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      +40-259-418244
      partium@partium.ro
      partium.ro
      Partium Keresztény Egyetem Nagyvárad
      pkenagyvarad
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ARANY JÁNOS ÉPÜLET
ARANY JÁNOS SZOBOR
SULYOK ISTVÁN – A ÉPÜLET

SULYOK ISTVÁN – B ÉPÜLET

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM
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KEDVES FELVÉTELIZŐK!
A nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem rektoraként köszöntelek 
benneteket.
A 2020. esztendő nemcsak 
kárpát-medencei, erdélyi, partiumi 
magyar népünk, de a Partiumi 
Keresztény Egyetem számára is, sok 
szempontból jelentős esztendőként 
íródik be történelmünk lapjaiba. 
Minden világméretű, globális és/vagy 
lokális kihívás és próbák mellett vagy 
ellenére, a latin rétor örömteli sza-
vával írhatjuk le azt, hogy Vivimus! – 
Élünk! Élünk, vagyunk, cselekszünk, 
alkotunk, tanulunk, tanítunk, rövid és 
hosszútávon is tervezünk! Románia 
első akkreditált magyar nyelvű 
magánegyeteme családias légkörrel, 
színvonalas oktatással, korszerű inf-
rastruktúrával, belvárosi campusszal 
és kollégiummal várja hallgatóit. Re-
méljük, a következő tanév más lesz. 
Nem arra gondolunk, mit nem lehet, 
hanem arra, milyen új események, 
élmények várnak majd ránk/rátok a 
következő tanévekben. Egyetemünk 
elsősorban a tanulás és a fejlődés 
helyszíne, ám ezekkel együtt szám-
talan lehetőséget és alkalmat kínál a 
találkozásra, az egymásra találásra, 
a szakmai és baráti kapcsolatok épí-
tésére. Az oktatás mellett tanáraink 
karrierépítési tanácsokkal látják el 
hallgatóinkat, szakmai kapcsolatok 
létrehozásában segítik őket. Egyetemi 
gyülekezetünk befogadó közössége 
lelki támaszról gondoskodik, hallgatói 
önkormányzatunk pedig a pezsgő 
diákéletet biztosítja. Erasmus+ és 

Makovecz programok, kapcsolataink 
révén lehetőség nyílik továbbtanulni 
anyaországi, és más külföldi egyete-
meken is. Bátorítalak, hogy látogass el 
egyetemünk honlapjára (partium.ro),
tanulmányozd felvételi ajánlatunkat, 
szakjaink leírásait. Egyetemünk 2020-
ban szerette volna – a (Sulyok István 
Református Főiskola) jogelődjével 
együtt megért harmincadik jubileumi 
esztendőt – méltóképpen megünne-
pelni. Az adott körülmények okán, 
erre most nem kerülhetett sor úgy, 
amint azt szerettük volna. Ám, ami 
késik, az nem múlik. Lehet, épp veled, 
kedves olvasó, fogunk ünnepelni és 
szórakozni.
Várunk szeretettel!

Dr. Pálfi József 
rektor
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MŰVÉSZETI TANSZÉK 
     +40-259-418252/104
     mt@partium.ro, 
     mt.partium.ro
     PKE Művészeti Tanszék
KÉPZŐMŰVÉSZET SZAK (BA)
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ (MA)
     PKE, Nagyvárad, Képzőművészet
     pke_arts
ZENE SZAK (BA)
     PKE Zeneművészeti szak, Nagyvárad
MAGÁNÉNEK SZAK (BA)
     PKE Magánének szak

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)
FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (MA)
     Department of English, Partium Christian University, Oradea,
     Germanistik Partium,
     PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

ELÉRHETŐSÉGEK
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI
ÉS MŰVÉSZETI KAR
     +40-259-418252/107
     bmk@partium.ro
     bmk.partium.ro
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HUMÁNTUDOMÁNYI TANSZÉK 
     +40-259-418252/112
     ht@partium.ro
     htt.partium.ro
SZOCIOLÓGIA SZAK (BA)
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)
SZOCIÁLIS MENEDZSMENT ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS (MA)
     Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi tanszék

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

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

ELÉRHETŐSÉGEK
GAZDASÁG-
ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
     +40-259-418252/109
     gtk@partium.ro
     gtk.partium.ro
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ALAP- ÉS MAGISZTERI KÉPZÉSEK

BEIRATKOZÁS 2021. JÚLIUS 12-21.

FELVÉTELI VIZSGÁK 2021. JÚLIUS 22-23.

EREDMÉNYHIRDETÉS 2021. JÚLIUS 22-27.

FELLEBBEZÉS EREDMÉNYHIRDETÉSTŐL 
SZÁMÍTOTT 48 ÓRÁN BELÜL

ANYAKÖNYVEZÉS 2021. JÚLIUS 22-29.

A FELVÉTELIRE JELENTKEZŐK 
KÉT BEIRATKOZÁSI MÓD
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK:
Online formában, a PKE felvételi 
beiratkozási platformján keresztül, 
mely július 12-től lesz elérhető mobil-
készülékről is.
Személyesen az egyetem székhelyén 
(a karok titkárságain), a hatályos 
járványügyi szabályok betartásával 
lehet  között.

JELENTKEZZ ONLINE!
A beiratkozási időszakban nem szük-
séges személyesen is megjelenned. 
Töltsd fel dokumentumaidat online!

További információk és jelentkezés: 
www.efelveteli.partium.ro

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG AZ 
ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMBAN

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUM
410209 Oradea,
str. Primăriei nr. 36.

