztöndíjjal támogatott,
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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 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
Az egyetemi könyvtárak feladata minden korban az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges
szakirodalom összegyűjtése, feltárása és a szolgáltatása volt. Ma sincs ez másképp, a digitális
korban is a tanulmányok és a kutatómunka támogatása, valós és virtuális információs
terének a biztosítása jelenti az elsődleges célt.
A korszerű bibliotheca intézménye ezerarcú: hagyományos és elektronikus gyűjteményt
párhuzamosan épít, külső tartalomszolgáltatásokat csatol be, széleskörű együttműködést
folytat más partnerintézményekkel, hozzáférhetővé teszi az új eredményekért versengő
friss tudományos publikációkat és a kulturális örökség dokumentumait, miközben egyénileg
is motiválja olvasóit: szakszerű segítséget nyújt az irodalomkutatáshoz, az adatbázisok
használatához; a helyi, hazai és nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodáshoz.
A PPKE BTK Könyvtára egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, mely az intézmény
küldetésének beteljesülését, a színvonalas oktatást, a hallgatók és kutatók eredményességét
kívánja támogatni saját eszközrendszerével és szolgáltatásaival.

Kapcsolat
btk.ppke.hu/konyvtar
kolcsonzes@btk.ppke.hu

Partnerkönyvtárak
Egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően hallgatóink és oktatóink két jelentős
budapesti könyvtár szolgáltatásait is ingyen igénybe vehetik, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár,
valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája.

Számos elérhető adatbázis
Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról gondoskodik,
emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik, melyek online
formában, távolról is elérhetőek.
Könyvtárunk az intézményben folytatott tudományos kutatások előmenetelét többféle
módon segíti. Munkatársaink szakszerűen gondozzák az intézmény tevékenységét is
reprezentáló oktatói-kutatói bibliográfiákat a Magyar Tudományos Művek Tárában,
gondoskodnak a kutatásokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséről, segítséget
nyújtanak a szakirodalmi információk felkutatásához.
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PÁZMÁNY,
a Te egyetemed!
Forrás: www.btk.ppke.hu

www.btk.ppke.hu
@ppkebtk
@pazmanybolcsesz
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DIÁKÉLET
HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Az egyetemen töltött évek az élet egyik legmeghatározóbb, leginkább inspiratív időszaka. Az egyetemista lét azonban nem
pusztán a tantárgyak teljesítését, a szorgalmi és vizsgaidőszak váltakozását jelenti. Hozzuk ki együtt a legtöbbet a nálunk
töltött éveidből! Célunk, hogy hallgatóként minden általunk nyújtott lehetőséget, szolgáltatást egy helyen megtalálj!

Mit csinálunk?
Kapcsolatot tartunk a Hallgatói Önkormányzattal

Segítséget nyújtunk életvezetési tanácsadás formájában

Az egyetemi életet csak veletek, hallgatókkal együtt
alakíthatjuk, ezért szoros együttműködésben vagyunk
a Hallgatói Önkormányzattal a különböző pályázatok,
ösztöndíjak, valamint kari hallgatói rendezvények területén.

Vannak pillanatok az életben, amikor úgy érezhetjük,
egyedül nem megy. Ilyen pillanatokban fontos, hogy
tudjunk kihez fordulni segítségért. A karunkon működő,
pszichológusokból és kortárs segítőkből álló csapat célja,
hogy segítő kezet nyújtsanak neked ezekben a pillanatokban.

Kollégiumi ügyeket intézünk
Aki keresett már kollégiumi lakhatást, tudhatja, hogy
ez számos kihívással jár. Beiratkozás, be- és kiköltözés,
kollégiumi programok kérdésében fordulj hozzánk, ha úgy
érzed elvesztél a kollégiumi ügyekkel kapcsolatban!

Segítjük a karon működő öntevékeny körök működését
A kari hallgatói élet egyik legszínesebb és legizgalmasabb
része a hallgatói öntevékeny körök világa, legyen szó
színtársulatról, történelmi, vagy politikatudományi
műhelyről. Amennyiben már létező öntevékeny kört
működtettek, vagy még csak az induláson gondolkodtok,
keressetek minket, segítünk!

