JELENTKEZZ
ONLINE
A PKE-RE
A beiratkozási időszakban nem szükséges személyesen is megjelenned.
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KEDVES FELVÉTELIZŐK!
Remélem, hogy rövidesen jókedvvel és
barátsággal köszönthetjük egymást itt a
Partium szívében, a Partiumi Keresztény
Egyetemen, Erdély kapujában. Egyetemünk
a közelmúltban ugyan mélységeket és magasságokat járt be nagyon rövid idő alatt,
ám Istennek legyen hála, hittel, teli reménységgel és megújuló erővel folytatjuk építő
munkánkat.
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 oktatást kiegészítő lehetőségeket kínál. Vezérelvünk kezdettől fogva az oktatás, a nevelés és a tudományos kutatás egysége,
ezért egyaránt figyelmet fordítunk az oktatásfejlesztésre, a Partium kulturális életében való aktív jelenlétre és a tudományos kutatásra. Egyetemünkön több kutatóintézet és műhely keretében folytatunk tudományos munkát, amelynek eredményeit
igyekszünk visszaforgatni az oktatásba. Az elmúlt években nagyon sok kutatást,
kulturális és művészeti programot, valamint oktatásfejlesztési projektet valósítottunk meg. Nemzetközi kapcsolatainkat illetően sincs okunk panaszra, annál is
inkább, mivel anyaországi partnerintézményeink segítségével az egyetemi oktatás
legmagasabb szintje, a doktori képzés terén is sikerült előbbre lépnünk. Végül azt
sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az elmúlt tanév második félévében beköltöztünk
az új épületünkbe, ahol a korszerűen felszerelt tantermek és laborok mellett egy új
könyvtár is várja a hozzánk érkező diákokat.
Nagyváradra, Partium magyar egyetemére invitálok minden tanulni, ismerni
és tudni vágyót. Szerezzünk itt együtt olyan műveltséget, amely egészséges keresztény szellemben és nemzeti nyelvünkön tanít élni és alkotni, hogy a reánk bízott „kertet” öntudatosan, magas szakmai képzettséggel és sikeresen műveljük
és őrizzük. Ragasszunk tudásunk mellé hitet, hogy a hit igényesebb és életesebb
tudásra serkentsen mindenkor.

Dr. Pálfi József
REKTOR

ELÉRHETŐSÉGEK
ROMÁNIA, 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36
+40-259-418-244
partium@partium.ro
partium.ro

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR
+40-259-418252/107
bmk@partium.ro
bmk.partium.ro

NYELV – ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK
+40-259-418252/107
nyit@partium.ro
nyit.partium.ro
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
Germanistik Partium
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
Department of English, Partium Christian University, Oradea
TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS (MA)
Department of English, Partium Christian University, Oradea,
Germanistik Partium,
PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

MŰVÉSZETI TANSZÉK
+40-259-418252/104
mt@partium.ro,
mt.partium.ro
PKE Művészeti Tanszék
KÉPZŐMŰVÉSZET SZAK (BA)
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ (MA)
PKE, Nagyvárad, Képzőművészet
ZENE SZAK (BA)
ZENEMŰVÉSZET AZ AUDIOVIZUÁLIS KULTÚRÁBAN (MA)
PKE Zeneművészeti Szak, Nagyvárad
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GAZDASÁG – ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
+40 418252/109
gtk@partium.ro
gtk.partium.ro

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK
+40-259-418252/109
gt@partium.ro
gtt.partium.ro
MENEDZSMENT SZAK (BA)
KERESKEDELMI, TURISZTIKAI
ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK GAZDASÁGTANA SZAK (BA)
BANK- ÉS PÉNZÜGYEK SZAK (BA)
VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK MENEDZSMENTJE (MA)
IDEGENFORGALMI GAZDÁLKODÁS (MA)
PKE Közgáz

HUMÁNTUDOMÁNYI TANSZÉK
+40-259-418252/112
ht@partium.ro
htt.partium.ro
SZOCIOLÓGIA SZAK (BA)
Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi tanszék
SZOCIÁLIS MUNKA SZAK (BA)
Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi tanszék
AZ ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAK (BA)
PKE Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak
EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKÁK (MA)
Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi tanszék

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
+40-259-418252/112
partiumdpp@gmail.com
nti.partium.ro
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A FELVÉTELI MENETE
ALAPKÉPZÉSEK

MESTERKÉPZÉSEK

Beiratkozás

2018. 07. 16-25. Beiratkozás

2018. 07. 16-26.

Felvételi vizsgák

2018. 07. 26-27. Felvételi vizsga

2018. 07. 27-28.

Eredményhirdetés 2018. 07. 26-28. Anyakönyvezés

2018. 07. 28-31.

Fellebbezés

2018. 07. 28-30.

Anyakönyvezés

2018. 07. 26-31.

A TANDÍJ ÖSSZEGE
A 2016–2017-ES TANÉVBEN
\ Turisztika, Menedzsment, Szociális munka, Szociológia, Óvodai és elemi oktatás pedagógiája valamint a 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 a hallgatók tanulmányi eredményei függvényében évenként módosulnak,
így lehetőség van fizetéses helyről ingyenes helyre
kerülni és fordítva.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL
BIZTOSÍTOTT ÖSZTÖNDÍJAK
\ Érdemösztöndíj: a kimagaslóan jó eredményeket elérő
hallgatók számára tanulmányi
eredményeik, tudományos és
szakmai tevékenységük alapján megítélt támogatás
\ Tanulmányi ösztöndíj: a félévi átlagok függvényében a
jó tanulmányi eredményeket elérők számára megítélhető támogatás
\ Szociális ösztöndíj: a nehéz
anyagi helyzetű hallgatók által
megpályázható támogatás

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMBAN
Arany János Kollégium
410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36.
+40-259-439 931
E-mail: ajkollegium@gmail.com,
Web: kollegium.partium.ro
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A felvételi ideje alatt előzetes bejelentkezés alapján és térítés fejében szállást és étkezést biztosítunk.

