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Kedves Felvételizők!

Remélem, hogy rövidesen jókedvvel és barátsággal kö-

szönthetjük egymást az immár negyedszázados Partiumi 

Keresztény Egyetemen. Természetesen én is és kollégá-

im is tudjuk, hogy egy felsőoktatási intézmény életében ez 

sem emberi (evilági), sem pedig isteni (örökkévaló) mér-

tékkel mérve nem „nagy idő”. Ezzel együtt mégis úgy gon-

doljuk, hogy ezt a huszonöt esztendőt ki- és meg lehetett 

tölteni olyan tartalommal, amelyről ma érdemes, sőt kell 

is beszélni, és amelyről az itt következő oldalak ízelítőt 

adhatnak Önöknek.

Olyan információgazdag térképet tart a kezében az Olvasó, amely segít kedvet 

ébreszteni és tájékozódni abban a tekintetben, hogy Egyetemünk milyen alap- és 

mesterképzéseket, valamint milyen kiegészítő lehetőségeket kínál. Eszmélésünk 

kezdetétől fogva az oktatás, a nevelés és a tudományos kutatás egységét valljuk, 

ezért egyaránt figyelmet fordítunk az oktatásfejlesztésre, a Partium kulturális 

életében való aktív jelenlétre és a tudományos kutatásra. Egyetemünkön tíz ku-

tatóintézet- és műhely keretében folytatunk tudományos munkát, amelynek ered-

ményeit visszaforgatjuk az oktatásba, és amelybe rendszeresen bevonjuk a tehet-

séggondozó programjainkban részt vevő hallgatókat is. Az elmúlt években több 

száz tudományos kutatást, kulturális és művészeti programot, valamint oktatás-

fejlesztési projektet valósítottunk meg, amelyek közül a legutóbbi a munkaerőpia-

ci érvényesülésre készített fel 300 hallgatót. Nemzetközi kapcsolatainkat illetően 

sincs okunk restelkedni, annál is inkább, mivel anyaországi partnerintézményeink 

segítségével az egyetemi oktatás legmagasabb szintje, a doktori képzés terén is 

sikerült előbbre lépnünk. Nem hagyhatjuk szó nélkül végül azt sem, hogy a kö-

zelmúltban vásárolt ingatlan mellett rövidesen egy teljesen új, korszerű épülettel 

gyarapszik egyetemünk.

A Partium szívébe, Nagyváradra invitálok minden tanulni, ismerni és tudni vágyót. 

Szerezzünk itt együtt olyan műveltséget, amely egészséges keresztény szellem-

ben és nemzeti nyelvünkön tanít élni és alkotni, hogy a reánk bízott „kertet” öntu-

datosan, magas szakmai képzettséggel és sikeresen műveljük és őrizzük. Ragasz-

szunk tudásunk mellé hitet, hogy a hit igényesebb és életesebb tudásra serkentsen 

mindenkor. 

Dr. theol. Pálfi József

megbízott rektor
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A felvételi menete 2016
Alapszakok Felvételi Mesteri képzések Felvételi

Beiratkozás július 11-20. Beiratkozás július 11-22.

Felvételi vizsgák július 21-22. Felvételi vizsga július 23.

Eredményhirdetés július 22-23. Anyakönyvezés július 23-25.

Fellebbezés július 25.

Anyakönyvezés július 22-26.

A tandíj összege 

a 2015–2016-os tanévben:

 » Turisztika, Menedzsment, Filozófia, 

Szociális munka, Szociológia, va-

lamint Nyelv és irodalom szakok  

esetében – 300 euró/év

 » Zene – 400 euró/év

 » Képzőművészet – 450 euró/év

 » Bank és pénzügyek – 400 euró/év

 » Mesteri képzések – 2000 lej/év

A tandíjas és tandíjmentes helyek 

évenként módosulnak a hallgatók ta-

nulmányi eredményei szerint. Így lehe-

tőség van fizetéses helyről átkerülni in-

gyenes helyre és fordítva.

Az intézmény által biztosított 

ösztöndíjak:

 » érdemösztöndíj – a kimagaslóan jó 

eredményeket elérő hallgatók szá-

mára tanulmányi eredményeik, kuta-

tási és más szakmai tevékenységeik 

alapján megítélt támogatás. 

 » tanulmányi ösztöndíj – a félévi átla-

gok függvényében a jó tanulmányi 

eredményeket elérők számára meg-

ítélhető támogatás. 

 » szociális ösztöndíj – a nehéz anyagi 

helyzetű hallgatók számára pályázati 

úton elérhető támogatás.

Szállásfoglalás:

Arany János Kollégium

410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36.

+40-259-439 931

E-mail: ajkollegium@gmail.com,

Web: kollegium.partium.ro

A felvételi ideje alatt az– előzetes beje-

lentkezés alapján és térítés ellenében – 

szállást és étkezést biztosítunk.

Bentlakási lehetőség az Arany János Kollégiumban:

JELENTKEZZ ONLINE A PKE-RE!
A beiratkozási időszakban idén nem szükséges személyesen is megjelenned.

Töltsd fel online dokumentumaidat az elektronikus felületen keresztül! 

További információk és jelentkezés: efelveteli.partium.ro
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AlAPSZAKOK Tandíjmentes Tandíjas Összesen

Filozófia 10 15 25

Német nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom – Magyar nyelv 
és irodalom

15 25 40

Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és 
irodalom; Angol nyelv és irodalom – Né-
met nyelv és irodalom

23 27 50

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv 
és irodalom; Magyar nyelv és irodalom – 
Román nyelv és irodalom

22 28 50

Szociális munka 17 18 35

Szociológia 16 19 35

Menedzsment 30 45 75

Kereskedelmi, turisztikai 
és szolgáltató egységek gazdaságtana 30 45 75

Bank és pénzügyek 25 25 50

Zenepedagógia 10 15 25

Képzőművészet 23 12 35

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 18 17 35

Teológia –  Szociális munka/Diakónia 10 15 25

Agrármérnök2           40        0       40

MESTERi KéPZéS Tandíjmentes Tandíjas Összesen

Kortárs politikai filozófia 0 15 30

Filozófia és művészet a nyilvános térben 7 23 30

Többnyelvűség és multikulturalitás 15 15 30

Európai szociálpolitikák 15 15 30

Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje 15 25 40

idegenforgalmi gazdálkodás           15       25       40

Vallástudományok 7 23 30

Zeneművészet 
az audiovizuális kultúrában 9 21 30

Vizuális kommunikáció 12 18 30

Helyek száma1

1. A helyek száma tájékoztató jellegű. Az aktuális információkat keresd a felveteli.partium.ro oldalon!
2. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata.
3. A szakra csak akkor hirdetünk felvételit, ha a felvételi időpontjáig sikerül megszerezni rá a működé-  
   si engedélyt.
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Fontos tudnivalók:

 » beiratkozási díj: 50 lej

 » sikeres felvételi után a beiskolázási díj: 120 lej

 » A beiratkozási díj kifizetése alól felmentést kaphatnak a következő jelentkezők:

 » egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,

 » gyermekotthonban nevelkedtek,

 » legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),

 » a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 » beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;

 » érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rög-

zítettek szerint). A 2016-ben érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai 

bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatan-

tárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkez-

dése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hi-

vatalának titkárságára.

 » orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján al-

kalmas az adott szak elvégzésére 

 » 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;

 » születési bizonyítvány hitelesített másolata.

 » személyi igazolvány egyszerű fénymásolata

Esetenként szükséges még:

 » házassági bizonyítvány hitelesített másolata;

 » hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelent-

kezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;

Beiratkozás
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 » felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvéte-

li vizsgájára jelentkeznek;

 » egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;

 » tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért i, ii, iii helyezést, 

vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);

 » a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb do-

kumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okira-
tok egyike szükséges( alap és magiszteri kézpésre egyaránt érvényes):

 » halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;

 » gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik 

ilyen intézményekben nevelkedtek;

 » oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanár-

ként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Mesteri képzés

Beiratkozási iratok:

 » Aláírt beiratkozási űrlap;

 » érettségi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor hi-

telesített másolat);

 » Egyetemi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor 

hitelesített másolat);

 » Születési bizonyítvány hitelesített másolata;

 » Személyi igazolvány egyszerű másolata;

 » Esetenként: Házasságlevél hitelesített másolata;

 » Háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás;

 » Négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret);

 » A felvételi díj (50 RON) befizetését igazoló nyugta;

 » Szakmai önéletrajz (magyar vagy román nyelven);

 » Nyelvvizsga-igazolás (ezirányú kötelezvény aláírása esetén a mesteri képzés 

befejezéséig pótolható).

