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A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektoraként köszöntelek és 
bízom benne, hogy ez a néhány gondolat segít pályaválasztási döntésed-
ben. Románia első akkreditált magyar nyelvű magánegyeteme családias 
légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával, belvárosi 
campusszal és kollégiummal várja hallgatóit. Egyetemünk elsősorban a 
tanulás és a fejlődés helyszíne, ám ezekkel együtt számtalan lehetősé-
get és alkalmat kínál a találkozásra, az egymásra találásra, a szakmai és 
baráti kapcsolatok építésére. Az oktatás mellett tanáraink karrierépítési 
tanácsokkal látják el hallgatóinkat, szakmai kapcsolatok létrehozásában 
segítik őket. Egyetemi gyülekezetünk befogadó közössége lelki támasz-
ról gondoskodik, hallgatói önkormányzatunk pedig a pezsgő diákéletet 
biztosítja. Erasmus+ és Makovecz programok, kapcsolataink révén lehe-
tőség nyílik továbbtanulni anyaországi, és más külföldi egyetemeken is. 
Bátorítalak, hogy látogass el egyetemünk honlapjára (www.partium.ro), 
tanulmányozd felvételi ajánlatunkat, szakjaink leírásait. Szeretettel várunk 
egyetemünk nyílt napján, ahol színes, izgalmas programok mellett kérdé-
seidre is választ kaphatsz. 
Sok sikert kívánok az egyetemi évekhez!

DR. PÁLFI JÓZSEF 
REKTOR

KEDVES
FELVÉTELIZŐK!
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
      PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

ROMÁNIA, 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36
      +40-259-418-244
      partium@partium.ro
      partium.ro
      Partium Keresztény Egyetem Nagyvárad

ELÉRHETŐSÉGEK

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

 NYELV – ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK 

 MŰVÉSZETI TANSZÉK 

+40-259-418252/107
nyit@partium.ro
nyit.partium.ro

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

+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)

KERESKEDELEM, TURIZMUS
ÉS SZOLGÁLTATÁS 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



A FELVÉTELI MENETE
ALAPKÉPZÉSEK MESTERKÉPZÉSEK

Beiratkozás 2019. 07. 15-24. Beiratkozás 2019. 07. 15-25.

Felvételi vizsgák 2019. 07. 25-26. Felvételi vizsga 2019. 07. 26-27.

Eredményhirdetés 2019. 07. 26-29. Anyakönyvezés 2019. 07. 29-31.

Fellebbezés 2019. 07. 26-31.

Anyakönyvezés 2019. 07. 25-31.

JELENTKEZZ ONLINE!
A beiratkozási időszakban 
nem szükséges személye-
sen is megjelenned. Töltsd 
fel dokumentumaidat on-
line! További információk 
és jelentkezés: 
efelveteli.partium.ro

A TANDÍJ ÖSSZEGE 
A 2019–2020-AS 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 in-
gyenes helyre kerülni és fordítva.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT ÖSZTÖNDÍJAK
\ Érdemösztöndíj: a kimagaslóan jó ered-

ményeket elérő hallgatók számára 
tanulmányi eredményeik, tudományos 
és szakmai tevékenységük alapján 
megítélt támogatás

\ Tanulmányi ösztöndíj: a félévi átlagok 
függvényében a jó tanulmányi ered-
ményeket elérők számára megítélhető 
támogatás

\  Szociális ösztöndíj: a nehéz anyagi 
helyzetű hallgatók által megpályázha-
tó támogatás

A felvételi ideje alatt előzetes bejelent-
kezés alapján és térítés fejében szállást 
és étkezést biztosítunk.

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



ALAPSZAKOK 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 15 20 35

Szociológia 15 20 35

Menedzsment 30 45 75

Kereskedelem, turizmus és 
szolgáltatás gazdaságtana

30 30 60

Bank és pénzügyek 27 23 50

Zene 10 10 20

Képzőművészet 23 12 35

Az óvodai és elemi oktatás 
pedagógiája

25 10 35

Agrármérnök2 40 0 40

MESTERSZAKOK Tandíjmentes Tandíjas Összesen
Többnyelvűség és multikulturalitás 18 12 30

Fordító és tolmács3 8 22 30

Európai szociálpolitikák 10 20 30

Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje

17 23 30

Idegenforgalmi gazdálkodás 10 20 30

Zeneművészet az audiovizuális 
kultúrában

7 13 20

Vizuális kommunikáció 10 20 30

HELYEK SZÁMA1

2A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata.