+40-259-439931
ajkollegium@gmail.com
kollegium.partium.ro

A felvételi ideje alatt előzetes beje-
lentkezés alapján és térítés fejében 
szállást és étkezést biztosítunk.

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.
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TANDÍJAK ÖSSZEGE TANDÍJAS HELYEN

(A HELYEK HOZZÁVETŐLEGESEN 40%-A TANDÍJMENTES)

ALAPKÉPZÉSEK ÉVES TANDÍJ ÖSSZEGE 

Szociális munka, Szociológia, 
Óvodai és elemi oktatás 
pedagógiája, Nyelv és irodalom 
szakok (magyar, angol, német 
szakpárosítások)

300 EUR1

Bank és pénzügyek, Kereskedelem, 
turizmus és szolgáltatás 
gazdaságtana, Menedzsment, Zene

400 EUR1

Képzőművészet 450 EUR1

MESTERKÉPZÉSEK ÉVES TANDÍJ ÖSSZEGE

Európai szociálpolitikák, 
Többnyelvűség és multikulturalitás, 
Fordító és tolmács, Vizuális 
kommunikáció

425 EUR1

Idegenforgalmi gazdálkodás, 
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje

500 EUR1

1 A Román Nemzeti Bank napi árfolyama szerint

A tandíjas és tandíjmentes helyek évenként módosulnak a hallgatók 
tanulmányi eredményei szerint. Így lehetőség van fizetéses helyről 
átkerülni ingyenes helyre és fordítva.
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ALAPKÉPZÉSEK BEISKOLÁZÁSI SZÁMAI

A 2021-2022-ES EGYETEMI ÉVRE

ALAPKÉPZÉS TANDÍJMENTES TANDÍJAS ÖSSZESEN

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

25 24 49

Az óvodai és elemi oktatás 
pedagógiája

25 10 35

Bank és pénzügyek 29 21 50

Kereskedelem, turizmus és 
szolgáltatás gazdaságtan

29 31 60

Képzőművészet - Grafika 23 12 35

Magánének 10 - 10

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

23 24 47

Menedzsment 29 21 50

Német nyelv és irodalom 16 19 35

Szociális munka 15 20 35

Szociológia 15 20 35

Zene 10 10 20

Gépészmérnöki2 40 - 40

Vidékfejlesztési
agrármérnök2

40 - 40

Mezőgazdasági mérnök2 40 - 40
2 A Debreceni Egyetem kihelyezett szakjai
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MESTERKÉPZÉSEK BEISKOLÁZÁSI SZÁMAI

A 2021-2022-ES EGYETEMI ÉVRE 

MESTERKÉPZÉS TANDÍJMENTES TANDÍJAS ÖSSZESEN

Szociális munka –
Európai szociálpolitikák

14 16 30

Fordító és tolmács 9 16 25

Idegenforgalmi
gazdálkodás

10 20 30

Többnyelvűség
és multikulturalitás

11 14 25

Vállalkozások fejlesztésé-
nek menedzsmentje

17 23 40

Vizuális kommunikáció 13 17 30

Pénzügy3 - 30 30

Szociális menedzsment és 
közösségfejlesztés3

- 30 30

3 A szakot az akkreditációs bizottság jóváhagyását követően indítja az egyetem
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MIT TANULHATSZ?
Magyar irodalom és világirodalom, kommunikáció 
és kreatív írás, kultúrmenedzsment, könyvtáris-
meret, nyelvelsajátítás, magyar mint idegen nyelv, 
filmes tanulmányok.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
A Janus Pannonius Szakkollégium szakmai fórumot 
és kutatási lehetőséget biztosít a tehetséges hallga-
tók számára.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Az alapképzés elvégzése után mesteri szinten 
folytathatod tanulmányaidat. 

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Oktatásban, kommunikációs ügynökségeknél, 
médiában, könyvkiadónál, gazdasági életben, 
idegenforgalomban, turizmusban, EU, illetve más 
nemzetközi szervezeteknél, közigazgatásban, 
önkormányzatoknál.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A hallgatóknak 
színvonalas képzést 
biztosítunk: komoly 
szaktudással rendel-
kező, országos és 
nemzetközi szinten 
is elismert oktatók, 
vendégtanárok, hazai 
és külföldi tanulmányi 
utak, ösztöndíj-le-
hetőségek és gazdag 
könyvtár segíti szak-
mai fejlődésüket. 

25% 75%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY
(AMENNYIBEN NINCS, 

ELFOGADJUK A ROMÁN 
ÉRETTSÉGI JEGYET)
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MIT TANULHATSZ?
Irodalmi és nyelvészeti tárgyak, német nyelvgya-
korlatok, kommunikációs és fordítási gyakorlatok, 
kulturális és médiaismeretek.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai modul (a némettanári képesítés)
Janus Pannonius Szakkollégium

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A Többnyelvűség és multikulturalitás akkreditált 
mesteri programban.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Gazdasági életben, idegenforgalomban, fordítói 
munkakörben, oktatásban, közigazgatásban, nem-
zetközi szervezeteknél, médiában, a német nyelv és 
kultúrához kötött munkakörökben.

TUDTAD-E, HOGY?
Nálunk van a legjobb 
tanár-diák arány, a 
legtöbb szakmai és 
kulturális rendezvény, 
a legtöbb szakmai 
kirándulás és hallga-
tó-központú oktatás-
ban lehet részed.
A magyar nyelvet 
használjuk segédnyelv-
ként. Gyakorlatias, kis 
csoportokban folyik 
az oktatás. Külföldi
tanulmányi- és 
ösztöndíj-lehetősé-
gek, vendégelőadók 
gazdagítják a képzést. 
Évenként németor-
szági tanulmányutakat 
szervezünk.