 » A szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb do-

kumentumok.
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Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok

Alapképzés:

 » a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; 

 » születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;

 » a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű 

fordítása;

 » a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hite-

lesített román nyelvű fordítása;

 » útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;

 » orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);

 » 3 db. fénykép.

Mesteri képzés:

 » tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; 

 » születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;

 » középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű for-

dítása;

 » a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hite-

lesített román nyelvű fordítása;

 » főiskolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű for-

dítása;

 » a főiskolai/egyetemi jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által 

hitelesített román nyelvű fordítása;

 » útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;

 » orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);

 » 3 db. fénykép.
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A PKE Egyetemi Könyvtára a legújabb szakirodalommal felszerelve, im-
máron három különböző helyen várja látogatóit. A mintegy 50 ezer kötet 
és a gazdag szakfolyóirat-gyűjtemény közvetlenül hozzáférhető az olvasók 
számára. A kis alapterületű, világos, szakirányok szerint berendezett olva-
sótermek kellemes környezetet nyújtanak a kényelmes, nyugodt olvasás-
hoz. A folyamatos bővítés alatt álló CD- és DVD-tár egyaránt tartalmaz ze-
nei-, kép- és filmanyagokat. 

Az egyetemi könyvtár a szabadon használható számítógépein és a te-
rületén működő vezeték nélküli hálózaton (Wi-Fi) korlátlan internet-hoz-
záférést bíztosít használói számára. A könyvtár elektronikus katalógusát 
böngészve az olvasók bárhol leellenőrizhetik, hogy egy könyv megvan-e a 
könyvtárban, sőt azt is, hogy hány példány van belőle, és hogy azok épp köl-
csönözhetőek-e vagy valaki más már kikölcsönözte őket. 

A könyvtárban jutányos áron lehet nyomtatni, fénymásolni, illetve köttet-
ni; a lejárt kölcsönzések telefonon is meghosszabbíthatók. 

Az intézmény a hallgatók programjához igazodva hétköznapokon 8.30 és 
20.00 óra között, szombatonként pedig 8.00 és 14.00 óra között tart nyitva.

Web: www.partium.ro/hu/konyvtar

Egyetemi Könyvtár
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Az Erasmus+ az Európai Unió felsőoktatást támogató részprogramja. A 
programon belül az Európai Unió országaiban lehet részképzést és szak-
mai gyakorlatot folytatni legalább egy tanulmányi időszakon keresztül, 
melyhez a program pénzügyi támogatást folyósít ösztöndíj formájában. 

Az Erasmus+ az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb 
programja. Az egykori Erasmus-hallgatók szerint a program keretében 
szerzett tapasztalat az egyetem elvégzése utáni munkakeresést is meg-
könnyítette számukra. 

Kovács Attila, Menedzsment szakos hallgató: 
„Mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus+ program által kínált le-

hetőségeket. Alkalmunk nyílik megismerni egy új kultúrát, történelmet, 
nyelvet, és olyan helyzetekkel találkozunk, melyek sokban hozzájárulnak 
személyes fejlődésünkhöz. Törökország a legjobb döntés volt.” 

Nagy Laura,Többnyelvűség és multikulturalitás mesteri szakos hallgató: 
„Nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, amely megváltoztatta a hozzá-
állásomat és a világnézetemet. Sok új barátot és élményt köszönhetek en-
nek az öt hónapnak, sok új szakmai ismeretet, a német nyelvet és kultúrát 
illetően. Nem mellékes az sem, hogy Budapest egy gyönyörű, élettel teli és 
színes város, ahol soha nem lehet unatkozni.”

Partiumi Keresztény Egyetem Erasmus

Erasmus+ 
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A kiemelkedő tehetséggel, szorgalommal és motiváltsággal rendelkező 
hallgatók tutoriális képzésének, a tehetségek támogatásának a PKE szak-
kollégiumai biztosítanak ideális keretet. A Janus Pannonius Szakkollégium 
2010 őszén alakult meg három szakmai műhellyel, amelyek az alapítás pilla-
natában lefedték az egyetem teljes képzési palettáját. 

A szakkollégiumok célja, hogy ne csupán szakmailag jól képzett fiatalokat, 
szakembereket biztosítsanak az erdélyi−partiumi társadalom, illetve a mun-
kaerőpiac számára, hanem olyan értelmiségieket, akik széleskörű művelt-
ségüknél, társadalmi érzékenységüknél, szakmai igényességüknél fogva az 
erdélyi−partiumi magyar közösség meghatározó tagjaivá válhatnak, ugyan-
akkor hitelesen képviselhetik egyetemünk és szakkollégiumaink értékeit. 

A szakmai műhelyek révén a Janus Pannonius Szakkolégium lefedi az in-
tézményi képzés teljes skáláját, műhelyei révén keretet biztosít a bölcsészet-
tudományi, neveléstudományi, teológiai és művészeti területeken folyó kuta-
tásoknak: Nyelv- és irodalomtudományi Műhely, Neveléstudományi Műhely, 
illetve Filozófiai−Teológiai−Művészeti Műhely.

A szakkollégiumi műhelyekbe való bejutás felvételi alapján történik.

Web: jpszk.partium.ro, feszk.partium.ro

Szakkollégiumok
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BA szinten 3 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel
MA szinten 2 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel
Posztgraduális 1 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

Tanárképző Intézet

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző intézete alapfo-
kú és elmélyítő szintű tanárképzést működtet azok számára, akik tanulmá-
nyaik közben szeretnének beiratkozni az i-es, illetve ii-es szintű pedagógi-
ai modulra, valamint posztrgraduális képzést biztosít mindazoknak, akik 
egyetemi tanulmányaik befejeztével szeretnének pedagógusi pályára lépni.

Cél:

Az i-es és ii-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (cer-
tificate de absolvire, nivelul i., ii.).

Célcsoport:
 

Egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája:

3 év nappali tagozaton (BA, i. szint), 1 év posztgraduális képzésben (BA, i. 
szint) és 2 év nappali tagozaton (MA, ii. szint). ), illetve 1 év posztgraduális 
rendszerben (MA, ii. szint).
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Mit tanulhatsz?

Hogyan tovább?

Olyan szakembereket képzünk, akik megállják helyüket a mindennapi is-
kolai munkában, akik olyan pedagógia-módszertani ismeretekkel rendel-
keznek, amelyeket képesek a tanításban is hatékonyan alkalmazni.

A felvételi menete:

A felvételi egy interjúból áll, ahol főként azt mérjük, milyen mértékben al-
kalmas a jelentkező a pedagógusi munkára.

További információk:

E-mail: urikati@gmail.com
Web: tki.partium.ro

Kötelező tárgyak: 
 » pszichológia, 
 » fejlődéslélektan, 
 » pedagógia, 
 » szakmódszertanok, 
 » pedagógiai gyakorlat.

Választható tárgyak: 
 » alternatív pedagógiák, 
 » iskolai tanácsadás, 
 » interkulturális nevelés stb.
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Bölcsészettudományi Kar

Kari titkárság: Szlopp Bernadette 

Katalin, kari főtitkár

Tel./Fax: +40-259-418252/107

E-mail: btk_dekani@yahoo.com

Magyar nyelv és irodalom szak

(+szakpárosítások, lásd 12. oldal)

E-mail: magyarszak.pke@gmail.com

Web: magyartanszek.partium.ro

 PKE Magyar Nyelv- és 

 irodalomtudományi Tanszék

Német nyelv és irodalom szak

(+szakpárosítások, lásd 14. oldal)

E-mail: germanistik.partium@gmail.com

Web: germanistik.partium.ro

     Germanistik Partium

Angol nyelv és irodalom szak

(+szakpárosítások, lásd 16. oldal)

E-mail: btk_dekani@yahoo.com

Web: deptenglish.partium.ro

Az óvodai és elemi oktatás 

pedagógiája szak

E-mail: tanitokepzo.pke@gmail.com

Web: tanitokepzo.partium.ro

Filozófia szak

E-mail: pkefilozofia@gmail.com

Web: fktanszek.partium.ro

PKE, Filozófia, Nagyvárad

Szociológia szak

E-mail: tarstud@partium.ro

Web: szociologia.partium.ro

Szociális munka szak

E-mail: tarstud@partium.ro

Web: szocmunka.partium.ro

Teológia – Szociális munka/Diakónia

E-mail: pke.tt@gmail.com

Alapképzések elérhetőségei:
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Közgazdaságtudományi Kar