JELENTKEZZ ONLINE!
A beiratkozási időszakban nem szükséges
személyesen is megjelenned. Töltsd fel dokumentumaidat online!
További információk és
jelentkezés:
efelveteli.partium.ro

HELYEK SZÁMA
ALAPSZAKOK

1

Tandíjmentes

Tandíjas

Összesen

Német nyelv és irodalom

16

21

37

Angol nyelv és irodalom,
Angol nyelv és irodalom
– Német nyelv és irodalom

25

24

49

Magyar nyelv és irodalom,
Magyar nyelv és irodalom
– Angol nyelv és irodalom

23

24

47

Szociális munka

17

18

35

Szociológia

15

20

35

Menedzsment

30

45

75

Kereskedelmi, turisztikai
és szolgáltató egységek
gazdaságtana

30

30

60

Bank és pénzügyek

27

23

50

Zene

10

10

20

Képzőművészet

23

12

35

Az óvodai és elemi oktatás
pedagógiája

23

12

35

Agrármérnök1

40

0

40

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata.

MESTERKÉPZÉSEK
Többnyelvűség és multikulturalitás
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában
Vizuális kommunikáció
Európai szociálpolitikák
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje
Idegenforgalmi gazdálkodás
A mesteri képzés helyeinek száma a www.partium.ro oldalon lesz
elérhető.
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BEIRATKOZÁS
FONTOS TUDNIVALÓK
\ beiratkozási díj: 50 lej
\ anyakönyvezési díj (sikeres felvételi után): 120 lej
\ a beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek az alábbi jelentkezők:
# egyik vagy mindkét szülő elhalálozott
# gyermekotthonban nevelkedtek
# legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott,
elhalálozott), a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei

BEIRATKOZÁSI IRATOK ALAPKÉPZÉSRE
\ beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány
\ érettségi diploma vagy ennek közjegyző által hitelesített
fénymásolata A 2017-ben érettségizetteknek elegendő a
diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, amely tartalmazza
az érettségi vizsga átlagát és a vizsgatantárgyak osztályzatát.
A tandíjmentes helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése
előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat az illetékes kar dékáni hivatalához
\ orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére
\ 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép
\ születési bizonyítvány hitelesített másolata
\ személyi igazolvány egyszerű fénymásolata
\ ESETENKÉNT SZÜKSÉGESEK A KÖVETKEZŐK:
# házassági bizonyítvány hitelesített másolata
# diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás más
felsőoktatási intézmény (vagy a Partiumi Keresztény
Egyetem más szakjának) hallgatói számára
# felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak
vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek
# egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata
# tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán
elért I., II., III. helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek
eredetije vagy ezek hitelesített fénymásolata
# az egyes szakok felvételi módszertanában esetenként
meghatározott további dokumentumok
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KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK BEIRATKOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
\ beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány
\ 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 hitelesített román nyelvű fordítása
\ útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6
hónapig érvényes
\ orvosi igazolás (nemzetközi nyelven)
\ 3 db. fénykép
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BEIRATKOZÁSI IRATOK MESTERKÉPZÉSRE
\ beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány
\ az érettségi diploma eredetije vagy hitelesített másolata, ha a
felvételiző máshová is beiratkozott
\ az egyetemi oklevél eredetije vagy hitelesített másolata, ha a
felvételiző máshová is beiratkozott
\ 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
\ Magyar vagy román nyelvű szakmai önéletrajz
\ Magyar vagy román nyelvű motivációs levél
\ Nyelvvizsga-igazolás (Kötelezvény aláírása esetén a mesteri
képzés befejezéséig pótolható)
\ Az egyes szakok felvételi módszertanában esetenként
meghatározott további dokumentumok
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KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK BEIRATKOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
\ beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető
nyomtatvány;
\ születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű
fordítása;
\ középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített
román nyelvű fordítása
\ a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv)
egyszerű másolata
\ főiskolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített
román nyelvű fordítása
\ a főiskolai/egyetemi jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv)
közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása
\ útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6
hónapig érvényes
\ orvosi igazolás (nemzetközi nyelven)
\ 3 db. fénykép

A BEIRATKOZÁSI/FELVÉTELI DÍJ ALÓLI FELMENTÉSHEZ A KÖVETKEZŐ OKIRATOK
EGYIKÉT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
\ félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány hitelesített
másolata
\ gyermeknevelési intézmények által kiállított igazolás azok számára, akik
ilyen intézményekben nevelkedtek
\ oktatási intézmények által kiállított igazolás azok számára, akik
szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok)
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A hallgatóknak színvonalas képzést biztosítunk: komoly szaktudással
rendelkező, országos és nemzetközi szinten is elismert oktatók, vendégtanárok, ösztöndíj-lehetőségek és gazdag könyvtár segíti szakmai
fejlődésüket.
MIT TANULHATSZ?
\ magyar irodalom
\ világirodalom
\ könyvtárismeret
\ nyelvelsajátítás
\ magyar mint idegen nyelv
HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ oktatás
\ média
\ EU, illetve más nemzetközi szervezetek
\ közigazgatás, önkormányzat
\ idegenforgalom
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK
A Janus Pannonius Szakkollégium
szakmai fórumot és kutatási lehetőséget biztosít a tehetséges hallgatók számára.
TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Az alapképzés elvégzése után mesteri
szinten folytathatod tanulmányaidat.
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

25%
érettségi átlag

16

75%
érettségi jegy magyar nyelvből
(amennyiben a magyar
érettségi jegy hiányzik, elfogadjuk a román érettségi jegyet)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
MIT TANULHATSZ?
\ irodalmi és nyelvészeti tárgyak
\ német nyelvgyakorlatok
\ kommunikációs és fordítási
gyakorlatok
\ kulturális és médiaismeretek.
HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ gazdasági élet
\ idegenforgalom
\ fordítói munkakör
\ oktatás
\ közigazgatás
\ nemzetközi szervezetek
\ média
\ a német nyelv és kultúra
ismeretéhez kötött munkakörök
KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
Pedagógiai modul (a némettanári képesítés); Janus
Pannonius Szakkollégium.
TOVÁBBTANULÁS I LEHETŐSÉG
A Többnyelvűség és multikulturalitás akkreditált mesteri
programban.