1A helyek számáról szóló információ tájékoztató jellegű. A végleges számok március hónap 
folyamán kerülnek fel az egyetemi honlapra: www.partium.ro/hu/felveteli-2019

3A szakot az akkreditációs bizottság jóváhagyását követően indítja az egyetem.
A fejleményeket kövesd az egyetem honlapján: www.partium.ro/hu/felveteli-2019
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\ beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány
\ érettségi diploma vagy ennek közjegyző által hitelesített fénymásolata A 

2019-ben érettségizetteknek elegendő a diplomával egyenértékű iskolai 
bizonylat, amely tartalmazza az érettségi vizsga átlagát és a vizsga-
tantárgyak 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 in-
tézmény 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 meghatáro-
zott további dokumentumok

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  

BEIRATKOZÁS



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



\ 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 be-

fejezéséig pótolható)
\  Az egyes szakok felvételi módszertanában esetenként meghatározott 

további dokumentumok

 BEIRATKOZÁSI IRATOK MESTERKÉPZÉSRE  
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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 in-

tézményekben nevelkedtek
\ oktatási intézmények által kiállított igazolás azok számára, akik szülei 

tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok)

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) közj-

egyző 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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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

MIT TANULHATSZ?
Magyar irodalom
Világirodalom
Könyvtárismeret
Nyelvelsajátítás
Magyar mint idegen nyelv

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.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
oktatás 
média
EU, illetve más nemzetközi szervezetek 
közigazgatás, önkormányzat
idegenforgalom

A hallgatóknak 
színvonalas képzést 
biztosítunk: komoly 
szaktudással ren-
delkező, országos és 
nemzetközi szinten 
is elismert oktatók, 
vendégtanárok, ösz-
töndíj-lehetőségek és 
gazdag könyvtár segíti 
szakmai fejlődésüket. 

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

25% 75%
érettségi átlag érettségi jegy magyar nyelvből

(amennyiben a magyar érettségi jegy 
hiányzik, elfogadjuk a román érettségi 

jegyet)
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NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50% 50%
érettségi átlag

MIT TANULHATSZ?
irodalmi és nyelvészeti tárgyak
német nyelvgyakorlatok
kommunikációs és fordítási gyakorlatok
kulturális és médiaismeretek.

KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK:
pedagógiai modul (a némettanári képesítés); Janus 
Pannonius Szakkollégium.

TOVÁBBTANULÁS:
a Többnyelvűség és multikulturalitás akkreditált 
mesteri programban.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
gazdasági élet
idegenforgalom
fordítói munkakör
oktatás
közigazgatás
nemzetközi szervezetek
média
a német nyelv és kultúra ismeretéhez kötött munka-
körök

TUDTAD-E, HOGY?
Amiben különbözünk 

a többi romániai ger-
manisztikai képzéstől: 
legjobb tanár-diák 
arány, leginkább 
hallgató-központú ok-
tatás, legtöbb szakmai 
és kulturális rendez-
vény, legtöbb szakmai 
kirándulás.

A magyar nyelvet 
használjuk segéd-
nyelvként (pl. a nyelv-
tani magyarázatok és 
a fordítási gyakorlatok 
során).

Számos közösségi 
programot szervezünk.

Gyakorlatias képzés, 
kis csoportokban 
folyik az oktatás.

Külföldi tanulmányi- 
és ösztöndíj-lehető-
ségek, vendégelőadók 
gazdagítják a képzést.

Évenként németor-
szági tanulmányutakat 
szervezünk.

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 tanulmányo-
zásával foglalkozunk, 
a hagyományos böl-
csészképzés mellett 
hangsúlyt fektetünk a 
gyakorlatias ismere-
tek elsajátítására is, 
úgy mint a fordítás és 
tolmácsolás. 

MIT TANULHATSZ?
angol nyelvtani gyakorlatok;
angol és amerikai irodalom;
angol és amerikai kultúra és civilizáció;
kommunikációs gyakorlatok, beszédkészség-fejlesztés 
(pl. Public Speaking)
szókincsfejlesztés, szövegértelmezés;
üzleti angol nyelv (Business English);
angol és amerikai filmkultúra, irodalom és film kap-
csolata, média és kommunikáció;
fordítástechnika (irodalmi/gazdasági/audiovizuális/
EU szövegek fordítása), fordítástámogató szoftverek 
használata (pl. MemoQ);
gyakorlati tolmácsolás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
oktatás
fordítói munkakör
szerkesztőség, média
nemzetközi szervezetek
idegenforgalom, turizmus
kiadó
PR iroda

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
érettségi átlag
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NYELV ÉS IRODALOM SZAKPÁROSÍTÁSOK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Két szak, két esély! 
Amennyiben több 
nyelv iránt is érdek-
lődsz, a szakok páro-
sításával egyszerre két 
nyelvből is egyetemi 
képesítést szerez-
hetsz. A tanmenet 
tantárgyi szerkezete 
mindkét nyelvterületen 
biztosítja a megfelelő 
elméleti ismeretek és 
készségek elsajátí-
tását.