Művészeti Kar

Menedzsment szak, 

Kereskedelmi, turisztikai és szolgál-

tató egységek gazdaságtana szak

E-mail: econ@partium.ro

Web: gmt.partium.ro

Bank- és pénzügyek szak

E-mail: econ@partium.ro

Web: pget.partium.ro

  

Kari titkárság: Úri Katalin, kari főtitkár

Tel./Fax: +40-259-418252/104

E-mail: urikati@gmail.com

      PKE Művészeti Kar

Képzőművészet szak

E-mail: urikati@partium.ro

Web: www.p-art.org 

kmt.partium.ro

PKE, Nagyvárad, Képzőművészeti  

tanszék

Zenepedagógia szak

E-mail: pkezene@gmail.com

Web: zenetanszek.partium.ro

Blog: www.pkezene.blog.com

PKE Zeneművészeti Tanszék  

Nagyvárad

Kari titkárság: Máté Emese, kari főtitkár

Tel./Fax: +40 418252/109

E-mail: kozgaztanszek@gmail.com

Partiumi KE Közgáz
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tandíjmentes tandíjas
22 28

Magyar nyelv
és irodalom szak
3 éves képzés 
nappali tagozaton

A Partiumi Keresztény Egyetemen a 2010–2011-es tanévben indult a  
Magyar nyelv és irodalom szak. Hallgatóinknak színvonalas képzést bizto-
sítunk: országos és nemzetközi szinten elismert oktatók, neves magyaror-
szági vendégtanárok, külföldi ösztöndíjlehetőségek és folyamatosan fejlő-
dő könyvtár segíti szakmai fejlődésüket.

Mit tanulhatsz?

tandíjmentes tandíjas
22 28

Magyar nyelv
és irodalom szak
3 éves képzés 
nappali tagozaton

Lehetséges szakpárosítások:
MAGyAR NyElV éS iRODAlOM – ANGOl NyElV éS iRODAlOM
MAGyAR NyElV éS iRODAlOM – ROMáN NyElV éS iRODAlOM
NéMET NyElV éS iRODAlOM – MAGyAR NyElV éS iRODAlOM

Alaptárgyak: 
 » irodalomtörténet, 
 » színháztörténet, 
 » világirodalom, 
 » leíró nyelvészet, 
 » nyelvtörténet.

Választható tárgyak:
 » Irodalom, kultúra és média  mo-

dul keretében:  
filmelmélet, médiatörténet, femi-
nista irodalomtudomány stb.;

 » Alkalmazott magyar nyelv mo-
dul keretében:  
pszicholingvisztika, fordítás és 
tolmácsolás, kulturális nyelvé-
szet, kiadványszerkesztés stb.



ÉRETTSÉGI ÁTLAG

75%
Amennyiben a magyar érettségi 

jegy hiányzik, elfogadjuk  
a román érettségi jegyet is.

MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY75+25+z25%

A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között.

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro17

A felvételi jegy összetétele:

Elhelyezkedési lehetőségek:

A következő területeken helyezkedhetsz el:
 » oktatás: nyelvoktatás, tanári munkakör;
 » média: sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok, asszisztens a könyv- és 
újságkiadás területén;

 » EU, ill. más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asz-
szisztensi feladatok;

 » közigazgatás, önkormányzat: asszisztensi feladatok;
 » idegenforgalom: prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi 
közvetítői szerep betöltése, idegenvezető;

 » gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vál-
lalatoknál.
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tandíjmentes tandíjas
15 25

3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Német nyelv
és irodalom szak

Lehetséges szakpárosítások:
NéMET NyElV éS iRODAlOM - MAGyAR NyElV éS iRODAlOM
ANGOl NyElV éS iRODAlOM – NéMET NyElV éS iRODAlOM

Öt ok, amiért megéri nálunk tanulni: 

1. Romániában egyedülálló germanisztikai képzést kínálunk, mert a ma-
gyar nyelvet használjuk segédnyelvként pl. a nyelvtani magyarázatok és 
a fordítási gyakorlatok során. 

2. Hallgatóink az országban páratlan, akkreditált BA végzettséget szerez-
hetnek, mivel a harmadik félévtől szakosodási lehetőséget biztosítunk: 
választani lehet az irodalom, kultúra, média és a Fordítói szakirány között. 

3. Számos közösségi programot szervezünk: ismerkedési délután, német 
filmklub, adventi ünnepség. 

4. Gyakorlatias képzésben, kis csoportokban folyik a német nyelv alapjai-
val kezdődő oktatás. 

5. Külföldi tanulmányi- és ösztöndíjlehetőségek, valamint vendégelőadók 
gazdagítják a képzést. évente ingyenes németországi tanulmányutakat 
szervezünk pl. Frankfurt am Mainba. Erasmus kapcsolataink révén egy 
félévet külföldi egyetemeken tanulhatnak a hallgatóink.

Mit tanulhatsz?

 » irodalmi és nyelvészeti tárgyak;
 » német nyelvgyakorlatok, kommu-
nikációs gyakorlatok;

 » fordítási gyakorlatok;
 » kulturális- és médiaismeretek.



ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%
Amnnyiben a német érettségi jegy 

hiányzik, elfogadjuk a magyar 
érettségi jegyet is.

NÉMET ÉRETTSÉGI JEGY

50% 50+50+z
felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro19

A felvételi jegy összetétele:

Kiegészítő képzési lehetőségek:

 » pedagógiai modul: a némettanári képesítés megszerzése;
 » két szak párhuzamos végzése vagy munkaviszony esetén 50%-os óralá-
togatási kedvezményt biztosítunk.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » fordítói munkakör;
 » oktatás;
 » gazdasági élet;
 » idegenforgalom;

 » közigazgatás;
 » nemzetközi szervezetek;
 » média;
 » a német nyelv és kultúra ismere-
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tandíjmentes tandíjas
23 27

3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Angol nyelv
és irodalom szak

Lehetséges szakpárosítások:
ANGOl NyElV éS iRODAlOM - ROMáN NyElV éS iRODAlOM
ANGOl NyElV éS iRODAlOM - NéMET NyElV éS iRODAlOM
MAGyAR NyElV éS iRODAlOM – ANGOl NyElV éS iRODAlOM

Amit kínálunk:

 » bölcsészképzés: az angol, amerikai és más angol nyelvű kultúrák tanul-
mányozása kis csoportokban;

 » a hagyományos nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmányok mellett a 
harmadik félévtől diákjainknak két szakosodási lehetőséget biztosítunk: 
Média és Kommunikáció, illetve Fordító-tolmács szakirány;

 » számos közösségi program: karácsonyi ünnepség, szaknap, worksho-
pok, tanulmányi kirándulások;

 » külön angol tanszéki könyvtár: naprakész szakirodalom, hazai és külföl-
di szakfolyóiratok, valamint az EBSCO és a JSTOR folyóirat-adatbázisok 
ingyenes és korlátlan hozzáférése;

 » kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatóink felvételt nyerhetnek 
a szakkollégium angol szakcsoportjába.

Mit tanulhatsz?

 » angol irodalom és nyelvtan;
 » fordítástechnika és gyakorlati tol-
mácsolás;

 » szókincsfejlesztés, szövegértel-
mezés, kommunikációs és nyelv-
tani gyakorlatok;

felveteli.partium.ro



ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%

Az interjút a következő nyelvvizsgákkal lehet kiváltani:

A képességfelmérő interjút 10-es jeggyel kiválthatják azok a diákok, akik az angol nyelv ésirodalomtudo-
mányi tanszék idén megrendezett, középiskolásoknak szóló fordítóversenyén I.,II., illetve III. helyezést ér-
tek el. Átlagegyenlőség esetén a felvételi képességfelmérő interjún nyújtott teljesítmény dönt arról,kinek 
van elsőbbsége.

ANGoL NYELvű  
KÉpESSÉGFELMÉRő INTERJú50+50+z50%

* Szakpárok esetében is a fenti jegyösszetétel arány érvényes

Kiegészítő képzési lehetőségek:

 » pedagógiai modul: az angoltanári képesítés megszerzése;
 » két szak párhuzamos végzése vagy munkaviszony esetén 50%-os óralá-
togatási kedvezményt biztosítunk.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » angol és amerikai filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és 
kommunikáció.

 » nyelvtanár;
 » fordító, tolmács;
 » média, reklámszakma;

 » könyvkiadás, archiválás;
 » közönségkapcsolat (PR);
 » turizmus.