TUDTAD-E, HOGY?
\ Legjobb tanár-diák arány,
leginkább hallgató-központú oktatás, legtöbb
szakmai és kulturális rendezvény, legtöbb szakmai
kirándulás.
\ A magyar nyelvet
használjuk segédnyelvként (pl. a nyelvtani
magyarázatok és a
fordítási gyakorlatok
során).
\ Számos, közösséget építő
programot szerezünk.
\ Gyakorlatias képzés, kis
csoportokban folyik az
oktatás.
\ Külföldi tanulmányi- és
ösztöndíj-lehetőségek,
vendégelőadók gazdagítják a képzést.
\ Évenként németországi tanulmányutakat
szervezünk.

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%

érettségi átlag

érettségi jegy német nyelvből
(amennyiben a német érettségi jegy
hiányzik, el lehet fogadni egy más
nyelvből szerzett érettségi jegyet
- a jelentkező választása szerint)
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ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Az Angol nyelv és irodalom szakon a nyelvi képzés mellett az angol, az
amerikai és más angol nyelvű kultúrák tanulmányozásával is foglalkozunk, a hagyományos bölcsészképzés mellett hangsúlyt fektetünk a
gyakorlatias ismeretek elsajátítására is. Két választható szakirányunk a
Média és kommunikáció illetve a Fordító-tolmács.
MIT TANULHATSZ?
\ angol és amerikai irodalom
\ angol nyelvtan és nyelvészet
\ fordítástechnika és gyakorlati tolmácsolás
\ szókincsfejlesztés,
szövegértelmezés, kommunikációs gyakorlatok
\ angol-amerikai filmkultúra,
irodalom és film kapcsolata,
forgatókönyvírás, kreatív
írás
\ kritikai gondolkodás

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ oktatás
\ fordítói munkakör
\ szerkesztőség, média
\ nemzetközi szervezetek
\ idegenforgalom, turizmus

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%

érettségi átlag

angol nyelvi szintfelmérő interjú

AZ INTERJÚ A KÖVETKEZŐ NYELVVIZSGÁKKAL KIVÁLTHATÓ
NYELVVIZSGA
Cambridge
ECL
IELTS
JetSet
Pitman
TOEFL PBT/IBT
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MINIMÁLIS SZINT/MINŐSÍTÉS
FCE, CAE, CPE
B2, C1
5.5
5-B2, 6-C1
Higher Intermediate, Advanced
450 / 45

NYELV ÉS IRODALOM SZAKPÁROSÍTÁSOK
3 ÉVES KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Két szak, két esély! Amennyiben több nyelv iránt is érdeklődsz, a szakok párosításával egyszerre két nyelvből is egyetemi képesítést szerezhetsz. A tanmenet tantárgyi szerkezete mindkét nyelvterületen biztosítja a megfelelő elméleti ismeretek és készségek elsajátítását.
LEHETSÉGES SZAKPÁROK
\ Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szak
\ Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom szak
MIT TANULHATSZ?
\ irodalom és nyelvtan;
\ fordítástechnika és gyakorlati
tolmácsolás;
\ szókincsfejlesztés, szövegértelmezés, kommunikációs és
nyelvtani gyakorlatok;
\ filmkultúra, irodalom és
film kapcsolata, média és
kommunikáció.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ gazdasági élet
\ idegenforgalom
\ fordítói munkakör
\ EU-, és más nemzetközi
szervezetek
\ oktatás
\ média
\ közigazgatás, önkormányzat

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%

érettségi átlag

angol nyelvi szintfelmérő interjú

AZ INTERJÚ A KÖVETKEZŐ NYELVVIZSGÁKKAL KIVÁLTHATÓ
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
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KÉPZŐMŰVÉSZET SZAK - GRAFIKA
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A képzés három éve alatt a hallgatók elsajátítják a grafikai kompozíció alapjait, betekintést nyernek a vizuális reklámok kidolgozásának eljárásaiba, megismerkednek a mozgókép alkalmazásaival,
a kortársművészet képfajtáinak kutatásával, és megszerzik az alkotómunkához elengedhetetlen gyakorlatot. A grafika szakon végzett
képzőművészek a képzés során elsajátított ismeretek, készségek révén
a korszerű vizuális kommunikáció profi szakembereivé válhatnak.
MIT TANULHATSZ?
\ grafikus rajz
\ művészeti anatómia
\ szín- és formatanulmányok
\ távlattan (3D)
\ fotó
\ írásművészet
\ kompozíció
\ metszet
\ digitális képfeldolgozás
\ művészettörténet
\ vizuális kommunikáció
\ esztétika
\ szemiotika
\ művészetmenedzsment

MILYEN SZAKIRÁNYOKAT KÍNÁLUNK?
Tervezőgrafika – branding:
tipográfia, arculattervezés,
plakátművészet, csomagolás, weboldal tervezés,
könyvművészet, illusztráció,
képregény;
Mozgó grafika - animáció: videó,
reklám-klip, médiatörténet,
intermédia, audiovizuális struktúra, multimédia, installáció,
animáció;

