Bemutatkozás
MIÉRT KOLLÉGIUM?

Mert a kollégiumok nemcsak a hasonló érdeklődésű,
hasonló korú embereket gyűjtik össze, hanem az
együttlakással olyan közösséget teremtenek, amelyekben életre szóló barátságok szövődnek.
A KOLLÉGIUMI ÉLET NAGYSZERŰ!

– vallja minden olyan diák, aki a középiskola után
távol a szülővárosától kezdi meg valamilyen
egyetemen a tanulmányait. Ilyenkor kénytelen
valamilyen szálláslehetőség után nézni, és legtöbbször a kollégium adódik, mint a legolcsóbb,
legpraktikusabb lakhatási lehetőség.

MIÉRT ÉPPEN A PPKE
VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUMA?
A Vitéz János Kollégium XXI. századi minőségben
szolgálja hallgatóink igényeit. A kollégiumunkban
lehetőség van tanulásra, szemináriumi és egyéb
dolgozatok elkészítésére, valamint kikapcsolódásra
és pihenésre. A Vitéz János Kollégium az evangéliumi szeretet jegyében méltó otthonról gondoskodik
azoknak a fiataloknak, akik a keresztény erkölcsi
normákat magukra nézve elfogadják és betartják.
A tanító és óvópedagógus képzésben résztvevők
kényelmét szolgálja az, hogy a kollégiumtól
néhány lépésre található a gyakorlatok
helyszíne (gyakorló iskola, egyes óvodák).
Jól megközelíthető a kollégiumból
a vasútállomás, és csupán néhány
percre van a Buszpályaudvar. Buszjáratok nagy gyakorisággal indulnak
az ország számos pontjára, vonatok is félóránként mennek
a főváros felé.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

A PPKE BTK esztergomi képzési helyén,
a Iohanneum épületében tornaterem, a városban uszoda várja a sportolni vágyókat. 5
db kerékpár áll a kollégisták rendelkezésére.
HALLGATÓI ÉLET

Milyen szolgáltatásaink vannak?
♦♦ 72 férőhely, kétágyas és háromágyas szobák
♦♦ 2 akadálymentesített lakószoba
♦♦ 1 akadálymentesített vizesblokk
♦♦ korszerű vizesblokkok (a folyosókon)
♦♦ korszerű hallgatói konyha két tűzhellyel,
2 mosogatóval
♦♦ barátságos étkezőhelyiség
♦♦ mosókonyha
♦♦ televízióval, számítógépekkel felszerelt
tágas közösségi helyiség
♦♦ társalgók
♦♦ tanulószoba
♦♦ vasalók, porszívók, vízmelegítők, mikrohullámú sütők, szendvicssütők, kávéfőzők
állnak a hallgatók rendelkezésére
♦♦ értékmegőrző
♦♦ barátságos, zárt udvar
♦♦ WIFI elérhetőség az épület egészében

A kollégiumi társalgóban csocsóasztal, pingpong asztal, társasjátékok állnak rendelkezésre. Emellett közös főzést, sütést, kézműves
foglalkozásokat, előadásokat, társasjáték és
mozi esteket, közös sétákat, vidám programokat (Kvíz-kedd) szervezünk lakóinknak.

RÉGÉSZETI ÖNKÉNTES LEHETŐSÉG

Az esztergomi hallgatók betekintést nyerhetnek, és önkéntes munka keretében részt is
vehetnek a Kar régészeinek munkájában, mely
Esztergomban, a várhegy oldalában zajlik.

ÉS MINDEZT MENNYIÉRT KÍNÁLJUK?
A környéken lévő kollégiumok közül az egyik legolcsóbb szálláslehetőséget biztosítja a Vitéz János
Kollégium. Mindezekért a szolgáltatásokért a kar jelenleg az állami ösztöndíjas hallgatóktól 9.250 Ft/hó,
az önköltséges képzésben résztvevőktől 23.000 Ft/hó térítési díjat kér, mely a kulturált környezetet,
a komfortfokozatot és a közösségi életet figyelembe véve kedvezőnek mondható.

CÍMEK ÉS INFORMÁCIÓK:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Vitéz János Kollégium
Cím: 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 25.
Telefon: +36 33 413 651 | Fax: +36 33 413 493 | E-mail: kollegium@btk.ppke.hu
Kollégiumi referens: Ágostonné Apáti Gabriella | E-mail: apati.gabriella@btk.ppke.hu
A jelentkezés feltételiről bővebb információt találhat honlapunkon:
www.btk.ppke.hu
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