Nyelvvizsga Minimális szint/Minősítés

Cambridge FCE, CAE, CPE

ECl B2, C1

iElTS 5.5

JetSet 5-B2, 6-C1

Pitman Higher intermediate, Advanced

TOEFl PBT / iBT 450 / 45

felveteli.partium.ro www.partium.ro
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3 éves képzés 
nappali tagozaton

Nyelv és irodalom 
szakpárosítások

Két szak, két esély! Dupla lehetőség egy szakon belül: több esély a köny-
nyű elhelyezkedésre, munkalehetőségek színes skálája, magas tudásszint! 
Amennyiben több nyelv iránt is érdeklődsz, a szakok párosításával lehető-
vé válik, hogy egyszerre két nyelvből is egyetemi képesítést szerezz! A pá-
ros nyelv és irodalom szakok célja a két nyelvterületen egyaránt magas tu-
dásszintű szakemberek képzése. A tanmenet tantárgyi szerkezete mindkét 
nyelvterületen biztosítja a megfelelő elméleti ismeretek és készségek el-
sajátítását.

Lehetséges szakpárok:

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom
22 tandíjmentes és 28 tandíjas hely

Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom
23 tandíjmentes és 27 tandíjas hely

Német nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom
15 tandíjmentes és 25 tandíjas hely



ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%
ÉRETTSÉGI JEGY AZ ELSő 
vÁLASZToTT NYELvBőL50+50+z50%

A felvételi jegy összetétele:

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro23

A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között.
A kétszakos képzésben az órák száma 50-50% arányban oszlik meg a két 
nyelv között.

Mit tanulhatsz?

 » irodalom és nyelvtan;
 » fordítástechnika és gyakorlati tolmácsolás;
 » szókincsfejlesztés, szövegértelmezés, kommunikációs és nyelvtani gya-
korlatok;

 » filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és kommunikáció.

Hol helyezkedhetsz el?

 » gazdasági élet: hazai, külföldi vagy vegyes vállaltoknál, határ menti szék-
helyű vállalatoknál, 

 » idegenforgalomban: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, prog-
ramszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségek-
nél, idegenvezető,

 » fordító vagy tolmácsként,
 » EU-, és más nemzetközi szervezeteknél: pályázati, referensi munka, 
asszisztensi feladatok,

 » oktatásban: nyelvoktatás,
 » médiában: sajtófigyelői, asszisztensi feladatok ellátása,
 » közigazgatásban, önkormányzatoknál: szervezői feladatok ellátása.
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tandíjastandíjmentes
1718

Nagyvárad az erdélyi tanítóképzés egyik hagyományos fellegvára. Ennek 
tudatában indítottuk el a 2012–2013-as tanévtől az óvó- és tanítóképző sza-
kunkat a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

A szak komplex és magas szintű képzést kíván megvalósítani, össze-
egyeztetve a színvonalas oktatási tevékenységet a korszerű és hatékony tu-
dományos kutatással. Ennek biztosítéka, hogy az oktatási feladatokat szak-
mailag magasan képzett, elismert, magyar anyanyelvű oktatók látják el.

Mit tanulhatsz?

Kötelező tárgyak: 

Választható tárgyak:

3 éves képzés 
nappali tagozaton

Az óvodai és elemi okatatás 
pedagógiája szak

 » általános lélektan, 
 » fejlődéslélektan, 
 » játékpedagógia, 
 » magyar nyelv, 
 » irodalom és gyermekirodalom, 

 » román nyelv, irodalom  
és gyermekirodalom, 

 » aritmetika, 
 » zene stb.

 » alternatív pedagógiák, 
 » iskolai tanácsadás, 

 » oktatási projektek menedzsmentje, 
 » drámapedagógia stb. 



50%
ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%
MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY50+50+z

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro25

A felvételi jegy összetétele:

Hogyan tovább?

Olyan szakembereket képzünk, akik járatosak a bölcsész- és természet-
tudományokban, elmélyült pedagógia-módszertani ismeretekkel rendel-
keznek, amelyeket képesek a mindennapi oktatási gyakorlatban is hatéko-
nyan alkalmazni.

Hallgatóink a következő területeken helyezkedhetnek el: óvodai és elemi 
oktatás; közoktatás és egyetemi szintű oktatás; szociális intézmények; fel-
nőttképző intézmények; oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási fel-
adatokat is felvállaló alapítványok stb.
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150
tandíjastandíjmentes

3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Filozófia  
szak

Az ideális második szak:

A filozófia nemcsak önálló hivatásként művelhető, hanem – készségfej-
lesztő jellege és speciális szakágai által – nagyszerű kiegészítő lehetőség 
is azoknak, akik filológiai, társadalomtudományi, közgazdasági vagy művé-
szeti jellegű szakmájukban plusz kompetenciákkal szeretnének kitűnni. Az 
ő érdekükben úgy alakítottuk ki képzésünket, hogy könnyen hozzáilleszthe-
tő legyen az egyetem egy másik szakán folytatott tanulmányokhoz. A vá-
lasztható tárgyak egy része például kiváltható más szakok kínálatából át-
vett tárgyakkal.

A képzés keretében olyan szakembereket nevelünk, akik a fogalmi gon-
dolkodás és a kritikai elemzés eszközeit alkotó módon tudják használni az 
oktatás, a sajtó, a kultúraszervezés, a politikai elemzés, a civil társadalom 
és a tudományos kutatás területén. 

A képzés tudományos hátterét a PKE Filozófiai Kutatóintézete biztosítja, 
melynek fő kutatási területei: etika; társadalom- és politikai filozófia; érve-
léselmélet és retorika; esztétika és művészetfilozófia.

A felvételt nyert hallgatók tandíjtámogatási ösztöndíjat pályázhatnak meg.



50%
ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%
Ha a jelentkező sem filozófiából, sem lo-
gikából nem érettségizett, akkor érettségi 
jegy matematikából vagy idegen nyelvből.

50+50+z ÉRETTSÉGI JEGY  
FILoZóFIÁBóL vAGY LoGIKÁBóL

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro27

A felvételi jegy összetétele:

   Mit tanulhatsz?

érvelés- és vitatechnika, etika, esztétika, politikai filozófia, nyilvános be-
széd, szövegírási technikák, vallásfilozófia, demokráciaelmélet, emberi- és 
kisebbségi jogok.
 
 .Kiegészítő lehetőségek a hallgatók számára:

 » a tehetséges diákok kiemelt támogatása szakkollégiumi rendszerben;
 » külföldi tanulmányutak, részképzések és szakmai gyakorlat az ERASMUS 
program keretén belül;

Elhelyezkedési lehetőségek: 

 » az oktatásban;
 » az írott és az elektronikus médiában; 
 » civil szervezeteknél, önkormány-
zati állásokban;

 » PR- és kommunikációs területeken;
 » szervezési munkakörökben, pro-
jektmenedzsmentben;

 » tudományos kutatásban.
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tandíjastandíjmentes
1916

3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Szociológia
szak

Képzésünk színes és változatos, elméleti és gyakorlati tantárgyakat egy-
aránt tartalmaz. Célunk, hogy az elsajátított tudás alkalmazására is meg-
tanítsunk, és olyan általános készségeket is átadjunk, amelyek számos 
munkakörben segítségedre lehetnek. Szakmai gyakorlataink révén mun-
katapasztalatot szerezhetsz már az egyetemi évek alatt.

Tantárgyaink a minket körülvevő társadalmi valóság minél teljesebb 
megismerését és a szociológiai látásmód kialakítását szolgálják. Megta-
nulhatod, hogyan lesz az utcai beszélgetésekből politika, hogyan épít a rek-
lámipar az ifjúkori lázadásra, miért óvnak szüleid a Facebooktól és mikor 
kezdenek végre a férfiak is mosogatni.

Mit tanulhatsz?

 » általános szociológia, kutatásmódszertan, szociológiatörténet, statiszti-
ka, demográfia;

 » pszichológia, szociálpszichológia, közgazdaságtan;
 » idegen nyelvek, számítógépes ismeretek, kommunikáció, projektírás, ku-
tatási gyakorlat;

 » divatszociológia, vallásszociológia, reklámszociológia, egészségszocio-
lógia, médiaszociológia;

 » szakirányok: Kommunikáció és média; Regionális tanulmányok.



50%
ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%

Ha nem rendelkezik ezekkel a jegyekkel akkor 
a matematika érettségi jegy számít.