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

50% 50%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG NÉMET ÉRETTSÉGI JEGY
(AMENNYIBEN NINCS, EL-

FOGADUNK MÁS NYELVBŐL 
SZERZETT JEGYET)
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MIT TANULHATSZ?
Kommunikációs gyakorlatok, beszédkészség-fej-
lesztés (pl. Public Speaking), szókincsfejlesztés, 
szövegértés, szövegértelmezés, angol és amerikai 
kultúra és civilizáció, angol és amerikai irodalom, 
üzleti angol nyelv (Business English), angol és 
amerikai filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, 
média és kommunikáció, fordítástechnika (irodalmi/
gazdasági/audiovizuális/EU szövegek fordítása), for-
dítástámogató szoftverek használata (pl. MemoQ), 
gyakorlati tolmácsolás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Oktatásban, fordítói munkakörben, szerkesztősé-
gekben, médiában, nemzetközi szervezeteknél, 
idegenforgalomban, turizmusban, kiadóknál, PR 
irodáknál.

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Az Angol nyelv és 
irodalom szakon a 
nyelvi képzés mellett 
a brit és amerikai 
kultúrák tanulmányo-
zásával foglalkozunk. 
A hagyományos böl-
csészképzés mellett 
hangsúlyt fektetünk a 
gyakorlatias ismere-
tek elsajátítására is, 
úgy mint a fordítás és 
tolmácsolás. 

ALAPKÉPZÉS

100%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG
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NYELV ÉS IRODALOM SZAKPÁROSÍTÁSOK 
3 éves 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 nyelvte-
rületen biztosítja a 
megfelelő ismeretek 
és készségek elsajá-
títását.

LEHETSÉGES SZAKPÁROK
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom 
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom

MIT TANULHATSZ?
Szókincsfejlesztés, szövegértés, szövegértelmezés, 
kommunikációs gyakorlatok, beszédkészség-fejlesz-
tés (pl. Public Speaking), irodalom és nyelvészet, 
filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és 
kommunikáció, fordítástechnika (irodalmi/gazdasá-
gi/audiovizuális/EU szövegek fordítása), fordítás-
támogató szoftverek használata, (pl. MemoQ), 
gyakorlati tolmácsolás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Idegenforgalomban, turizmusban, üzleti életben, 
fordítói munkakörben, oktatásban, PR irodáknál,
médiában, szerkesztőségeknél, kiadóknál,
közigazgatásban, önkormányzatnál, EU, illetve más 
nemzetközi szervezeteknél.

ALAPKÉPZÉS

50%

50%

50%

50%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ANGOL SZAKRA
BEJUTÁSI ÁTLAG

MAGYAR SZAKRA
BEJUTÁSI ÁTLAG

NÉMET SZAKRA
BEJUTÁSI ÁTLAG

ANGOL 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 
eljárásaiba, megismer-
kednek a mozgókép 
alkalma-zásaival, a 
kortársművészet 
képfajtáinak kutatá-
sával, és megszerzik 
az alkotómunkához 
elengedhetetlen 
gyakorla¬tot. 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 forma-
tanulmányok, távlattan (3D), fotográfia, írásművé-
szet, kompozíció, metszet, digitális képfeldolgozás, 
művészettörténet, vizuális kommunikáció, esztéti-
ka, szemiotika, művészetmenedzsment.

SZAKIRÁNYOK
Tervezőgrafika (reklámgrafika) – 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 (tervezőg-
rafikus, web designer), könyvkiadónál (könyvgrafi-
kus, illusztrátor), nyomdaiparban (arculattervező), 
oktatásban, független alkotóként (vizuális művész, 
képgrafikus, animáció-tervező).

ALAPKÉPZÉS

50% 40% 10%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

TERMÉSZET UTÁNI RAJZ KREATÍV GYAKORLATOK ÉRETTSÉGI ÁTLAG
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MAGÁNÉNEK (CANTO)
4 éves képzés, nappali tagozaton

A Magánének szak 
a romániai oktatási 
rendszerben elérhető 
első magyar nyelvű 
előadóművészeti 
képzés. Célunk a je-
lentkezők felkészítése 
a nemzetközi szintű 
szakmai érvényesülés-
re, mely négy pilléren 
nyugszik: hazai és 
nemzetközi téren 
elismert és karrierrel 
rendelkező oktatói 
testület, rendszeres 
mesterkuzusok világ-
színvonalú szakem-
berekkel, szakmai 
gyakorlat a diákévek 
alatt – reprezentatív 
koncerteken, előa-
dásokon való aktív 
részvétel –, tehetség-
gondozás és karrier-
építési lehetőségek.

MIT TANULHATSZ?
Énektechnika, hangápolás, opera-, dal- és oratori-
kus éneklés elmélete és gyakorlata, színészi játék, 
színpadi mozgás, dramaturgia, művészeti menedzs-
ment, zenei képességfejlesztő tárgyak, gyakorláslé-
lektan, zenei informatika, ritmika és improvizáció, 
idegen nyelvek (olasz, német, angol).

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Opera- és dalénekesként, hivatásos kóristaként 
filharmóniában, operában, professzionális énekka-
rokban, magánének tanárként.