Hallgatói Szolgáltató Központ
hszk@btk.ppke.hu
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INTRO AD FACULTATEM

A PPKE BTK középiskolásokat célzó programcsomagja
A Pázmány bölcsészkarán már a középiskolás évek alatt megismerkedhetsz az egyetemista életérzéssel! Felkészült hallgatóink a Gimnázium+ program keretében keresik fel a középiskolákat, és találkozhatsz velük a pályaválasztási kiállításokon.
A Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi verseny, valamint a Junior
Egyetem közelebb hozzák a humántudományokat a középiskolás korosztályhoz. A minél sikeres felvételizéshez pedig
érettségi előkészítő tanfolyamainkkal biztosítunk számotokra segítséget.
btk.ppke.hu/intro
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HAGYOMÁNYOK, PROGRAMOK
Pázmány nap
Pázmány Péter, egyetemünk alapítójának tiszteletére
rendezett ünnepség. Ekkor kerül sor a Pázmány-díjak és a
PhD-diplomák átadására.

Szakos kirándulások és szakestek
Szakjaink többsége évente egyszer szakestet szervez, és szakos kirándulásra viszi hallgatóit. Ezeken nyílik lehetőség a hallgatóknak,
hogy jobban megismerjék szakos társaikat, illetve más helyzetekben is találkozzanak oktatóikkal.

Házi és egyetemi futballbajnokság
Házi futballbajnokság általában minden szemeszterben indul,
ahol egy napon keresztül versenghetnek egymással a legjobb
csapatok. Az egyetemi szintű bajnokság a Pázmány Labdarúgó Liga, amely több fordulók, karok közötti évadszintű
eseménysorozat.

Irodalmi pályázat
Az évi rendszerességgel kiírt irodalmi pályázat minden alkalommal új névadót választ, hogy így tisztelegjen egy-egy jelentős, a magyar irodalmi életben meghatározó író vagy költő
szellemi öröksége előtt. A pályázatra bármely hallgatónk
jelentkezhet vers, novella vagy drámai jelenet kategóriában.
Minden tavasszal egy felolvasással egybekötött díjkiosztón a
pályázat nyertesei – szponzoraink jóvoltából – értékes ajándékokkal gazdagodnak.
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A PÁZMÁNY BTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
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 évente megszervezett Küldöttgyűlési választásokon a Kar összes hallgatója
választó és választható.
A HÖK a gólyáknak és a felsőbb éves hallgatóknak egyaránt segít. Keress minket bizalommal, akár tárgyfelvétellel, tanulmányi
ügyekkel, vagy ösztöndíjakkal kapcsolatban merülne fel kérdésed. Nem csak információkat nyújtunk, de mi szervezzük
egyetemi éveid legnagyobb rendezvényeit, többek között a Gólyatábort és a Gólyabált, valamint számos nagyobb kulturális,
sport- és szabadidős eseményt, amelyek felejthetetlenné teszik az itt töltött éveidet. Ha érdekel a munkánk, várunk sok
szeretettel a Hallgatói Önkormányzat HÖK+ programjába, mellyel kezdetekben gyakornokként, későbbiekben pedig tagként
tudsz tevékenykedni a HÖK valamely bizottságában.

TUTOR PROGRAMUNK
A 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 könnyebben
és gyorsabban kaphatnak válaszokat a kérdéseikre. A Tutorok feladata, hogy népszerűsítsék az egyetem nyújtotta szakmai és tudományos rendezvényeket, valamint különböző csapatépítő és tájékoztató események szervezése által bevonják az elsőéveseket a Pázmányos közösségbe. A felvételi ponthatárok kihirdetése után a Tutorok
csoportbeosztás alapján veszik fel a kapcsolatot a frissen felvett hallgatókkal, hogy tájékoztatni tudják őket 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.

GólyaPiknik

Gólyabál

A Hallgatói Önkormányzat által, augusztus végén szervezett
GólyaPiknik az első egyetemi esemény a felvételi ponthatárok
kihirdetését követően, 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. Itt
elsősorban megismerkedhetnek a Hallgatói Önkormányzat
bizottságaival és Küldöttgyűlésével, valamint a szakos
Tutorokkal, akik élményeket és tapasztalatokat osztanak
meg az adott képzésről. Mindenképpen gyere el, ha már a
Gólyatábor előtt megismerkednél pár szaktársaddal és a
Pázmány családias légkörével.