A JELöLT ÁLTAL A KövETKEZőK KöZüL 
vÁLASZToTT ÉRETTSÉGI JEGY:  

FILoZóFIA, LoGIKA, GAZdASÁGTAN, 
TÁRSAdALMI ISMERETEK,  

TöRTÉNELEM, pSZIchoLóGIA. 
50+50+z

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro29

A felvételi jegy összetétele:

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » fejlesztési, pályázati szakértő;
 » iskolai, egyetemi oktató;
 » közigazgatási szakember;
 » piackutató;
 » médiaszakember, tanácsadó;
 » politikai tanácsadó;
 » szakértő civil szervezetekben;
 » tudományos kutató;
 » üzleti tanácsadó, marketing-tanácsadó.
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tandíjastandíjmentes
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3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Szociális munka 
szak

A szociális munka segítő foglalkozás. Azoknak ajánljuk, akik elhivatott-
ságot éreznek arra, hogy bajbajutott, nehézségekkel küszködő embereken 
segítsenek, támaszt nyújtsanak hátrányos helyzetű, sajátos szükségletek-
kel rendelkező társaiknak. A hátrányos helyzetűek közül megemlíthetjük a 
kis jövedelmű időseket, az anyagi gondokkal küszködő nagycsaládokat, a 
munkanélkülieket, a gyógyíthatatlan betegeket, az árva vagy elhagyott kis-
korúakat, a szenvedélybetegeket.

Célunk az elméleti és gyakorlati tudással egyaránt rendelkező szociá-
lis szakemberek képzése. Hallgatóink olyan jártasságokra tesznek szert, 
amelyek az emberekkel való intenzív kapcsolattartással járó munkakörök-
ben jól hasznosíthatók.

Mit tanulhatsz?

 » a képzés szociológiai, pszichológiai és jogi alapismereteket nyújt. Ezeket 
a szociális munka elméletének, módszertanának és gyakorlatának szé-
les körű megismerése egészíti ki.

 » az alaptárgyak mellett diákjainknak lehetőségük nyílik a következő szak-
területek mélyebb megismerésére:

 › szociálpolitika;
 › gyermek- és családvédelem;
 › prevenció és terápia a szociális munkában.



50%
ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%

Ha nem rendelkezik ezekkel a jegyekkel akkor 
a matematika érettségi jegy számít.

A JELöLT ÁLTAL A KövETKEZőK KöZüL 
vÁLASZToTT ÉRETTSÉGI JEGY:  

FILoZóFIA, LoGIKA, GAZdASÁGTAN, 
TÁRSAdALMI ISMERETEK,  

TöRTÉNELEM, pSZIchoLóGIA. 
50+50+z
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A felvételi jegy összetétele:

A képzés ötödét gyakorlati oktatás teszi ki. itt a terepmunkán kívül helyet 
kapnak a személyiségfejlesztő tréningek is.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzett szociális szakemberek elhelyezkedhetnek önálló szociális in-
tézményekben, például családsegítő központokban, tanácsadó irodákban, 
gyermekotthonokban és egyéb gyermekjóléti szolgálatokban, idősottho-
nokban és általában az idősgondozás területén, hajléktalan szállókon, fo-
gyatékossággal élő személyek otthonaiban, de dolgozhatnak más szer-
vezetekben is, például polgármesteri hivatalok szociális ügyosztályain,  
óvodákban, iskolákban, kórházakban, rehabilitációs központokban.
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Közösségeinkben egyre nagyobb igény mutatkozik a szeretetszolgálat 
iránt. Szakunk a keresztyén értékrend mentén készíti fel a hallgatókat a 
társadalomban végzendő segítő munkára. 

tandíjastandíjmentes
1510

3 éves képzés 
nappali tagozaton

Teológia – Szociális 
munka/Diakónia szak



50%
ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50%50+50+z MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY 
Amennyiben a magyar érettségi 
jegy hiányzik, elfogadunk egy 
társadalomtudományi érettségi 
jegyet is.

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro33

A felvételi jegy összetétele:

Teológiai alapismeretek segítségével formáljuk és erősítjük a hallgatók 
keresztyén világképét, emberszemléletét és etikai tartását. Szaktantár-
gyak, pályaszocializácós tréningek, és a szakszerű betegápolásra való fel-
készítés együttesen biztosítják azt, hogy végzettjeink magas szakmai kép-
zettséggel rendelkezzenek és szolgáljanak keresztyén közösségeinkben. 

A szakra jelentkezők az egyetem által meghatározott okmányokhoz csa-
tolják gyülekezetük lelkipásztorának ajánlólevelét.
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tandíjmentes tandíjas

3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

4530
Vezetőket képezünk, akik a legújabb menedzseri készségekkel és tudás-

sal teszik sikeressé intézményeiket. 
Az oktatási kínálatban szerepelnek hagyományos menedzsment tárgyak:

 » általános vezetési és szervezési ismeretek;
 » termelésmenedzsment;
 » emberierőforrás-menedzsment;
 » stratégiai menedzsment.

Ezenfelül olyan modern vezetési- és szervezési ismereteket is oktatunk, 
amelyek javítják a végzett hallgatók versenyképességét a munkaerőpiacon:

 » projektmenedzsment;
 » innovációmenedzsment;
 » minőségmenedzsment.
 » kisvállalati- és multinacionális menedzsment;

A képzés során magas szinten bővítheted román és idegen szaknyelvi 
(angol, német, francia) ismereteidet is. Ennek érdekében bizonyos tárgya-
kat – a magyar mellett – más nyelven is tanulhatsz:

 » számvitel/könyvelés (románul);
 » gazdasági jog (románul);
 » befektetések menedzsmentje (románul);
 » kommunikáció (angolul);
 » üzleti levelezés (angolul).

Menedzsment
szak
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A felvételi jegy összetétele:

A magasan képzett egyetemi tanárok vezetésével különös figyelmet for-
dítunk hallgatóink gyakorlati képzésére is. Ezért rendszeresen sikeres üz-
letembereket és vállalatvezetőket is meghívunk, hogy szakmai tapasz-
talatukkal hozzájáruljanak diákjaink gyakorlati tudásának bővítéséhez. 
Emellett együttműködési megállapodásunk van több olyan hazai és külföl-
di vállalattal is, amelyeknél hallgatóként szakmai gyakorlatot, tapasztala-
tokat szerezhetsz és akár el is helyezkedhetsz, mivel számos diákunk már 
az egyetemi évek alatt munkaajánlatot kap.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » ügyvezető igazgató;
 » humán erőforrás menedzser;
 » marketingvezető;
 » vállalkozó; 

 » projektmenedzser;
 » termékmenedzser.
 » köztisztviselő;
 » logisztikai vezető.
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tandíjmentes tandíjas
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Olyan versenyképes szakemberek képezünk, akik magas szintű gazda-
sági ismeretekkel és korszerű gazdálkodási szakismeretekkel rendelkez-
nek a dinamikusan fejlődő kereskedelem, a turizmus vendéglátási szolgál-
tatások területein.  A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy olyan szaktudást 
sajátíthass el, amely biztosítja, hogy több nyelven tárgyalóképes, magas 
szintű szakismeretekkel és akkreditált egyetemi oklevéllel rendelkező köz-
gazdászként sikeresen tudj elindulni karriered építésében. 

Nos? A vendéglátás érdekel vagy inkább a kereskedelem? Nálunk meg-
találod!

A képzés utolsó 3 félévében a szaktantárgyak dominálnak:
 » szolgáltatásmenedzsment;
 » nemzetközi kereskedelem;
 » szállodai és éttermi gazdálkodás;
 » turizmusgazdaságtan.

Hallgatóink gyakorlati tapasztalatszerzését szakmai gyakorlati lehetősé-
gek felkínálásával tudjuk elősegíteni, így utazási irodáknál, szállodákban, 
kereskedelmi láncoknál ismerkedhetsz meg választott szakmád minden-
napi gyakorlatával. 

Szeretsz utazni miközben tanulsz? Ösztöndíjakkal támogatunk, hogy 
szaktudásodat és kapcsola¬taidat külföldi tanulmányutakon gyarapítsd!

Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató 
egységek gazdaságtana szak
3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton
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 » piackutató
 » piac elemző
 » beszerző
 » üzletkötő
 » szállodai menedzser

 » urisztikai irodavezető
 » rendezvényszervező
 » utazásszervező
 » étterem vezető

Elhelyezkedési lehetőségek:
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tandíjmentes tandíjas
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3 éves képzés 
nappali tagozaton

A szak célja, hogy pénzügyi, banki és biztosítási szakembereket képez-
zen gazdasági szervezetek és intézmények számára korszerű közgazdasá-
gi, módszertani és pénzügyi alapismeretek oktatásával, valamint szakoso-
dási lehetőség biztosításával.
A bank- és pénzügyek szak elvégzése biztosítja számodra, hogy:

 » megalapozott pénzügyi döntéshozóvá válj munkahelyeden és háztartá-
sodban;

 » felelősségteljes beosztásban végezhesd munkádat a szervezeti hierar-
chia bármely szintjén;

 » személyiségedhez illő pénzügyi munkakörök közül választhasd ki a szá-
modra legmegfelelőbbet;

 » dinamikusan növekvő gazdasági ágazatokban dolgozhass;
 » felelősségteljes munkádért jobb munkabért kapj.