ALAPKÉPZÉS

60% 20% 20%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉNEKTECHNIKAI ÉS 
ELŐADÓI KÉPESSÉGEK 

FELMÉRÉSE

ZENEELMÉLETI ÉS SZOL-
MIZÁCIÓS KÉPESSÉGEK 

FELMÉRÉSE

INTERJÚ MOTIVÁCIÓS 
LEVÉL ALAPJÁN
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MIT TANULHATSZ?
Komplex zenei képességfejlesztés, előadói gya-
korlat (karvezetés, kórus, ének, zongora), zenei 
stílusok elmélete és gyakorlata, korszerű oktatási 
módszerek, zenei játék, improvizáció, zeneszerzés, 
kottagrafika, egyházzene elmélet és gyakorlat.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Oktatásban, zenei szakelőadóként, zenei titkár-
ként, kántorként, kórusvezetőként.

ALAPKÉPZÉS
ZENE
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A képzés célja a je-
lentkezők felkészítése 
a zene hivatásszerű 
gyakorlására. Nagy 
hangsúlyt helyezünk 
a zene élményszerű, 
kreatív és gyakorlati 
megtapasztalására, a 
korszerű szemlélet-
módra, a megszerzett 
ismeretek alkalma-
zására, a tehetség 
kibontakoztatására és 
a közösségépítésre. 
A nemzetközi téren 
elismert és többszö-
rösen díjazott ének-
karunk lehetőséget 
nyújt a kiemelkedő 
szakmai tapasztalatra. 
Hallgatóink, érdek-
lődésüktől függően 
egyéni mentorálás-
ban részesülnek, 
fejlődésüket pedig 
szakmai műhelyek 
segítik (zenei infor-
matika, hangtechnika, 
zeneszerzés, zenei 
ritmika és improvi-
záció, egyházzene, 
kutatás stb.).30% 70%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG ZENEI KÉPESSÉGEKET ÉS 
ISMERETEKET FELMÉRŐ 

INTERJÚ
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MENEDZSMENT
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Menedzserképzésünk 
alapvető célja olyan 
megbízható elméleti 
tudással rendelkező 
gyakorlatorientált 
közgazdászok kép-
zése, akik vezetési-, 
szervezési és irányí-
tási készségeikkel 
és képességeikkel 
képesek hatékony és 
eredményes műkö-
dést biztosítani kis- és 
középvállalkozások 
felelős beosztásaiban, 
nagyobb vállalatok 
középvezetőiként 
illetve, az államigazga-
tás intézményeiben.

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 me-
nedzsment és vezetői számvitel.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Vállalkozóként, kis-/középvállalkozások vezetője-
ként,
Középvezető vagy menedzser asszisztens nagyobb 
vállalkozásoknál: humán erőforrás menedzsment, 
marketing, projektmenedzsment, termelés, logiszti-
ka, ügyvezető igazgató, köztisztviselő.

MIÉRT VÁLASSZAM?
Sajátítsd el saját életed megszervezésének és 
irányításának alapvető módszereit!
Tudd vezetni, irányítani a kis-/középvállalkozáso-
kat, akár a saját vállalkozásodat is!
Mert szakmai karriered építésével szolgálod saját 
és környezeted boldogulását! 
Ne téged irányítsanak, hanem te vezess!
Ne csak tervezz, valósítsd meg az elképzeléseidet!
Mert a vezető beosztás nagyobb fizetéssel jár!

60% 40%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY
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KERESKEDELEM, TURIZMUS
ÉS SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGTANA
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Üzleti alapszakunk 
célja olyan elismert 
szakemberek képzése, 
akik a dinamikusan 
fejlődő turizmus, 
kereskedelem és 
más szolgáltatások 
területén képesek 
kiváló teljesítménnyel 
dolgozni, vezetői be-
osztásokat betölteni.

MIT TANULHATSZ?
A képzés keretében nagy hangsúlyt fektetünk az 
alábbi szakmai ismeretek oktatására:
Kereskedelem és turizmus gazdaságtan, szolgál-
tatásmenedzsment és -marketing, fogyasztói, ma-
gatartás és marketingkutatás, szállodai és éttermi 
gazdálkodás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Piackutatóként, piacelemzőként, beszerzőként, 
üzletkötőként, szállodai menedzserként, turisztikai 
irodavezetőként, rendezvényszervezőként, utazás-
szervezőként, étteremvezetőként.

MIÉRT VÁLASSZAM?
Szabadidőd és szórakozásod legyen a munkád!
Ne mások tanácsát kelljen megfizesd, te adj pénzért 
tanácsokat!
Vezesd akár a saját turisztikai vállalkozásodat! 
Tanulhass idegen nyelveket!
Ismerd fel és használd ki az üzleti világ lehetőségeit!

60% 40%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY
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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, nemzetközi pénzügyek, 
banküzemtan és bankmenedzsment, biztosítások.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Pénzügyi elemzőként, pénzügyi ellenőrként, banki 
könyvelőként, hitelelemzőként, biztosítási alkusz-
ként, brókerként, kontrollerként, főkönyvelőként, 
pénzügyi vezetőként, gazdasági igazgatóként.

MIÉRT VÁLASSZAM?
Te legyél háztartásod vagy munkahelyed pénzügyi 
döntéshozója!
Felelős pénzügyi szakember lehess a szervezeti 
hierarchia bármely szintjén!
Dolgozhass dinamikusan növekvő gazdasági
ágazatokban!
A nagyobb felelősségért jobb fizetést kapj!
Mert a munkakörök közül igazán hozzád illőt is 
választhatsz!

ALAPKÉPZÉS
BANK- ÉS PÉNZÜGY SZAK
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Pénzügyi képzésünk 
célja olyan pénzügyi, 
banki és biztosítási 
szakemberek képzése 
gazdasági társaságok 
és intézmények szá-
mára, akik korszerű 
gazdaságtudományi, 
módszertani és 
pénzügyi ismeretek 
birtokában kiemel-
kedő szerepet 
vállalnak vállalkozások 
értékteremtésében 
és eredményes műkö-
désben. 