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ reklámiparban (reklámstúdió-vezető, operatőr, vágó, grafikus)
\ grafikai ügynökségeknél (tervezőgrafikus, web designer)
\ könyvkiadónál (könyvgrafikus, illusztrátor)
\ nyomdaiparban (arculattervező)
\ oktatásban
\ független alkotóként (vizuális művész, képgrafikus, animáció-tervező)
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

10%
érettségi átlag
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40%
kreatív feladat

50%
megfigyelés utáni rajz

ZENE SZAK

3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
A képzés célja a jelentkezők felkészítése a zene hivatásszerű
gyakorlására. Nagy hangsúlyt fektetünk a zene élményszerű megtapasztalására, a korszerű zenei szemléletmód kialakítására és az
elsajátított tudása alkalmazására (zenei gyakorlat). A hallgatók egyéni
fejlődését ösztöntő közösségépítő alkalmak segítik a művészi tehetség
kibontakozását.
Három választható szakirányunk az Orgona-egyházzene, Zenei informatika, illetve a Kortárs kamarazene, de kínálunk hangszeres-énekes,
illetve zeneszerzés képzést is.
MIT TANULHATSZ?
\ karvezetés gyakorlat
\ előadói gyakorlat
\ zenei stílusok elmélete és
gyakorlata
\ zenei elemzések
\ korszerű zenei oktatás
\ zenéről való gondolkodás
\ egyházzenei hagyomány elmélete és gyakorlata
\ improvizáció
\ modern technikák: kottagrafika és hangtechnika

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ tanár
\ hangtechnikus
\ zenei szakelőadó
\ zenei titkár
\ kántor
\ kórusvezető

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

30%

70%

érettségi átlag

kreativitás teszt
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MENEDZSMENT SZAK

3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
Menedzserképzésünk alapvető célja olyan elméletileg és gyakorlatilag egyaránt felkészült közgazdászok képzése, akik menedzseri
képességeikkel, ismereteikkel hozzájárulnak az állami, illetve magánvállalatok hatékony működéséhez. E szak választása segít, hogy:
vezetni tudd akár a saját vállalkozásodat is; karriert építhess; ne téged
irányítsanak, hanem te vezess; ne csak tervezz, hanem valósítsd is meg
az elképzeléseidet; mert a vezető beosztás nagyobb fizetés!
MIT TANULHATSZ?
Alaptárgyak
\ általános vezetési és
szervezési ismeretek
\ termelésmenedzsment
\ emberi erőforrás
menedzsment
\ stratégiai menedzsment
Választható tárgyak
\ projektmenedzsment
\ innovációmenedzsment
\ minőségmenedzsment

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ vállalkozó
\ humán erőforrás menedzser
\ marketingvezető
\ projektmenedzser
\ termékmenedzser
\ ügyvezető igazgató
\ köztisztviselő
\ logisztikai vezető

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%
érettségi átlag
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40%
szabadon választott
érettségi írásbeli jegy

KERESKEDELMI, TURISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ
EGYSÉGEK GAZDASÁGTANA SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Az akkreditált alapszak célja olyan versenyképes szakemberek
képzése, akik a dinamikusan fejlődő turizmus, kereskedelem és más
szolgáltatóipari ágazatok területén hasznosítható korszerű szakismeretekkel rendelkeznek. E szak választása segít, hogy: a szabadidőd és
szórakozásod legyen a munkád; hogy ne mások tanácsát kelljen megfizesd, hanem te adj pénzért tanácsokat; hogy vezesd akár a saját turisztikai vállalkozásodat; hogy tanulhass idegen nyelveket; hogy ismerd fel és
használd ki az üzleti világ lehetőségeit!
MIT TANULHATSZ?
\ szolgáltatásmenedzsment
\ nemzetközi kereskedelem
\ szállodai és éttermi gazdálkodás

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ piackutató
\ piacelemző
\ beszerző
\ üzletkötő
\ szállodai menedzser
\ turisztikai irodavezető
\ rendezvényszervező
\ utazásszervező
\ étteremvezető

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%

40%

érettségi átlag

szabadon választott
érettségi írásbeli jegy
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BANK- ÉS PÉNZÜGYEK SZAK
3 ÉVES KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Célunk pénzügyi, banki és biztosítási szakemberek képzése gazdasági szervezetek és intézmények számára, akik korszerű módszertani és
pénzügyi alapismeretek elsajátításán keresztül szerezhetnek szakirányú
képesítést. E szak választása segít, hogy: a háztartásod vagy munkahelyed pénzügyi döntéshozója légy; hogy felelős szakember lehess
a szervezeti hierarchia bármely szintjén; hogy dinamikusan növekvő
gazdasági ágazatokban dolgozhass!; hogy a nagyobb felelősségért jobb
fizetést kapj; a munkakörök közül igazán hozzád illőt is választhass.
MIT TANULHATSZ?
Az alapozó tárgyak mellett a
pénzügyi szakterület a legfontosabb:
\ pénzügyi számvitel
\ gazdasági-pénzügyi analízis
\ banküzemtan

MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN
HELYEZKEDHETSZ EL?
\ pénzügyi elemző
\ pénzügyi ellenőr
\ banki könyvelő
\ hitelelemző
\ biztosítási alkusz
\ bróker
\ kontroller
\ főkönyvelő
\ pénzügyi vezető
\ gazdasági igazgató

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE
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60%