A tanmenetben olyan kötelező és választható tárgyak szerepelnek, ame-
lyek megfelelnek a legmagasabb szakmai elvárásoknak és biztosítják, hogy 
színvonalas képzésben részesülj. Ennek eredményeként versenyképes tu-
dással rendelkező szakemberré válhatsz.

Bank-  
és pénzügyek szak
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Az alapozó tárgyak mellett leginkább a pénzügyi terület tárgyai dominálnak:

 » pénzügyi számvitel;
 » gazdasági-pénzügyi elemzés;
 » controlling
 » banküzemtan.

Hallgatóink minőségi képzését – egyetemi oktatóink mellett – neves ven-
dégtanárok bevonásával, belföldi és külföldi pénzintézeteknél és vállalatok-
nál eltöltött pénzügyi szakmai gyakorlat megszervezésével, valamint kül-
földi ösztöndíjlehetőségekkel biztosítjuk.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » gazdasági igazgató;
 » pénzügyi vezető;
 » főkönyvelő;
 » kontroller;
 » bróker;

 » hitelelemző;
 » banki könyvelő;
 » pénzügyi elemző;
 » biztosítási-alkusz.

A felvételi jegy összetétele:
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tandíjmentes tandíjas

40

Agrármérnök szak
7 féléves akkreditált képzés 
levelező tagozaton 

     A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata.

A Debreceni Egyetem 2005-ben indította első csoportját egyetemünkön.

A szak három évfolyamának végzettjei többségükben régiónkban tevékenyked-

nek. Az előadásokra pénteki és szombati napokon kerül sor a Partiumi

Keresztény Egyetem épületében. Az oklevélen szereplő szakképzettség

megnevezése: mezőgazdasági mérnök.

A képzési program három alapvető tantárgycsoportból áll:

 » alapozó ismeretek: közgazdaságtan, matematika, kémia stb.;
 » szakmai törzsanyag: agrárismeretek (kertészet, növénytermesztés, ál-
lattenyésztés),agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika,-
pénzügy és számvitel, marketing, humánerőforrás-gazdálkodás);

 » differenciált szakmai ismeretek.

A képzés végeztével a diákok a Debreceni Egyetem által kibocsátott oklevelet

kapnak és Master (MSc) szinten folytathatják tanulmányaikat.

A mezőgazdasági mérnöki szak végzettjei felkészültségük alapján képesek

az önálló gazdálkodásra, vállalkozások tervezésére, létrehozására,

tandíjmentes tandíjas
40 0
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fejlesztésére; a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák

alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására 

és forgalmazására; a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági 

folyamatok elemzésére és irányítására, valamint megszerzett tudásanyaguk spe-

ciális ismeretekkel történő bővítésére, szaktanácsadási szolgáltatások végzésére.

A felvételi jegy összetétele:

 » 2 érettségi tantárgy jegye
 »  2 négy éven keresztül tanult tantárgy jegye

    Beiratkozási díj: 6.000 Ft

További információk:

Partiumi Keresztény Egyetem
410209 Nagyvárad, Városháza (Primăriei) u. 27.
Tel.: 0744-552 236 - Pintér istván

E-mail: agrar@partium.ro
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tandíjmentes tandíjas
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3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

A hároméves időtartam alatt a hallgatók elsajátítják a grafikai kompozíció 
alapjait, betekintést nyernek a reklám vizuális kommunikációs műfajainak 
alkotási módszereibe, megismerkedhetnek a mozgáskép grafikai alkalma-
zásaival, a kortásművészet új képfajtáinak kutatási lehetőségeivel, valamint 
megszerzik az alkotómunkához elengedhetetlen mesterségbeli gyakorla-
tot. A képzés által nyújtott ismeretek és készségek lehetővé teszik, hogy 
ezek a magasan képzett szakemberek képesek legyenek megfelelni a mo-
dern kor átalakuló igényeinek a vizuális kommunikáció bármely területén.

Kötelező tárgyak:

Szakirányok:

 » narratív kép: könyvművészet, illusztráció, képregény;

Képzőművészet
szak

 » grafikus rajz;
 » művészeti anatómia;
 » szín- és formatanulmányok;
 » távlattan (3D);
 » fotó;
 » írásművészet;
 » kompozíció;

 » metszet;
 » digitális képfeldolgozás;
 » művészettörténet;
 » vizuális kommunikáció;
 » esztétika;
 » szemiotika;
 » művészetmenedzsment.
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40%
KREATív GoNdoLKodÁS TESZT 
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BEMUTATÁSA KApcSÁN40+10+50+z
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A felvételi jegy összetétele:

 » reklámgrafika – branding: tipográfia, arculattervezés, plakátművészet, 
csomagolás, weboldal tervezés;

 » audiovizuális struktúra: videó, reklám-klip, médiatörténet, intermédia, 
multimédia, installáció.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » reklámiparban: reklámstúdió-vezető, operatőr, vágó, grafikus;
 » grafikai ügynökségeknél: tervezőgrafikus, web designer;
 » könyvkiadóknál: könyvgrafikus, illusztrátor;
 » nyomdaiparban: arculattervező;
 » tanügyben: vizuális művészeti oktató;
 » vizuális művész, képgrafikus, animáció-tervező;
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3 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

A közel két évtizedes múlttal rendelkező Zeneművészeti Tanszék a ro-
mániai magyar felsőoktatás első, a rendszerváltás után alakult, zenei kép-
zést nyújtó központja, kiemelkedő pedagógiai, művészeti és tudományos 
eredményekkel. Tanári testületében a kezdetektől fogva hazai és nemzet-
közi szaktekintélyek tevékenykednek. A képzés sokrétűsége és kiemelke-
dő színvonala mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai kibontakozáshoz 
szükséges kedvező légkör megteremtésére, a személyre szabott, gyakor-
lati foglalkozásokra, a kreativitás ösztönzésére, hogy hallgatóink eredmé-
nyesen tudjanak elhelyezkedni a zenei élet különböző területein.

Mit tanulhatsz?

 » A képzés, hazánkban egyedülálló módon, a német rendszerű stíluskörök 
szerinti tanmeneten alapszik, így a különböző félévek tárgyai, egy-egy ze-
netörténeti korszakra fókuszálva, szervesebben kapcsolódnak egymáshoz.

 » Opcionális tantárgycsomagjaink további szakirányok elmélyítését 
teszik lehetővé: Orgona-egyházzene, Kortárs kamarazene, illetve Zenei  
informatika.

 » Emellett biztosítunk fakultatív hangszeres és énekes képzést is.

Zenepedagógia 
szak
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A felvételi jegy összetétele:

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink aktívan bekapcsolódjanak a tanszék 
életébe, így folyamatosan szervezünk szakköröket, előadásokat, work-
shopokat, táborokat, felkészülésüket pedig egy folyamatosan fejlődő zenei 
szakkönyvtár, valamint egy professzionális hangstúdió és lemeztár segíti.

 » általános vagy zene szakközépis-
kolai tanárként;

 » hangtechnikusként; 
 » szakelőadóként a kulturális élet 
különböző területein; 

 » zenei titkárként; 

 » kántorként; 
 » kórusvezetőként; 
 » a felkészültségi szint függvényé-
ben énekesként vagy zenekari tag-
ként különböző műzenei és népi 
együttesekben.
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Bölcsészettudományi Kar

Mesteri képzések elérhetőségei:

Kari titkárság: Szlopp Bernadette 

Katalin, kari főtitkár

Tel./Fax: +40-259-418252/107

E-mail: btk_dekani@yahoo.com

Kortárs politikai filozófia

E-mail: pkefilozofia@gmail.com

Web: kpf.partium.ro

Filozófia és művészet 

a nyilvános térben

E-mail: pkefilozofia@gmail.com

Web: fm.partium.ro

Többnyelvűség és multikulturalitás

E-mail: germanistik.partium@gmail.com

Web: tm.partium.ro

Európai szociálpolitikák

E-mail: btk_dekani@yahoo.com

Web: szocpol.partium.ro

Vallástudományok

E-mail: pke.tt@gmail.com

Web: vallastud.partium.ro
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Közgazdaságtudományi Kar

Művészeti Kar

Kari titkárság: Máté Emese, kari főtitkár

Tel./Fax: +40 418252/109

E-mail: kozgaztanszek@gmail.com

Vállalkozások fejlesztésének  

menedzsmentje

E-mail: econ@partium.ro

Web: vfm.partium.ro

Idegenforgalmi gazdálkodás  

E-mail: econ@partium.ro

Kari titkárság: Úri Katalin, kari főtitkár

Tel./Fax: +40-259-418 252/104

E-mail: urikati@gmail.com

Vizuális kommunikáció

E-mail: urikati@partium.ro

Web: www.p-art.org 

vizkomm.partium.ro

Zeneművészet 

az audiovizuális kultúrában

E-mail: pkezene@gmail.com

Web: zkk.partium.ro

Blog: www.pkezene.blog.com
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2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Többnyelvűség  
és multikulturalitás

A négy féléves, nappali tagozatos, tandíjmentes és tandíjas helyeket egy-
aránt felajánló képzés államilag elismert mesterszakos bölcsész diplomát 
kínál. 