60% 40%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY



24 PKE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2021

MIT TANULHATSZ?
Általános szociológia, kutatásmódszertan, statiszti-
ka, számítógépes adatelemzés, online kérdőívezés, 
kommunikációelmélet, kommunikációs gyakor-
latok, média- és reklámszociológia, pszichológia, 
szociálpszichológia, településkutatás, szervezetszo-
ciológia, marketing, projektmenedzsment, kutatási 
terepgyakorlat.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Tudományos kutatóként, közvéleménykutatóként, 
oktatásban, adatelemezőként, adatfeldolgozóként, 
üzleti- és marketingtanácsadóként, piackutatóként, 
projektfejlesztőként, pályázatíróként, tanácsadó-
ként, médiában, reklám és PR ügynökségeknél, 
politikai és közéletben, közigazgatásban, önkor-
mányzatoknál.

ALAPKÉPZÉS
SZOCIOLÓGIA
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Ezt a szakot választva 
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 
viszonylagosságá-
ra. A szociológia 
tanulása egyaránt tesz 
kíváncsivá, kritikussá 
és elemzővé: ez a 
sajátos látásmód még 
akkor is gazdagít, ha 
nem szociológusként 
helyezkedsz el. A szo-
ciológus széles körű 
tudása és változatos 
készségei sikerrel 
hasznosíthatóak a tár-
sadalmi élet számos 
területén.
TUDTAD-E HOGY?
Tíz év múlva talán 
olyan munkakör-
ben fogsz dolgozni, 
amely ma még nem is 
létezik. Ezért mi arra 
is felkészítünk, hogy 
könnyen és gyorsan 
alkalmazkodj, hogy 
bármikor rugalmasan 
átképezhesd magad.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY

60% 40%
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MIT TANULHATSZ?
Szociológia, pszichológia, szociálpszichológia, 
személyiségfejlesztés, jogi ismeretek, a szociális 
munka elmélete, módszertana és gyakorlata, szoci-
álpolitika, gyermek- és családvédelem, prevenció és 
terápia a szociális munkában, terepgyakorlat.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Szociális intézményeknél, önkormányzatok szociális 
irodáiban, szociális és gyermekvédelmi igazgató-
ságoknál, civil szervezeteknél, egyházaknál, mun-
kaügyi központoknál, fejlesztési ügynökségeknél, 
idősgondozó intézményeknél, gyermek- és if júsági 
intézményeknél, oktatási intézményeknél.

ALAPKÉPZÉS
SZOCIÁLIS MUNKA
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A szociális mun-
ka segítő hivatás, 
azoknak ajánljuk, 
akik szeretnék jobbá 
tenni nehézségekkel 
küszködő, hátrányos 
helyzetű, sajátos 
szükségletekkel 
rendelkező embertár-
saik életét. A képzés 
a leendő szociális 
munkást úgy ruházza 
fel ismeretekkel, hogy 
a válságba jutott csa-
ládok, a közösség igazi 
támaszává válhasson. 
A képzés egyik erős-
sége az intézmé-
nyekben és terepen 
végzett gyakorlat, ami 
megerősíti a hallgatók 
hivatástudatát, fejlesz-
ti szakmai és általános 
kompetenciáit.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY

60% 40%
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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 iroda-
lom, matematika, zene, képzőművészet stb.).
Választható tárgyak:
Alternatív pedagógiák, differenciált nevelés, szemé-
lyiségfejlesztés, kreativitásfejlesztés, drámapedagó-
gia, népi gyermekjátékok.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Tanügyben, óvodai és elemi oktatásban, játszóhá-
zakban, szabadidőközpontokban, szociális intéz-
ményekben, felnőttképző intézményekben, oktató 
- nevelőként, tehetséggondozó civil szervezeteknél.

A FELVÉTELI FELTÉTELEI
Kizáró jellegű felvételi beszélgetés – Interjú:
Kommunikációs készségek és képességek
Alapfokú román nyelvtudás igazolása:
Érettségi jegy román nyelv és irodalomból vagy a 
nyelvtudás igazolása legalább alapfokú nyelvvizsgá-
val  az interjú során.

ALAPKÉPZÉS
AZ ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA
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?
Számtalan iskolán 
kívüli tevékenységgel, 
szakmai rendezvény-
nyel, kirándulással 
támogatjuk pedagó-
giai kompetenciáid 
fejlődését?
a nyári szakmai gya-
korlaton betekintést 
nyerhetsz külföldi 
óvodák, oktatási 
intézmények minden-
napjaiba? A nálunk 
végzett hallgatók 
Bihar megyében át-
lagosan 1–1,5 jeggyel 
jobban teljesítettek 
a versenyvizsgán és a 
véglegesítő vizsgán, 
mint más intézmények 
végzősei?

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI JEGY 
MAGYAR NYELV

ÉS IRODALOMBÓL

50% 50%
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MIT TANULHATSZ?
Természettudományi ismeretek:
Matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki 
kémia, gazdasági és humán ismeretek.
Gépészmérnöki szakmai ismeretek:
információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti 
tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és 
áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányí-
tástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és 
karbantartási ismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A képzés végeztével a diákok a Debreceni Egyetem 
által kibocsátott oklevelet kapnak és mesterkép-
zésen vagy szakmérnöki képzésen folytathatják 
tanulmányaikat.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Járműipari folyamatok szervezésében és irányí-
tásában, műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés 
átlagos bonyolultságú feladatainak ellátásában a 
munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

ALAPKÉPZÉS
GÉPÉSZMÉRNÖKI
7 féléves akkreditált nappali alapképzés

Gépészmérnöki
alapképzés a Debre-
ceni Egyetem Műszaki 
Karának 2020 szep-
temberében indult 
kihelyezett tagozata. 
Az oktatás helyszíne 
a Partiumi Keresztény 
Egyetem. A megszer-
zendő szakképzettség 
hivatalos megneve-
zése: gépészmérnöki 
alapképzési szak. 
Indított specializáci-
ók: Gépjárműtech-
nikai specializáció, 
Járműipari folyamat-
tervező specializáció.

