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Mit kínálunk?  
 

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR OSZTATLAN MA SZAK 
 

Tanári végzettséget adó öt éves, nappali tagozatos 

képzés. A pedagógiai képzési modult a PTE biztosítja. 
 

Végezhető egyszakos (200 kredites hittanár) és két-

szakos (100 kredit hittanár + 100 kredit magyar vagy 

történelem vagy angol vagy német vagy médiatanár) 

formában is. 
 

Az egyszakos képzés középiskolai, illetve egyházi 

iskolai hitoktatásra képesít, a kétszakos képzés a köz-

ismereti tanári szak mellett a kötelezően választható 

általános iskolai, illetve plébániai hittan tanításához 

nyújt képesítést. 
 
 

TEOLÓGIA OSZTATLAN MA SZAK 
 

Állami ösztöndíjas, öt vagy hat éves képzés. 
 
 

A 10 féléves (nappali és levelező tagozatos) képzés a 

teológia tudományos igényű művelésére, oktatására, 

illetve szakértői feladatokra készít fel. 
 

Akik a teológia magas szintű ismeretét plébániák ellá-

tásában, önálló lelkipásztori munkákban szeretnék ka-

matoztatni, a 4. félév végén a lelkipásztor szakirányt 

választhatják (csak nappali tagozaton, 12 félév).  
 

KATEKÉTA–LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK 
 

Állami ösztöndíjas, hároméves képzés keretében, nap-

pali és levelező tagozaton végezhető. 
 
 

A lelkipásztori munkatárs szakirányon olyan plébániai 

munkatársakat képzünk, akik közreműködnek egy-

egy plébánia, közösség igazgatási, szervezői, paszto-

rális feladatainak ellátásában.  
 

Képzéseinkről bővebben ld. a honlapunkon! 

Jelentkezés  
 

Hittanár + közismereti tanár szakpáros képzésre az ál-

lami képzésekkel azonos módon és feltételekkel, a 

felvi.hu-n keresztül kell jelentkezni.  

Katekéta BA, teológia MA és egyszakos hittanár-

nevelőtanár MA szakokra viszont közvetlenül is lehet 

jelentkezni a főiskolán a jelentkezési lap és mellékle-

teinek benyújtásával. Közvetlen jelentkezéssel a fel-

vételi eljárás ingyenes, a jelentkezési határidő pedig: 
 

 MÁJUS 29. 

Jelentkezési lap 
beszerezhető az információs irodán:  

7625 PÉCS, HUNYADI J. U. 11.  

kérhető a 

(20) 333 11 33  

telefonszámon vagy letölthető a főiskola honlapjáról:  

www.pphf.hu 



Állami ösztöndíj  
Minden hallgatónk, aki még nem merítette ki a felső-

oktatásban igénybe vehető támogatott féléveit, állami 

ösztöndíjjal tanulhat (a BA képzésben 8, az MA kép-

zésben 12, lelkipásztor szakirányon 14 félévig), az 

állami ösztöndíjas félévekben minden hallgatói jutta-

tásra is jogosultak. 

Az állami ösztöndíj igénybe vételének egyetlen felté-

tele, hogy a rendes képzési idő másfélszeresén belül 

diplomát kell szerezniük. (A belföldi munkavállalási 

kötelezettség a hitéleti képzésekre nem vonatkozik.) 
 

A diploma  
Képzési szakjaink akkreditáltak, az általunk kibocsá-

tott diploma államilag elismert BA (főiskolai), illetve 

MA (egyetemi) szintű képzettséget tanúsít. 

A diploma megszerzésének feltétele a tanulmányi 

programok teljesítése, diplomadolgozat készítése és 

megvédése, továbbá egy élő nyelvből C típusú közép-

fokú nyelvvizsga igazolása. 

Nyelvvizsga  
Főiskolánk a Theolingua nyelvvizsgarendszer akkre-

ditált vizsgaközpontja, ahol bárki államilag elismert 

nyelvvizsgát tehet angol, német és olasz nyelvekből. 

E nyelvekből hallgatóink számára ingyenes tanfo-

lyamokat és nyelvvizsgára felkészí-

tőket biztosítunk. A részletekért láto-

gasson el honlapunkra! 
 

Hallgatói juttatások  
Hallgatóink ugyanolyan juttatásokra jogosultak, mint 

az állami felsőoktatási intézményekben tanulók: diák-

igazolványra, tanulmányi ösztöndíjra, szociális támo-

gatásra, támogatott kollégiumi férőhelyekre. 

Az elmúlt években a tanulmányi ösztöndíjak az 

eredményektől függően havi 18.000-36.000 Ft, a szo-

ciális támogatások 7.000-24.000 Ft között alakultak. 
 

Könyvtár  

Mintegy harmincezer kötetes könyvtárunk a régió 

egyetlen teológiai szakkönyvtára. A kutatómunkát 

olvasótermi szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés, hazai 

és nemzetközi adatbázisok elérése segíti. 

Kollégiumi elhelyezés  
Minden hallgatónkat el tudjuk helyezni saját kollégiu-

munkban, sőt az egyetem más karairól is várjuk azo-

kat, akik keresztény szellemű kollégiumban szeretné-

nek lakni. A havi díj (elhelyezéstől függően) 11.000-

15.000 Ft között alakul. 

Közösségi élet  
A főiskola nagy súlyt fektet a hallgatókkal való sze-

mélyes törődésre és a jó közösségi élet megteremtésé-

re. Ezt szolgálják többek között a lelkigyakorlatok, 

kirándulások, sport- és kulturális rendezvények, vala-

mint a hallgatói öntevékenységek támogatása. 

Szakkollégium és Tehetségpont 
A Berényi Zsigmond Szakkollégium a főiskola tehet-

séggondozó műhelye. Olyan fiatalokat gyűjtünk itt 

közösségbe az egyetem karairól, akik saját szakterüle-

tük mellett a teológia iránt is érdeklődnek, és nyitottak 

a társadalmi kérdések több oldalú megközelítéseire.  

A főiskola emellett regisztrált Tehetségpont is, amely 

a középiskolai és a hallgatói korosztálynak is rendsze-

resen szervez izgalmas tehetségtáborokat. 