A képzést a PKE Német Nyelv- és irodalomtudományi Tanszéke, Magyar 
Nyelv- és irodalomtudományi Tanszéke, valamint Angol Nyelv- és iroda-
lomtudományi Tanszéke az Eötvös loránd Tudományegyetemmel közösen 
szervezi. Az ElTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a legnagyobb múl-
tú fordító- és tolmácsképző intézmény Magyarországon, így olyan oktatók 
vesznek részt a képzésben, akiknek szakmai tapasztalata és nemzetközi 
szinten is elismert tudományos munkássága messzemenően biztosítja a 
képzés magas színvonalát. 

A tanmenet egy magyar nyelvű alaptörzsre épül, amely a tantárgyak kb. 
50%-át teszi ki, ehhez csatlakoznak – a hallgató választása szerint – az an-
gol, illetve német nyelven tartott előadások. A képzés felöleli a kultúratudo-
mány, valamint az irodalom-, a nyelv- és fordítástudomány területeit.



50%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

50%
FELvÉTELI INTERJú  
(MoTIvÁcIóS LEvÉL)50+50+z

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro49

A felvételi jegy összetétele:

Kiknek ajánljuk?

A mesteri képzést az európai kultúrák, a kultúrák közötti kommunikáció 
kérdéskörei, valamint a fordításelmélet, fordítástechnika és a tolmácsolás 
iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánljuk. A képzés biztosítja a hallgatók szá-
mára a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális éle-
tében, valamint a különböző európai és nemzetközi intézmények rendsze-
rében való jártasságot. épp ezért a képzést elsősorban bölcsész oklevéllel 
rendelkezők számára ajánljuk, de a szak nyitva áll mindenki előtt, aki ren-
delkezik felsőfokú végzettséggel. A képzés tartalma miatt különösen ajánl-
juk a mesteri szakot a közoktatásban tevékenykedő tanároknak.
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2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Filozófia és művészet  
a nyilvános térben

A  képzést a Nevelés- és Kultúratudományi-, a Képzőművészeti- és a Ze-
neművészeti Tanszék közösen hirdeti meg, és olyan, egyetemi diplomával 
rendelkező jelentkezőknek szól, akik érdeklődnek a művészetekkel kap-
csolatos elméleti és/vagy gyakorlati problémák iránt, illetve akik a kultúra-
szervezés területén szeretnének elhelyezkedni.

A képzést elvégző hallgatók általános tájékozottsággal fognak rendelkez-
ni a kortárs művészet nyilvános megjelenéséről, ismereteket fognak sze-
rezni a kulturális élet szervezéséről, és birtokában lesznek az alapvető tu-
dományos kutatási készségeknek. A különböző szakterületekről (filozófia, 
képzőművészet, zene, irodalom, színház, film) reprezentatív szakembere-
ket hívtunk meg a programba, nagy többségük erdélyi tudós és művész. 

A képzéshez tartozó tanórákra pénteki és szombati napokon kerül sor.

A végzettek elhelyezkedhetnek:

 » a kultúraszervezés és a kulturális intézményépítés területén; 
 » a tudományos kutatásban; 
 » a közéletben, a közigazgatásban, a humán erőforrásokkal való gazdálko-
dás terén;

 » a tömegkommunikációban; 
 » a civil szférában, kulturális és szakmai egyesületeknél, alapítványoknál;
 » tanárként, a középiskolai és az egyetemi oktatásban.



25%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

(ALApKÉpZÉS/BA)

50%

25%

FELvÉTELI INTERJú 
(MoTIvÁcIóS LEvÉL ÉS   

BIBLIoGRÁFIA ALApJÁN)

AZ ALApKÉpZÉS (BA) 
ÁTLAGA25
+25+50+z

 Bővebb információ:
 http://fm.partium.ro
        PKE, Filozófia, Nagyvárad
 pkefilozofia@gmail.com

Bölcsészettudományi Kar felveteli.partium.ro www.partium.ro51

A felvételi jegy összetétele:
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2 éves akkreditált képzés 

Kortárs politikai 
filozófia

A négy féléves képzést a Filozófia- és Kultúratudományi Tanszék szer-
vezi; célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik egyaránt átlátják Kö-
zép-Kelet-Európa sajátos történeti és elméleti örökségét, a kisebbségi cso-
portok jogaival kapcsolatos politikaelméleti problémákat, valamint azokat 
a kihívásokat, amelyek meghatározzák napjaink globalizálódó politikáját.

Tantárgyak: 

Kortárs politikai filozófiai irányzatok; magyar politikai eszmetörténet; ro-
mán politikai eszmetörténet; a tudományos kutatás módszertana; kutató-
szeminárium.

A KÉpZÉShEZ TARToZó TANóRÁKRA pÉNTEKI ÉS SZoMBATI NApoKoN KERüL SoR.



25%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

(ALApKÉpZÉS/BA)

50%

25%

FELvÉTELI INTERJú MoTIvÁcIóS 
LEvÉL ALApJÁN

AZ ALApKÉpZÉS (BA) 
ÁTLAGA

 Bővebb információ:
 http://fm.partium.ro
        PKE, Filozófia, Nagyvárad
 pkefilozofia@gmail.com

25
+25+50+z

felveteli.partium.ro www.partium.ro53

A felvételi jegy összetétele:
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2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Európai
szociálpolitikák

A négy féléves képzést a Társadalomtudományi Tanszék szervezi. Célja, 
hogy olyan szakembereket képezzen, akik jártasak az európai uniós követel-
ményeknek megfelelő szociálpolitikák tervezésében és megvalósításában, 
valamint a hazai és európai szociális ellátórendszerek működtetésében. 

Tekintettel vagyunk arra is, hogy Európa elöregedő társadalmak hazá-
ja, ahol a szociális ellátás, a magas szintű, szakképzett ellátórendszerek 
kulcsszerepet játszanak, ezért igyekszünk hallgatóinknak olyan képzést és 
oklevelet adni, mely az egész Európai Unióban versenyképessé teszi őket 
ezen a területen.

Tanmenet:  

A szociális jellegű tárgyak mellett közgazdaságtudományi, politikatudo-
mányi és regionális kitekintést is nyújtunk. Mindezek, valamint a képzés so-
rán elsajátítandó projektírási és projektmegvalósítási technikák elenged-
hetetlenek a pályázati forrásokhoz való hozzáféréshez, így hallgatóink ilyen 
munkakörökben is kiemelkedően hasznosíthatják a tanultakat.

A képzés menete:

Az oktatás hétvégenként, pénteken és szombaton tömbösített formában 
folyik.



50%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

50%
FELvÉTELI INTERJú  
(MoTIvÁcIóS LEvÉL)50+50+z

felveteli.partium.roBölcsészettudományi Kar www.partium.ro55

A felvételi jegy összetétele:

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban a társadalomtudományi, gazdaságtudományi szakokon vég-
zettek, valamint a szociális, közigazgatási és fejlesztési intézményekben 
dolgozó szociális munkások, szociálpolitikusok és egyéb szakemberek je-
lentkezésére számítunk, de a képzés minden alapszakot végzett egyete-
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2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Vallástudományok

Miben fejlesztheted magad tovább?

Globalizálódó világunk értelmisége számára kikerülhetetlen kihívást je-
lent a különböző kultúrák és vallások, illetve azok mélyreható társadalmi és 
politikai hatásai közötti tájékozódás. 

A vallást szociológiai, néprajzi, antropológiai, politikai, történeti, pszicho-
lógiai, filozófiai és teológiai szempontokból kívánjuk bemutatni, kiváló erdé-
lyi, magyarországi és külföldi szakemberek bevonásával. 