40%

érettségi átlag

szabadon választott
érettségi írásbeli jegy

SZOCIOLÓGIA SZAK

3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
E szakot választva jobban megérted majd a hétköznapok egyszerűnek
tűnő, mégis kiszámíthatatlan világát, felfedezed az egyediségen túli társadalmiságot, ráébredsz a felépített igazságok viszonylagosságára. A
szociológia tanulása egyaránt tesz kíváncsivá, kritikussá és elemzővé: ez
a látásmód még akkor is gazdagít, ha nem szociológusként helyezkedsz
el. A szociológus széleskörű tudása és változatos készségei sikerrel
hasznosíthatóak a társadalmi élet számos területén. Tíz év múlva talán
olyan munkakörben fogsz dolgozni, amely ma még nem is létezik. Ezért
mi arra is felkészítünk, hogy könnyen és gyorsan alkalmazkodj, hogy
bármikor rugalmasan átképezhesd magad.
MIT TANULHATSZ?
\ általános szociológia
\ kommunikációs gyakorlatok
\ kommunikációelmélet
\ pszichológia,
szociálpszichológia
\ kutatásmódszertan,
statisztika, számítógépes
adatelemzés
\ városszociológia
\ szervezetszociológia
\ média- és reklámszociológia
\ haladó társadalomkutatási
módszerek, médiakutatás,
online kérdőívezés
\ választható tantárgyak (marketing, projektmenedzsment,
idegen nyelvi társalgás stb.)
\ terepgyakorlat

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ projektfejlesztés,
pályázatírás
\ adatelemezés,
adatfeldolgozás
\ piackutatás
\ üzleti- és
marketingtanácsadás
\ tudományos kutatás
\ tanügy
\ közigazgatás,
önkormányzatok
\ hagyományos és új média
\ reklám és PR
\ politika és közélet

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%

40%

érettségi átlag

szabadon választott
érettségi írásbeli jegy
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SZOCIÁLIS MUNKA

3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
A szociális munka segítő hivatás, azoknak ajánljuk, akik szeretnék
jobbá tenni nélkülöző, nehézségekkel küszködő, hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett vagy sajátos szükségletekkel rendelkező embertársaik
életét. A jó szociális munkás a válságba jutott családok igazi támasza,
munkájával hozzájárul egyén és közösség megküzdő képességének
növeléséhez. A szociális munkásokra egyre nagyobb szükség van:
az elöregedő, számos társadalmi problémával szembesülő európai
országokban ez az egyik legfontosabb és leginkább megbecsült szakma.
MIT TANULHATSZ?
\ szociológia, pszichológia,
szociálpszichológia
\ jogi ismeretek
\ a szociális munka elmélete
és módszertana
\ a szociális munka gyakorlata
\ szociálpolitika
\ gyermek- és családvédelem
\ prevenció és terápia a szociális munkában
\ terepgyakorlat
\ személyiségfejlesztés

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ önkormányzatok
szociális
irodái
\ munkaügyi központok, fejlesztési ügynökségek
\ szociális ellátó intézmények
\ egészségügyi intézmények
\ civil szervezetek
\ egyházak
\ oktatási intézmények
\ magánszféra

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE
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60%

40%

érettségi átlag

szabadon választott
érettségi írásbeli jegy

AZ ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAK
3 ÉVES KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Képzésünk a nagyváradi magyar nyelvű tanítóképzés évszázados
hagyományainak továbbélését biztosítja. Szakunk három alappillére:
a színvonalas elméleti képzés, a folyamatos pedagógiai gyakorlat és a
korszerű tudományos kutatásokban való részvétel. A nálunk végzett hallgatók Bihar megyében 1–1,5 jeggyel jobban teljesítettek a versenyvizsgán és a véglegesítő vizsgán, mint más intézmények végzősei!
MIT TANULHATSZ?
\ Pedagógiai és pszichológiai
tárgyak: játékpedagógia,
óvodapedagógia, fejlődéslélektan, neveléslélektan;
\ Szaktárgyak és ezek módszertana (magyar, román nyelv és
irodalom, matematika, zene,
képzőművészet stb.);
\ Választható tárgyak: alternatív
pedagógiák, iskolai tanácsadás,
személyiségfejlesztés,
drámapedagógia.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ tanügy: óvodai és elemi
oktatás;
\ szociális intézmények;
\ felnőttképző intézmények;
\ oktató-nevelő, tehetséggondozó civil szervezetek

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%

40%

érettségi átlag

szabadon választott
érettségi írásbeli jegy
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AGRÁRMÉRNÖK SZAK

7 FÉLÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATON
Agrármérnöki szakunk a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának 2005-ben indult kihelyezett tagozata, a megszerezhető
szakképzettség hivatalos megnevezése: mezőgazdasági mérnök BSc.
A szak kilenc évfolyama végzettjeinek többsége saját szakmájában és a
régióban helyezkedett el. A képzés lehetővé teszi az állandó munkahely
melletti tanulást, mivel az előadásokra péntekenként és szombatonként
kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetem épületében.
MIT TANULHATSZ?
\ alapozó ismeretek: közgazdaságtan, matematika, kémia
stb.
\ szakmai törzsanyag:
agrárismeretek (kertészet,
növénytermesztés, állattenyésztés), agrárgazdasági
és vállalkozási ismeretek
(agrárpolitika, pénzügy
és számvitel, marketing,
humánerőforrás-gazdálkodás)
\ diﬀerenciált szakmai ismeretek

HOL TANULHATSZ TOVÁBB?
A képzés végeztével a diákok
a Debreceni Egyetem által
kibocsátott oklevelet kapnak
és Master (MSc) szinten folytathatják tanulmányaikat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Partiumi Keresztény Egyetem
410209 Nagyvárad, Városháza (Primăriei) u. 27.
0744-552 236 - Pintér István
agrar@partium.ro
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%
2 érettségi tantárgy jegye
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HALLGATÓK RÓLUNK

„Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy erre a szakra jelentkeztem. Nagyon
sok mindent megtanulhattam ezalatt a
három év alatt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki gyerekekkel szeretne
foglalkozni. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amit elméletben megtanultál, azt gyakorlatba is tudd fektetni.
A tanárok mindenben a rendelkezésünkre álltak és a segítségünkre voltak.
Bizalommal fordulhattunk hozzájuk. Így
harmadév végére rájöttem, hogy semmi sem volt felesleges. Sőt, az egyetem
az órákon kívül is rengeteg lehetőséget
nyújt a jobbá váláshoz, csupán minden
lehetőséget meg kell ragadni .”