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;
szókincsfejlesztés, szövegértelmezés, kommunikációs 
és nyelvtani gya- korlatok;
filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és 
kommunikáció
kommunikációs gyakorlatok, beszédkészség-fejlesztés 
(pl. Public Speaking)
fordítástechnika (irodalmi/gazdasági/audiovizuális/
EU szövegek fordítása), fordítástámogató szoftverek 
használata (pl. MemoQ);
gyakorlati tolmácsolás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL? 
gazdasági élet,
idegenforgalom, turizmus
fordítói munkakör
EU-, és más nemzetközi szervezetek,
oktatás,
szerkesztőség, média,
közigazgatás, önkormányzat
kiadó
PR iroda

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

50%

50%

50%

50%

magyar szakra bejutási átlag

angol szakra bejutási átlag

angol szakra bejutási átlag

német szakra bejutási átlag
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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 eljá-
rásaiba, megismer-
kednek a mozgókép 
alkalma-zásaival, a 
kortársművészet kép-
fajtáinak kutatásával, 
és megszerzik az alko-
tómunkához elenged-
hetetlen gyakorlatot. A 
grafika szakon végzett 
képzőművészek a kép-
zés 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, csoma-
golás, weboldal tervezés, könyvművészet, illusztráció, 
képregény.
MOZGÓ GRAFIKA - ANIMÁCIÓ:
videó, reklám-klip, médiatörténet, intermédia, audiovi-
zuális 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% 40% 50%
érettségi átlag kreatív gyakorlatok megfigyelés utáni rajz
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ZENE SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A képzés célja a 
jelentkezők felkészíté-
se a zene hivatásszerű 
gyakorlására. Nagy 
hangsúlyt helyezünk 
a zene élményszerű 
megtapasztalására, a 
korszerű szemlélet-
módra, a zenei gyakor-
latra, a megszerzett 
ismeretek alkalma-
zására, a tehetség 
kibontakoztatására 
és az egyéni fejlődést 
elősegítő közösség-
építésre.

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
kottagrafika

MILYEN SZAKIRÁNYOKAT KÍNÁLUNK?
ORGONA-EGYHÁZZENE
ZENEI INFORMATIKA
KORTÁRS KAMARAZENE
FAKULTATÍV HANGSZERES-, ZENESZERZÉS KÉPZÉS

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
tanár
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

Menedzserkép-
zésünk alapvető 
célja olyan megbízható 
elméleti tudással 
rendelkező gyakorlato-
rientált közgazdászok 
képzése, akik mene-
dzseri készségeikkel 
és képességeikkel 
képesek hatékony és 
eredményes működést 
biztosítani az állam-
igazgatás intézménye-
iben, illetve magán-
vállalatok felelős 
beosztásaiban.

MIT TANULHATSZ?
Az alapozó gazdasági tárgyakra épül a következő 
vezetési és szervezési ismeretek oktatása:
stratégiamenedzsment és integrált vállalatirányítás 
(SAP);
emberi erőforrás menedzsment;
termelés-, projekt- és minőségmenedzsment;
pénzügyi menedzsment és vezetői számvitel

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

MIÉRT VÁLASSZAM?
Hogy vezetni tudd akár a saját vállalkozásodat is!
Mert szakmai karriered építésével szolgálod saját és 
környezeted boldogulását! 
Hogy ne téged irányítsanak, hanem te vezess!
Hogy ne csak tervezz, hanem valósítsd is meg az 
elképzeléseidet!
Mert a vezető beosztás nagyobb fizetés!

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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KERESKEDELEM, TURIZMUS ÉS 
SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGTANA SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Üzleti alapszakunk 
célja olyan elismert 
szakemberek képzése, 
akik a dinamikusan 
fejlődő turizmus, 
kereskedelem és más 
szolgáltatások terüle-
tén képesek kiváló tel-
jesítménnyel dolgozni, 
vezetői beosztásokat 
betölteni.

MIT TANULHATSZ?
A képzés keretében nagy hangsúlyt fektetünk az 
alábbi szakmai ismeretek oktatására:
kereskedelem és turizmus gazdaságtan;
szolgáltatásmenedzsment és -marketing;
fogyasztói magatartás és marketingkutatás;
szállodai és éttermi gazdálkodás.

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

MIÉRT VÁLASSZAM?
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 lehető-
ségeit!

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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BANK- ÉS PÉNZÜGY SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Pénzügyi képzésünk 
célja olyan pénzügyi, 
banki és biztosítási 
szakemberek képzése 
gazdasági társasá-
gok és intézmények 
számára, akik korszerű 
gazdaságtudomá-
nyi, módszertani és 
pénzügyi ismeretek 
birtokában kiemelkedő 
szerepet vállalnak vál-
lalkozások értékterem-
tésében és eredményes 
működésben. 