Képzésünk abban kíván segíteni, hogy az itt megszerzett tudásra épít-
ve az erdélyi társadalom meghatározó értelmiségi rétege megtalálja a nyi-
tott vallás- és felekezetközi párbeszéd lehetőségét, amely a jövendő társa-
dalmi béke lényeges feltétele. Célunk olyan szakemberek kinevelése, akik 
tudományos területüktől függetlenül képesek a vallás jelenségének átfo-
gó szemléletére.



50%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

50%
FELvÉTELI INTERJú  
(MoTIvÁcIóS LEvÉL)50+50+z

felveteli.partium.ro www.partium.ro57

A felvételi jegy összetétele:

Kiknek ajánljuk?

Szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki rendelkezik egyetemi 
alapképzési oklevéllel (akár teológiai, akár humán-, reál-, illetve természet-
tudományi területről). Az elvégzett alapszak jellege nem feltétele a jelent-
kezésnek.
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Akkreditált mesterképzésünk tanmenetének kialakításakor a jelenkor 
üzleti folyamatait és trendjeit vettük figyelembe.

Magiszteri képzésünk a vállalkozások fejlesztésének olyan kérdéseire 
összpontosít, mint:

»   menedzsmentstratégiák és beruházások;
 » személyzet- és vezetői kompetenciafejlesztés;
 » versenyképesség- és kockázatmenedzsment;
 » projektmenedzsment és pénzügyi folyamatok menedzsmentje;
 » minőségközpontú integrált termelési és szolgáltatási folyamatok me-
nedzsmentje.

Kinek ajánljuk?

Menedzseri mesterképzésünk célja az egységes európai felsőoktatási 
rendszer kiteljesítése a közgazdász- és vezetőképzésben. Olyan érdeklődő 
személyek jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek felsőfokú egyetemi 
vagy főiskolai oklevéllel. 

A közgazdasági alapképzést végzettek mellett várjuk olyan – a felsőfokú 
vezetőképzés iránt érdeklődő – személyek jelentkezését is, akik más profi-
lú felsőfokú oklevéllel rendelkeznek (pl. köztisztviselő, vállalkozó, mérnök, 

2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje



50%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

50%
FELvÉTELI INTERJú50+50+z

felveteli.partium.roKözgazdaságtudományi Kar www.partium.ro59

informatikus, orvos, jogász, pedagógus stb.), és szükségét érzik vezetői ké-
pességeik és ismereteik mesterfokon való továbbfejlesztésének.

A képzés menete:

Azok számára, akik munkahely mellett szeretnék elvégezni a mesterkép-
sünket, ezt elősegítendő az órák megtartására hétköznap délutánonként, il-
letve esetenként hétvégeken tömbösítve kerül sor.
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tandíjmentes tandíjas
15 25

Idegenforgalmi 
gazdálkodás
2 éves magiszteri képzés, 
nappali tagozaton

    Az idegenforgalmi Gazdálkodás mesterképzés olyan szakosodási irányt 
képvisel, amely eddig teljesen hiányzott a hazai magyar nyelvű felsőok-
tatási képzésben. Célja a kereskedelmi, turisztikai és vendéglátós isme-
retekkel rendelkező szakemberek magiszteri szintű továbbképzése az 
idegenforgalom különböző területein.

A tanmenetben szereplő tantárgyak olyan szakismeretekre összpontosí
nak, mint például:

» vendéglátási és éttermi gazdálkodás;
» szállodamenedzsment;
» utazási irodai menedzsment;
» egészségturizmus;
» kulturális turizmus.

Kin



felveteli.partium.ro www.partium.ro61

 Kiknek ajánljuk?

 A mesterképzést azoknak a személyeknek ajánljuk, akik már az idegen-
forgalomban dolgoznak, vagy ott kívánnak dolgozni, akik a jövőben gya-
korlati szakemberként szeretnének elhelyezkedni a turizmus vagy az eh-
hez kapcsolódó iparágakban. Elsősorban turisztikai, kereskedelmi és 
szolgáltatási alap- és szakismeretekkel és oklevéllel rendelkező sze-
mélyek jelentkezését várjuk, illetve olyan idegenforgalmi egységekben 
dolgozókét, akik szeretnének a turizmus ágazataiban vezetői beosztást 
betölteni, mint pl.: szállodamenedzser, étteremvezető, turisztikai mene-
dzser, utazási iroda igazgató stb.
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A mesteri szakon az alapszakra épített tantárgycsomaggal a hallgató 
egyrészt a választott szakirányban képezheti tovább magát, elmélyítheti a 
szakma elméletének és gyakorlatának magasabb szintű alkalmazását, és 
a kiválasztott mentora segítségével elkezdheti az önálló kutatói munkát. Ez 
a munka nemcsak az alkalmazott grafikus tevékenységében elengedhetet-
len, hanem az olyan művész számára is, aki a kortársművészet valamelyik 
ágában érvényesülni szeretne.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A társadalom valamennyi területén a sikeres helytállás alapfeltétele a vi-
lágos kommunikáció, melyet a Vizuális kommunikáció szakon végzett hall-
gatók a magasan képzett oktatóktól elsajátíthatnak. Hallgatóink a megszer-
zett képesítésekkel a következő területeken helyezkedhetnek el:

 » gazdasági élet: PR és marketing munka, a reklámcégek termékkampá-
nyainak, brandjeinek létrehozása vagy arculattervezése;  

 » reklámipar: kreatív alkalmazott vagy reklámstúdió-vezető,  
 » grafikai ügynökségek: tervezőgrafikus, web designer;  
 » nyomdaipar: sokszorosítási kivitelező, ellenőr;  
 » könyvkiadók: könyvgrafikus, illusztrátor, képregénykészítő;  

2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Vizuális 
kommunikáció



50%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

50%
EGY poRTFóLIó BEMUTATÁSA
ÉS EGY ELKÉpZELT KÉTÉvES 

KUTATÁSI pRoJEKT, MELYRőL 
AZ INTERJú ALATT LESZ SZó.

50+50+z
felveteli.partium.roMűvészeti Kar www.partium.ro63

A felvételi jegy összetétele:

 » idegenforgalom: utazási ügynökségeknél és utazási irodákban: pros-
pektusok, szórólapok, hirdetések grafikai szerkesztője;  

 » média: elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtóban: tör-
delőszerkesztő, vizuális művészetek rovatvezető, szaklapnál szerkesz-
tőségi titkár, főszerkesztő, újságreklám-készítő;  

 » tévéadók: operatőr, vágó, tv-grafikus;  
 » oktatás: vizuális művészetet oktató, tanári munkakör;
 » vizuális művészet: képgrafikus, rajzfilmtervező.



Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Kar64

tandíjmentes tandíjas
219

A Zeneművészet az audiovizuális kultúrában egy hazánkban egyedülálló 
témakörű, 2 éves, akkreditált zenei mesterképzés, mely a Zenepedagógia 
alapképzésre épülve elmélyíti annak ismeretanyagát (karvezetés, zenetör-
ténet), másrészt kiegészíti azt korszerű témakörökkel (világzene, populáris 
zene, színház- és filmzene) és egy interdiszciplináris szemléletmóddal (ze-
neszociológia, zene a médiakultúrában).

A tanmenetben nagy hangsúlyt fektetünk:

 » a megszerzett ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazására: kultu-
rális menedzsment, elektronikus és experimentális zene, hangtechnika, 
számítógépes kottagrafika;

 » a zenei elemzésre, illetve kutatásra: zeneesztétikai elemzések, stiliszti-
ka, zenetudományi módszertan és gyakorlat.

Mesterképzős diákjaink számára folyamatosan szervezünk előadásokat, 
workshopokat, táborokat, illetve szakmai gyakorlatot itthon és külföldön.

2 éves akkreditált képzés 
nappali tagozaton

Zeneművészet  
az audiovizuális kultúrában



40%
ÁLLAMvIZSGA-ÁTLAG

60%
FELvÉTELI INTERJú60+40+z

felveteli.partium.roMűvészeti Kar www.partium.ro65

A felvételi jegy összetétele:

Elhelyezkedési lehetőségek:

Hallgatóink a hagyományos elhelyezkedési alternatívák mellett (pl. ze-
netanár, kórusvezető) olyan piacorientált területeken is kamatoztathat-
ják tehetségüket, tudásukat, mint zenei előadó, kulturális szervező, zenei 
rendező, zenei szerkesztő TV-ben, rádióban, számítógépes kottagrafikus, 
színházzenei, filmzenei referens stb.

Jelentkezés:

A magiszteri képzésre jelentkezőknek (3 vagy 4 éves) egyetemi alapkép-
zésben szerzett diplomával (BA) kell rendelkezniük. Az elvégzett alapszak 
jellege nem feltétele a jelentkezésnek.



Jegyzeteim