Gál Anita
Az óvodai és elemi oktatás
pedagógia szak végzőse
“A PKE Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakjának első végzős évfolyamán végeztem tanulmányaimat. Az, hogy
ehhez a csapathoz tartozhattam, életem
egyik legjobb döntése volt. Most a hétköznapokban látom és tapasztalom igazán,
hogy mennyi hasznos elméleti és gyakorlati tudást gyűjthettem a három év alatt. Az
egyetemről igazán felkészülten jöttem el,
amit több vizsga, megmérettetés, tanfelügyeleti ellenőrzés is igazolt.
Őszintén ajánlom mindenki számára ezt
a szakot, akit erre a pályára húz az esze,
szíve, lelke, és nemcsak egy diplomát szeretne, hanem alapos tudásbázist és gyakorlati felkészítést!”

Gazsi Leonóra
Az óvodai és elemi oktatás
pedagógia szak
2015-ben végzett hallgatója
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TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A képzést az európai kultúrák, a kultúrák közötti kommunikáció, a
fordításelmélet és fordítástechnika iránt érdeklődőknek, a közoktatásban tevékenykedő tanároknak, általában véve a bölcsész oklevéllel
(nyelv és irodalom, filozófia, történelem, európai tanulmányok, újságírás
stb.) rendelkező szakembereknek ajánljuk.
MIT TANULHATSZ?
\ A képzés nyelve: magyar nyelvű, kb. 50%-nyi
alaptörzs, valamint angol,
német, illetve magyar nyelvű
választható előadások.
\ Alaptárgyak: Bevezetés az
interkulturális tanulmányokba, Kulturális emlékezet és
imagológia, Interkulturális
kommunikáció, A fordítás
elmélete és gyakorlata,
Kortárs populáris kultúra,
Európai nyelvpolitikák, Regionális irodalmak.
\ Kiegészítő
képzési
lehetőségek: pedagógiai modul második szintje; Janus
Pannonius Szakkollégium.

TUDTAD-E, HOGY?
\ Élhetsz külföldi tanulmányi- és ösztöndíj-lehetőségekkel (Erasmus+,
DAAD stb.), külföldi tanulmányutakon vehetsz részt
és vendégelőadókat
hallgathatsz.
\ Részt vehetsz tudományos kutatási projektekben
és konferenciákon, hazai és
külföldi tudományos-kulturális intézményekben
megszervezett szakmai
gyakorlaton.
\ Munka mellett is tanulhatsz, hiszen az oktatás
tömbösített (péntek,
szombat).

MILYEN TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?
PHD-KÉPZÉS A PKE ÉS AZ ELTE KÖZÖS
DOKTORI KÉPZÉSÉBEN NAGYVÁRADON
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

30

50%

50%

államvizsga/záróvizsga átlaga

felvételi interjú

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON
MIT TANULHATSZ?
Az alapszakra épített tantárgycsomaggal a hallgató a választott szakirányban képezheti
tovább magát, megtanulhatja
a szakma elméletének és gyakorlatának magasabb szintű
alkalmazását,
kiválasztott
mentora segítségével pedig
elkezdheti az önálló kutatói
munkát is. Ez a munka nemcsak az alkalmazott grafikus
tevékenységében,
hanem
az olyan művész számára is
fontos, aki a kortársművészet
valamelyik ágában szeretne
érvényesülni.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
\ gazdasági élet: PR és marketing, reklám, arculattervezés;
\ reklámipar és grafikai ügynökségek: kreatív munkatárs, reklámstúdió-vezető, tervezőgrafikus, web designer;
\ könyvkiadók: könyvgrafikus, illusztrátor, képregény-készítő;
\ idegenforgalom: prospektusok, szórólapok, hirdetések grafikai
szerkesztője;
\ média: tördelőszerkesztő, szaklapnál szerkesztő, internetes reklám
designer, webszerkesztés, multimédiás tartalmak szerkesztése;
\ tévé és filmipar: operatőr, vágó, tv-grafikus;
\ oktatás: vizuális művészetet oktató, tanári munkakör;
\ vizuális művészet: képgrafikus, rajzfilmtervező.
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%

40%

felvételi interjú

államvizsga átlag
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ZENEMŰVÉSZET AZ AUDIOVIZUÁLIS KULTÚRÁBAN
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A modern technika, a média és az internet immár életünk szerves
része, a látványos technológiai fejlődés átalakította a zenefogyasztási szokásokat és a zenészek alkotási-produkciós feltételrendszerét.
Mesterképzésünk célja olyan korszerű ismeretek és gyakorlati
készségek átadása, amelyek segítségével a hagyományos elhelyezkedési alternatívák mellett (pl. zenetanár, kórusvezető) a hallgatók piacorientált zenei területeken is érvényesülhetnek.
MIT TANULHATSZ?
\ kulturális menedzsment
\ koncertpedagógia
\ modern és kortárs
kórusművészet elmélete és
gyakorlata
\ egyházzenei hagyomány elmélete és gyakorlata
\ elektronikus és kísérleti zene
\ populáris zene
\ zenei elemzések
\ a zenei oktatás korszerű
megközelítései
\ zenéről való gondolkodás
\ improvizáció
\ színházzene, filmzene
\ hangtechnika

MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN
HELYEZKEDHETSZ EL?
\ tanár
\ zenei előadó
\ kulturális szervező
\ hangtechnikus
\ zenei szakelőadó
\ zenei rendező, szerkesztő TVben, rádióban
\ zenei titkár
\ színházzenei, filmzenei referens
\ kórusvezető