MIT TANULHATSZ?
Az alapozó gazdasági tárgyakra épül a következő 
pénzügyi szakmai ismeretek oktatása:
pénzügyi és vezetői számvitel, 
vállalati pénzügyek és gazdasági-pénzügyi elemzés;
kontrolling és integrált vállalatirányítás (SAP);
befektetések, pénz- és tőkepiacok működése, és 
nemzetközi pénzügyek;
banküzemtan és bankmenedzsment, biztosítások.

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

MIÉRT VÁLASSZAM?
Hogy a háztartásod vagy munkahelyed pénzügyi 
döntéshozója légy!
Hogy felelős pénzügyi szakember lehess a szervezeti 
hierarchia bármely szintjén!
Hogy dinamikusan növekvő gazdasági ágazatokban 
dolgozhass!
Hogy a nagyobb felelősségért jobb fizetést kapj!
Mert a munkakörök közül igazán hozzád illőt is 
választhatsz!

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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SZOCIOLÓGIA SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Ezt a szakot választ-
va jobban megérted 
majd a hétköznapok 
egyszerűnek tűnő, de 
mégis zavaróan kiszá-
míthatatlan világát, 
felfedezed magadban 
és másokban az egye-
diségen túli társadal-
miságot, ráébredsz a 
felépített igazságok 
viszonylagosságára. A 
szociológia tanulása 
egyaránt tesz kíván-
csivá, kritikussá és 
elemzővé: ez a sajátos 
látásmód még akkor is 
gazdagít, ha nem szo-
ciológusként helyez-
kedsz el. A szociológus 
széleskörű tudása és 
változatos készségei 
sikerrel hasznosítha-
tóak a társadalmi élet 
számos  területén.

MIT TANULHATSZ?
Általános szociológia
Kommunikációs gyakorlatok
Kommunikációelmélet
Pszichológia, szociálpszichológia
Kutatásmódszertan, statisztika, számítógépes adate-
lemzés
Városszociológia
Szervezetszociológia
Média- és reklámszociológia
Haladó társadalomkutatási módszerek, médiakutatás, 
online kérdőívezés
Választható tantárgyak (marketing, projektmenedzs-
ment, 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

TUDTAD-E HOGY?
Tíz év múlva talán olyan 
munkakörben fogsz 
dolgozni, amely ma még 
nem is létezik. Ezért mi 
arra is felkészítünk, hogy 
könnyen és gyorsan alkal-
mazkodj, hogy bármikor 
rugalmasan átképezhesd 
magad.

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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MIT TANULHATSZ?
Szociológia, pszcihológia, 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?
Munkaügyi központok, fejlesztési ügynökségek, szoci-
ális gazdasági intézmények
Önkormányzatok szociális irodái
Idős embereket ellátó bentlakásos otthonok, idősek 
klubja
Szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok
Oktatási intézmények, szociális napközik
Civil szervezetek, egyházi szociális szolgáltató 
programok
Szenvedélybetegek ellátásával, önsegítő csoportokkal 
foglalkozó szervezetek

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK
3 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A szociális munka 
segítő hivatás, azoknak 
ajánljuk, akik szeret-
nék jobbá tenni nélkü-
löző, nehézségekkel 
küszködő, hátrányos 
helyzetű, veszélyez-
tetett vagy sajátos 
szükségeletekkel ren-
delkező embertársaik 
életét. A jó szociális 
munkás a válságba 
jutott családok igazi 
támasza, munkájával 
hozzájárul egyén és 
közösség megküzdő 
képességének növe-
léséhez. A szociális 
munkásokra egyre 
nagyobb szükség van: 
az elöregedő, számos 
társadalmi problémá-
val szembesülő euró-
pai országokban ez az 
egyik legfontosabb és 
leginkább megbecsült 
szakma.

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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MIT TANULHATSZ?
Pedagógiai és pszichológiai tárgyak: fejlődéslélektan, 
neveléslélektan, játékpedagógia, óvodapedagógia, 
oktatáselmélet, értékeléselmélet, gyógypedagógia; 
Szaktárgyak és ezek módszertana (magyar nyelv és 
irodalom, román nyelv és irodalom, matematika, zene, 
képzőművészet stb.);
Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, differenci-
ált nevelés, személyiségfejlesztés, kreativitásfejlesztés, 
drámapedagógia, népi gyermekjátékok.

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

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

Képzésünk a 
nagyváradi magyar 
nyelvű tanítóképzés 
évszázados hagyomá-
nyainak továbbélését 
biztosítja. Szakunk 
három alappillére: a 
színvonalas elméleti 
képzés, a folyamatos 
pedagógiai gyakorlat 
és a korszerű tudo-
mányos kutatásokban 
való részvétel.