40% 40% 20%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

KÉT ÉRETTSÉGI 
TÁRGYBÓL SZÁMÍTOTT 

PONTSZÁM

SZAKMAI MOTIVÁCIÓS 
BESZÉLGETÉS
PONTSZÁMA

TÖBBLETPONT
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MIT TANULHATSZ?
Gazdaságmatematikai- és informatikai ismere-
tek, közgazdaságtani- és statisztikai ismeretek, 
agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási 
alapismeretek, növénytermesztési, kertészeti, 
állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapis-
meretek, mezőgazdasági műszaki alapismeretek, 
környezetgazdálkodási ismeretek, természeti 
erőforrások, fenntarható vidékfejlesztés, pénzügy 
és számviteli, pályázati, támogatási ismeretek, 
regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek, 
vállalatirányítási és szervezési ismeretek, vidék- és 
civilbiztonsági ismeretek, környezetvédelmi és 
politikai ismeretek, közösségfejlesztési, szociológiai 
ismeretek, versenyképesség fejlesztési ismeretek.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Az adott képzési területhez tartozó valamennyi 
mesterszakon.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Agrárgazdaság regionális és vállalati szintű szerve-
zetekben vezetőjeként, szervezői munka terén, az 
Európai Unió szerveinél, az agrárpolitika végrehaj-
tásában szakértői feladatok ellátásában.

ALAPKÉPZÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK
7 féléves akkreditált alapképzés levelező tagozaton

A Debreceni Egyetem 
Gazdaságtudományi 
Karának 2020-ban 
induló kihelyezett 
tagozata. Az oktatás-
ra péntekenként és 
szombatonként kerül 
sor a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen. 

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY

60% 40%
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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.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A képzés végeztével a hallgatók a Debreceni Egye-
tem által kibocsátott oklevelet kapnak és Master 
(MSc) szinten folytathatják tanulmányaikat.

A FELVÉTELI PONTSZÁM
SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA
Két érettségi tantárgy jegye az alábbiak közül:
Biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, 
matematika, természettudomány, ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy, egy idegen nyelv, szakmai 
előkészítő tárgy.

ALAPKÉPZÉS
MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK
7 féléves akkreditált alapképzés levelező tagozaton

Mezőgazdasági mér-
nöki szak a Debreceni 
Egyetem Mezőgazda-
ságtudományi Kará-
nak 2005-ben indult 
kihelyezett tagozata, a 
megszerezhető szak-
képzettség hivatalos 
megnevezése: me-
zőgazdasági mérnök 
BSc. Az előadásokra 
péntekenként és 
szombatonként kerül 
sor a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Partiumi Keresztény Egyetem
410209 Nagyvárad, Városháza (Primăriei) u. 27.
Pintér István 

+40-744-552236
agrar@partium.ro
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MIT TANULHATSZ?
A képzés nyelve: magyar nyelvű, kb. 50%-nyi alap-
törzs, valamint angol, német, illetve magyar nyelvű 
választható előadások.

ALAPTANTÁRGYAK
Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, 
kulturális emlékezet és imagológia, interkulturális 
kommunikáció, a fordítás elmélete és gyakorlata, 
kortárs populáris kultúra, európai nyelvpolitikák, 
regionális irodalmak.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai modul második szintje
Janus Pannonius Szakkollégium

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
PhD-képzés a PKE és az ELTE közös doktori
képzésében Nagyváradon.

MESTERKÉPZÉS
TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A képzést az európai 
kultúrák, a kultúrák 
közötti kommuniká-
ció, a fordításelmélet 
és fordítástechnika 
iránt érdeklődők-
nek, a közoktatás-
ban tevékenykedő 
tanároknak, általában 
véve a bölcsész (nyelv 
és irodalom, filozófia, 
történelem, európai 
tanulmányok, újság-
írás stb.) szakembe-
reknek ajánljuk.
TUDTAD-E, HOGY?
Élhetsz külföldi 
tanulmányi- és egyéb 
ösztöndíj lehetősé-
gekkel (Erasmus+, 
DAAD stb.). Külföldi 
tanulmányutakon 
vehetsz részt és 
vendégelőadókat 
hallgathatsz. Részt 
vehetsz tudományos 
kutatási projektekben 
és konferenciákon, 
hazai és külföldi 
tudományos-kulturális 
intézményekben meg-
szervezett szakmai 
gyakorlaton. Munka 
mellett is tanulhatsz, 
hiszen az oktatás 
tömbösített (péntek, 
szombat).

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÁLLAMVIZSGA/ZÁRÓ-
VIZSGA ÁTLAGA

INTERJÚ

50% 50%
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MIT TANULHATSZ?

ALAPTANTÁRGYAK
Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, 
interkulturális kommunikáció, a fordítás elmé-
lete és gyakorlata, PR és protokoll, bevezetés a 
tolmácsolásba, üzleti kommunikáció.