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE
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60%

40%

felvételi interjú

államvizsga átlag

VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
MENEDZSMENTJE MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Mesteri programunkba olyan közgazdasági vagy más profilú egyetemi alapképzéssel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a felsőfokú vezetőképzés iránt, akik tovább szeretnék fejleszteni
menedzseri ismereteiket, hogy minél jobb és hatékonyabb vezetővé
válhassanak.
MIT TANULHATSZ?
\ menedzsmentstratégiák, beruházások
\ a humán erőforrások fejlesztése
\ szervezeti magatartás
\ vezetői személyiségfejlesztés, leadership
\ versenyképesség- és kockázatmenedzsment
\ projektmenedzsment
\ pénzügyi folyamatok menedzsmentje
\ logisztikai és minőségközpontú integrált termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%

államvizsga átlaga

felvételi interjú
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IDEGENFORGALMI GAZDÁLKODÁS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Az Idegenforgalmi gazdálkodás olyan szakosító turisztikai mesterképzés, amely eddig hiányzott a hazai magyar nyelvű felsőoktatási
képzés palettájáról. Célunk a kereskedelmi, turisztikai és vendéglátós
ismeretekkel rendelkező szakemberek magiszteri szintű továbbképzése
a lendületesen fejlődő idegenforgalom különböző területein.
MIT TANULHATSZ?
\ vendéglátási és éttermi gazdálkodás;
\ szállodamenedzsment;
\ utazási irodai menedzsment;
\ egészségturizmus;
\ kulturális turizmus.
\ vidékfejlesztés
\ angol, illetve német idegenforgalmi szaknyelv

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE
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50%

50%

államvizsga
átlaga

felvételi
interjú

EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKÁK MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Egész Európában, de a szűkebb régióban is nagy szükség van jól
képzett, a gyors változás és a gyakori válságok miatt leszakadó társadalmi
kategóriák sajátos problémájának kezeléséhez felkészült szociálpolitikai
szakemberekre. A rövid távú tűzoltás helyett a szociális gondok valódi megoldását hozó, megalapozott és hosszú távú tervekre van szükség, ezek
kidolgozását pedig az európai projektek és szociálpolitikai rendszerek
világában otthonosan mozgó szakemberekre kell bízni. Szakunkon az európai és hazai perspektívák sajátos ötvözését kínáljuk, miközben különösen
nagy hangsúlyt fektetünk a szociálpolitikák elemzésének és kidolgozásának gyakorlatára, valamint a szociális projektek fejlesztésére.
MIT TANULHATSZ?
\ elméleti tantárgyak (összehasonlító európai szociálpolitika, szociális
jog, európai közpolitikák, szociális ellátórendszerek)
\ szakpolitikai tantárgyak (esélyegyenlőségi politikák, kisebbségpolitika,
gazdasági-társadalmi fejlesztési politikák, egészségpolitika, társadalmi inklúziót és integrációt elősegítő politikák, foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikák)
\ módszertani, alkalmazott tárgyak (szociálpolitikák elemzése, strukturális alapok lehívása, szociálpolitikák kidolgozásának módszerei)
\ kiegészítő képzés: pedagógia modul második szintje
MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN HELYEZKEDHETSZ EL?
\ pályaorientációs tanácsadó, humánerőforrás-menedzser, munkaügyi
vagy foglalkoztatási szakfelügyelő
\ szociálpolitikai tanácsadó vagy szakértő
\ képzési szakértő
\ társadalmi reintegrációt segítő szakember
\ pályázati szakértő
\ fejlesztési szakértő
\ általában a szociális ellátás vagy a foglalkoztatás területén
\ tanár
A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
A rangsorolás az államvizsgán kapott jegy alapján történik.
Azonos médiák esetében a jelölteket az érettségi átlag alapján
rangsoroljuk.
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NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

3 ÉV NAPPALI TAGOZATON (BA, I. SZINT), 1 ÉV POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSBEN (BA, I. SZINT),
2 ÉV NAPPALI TAGOZATON (MA, II. SZINT), 1 ÉV POSZTGRADUÁLIS RENDSZERBEN (MA, II. SZINT)
Az Intézet alapfokú és elmélyítő tanárképzést biztosít mindazoknak,
akik egyetemi tanulmányaik mellett szeretnének beiratkozni az ún. I-es,
illetve II-es szintű pedagógiai modulra. Posztgraduális képzésünkre
azokat a diplomásokat várjuk, akik szeretnének pedagógusi pályára
lépni.
MIT TANULHATSZ?
\ pszichológia
\ fejlődéslélektan
\ pedagógia
\ szakmódszertan
\ pedagógiai gyakorlat
\ alternatív pedagógiák
\ iskolai tanácsadás
\ interkulturális nevelés

HOGYAN TOVÁBB?
Olyan szakembereket képzünk,
akik rendelkeznek a tanításban hatékonyan alkalmazható,
korszerű pedagógiai-módszertani ismeretekkel, kellőképpen
felkészültek és rugalmasak
ahhoz, hogy megállják helyüket
a napi kihívásokkal teli iskolai
munkában.

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
A felvételi a pedagógusi pályára való alkalmasságot
felmérő interjúból áll.