A Gólyabál Karunk legelegánsabb és a legnagyobb múltra
visszatekintő rendezvénye. A dresszkód öltöny és estélyi
ruha. A Hallgatói Önkormányzat külön figyelmet fordít a
különleges tematika kiválasztására (például álarcos bál,
Harry Potter tematika), ami a dekorációban is visszaköszön.
A szponzoroknak köszönhetően értékes ajándékokat rejt
a tombolajáték, melyből a befolyt összeget a szervezők
jótékony célra ajánlják fel. A bálnyitó keringőre minden
elsőéves jelentkezhet. A bálszépe választás igazi báli
légkört és izgalmat kölcsönöz az estének. A jó hangulatért a
konferansziék mellett a meghívott fellépők, ismert előadók
felelnek.

Gólyatábor

Pázmány Kultúrbisztró

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 hallgatók megismerkedhetnek a tanórákon kívüli
szakmai és tudományos lehetőségekkel is. Az eseményen
a gólyáknak lehetőségük van egy-két egyetemi oktató
előadását is meghallgatni. Esténként kulturált zenés-táncos
mulatság keretein belül szórakozhatnak a résztvevők.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gólyatábor valóban
egy életre szóló élmény legyen az elsőévesek számára. A
későbbi években bármelyik hallgató jelentkezhet a táborba
különböző szervezői pozíciókra.

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

LÉGY AZ
EGYETEMI
ÉLETÜNK
AKTÍV
SZEREPLŐJE!
Az egyetem nem csak az előadásokról és a
vizsgaidőszakokról szól. Számos lehetőség áll
rendelkezésedre, hogy bekapcsolódj az egyetemi
és hallgatói életbe, mindezzel gazdagítva
tapasztalataidat a Pázmány BTK-n.
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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 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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KOLLÉGIUMOK
BUDAPEST
Barat Szent Magdolna Zsófia Kollégium
Legújabb kollégiumunk a BTK Sophianum épületének szomszédságában várja Karunk hallgatóit. Az 1800-ban Párizsban létrejött Szent Szív Társaság alapítójának, Barat Szent ZsófiaMagdolnának a nevét viselő kollégium 2020-ban teljeskörű felújításon esett át. Az impozáns,
klasszicista stílusú épület 2, 3 és 4 ágyas szobákkal várja nemzetközi és magyar hallgatóinkat. Itt működik karunk Stephaneum Szakkollégiuma is, mely a kollégiumi lakhatás mellett
tehetséggondozási tevékenységet is biztosít a hallgatók számára.
A Kar és az Egyetem épületeinek, valamint a nyüzsgő Belváros közelsége számos előnnyel
jár az egyetemista fiatalok számára. A közelben étkezési és szabadidős lehetőségek, múzeumok, könyvtárak és közlekedési csomópontok találhatók.
Kapcsolat:
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: hszk@btk.ppke.hu

ESZTERGOM
PPKE Vitéz János Kollégium
A kollégium Esztergom belvárosában, 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.
Kapcsolat:
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 25.
E-mail: kollegium@btk.ppke.hu
Telefon: +36 70 978 7482

www.btk.ppke.hu
@ppkebtk
@pazmanybolcsesz
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MIÉRT SZERET

Visszaemlékező gondolatok Karunk öregdiákjaitól

Kitty Bich Thuy Ta | író, a Blade Runner
2049 amerikai sci-fi produkciós asszisztense
„A gólyatábor és a gólyabál az, amire mindig mosolyogva
gondolok vissza. A gólyatáborban ismertem meg a
csoporttársaimat, és köztük azokat is, akik még a mai napig
elengedhetetlen részei az életemnek. A gólyabál pedig
számomra nem csupán egy sima bált jelentett, hanem egy
nagy családi-baráti összejövetelt, ahol az ember feszengés
nélkül, tényleg jól érezhette magát.”

ALUMNI PROGRAM
A pázmányos öregdiákok egyre bővülő köre egyre több felelősséget jelent karunk számára.
A végzett egyetemisták hírvivői egyetemünknek, mert aki egyszer pázmányos, mindörökre
az marad, bárhová is sodorja az élet. Fontos, hogy intézményünk az oklevél megszerzése
után is kapcsolatot ápoljon volt hallgatóival. Büszkék vagyunk, hogy egykori hallgatóink jól
érvényesülnek választott pályájukon, és diplomájuk birtokában megtalálják számításukat
az életben. Az egyetem kapuján kilépve ugyanakkor nem szabad elfelejteni, az egyetem, az
oktatók mindig visszavárnak!
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Bosznai Tibor | kulturális menedzser
„Sokszor hallani, hogy a vállalati életben új munkafolyamatok
szükségesek: vagyis ma már nem lehet előre felkészülni
szakmákra, a feladatokra. Éppen ezért kerül előtérbe a
kreativitás és a kritikai gondolkodás. Viszont pont ezekre a
területekre a bölcsészkaron 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.”