TUDTAD-E HOGY?
A nálunk végzett hallgatók 
Bihar megyében 1–1,5 
jeggyel jobban teljesítet-
tek a versenyvizsgán és 
a véglegesítő vizsgán, 
mint más intézmények 
végzősei Nyári szakmai 
gyakorlaton betekintést 
nyerhetsz külföldi óvodák, 
oktatási intézmények 
mindennapjaiba
Számtalan iskolán 
kívüli tevékenységgel, 
szakmai rendezvénnyel, 
kirándulással támogatjuk 
pedagógiai kompetenciáid 
fejlődésétA FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60% 40%
érettségi átlag szabadon választott 

érettségi jegy
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MIT TANULHATSZ?
Alapozó ismeretek: közgazdaságtan, matematika, kémia
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

AGRÁRMÉRNÖK SZAK
7 FÉLÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, LEVELEZŐ TAGOZATON

Agrármérnöki 
szakunk a Debreceni 
Egyetem Mezőgazda-
ságtudományi Karának 
2005-ben indult 
kihelyezett tagozata, 
a megszerezhető szak-
képzettség hivatalos 
megnevezése:  me-
zőgazdasági mérnök 
BSc. A szak kilenc 
évfolyama végzettje-
inek többsége saját 
szakmájában és a 
régióban helyezkedett 
el. A képzés lehető-
vé teszi az állandó 
munkahely melletti 
tanulást, mivel az 
előadásokra pénte-
kenként és szomba-
tonként kerül sor a 
Partiumi Keresztény 
Egyetem épületében.

50% 50%
2 érettségi tantárgy jegye

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE
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TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS 
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A képzést az európai 
kultúrák, a kultúrák 
közötti kommuniká-
ció, a fordításelmélet 
és fordítástechnika 
iránt érdeklődőknek, 
a közoktatásban tevé-
kenykedő tanároknak, 
általában véve a böl-
csész  oklevéllel (nyelv 
és irodalom, filozófia, 
történelem, európai 
tanulmányok, újságírás 
stb.) rendelkező szak-
embereknek ajánljuk.

MIT TANULHATSZ?
A képzés nyelve: magyar nyelvű, kb. 50%-nyi alap-
törzs, valamint  angol, német, illetve magyar nyelvű 
választható előadások.
Alaptárgyak: Bevezetés az interkulturális tanulmányok-
ba, 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.

MILYEN TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEIM 
VANNAK?
PhD-képzés a PKE és az ELTE közös doktori képzésé-
ben Nagyváradon

TUDTAD-E, HOGY?
Élhetsz külföldi tanulmá-
nyi- és ösztöndíj-lehe-
tőségekkel (Erasmus+, 
DAAD stb.), külföldi 
tanulmányutakon vehetsz 
részt és vendégelőadókat 
hallgathatsz.
Részt vehetsz tudományos 
kutatási projektekben és 
konferenciákon, hazai és 
külföldi tudományos-kul-
turális intézményekben 
megszervezett szakmai 
gyakorlaton.
Munka mellett is 
tanulhatsz, hiszen az ok-
tatás tömbösített (péntek, 
szombat).

50%50%
államvizsga/záróvizsga 

átlaga
felvételi interjú



30

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, képregénykészítő
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.

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%40%
felvételi interjúállamvizsga/záróvizsga 

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

A jelenkor új kihíváso-
kat és lehetőségeket 
hordoz a zenemű-
vészethez és zenei 
oktatáshoz fűződő 
viszonyunk alakí-
tásában. A mester-
képzés célja olyan 
korszerű ismeretek és 
gyakorlati kompe-
tenciák elsajátítása, 
amelyek segítségével 
hallgatóink, a hagyo-
mányos elhelyezkedési 
alternatívák mellett 
(pl. zenetanár, kórus-
vezető) piacorientált 
zenei területeken is 
érvényesülhetnek.

MIT TANULHATSZ?
koncertpedagógia
modern és kortárs kórusművészet elmélete és 
gyakorlata
egyházzenei hagyomány elmélete és gyakorlata
elektronikus és kísérleti zene
zenei elemzések
a zenei oktatás korszerű megközelítései
improvizáció
színházzene, filmzene
kottagrafika

MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN HELYEZKED-
HETSZ EL?
tanár
zenei előadó 
zenei szakelőadó
kulturális szervező 
zenei rendező, szerkesztő TV-ben, rádióban
zenei titkár
színházzenei, filmzenei referens
kórusvezető

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

60%40%
felvételi interjúállamvizsga/záróvizsga 

átlaga



32

A felvételi sorrendet az államvizsga jegy alapján állapítjuk 
meg, egyforma államvizsga jegy esetén a három év átlagát 

vesszük figyelembe.

VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 
MENEDZSMENTJE MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Mesteri programunk-
ba olyan közgazdasági 
egyetemi alapkép-
zéssel rendelkezők 
jelentkezését várjuk, 
akik érdeklődnek a 
vállalkozás fejlesztés 
és vezetőképzés iránt, 
akik tovább szeretnék 
fejleszteni gazdasági 
ismereteiket, hogy ki-
emelkedő eredményes-
séggel működtessék 
vállalkozásukat vagy 
végezzék feladatai-
kat munkájuk során. 
Más profilú egyetemi 
alapképzéssel rendel-
kezőknek is lehetősé-
gük van elvégezni a 
képzést, amennyiben 
összegyűjtik gazdasági 
alapszakon az előírt 
kreditet.

MIT TANULHATSZ?
menedzsmentstratégiák, üzleti tervezés, projektme-
nedzsment;
humán erőforrás gazdálkodás, vezetői személyiség-
fejlesztés, leadership;
üzleti gazdaságtan és etika, versenyképesség 
gazdaságtan 
pénzügyi- és kockázatmenedzsment;
regionális gazdaság, vidékfejlesztés, Európai Uniós 
fejlesztési politikák

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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A felvételi sorrendet az államvizsga jegy alapján állapítjuk 
meg, egyforma államvizsga jegy esetén a három év átlagát 

vesszük figyelembe.

IDEGENFORGALMI GAZDÁLKODÁS
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Turisztikai mester-
képzésünk újdonság-
nak számít térségünk 
magyar nyelvű felsőok-
tatási képzési kínálatá-
ban. Mesteri progra-
munkba turisztikai 
és/vagy vendéglátás, 
illetve üzleti gazda-
ságtan alapképzéssel 
rendelkezők jelentke-
zését várjuk, akik a 
képzés keretében olyan 
szakmai kompetenci-
ákat szereznek meg, 
amelyekkel megfe-
lelnek a lendületesen 
fejlődő turizmus 
különböző területein 
működő vállalkozások 
elvárásainak vagy ké-
pesek saját turisztikai 
vállalkozást eredmé-
nyesen működtetni.

MIT TANULHATSZ?
vendéglátási és éttermi gazdálkodást;
szálloda- és utazási iroda gazdálkodást;
egészség- és kulturális turizmust;
üzleti kommunikációt és ügyfélszolgálatot
román, angol, illetve német idegenforgalmi szak-
nyelvet

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKÁK
MESTERKÉPZÉS
2 ÉVES AKKREDITÁLT KÉPZÉS, NAPPALI TAGOZATON

Egész Európában, de 
a szűkebb régióban is 
nagy szükség van jól 
képzett, a gyors válto-
zás és a gyakori vál-
ságok miatt leszakadó 
társadalmi kategóriák 
sajátos problémájának 
kezeléséhez felkészült 
szociálpolitikai szak-
emberekre. A rövid 
távú tűzoltás helyett a 
szociális gondok va-
lódi megoldását hozó, 
megalapozott és hozzú 
távú tervekre van 
szükség, ezek kidolgo-
zását pedig az európai 
projektek és szociálpo-
litikai rendszerekben 
világában otthonosan 
mozgó szakemberekre 
kell bízni. Szakunkon 
az európai és hazai 
perspektívák sajátos 
ötvözését kínáljuk, 
miközben különö-
sen nagy hangsúlyt 
fektetünk a szociálpo-
lititikák elemzésének 
és kidolgozásának 
gyakorlatára, valamint 
a szociális projektek 
fejlesztésére.

MIT TANULHATSZ?
Elméleti tantárgyak (összehasonlító európai szociál-
politika, 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, szociálpoliti-
kák kidolgozásának módszerei)
Kiegészítő képzés: pedagógia modul második szintje

MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN HELYEZKED-
HETSZ EL?
Pályaorientációs tanácsadó, humánerőforrás-mene-
dzser, 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 rangsorolás az államvizsgán kapott jegy alapján történik. 
Azonos médiák esetében a jelölteket az érettségi átlag 

alapján rangsoroljuk.

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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A KÉPZÉS FORMÁJA:
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)

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.

HOGYAN ZAJLIK A FELVÉTELI?
A felvételi a pedagógusi pályára való alkalmasságot 
felmérő interjúból áll.