ANGOL NYELVŰ SZAKTANTÁRGYAK
Angol-magyar fordítástechnika, számítógépes 
fordítástámogatás (MemoQ), konszekutív- és 
szinkrontolmácsolás, gazdasági fordítás, termin-
ológia, prezentációs készségek fejlesztése.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai modul második szintje
Janus Pannonius Szakkollégium

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS 
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A képzést a kultúrák 
közötti kommuniká-
ció, a fordításelmélet 
és fordítástechnika, 
valamint a tolmácsolás 
iránt érdeklődőknek 
ajánljuk. Elhelyezked-
hetsz fordítóként és 
tolmácsként, illetve 
az üzleti és kulturális 
életben, a médiában, 
idegenforgalomban, 
valamint a nemzetközi 
kapcsolatok területén 
tevékenykedő szak-
emberként.
TUDTAD-E, HOGY?
Élhetsz külföldi tanul-
mányi- és egyéb ösz-
töndíj lehetőségekkel, 
külföldi tanulmányu-
takon vehetsz részt 
és vendégelőadókat 
hallgathatsz. Részt 
vehetsz tudományos 
kutatási projektekben 
és konferenciákon, 
hazai és külföldi 
tudományos-kulturális 
intézményekben, for-
dítóirodákban meg-
szervezett szakmai 
gyakorlaton. Munka 
mellett is tanulhatsz, 
hiszen az oktatás 
tömbösített (péntek, 
szombat).

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÁLLAMVIZSGA/ZÁRÓ-
VIZSGA ÁTLAGA

INTERJÚ ANGOL NYELVEN
VAGY ÍRÁSBELI

FORDÍTÁSI GYAKORLAT
ANGOLRÓL-MAGYARRA

50% 50%
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MIT TANULHATSZ?
Az alapszakra épített tantárgycsomaggal a hallgató 
a választott szakirányban képezheti tovább magát, 
megtanulhatja a szakma elméletének és gyakorla-
tának magasabb szintű alkalmazását, kiválasztott 
mentora segítségével pedig elkezdheti az önálló 
kutatói munkát is. Ez a munka nemcsak az alkal-
mazott 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, arcu-
lattervezés, reklámipar és grafikai ügynökségek: 
kreatív munkatárs, reklámstúdió-vezető, tervezőg-
rafikus, web designer, könyvkiadók: könyvgrafikus, 
illusztrátor, képregénykészítő, idegenforgalom: 
prospektusok, szórólapok, hirdetések grafikai 
szerkesztője, média: tördelőszerkesztő, szaklapnál 
szerkesztő, internetes reklám designer, webszer-
kesztő, multimédiás tartalmak szerkesztője, tévé 
és filmipar: operatőr, vágó, tv-grafikus, oktatás: 
vizuális művészeti oktató, tanári munkakör, vizuális 
művészetek: képgrafikus, rajzfilmtervező.

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

60%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÁLLAMVIZSGA/ZÁRÓ-
VIZSGA ÁTLAGA

INTERJÚ

40%
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VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
MENEDZSMENTJE
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Mesteri progra-
munkba olyan 
egyetemi alapkép-
zéssel rendelkezők 
jelentkezését várjuk, 
akik érdeklődnek a 
vállalkozás fejlesztés 
és vezetőképzés 
iránt, akik fejleszteni 
szeretnék gazdasági, 
valamint vezetési és 
szervezési ismeretei-
ket, hogy kiemelkedő 
eredményesség-
gel működtessék 
vállalkozásukat vagy 
végezzék feladataikat 
munkájuk során. 
Nem közgazdasági 
egyetemi alapképzés-
sel rendelkezőknek 
is lehetőségük van 
elvégezni a képzést, 
amennyiben pótolják 
a gazdasági alapozó 
tantárgyakat.

MIT TANULHATSZ?
Menedzsmentstratégiák, üzleti tervezés, projekt-
menedzsment, humán erőforrás gazdálkodás, 
vezetői személyiségfejlesztés, leadership, üzleti 
gazdaságtan és etika, versenyképesség gazdaság-
tan, pénzügyi- és kockázatmenedzsment, regionális 
gazdaság, vidékfejlesztés, Európai Uniós fejlesztési 
politikák.

A FELVÉTELI SORRENDET AZ ÁLLAMVIZSGA JEGY 
ALAPJÁN ÁLLAPÍTJUK MEG, EGYFORMA ÁLLAMVIZS-

GA JEGY ESETÉN A HÁROM ÉV ÁTLAGÁT VESSZÜK 
FIGYELEMBE.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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MIT TANULHATSZ?
Vendéglátási és éttermi gazdálkodást, szálloda- és 
utazási iroda gazdálkodást, egészség- és kulturális 
turizmust, üzleti kommunikációt és ügyfélszolgá-
latot, román-, angol-, illetve német idegenforgalmi 
szaknyelvet.

IDEGENFORGALMI GAZDÁLKODÁS
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Turisztikai mes-
terképzésünk 
újdonságnak számít 
térségünk magyar 
nyelvű felsőoktatási 
képzési kínálatában, 
ahol olyan szakmai 
kompetenciákat 
szereznek, amelyek 
elősegítik a turiz-
mus gazdálkodásban 
működő vállalkozások 
fejlődését vagy képe-
sek saját turisztikai 
vállalkozást eredmé-
nyesen működtetni. 
Nem közgazdasági 
egyetemi alapképzés-
sel rendelkezőknek 
is lehetőségük van 
elvégezni a képzést, 
amennyiben pótolják 
a gazdasági alapozó 
tantárgyakat.