36

ERASMUS
Az Erasmus+ az Európai Unió felsőoktatást támogató részprogramja. A program lehetővé teszi, hogy a hallgatók ösztöndíjas részképzésen
vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt az Európai Unió országaiban. Az Erasmus+ az egyik legsikeresebb és legismertebb hallgatói
mobilitási program. Egykori Erasmus-hallgatóink arról számolnak be,
hogy a külföldi képzés (gyakorlat) sokat segített szakmai identitásuk
formálódásában, ráadásul az itt szerzett tudás és tapasztalat nagyban
megkönnyítette számukra az egyetem utáni elhelyezkedést is.
A Dániában eltöltött öt hónap egy egyedi élményt nyújtott számomra: egy másfajta tanulási
módszert ismerhettem meg, számos új barátot
szereztem különböző országokból, kontinensekről, és sok új helyet fedezhettem fel utazásaim során. A koldingi International Business
Academy egy modern, jól felszerelt, folyamatosan bővülő egyetem, mely a gyakorlatra fekteti
a hangsúlyt az egész féléven át, így könnyebben
és alaposabban lehet elsajátítani azt a tudást
amelyet át szeretnének adni, és a vizsgák, projektek is a gyakorlatra vannak alapozva.
Barta Róbert
Kereskedelmi, turisztikai, szolgáltatási
egységek gazdaságtana, II. év

Budapesten a Gombolyag Alapítványnál gyakorlatoztam, ahol a 13. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivált szerveztük meg egy nagyon
felkészült, komoly, de ugyanakkor baráti hangulatú
csapattal.
Nagyon hasznos volt számomra ez az időszak,
mivel rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Alkalmam volt az egyetemen szerzett ismereteimet
gyakorlatba ültetni, illetve azokat fejleszteni. Mivel
egy nemzetközi fesztiválról van szó, szükséges
volt mind angol, mind magyar szöveggel dolgoznunk. Valamint az egy hétig tartó fesztiválon a vendégekkel angol nyelven értekeztünk, ami nagyon
sokat segített a nyelvtudásom fejlesztésében.
Nagyon tetszett a gyakorlat során, hogy folyton
pörögtek a cselekmények, mindig kaptam olyan
feladatot, amivel fejleszthettem addigi tudásomat.
Cseke Evelyn
Vizuális kommunikáció I. év
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SZAKKOLLÉGIUMOK
A Partiumi Keresztény Egyetem szakkollégiumai a kiemelkedően tehetséges, szorgalmas és motivált hallgatók tutoriális képzését biztosítják. A szakkollégiumok funkciója, hogy az egyetem ne csupán jól képzett
fiatalokat biztosítson a munkaerőpiac számára, hanem olyan magyar
értelmiségieket neveljen ki, akik széleskörű műveltségüknél, társadalmi érzékenységüknél, szakmai igényességüknél fogva közösségük
meghatározó tagjaivá válhatnak.
Egyetemünk első szakkollégiuma a Janus Pannonius, amely szakmai
műhelyei révén keretet biztosít a bölcsészettudományi, neveléstudományi, teológiai és művészeti területeken folyó kutatásoknak. A közgazdaság- és társadalomtudományi szakok hallgatói a Fényes Elek Szakkollégiumhoz csatlakozhatnak.
A szakkollégiumi műhelyekbe való bejutás felvételi alapján történik.
jpszk.partium.ro,
feszk.partium.ro
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COLLOQUIA
NYELVVIZSGAKÖZPONT

A Partiumi Keresztény Egyetem nyelvvizsgaközpontja színvonalas
idegennyelvi oktatást nyújt az egyetem hallgatói és a külsős érdeklődők
számára. A Colloquia Nyelvvizsgaközpont kezdő, középhaladó és haladó
szintű nyelvtanfolyamokat indít korosztálytól függetlenül, angol, német,
francia, olasz, magyar és román nyelvből. A központ nyelvvizsgákat is
szervez ezekből a nyelvekből.
colloquia@ymail.com,
0752-164-932
www.partium.ro/colloquia

EGYETEMI GYÜLEKEZET

Nem jó egyedül lenni, pláne nem egy olyan népes közösségben, mint
az egyetem. Ideje van a termékeny elvonulásnak is, amikor az ember a
bentlakás magányában elmélkedik azokon a bizonyos nagy kérdéseken,
de az élet mégiscsak úgy kerek, ha gondolatainkat, érzéseinket megosztjuk másokkal, akik önzetlenül meghallgatnak, segítenek újra és újra
megtalálni az irányt a teljesség felé.
Ha elakadtál az egyetemi élet útvesztőiben, ha nem tudod, miként
is kezeld a rád bízott tálentumokat, ha szeretnél új embereket megismerni, igaz barátokra szert tenni, ha szeretnél közösséget építeni, ha
lelki támaszra van szükséged, ha nem tudod vagy nem mered megfogalmazni az igazán fontos kérdéseket, vagy csak egyszerűen keresel,
magad sem tudod mit, az egyetem gyülekezetére és lelkészére biztos
pontként számíthatsz.
A világhálón is megtalálsz minket:
pkegyetemigyulekezet
gyulekezet.partium.ro/hu
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DIÁKSZERVEZET
A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) az egyetemi
rendezvények megszervezésével foglalkozik. Elsősorban a diákokat
megmozgató eseménykeről van szó, azonban a legfontosabb feladata a diákság képvislete az intézményen belül. A PKED egész tanévben
tevékenykedik, és igyekszik felkelteni a diákság nagyrészét minél változatosabb és érdekesebb rendezvényekkel.
Az egyetemi év első féléve teljes mértékben a gólyákról szól, és köréjük épülnek fel a legfontosabb események: a Gólyatábor, a Gólyanap,
valamint a Gólyabál. Ezen programok során a gólyák megismerhetik egymást, a Diákszervezetet és az egyetemet, emellett pedig számos ügyességi feladatot kell elvégezniük, ugyanis közülük néhányan
nyertesként kerülnek ki.
A tanév második felében változatosabb a felhozatal eseményeink terén, hiszen olyan programok kerülnek megrendezésre, mint a
Tanárkvíz, Partiumi Egyetemi Napok (PEN), ezen belül egyetemi nyílt
nap, PEN keringő, májusban pedig Partiumi Diáknapok (PDN)
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