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

Az Intézet alap-
fokú és elmélyítő 
tanárképzést biztosít 
mindazoknak, akik 
egyetemei tanulmá-
nyaik mellett szeret-
nének beiratkozni az 
ún. I-es, illetve II-es 
szintű pedagógiai mo-
dulra. Posztgraduális 
képzésünkre azokat a 
diplomásokat várjuk, 
akik szeretnének 
pedagógusi pályára 
lépni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
+40-259-418252/112
partiumdpp@gmail.com
nti.partium.ro
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ERASMUS
Az Erasmus+ az Európai Unió felsőoktatást támogató részprogramja. A pro-

gram 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-hall-
gatóink 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.

Szakmai gyakorlatomat a budapesti Danubius Astoria 
szállodában, a beszerzési és számlázási részlegen töl-
töttem. Előző évben recepciósként dolgoztam szintén 
ebben a szállodában.
Ahogy tavaly, idén is szakmai gyakorlatom során 
rendkívül sok tapasztalatot szereztem, és ez előse-
gítette mind szakmai, mind személyes fejlődésemet. 
Betekintést nyertem, hogyan is működik egy nagy 
szálloda készletekkel való ellátása és különböző 
beszállítókkal történő kapcsolatfenntartása, valamint a 
számlák kezelése.

Mesterképzésem alatt volt lehetőségem az ERASMUS+ 
programmal Szlovénia mediterrán szívében, Koperben 
tölteni négy és fél hónapot. Itt menedzsmentet és más 
közgazdasági tárgyakat hallgattam angol nyelven a 
University of Primorska-n, ahol sok olyat tanulhattam, 
itthon nem lett volna alkalmam. 
A szabadidőmben felfedeztem Szlovéniát, tengerpart-
ját és mesés hegyvidékét, más, szintén ERASMUS+ 
programban részt vevő hallgatókkal, akiket remélem 
még lesz alkalmam viszontlátni a jövőben. 
Köszönöm a feledhetetlen élményt az ERASMUS+ 
programnak!

ÚJVÁROSI RENÁTA
Kereskedelmi, turisztikai, szolgáltatási 
egységek gazdaságtana,
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje

BALLA MÁTYÁS GERGŐ
Idegenforgalmi gazdálkodás
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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

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 meghallgat-
nak, 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: 
www.facebook.com/pkegyetemigyulekezet/
www.gyulekezet.partium.ro/hu

COLLOQUIA
NYELVVIZSGAKÖZPONT

EGYETEMI GYÜLEKEZET
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Küldetésünk a hallgatók érdekképviselete az egyetem vezetőségi testületeiben, 
belföldi, anyaországi és nemzetközi fórumokon. Feladataink közé tartozik az ügyin-
tézés segítése (ösztöndíjak, támogatások) és a hallgatóinkat összefogó olyan nívós 
diákrendezvények szervezése, ahol diáktársaink tanulhatnak, kikapcsolódhatnak, 
sportolhatnak, ismerkedhetnek egymással.

Célunk tehát, hogy a PKE minden hallgatója igazi egyetemista életet éljen, hiszen 
erre később már aligha adódik lehetősége!

Legfontosabb rendezvényeink: Gólyatábor, Gólyanap, Gólyabál, Mikulásbuli, 
Tanárkvíz, Szavalóverseny, PEN (Partiumi Egyetemi Napok), PDN (Partiumi DiákNa-
pok), PKED Fesztivál.

Hat többet szeretnél tudni, látogasd meg weboldalunkat:
www.pked.partium.ro/hu

DIÁKSZERVEZET
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A Partiumi Keresztény Egyetem közösségi feladatai között kiemelt helyen 
szerepel a tehetséggondozás és a karriertanácsadás, ezeknek a tevékenységnek 
az intézményi keretét a Partiumi Tehetséggondozó és Karrier Tanácsadó Központ 
biztosítja.

A tehetséggondozási feladatkörhöz tartozó tevékenységeink a szakkollégium(ok) 
támogatása, a tehetséges hallgatók mentorálása és általában a hallgatók tudomá-
nyos munkájának a segítése, a tudományos diákkörök valamint az éves Partiumi 
Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése.

Karriertanácsadási szolgáltatásaink során szakemberek (pszichológusok, pálya-
orientációs tanácsadók) bevonásával támogatjuk hallgatóinkat abban, hogy időben 
tervezhessék meg szakmai életpályájukat. Tanácsadási szolgáltatásaink a szakmai 
gyakorlatra és további szakmai tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítására is 
kiterjednek. Korábbi diákjaink érvényesülését diplomás pályakövetési rendsze-
rünkkel vizsgáljuk, az alumni-programunk célja pedig az egykori hallgatókkal való 
kapcsolattartás, a korábbi és mindenkori diákok közösségének az életben tartása.