TTÉK A PÁZMÁNYT?
Altusz Kristóf | diplomata

Lukács Alexandra | kommunikációs menedzser,
coach

Schandl Veronika | egyetemi oktató
„Különleges élmény volt, hogy a tanárok odafigyeltek ránk –
hogy a Pázmány sosem volt tanítógyár. Olyan professzorok
is tudtak a diákokról, akik sosem tanították őket… és ez a
személyes odafigyelés nemcsak a legjobb hallgatókra terjedt
ki. Különösen az angol szakon diákként is láttuk, hogy a
professzoraink jóban vannak, megbeszélik a tapasztalataikat,
és szerintem ez a baráti kollegialitás nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a tehetséges diákokra többen is felfigyeltek, illetve az
akadályokat nehezebben vevőkre többen is vigyáztak.”

„A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen eltöltött öt évem
biztos alapot nyújtott ahhoz, hogy úgy az angol, amerikai,
mint a német műveltség olyan fokát elsajátítsam, amely
révén a mindennapi munkámban a boldogulás könnyebben
megy, hiszen az irodalom és a történelem megismerése
kiváló iránytűként szolgál az egyes nemzetek megértésénél,
gondolkodásuk és részbeni cselekedetük mögötti
motivációk feltárásánál.”

„Pázmányos éveim életem egyik meghatározó időszaka volt. Ha
mindenképpen ki kell emelnem valamit a tanulás és a fejlődés
mellett, az a közösség lenne. Azóta sem találkoztam ennyire
szenzációs környezettel. Egy elfogadó, befogadó közeg, ahol olyan
ismeretségek alakultak, amelyek a mai napig meghatározóak,
sokakkal napi kapcsolatban és szoros barátságban maradtunk. Az
összefogás és a hallgatói közösség tényleg életre szóló!”

Carla Chlela | régész

Kéri Dénes | doktorandusz

Matsuzaki Diána | kommunikációs vezető

„Ha újra kellene csinálnom, ugyanazt az utat választanám
és ugyanazokat a döntéseket hoznám, mert az itteni képzés
egyike volt a legjobb tapasztalataimnak. Azt tanácsolnám
első éves önmagamnak, hogy élvezz és élj meg minden
pillanatot úgy, ahogy van, ne aggódj és ne gondold túl, hogy
mi következik, mivel aztán az végül mégis megtörténik.”

„A Pázmányon töltött éveim egyik legmeghatározóbb eleme
az összetartás volt. Ezt tapasztaltam a felsőbb és alsóbb éves
szaktársakkal kialakított szoros kötelékekben. Ugyanilyen
fontos és örömteli élmény volt látni azt is, hogy a tanárok
barátságos viszonyt ápolnak egymással és velünk, hallgatókkal
is. Elsősorban emiatt érzem megtiszteltetésnek, hogy óraadóként
visszakerülhettem ebbe a nyitott és elfogadó közösségbe!”

„Latin-kommunikáció szak – szokatlan szakpár, de pont nekem való.
Életre szóló élmény volt a klasszika-filológia nagy neveitől tanulni
(sikeresen vagy kevésbé sikeresen), és a jövőt – mai jelenünket –
meghatározó egyik legfontosabb tudományával/gyakorlatával
megismerkedni. Horatiust hallgatni Borzsák tanár úrtól (és valami
bődületes véletlen folytán „igen jelest” kapni – úgy éljek, egy
Arany-ballada miatt!), és beszédtechnikát Tomasevics Zorkától, aki
olyan alapokat tanított meg, amelyek a mai napig meghatározzák a
munkámat.”
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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
Telefon: +36 33 413 699/107
E-mail: tanoszt@btk.ppke.hu

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

Nemzetközi Iroda
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. – Sophianum
E-mail: international.office@btk.ppke.hu
Honlap: www.btk.ppke.hu/nemzetkozi

Továbbképzések
E-mail: szakiranyu@btk.ppke.hu
Honlap: btk.ppke.hu/oktatas/szakiranyu

Hallgatói Szolgáltató Központ
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. – Sophianum
E-mail: hszk@btk.ppke.hu
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