KONKRÉTAN MIT IS JELENT MINDEZ?
Hallgatóknak szóló képzések és workshopok szervezése (egyéni tehetségmenedzsment);
Mentorprogramok kidolgozása;
Tudományos diákkörök megalakítása;
Partiumi tehetséggondozási hálózat kialakítása, szélesítése partnerintézmények bevonásával;
Diplomás pályakövetési rendszer kialakítása, működtetése;
Egyetemi alumni-program kidolgozása és alumni-tevékenységek szervezése;
Munkaerőpiaci és szakmai gyakorlati kapcsolatok menedzselése;
Pályaorientációs előadások, tréningek szervezése;
Személyiségfejlesztés, önismereti kérdőívek, online képességfelmérési lehetőségek biztosítása;
Karriermenedzsment, karriertervezési interjú, pályaterv kidolgozása, pálya-portfólió készítése.

Célunk, hogy támogassuk hallgatóink kötelező képzési foglalkozásokon túli 
tudományos és szakmai munkáját, így szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
a Partiumi Keresztény Egyetemen olyan művelt, társadalmilag érzékeny és 
szakmailag igényes magyar értelmiségiek végezzenek, akik nem csupán a 
munkaerőpiacon érvényesülnek, hanem közösségük meghatározó és megtartó 
tagjaivá válnak.

További információk:
www.ptkk.partium.ro

PTKK – PARTIUMI 
TEHETSÉGGONDOZÓ
ÉS KARRIER TANÁCSADÓ 
KÖZPONT
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Mesteri másodévesként elmondhatom, hogy meg-
tapasztaltam milyen a PKE a tagja lenni. Úgy, ahogy 
két éve, ha ma kellene eldöntenem, hogy hol tanuljak 
tovább most sem lenne kérdés, hogy a PKE Vizuális 
kommunikáció szakát választom-e, hisz rendkívüli-, 
technikailag jól felszerelt környezetben tanulhattam, 
felkészült és profizmust tanúsító tanároktól, akik nem 
csak egyszerűen átadták az anyagot, hanem lehetősé-
get teremtettek arra, hogy mi, diákok több kiállításon 
is bemutatkozhassunk, szakmai tapasztalatot szerez-
zünk. Továbbá, mindaz amit itt elsajátítottunk biztos 
alap, hogy a szakmán belül felkészülten, könnyedén 
helyt állhassunk.

Nem bántam meg, hogy ezt az egyetemet, ezt a szakot 
választottam. Egyetemi éveim alatt rengeteg tudást és 
tapasztalatot szereztem. Tanáraim felkészültek, mindig 
segítő készek voltak. A tanult tárgyak érdekesek, 
változatosak, praktikusak, hasznosak voltak. Tapaszta-
lataimat nem csak az egyetemi ismeretek bővítették, 
hanem a Diákszervezet is. Itt rengeteg egyéb, az élet-
ben fontos dolgot, tanultam meg. Megtanultam más 
emberekkel (nem csoporttársakkal) együtt dolgozni, 
rendezvényt szervezni, lebonyolítani. Az egyetem 
népszerűsítése során még tovább bővült a tapaszta-
lataim száma, valamint lehetőségem volt fejleszteni 
a kommunikációs készségeimet. Ez az egyetem renge-
teg lehetőséget rejt. Ellát szakmai, elméleti tudással is, 
de ha ügyes vagy és meglátod azokat a lehetőségeket 
ahol valami többre, valami másra tudsz szert tenni, és 
élsz ezekkel a lehetőségekkel, akkor tartalmas éveket 
tudhatsz magad mögött, mind szakmai tudás, mind 
élmények terében.

HALLGATÓK RÓLUNK

MARCHIȘ DÓRA
Képzőművészet – Grafika
Vizuális kommunikáció

MALI IZABELLA
Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és 
irodalom
Többnyelvűség és multikulturalitás
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2015-ben végeztem a Partiumi Keresztény Egyetem 
Képzőművészet szakán, ezt követően a PKE Vizuális 
kommunikáció mesterképzésén folytattam tanulmá-
nyaimat, 2017-ben diplomáztam. Már az egyetemi 
éveim alatt lehetőségem nyílt betekintést nyerni a 
szervezési és kreatív munka területébe, akár kiállítás 
rendezésről, akár művészeti projektek megvalósítá-
sáról legyen szó, ami hasznos tapasztalatot jelent a 
munkahelyi feladatok elvégzése során. Rendkívüli a 
tehetséggondozás, gyakorlatias és naprakész oktatás-
ban lehet része annak, aki ezt a szakot választja.
Egyetemi tanulmányaim befejezése óta a PKE grafi-
kusa vagyok, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális 
Központban kreatív munkatársként is dolgozom, 
emellett a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium óraadó tanáraként grafika 
szakos diákokkal foglalkozom.

HALLGATÓK RÓLUNK

KÓNYA KINCSŐ
Képzőművészet – Grafika
Vizuális kommunikáció
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