A FELVÉTELI SORRENDET AZ ÁLLAMVIZSGA JEGY 
ALAPJÁN ÁLLAPÍTJUK MEG, EGYFORMA ÁLLAMVIZS-

GA JEGY ESETÉN A HÁROM ÉV ÁTLAGÁT VESSZÜK 
FIGYELEMBE.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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MIT TANULHATSZ?
Alkalmazott statisztika és ökonometria, pénz-
ügyi ökonometria, pénzügyi biztosítások, haladó 
vállalati pénzügyek, emelt szintű pénzügyi elemzés, 
pénzügyi kontrolling, pénzügyi innováció, fintech, 
beruházási és finanszírozási döntések, kockázatok 
mérése és elemzése, adózási és adóztatási ismere-
tek, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, 
audit, leadership a pénzügyi szférában, intézményi 
befektetők és felelős vállalatvezetés, üzleti etika, 
üzleti kommunikáció.

MESTERKÉPZÉS
PÉNZÜGY
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Jól képzett, az aktuális 
munkaerőpiaci elvá-
rásoknak megfelelő 
pénzügyi szakembe-
rekre folyamatosan 
szükség van – ezt az 
igényt hivatott kielégí-
teni az induló Pénzügy 
mesterszak, melyre 
elsősorban gazdasági 
alapképzéssel rendel-
kezők jelentkezését 
várjuk, akik olyan is-
mereteket és kompe-
tenciákat szeretnének 
elsajátítani, melyek 
birtokában képesek 
a pénzügyi folyama-
tok irányítására és 
elemzésére, önálló, 
kreatív, közgazdász 
szemléletű gondolko-
dásra. Azon hallgatók 
számára, akik a szám-
vitel területén látják 
karrierjük kiteljese-
dését, a választható 
tárgyak keretén belül 
nyújtunk erre is lehe-
tőséget.

A FELVÉTELI SORRENDET AZ ÁLLAMVIZSGA JEGY 
ALAPJÁN ÁLLAPÍTJUK MEG, EGYFORMA ÁLLAMVIZS-

GA JEGY ESETÉN A HÁROM ÉV ÁTLAGÁT VESSZÜK 
FIGYELEMBE.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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MI TANULHATSZ?
A tantárgyak a következő blokkokhoz kapcsolódnak:
Menedzsment, közösségfejlesztés, kommunikáció, 
coaching és önismeret

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai modul második szintje
Janus Pannonius Szakkollégium

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Állami intézményeknél, ügynökségeknél, ön-
kormányzatoknál, szociális, civil, vagy egyházi 
szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél és 
projektekben, tanácsadó és szervezetfejlesztési 
cégeknél, kulturális intézményekben, pályázatíró és 
lebonyolító szervezeteknél.

MESTERKÉPZÉS
SZOCIÁLIS MENEDZSMENT
ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

A képzés fókuszában 
a szociális munka 
közösségfejlesztő 
módszereinek, az új 
irányzatok megismer-
tetésének és ezek 
ötvözhetőségének be-
mutatása áll. Célunk 
jó kommunikációs és 
problémamegoldó 
készséggel rendelke-
ző, kezdeményező, 
kreatív, innovatív 
szakemberek képzése. 
A mesterképzés 
lehetőséget ad a 
közösségek szer-
vezésére valamint 
a helyi erőforrások 
feltárására vonatkozó 
technikák és módsze-
rek elsajátítására.

A RANGSOROLÁS AZ ÁLLAMVIZSGÁN KAPOTT JEGY 
ALAPJÁN TÖRTÉNIK, AZONOS MÉDIA ESETÉBEN AZ 

ÉRETTSÉGI ÁTLAGÁT VESSZÜK FIGYELEMBE.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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MIT TANULHATSZ?
Elméleti tárgyak: európai szociálpolitika, szociális 
jog, európai közpolitikák, szociális ellátórendszerek.
Szakpolitikai tárgyak: esélyegyenlőség, társadalmi 
inklúzió, kisebbségpolitika, fejlesztéspolitika, egész-
ségpolitika, foglalkoztatáspolitika.
Alkalmazott tárgyak: kutatásmódszertan, szociál-
politikák elemzése és kidolgozása, Európai Uniós 
források és projektek.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
pedagógia modul második szintje

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Pályaorientációs tanácsadóként, humánerőfor-
rás-menedzserként, reintegrációs szakemberként, 
pályázati, fejlesztési szakértőként, szociális szak-
emberként, oktatásban, képzési szakemberként.

MESTERKÉPZÉS
EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKÁK
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Interdiszciplináris 
képzésünkre elsősor-
ban társadalomtudo-
mányi végzettségű 
hallgatókat várunk, de 
a szak nyitott a más 
területekről érkezők, 
például pedagógu-
sok, közgazdászok 
vagy akár a mérnö-
kök számára is. A 
képzés során szerzett 
szakmai ismeretek 
és általános kom-
petenciák szélesítik 
végzettjeink munka-
erőpiaci lehetőségeit. 
A mesteri program 
elmélyült ismereteket 
nyújt a szociálpo-
litikák elemzése, 
stratégiai tervezése 
és kivitelezése terén. 
Szakunkon az európai 
és hazai perspektívák 
ötvözését kínáljuk, 
különös hangsúlyt 
fektetünk a szociálpo-
litikák gyakorlati vo-
natkozásaira, valamint 
a szociális projektek 
fejlesztésére. A 
képzés  munkahely 
mellett is elvégezhető.

A RANGSOROLÁS AZ ÁLLAMVIZSGÁN KAPOTT JEGY 
ALAPJÁN TÖRTÉNIK, AZONOS MÉDIA ESETÉBEN AZ 

ÉRETTSÉGI ÁTLAGÁT VESSZÜK FIGYELEMBE.

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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HOGYAN ZAJLIK
A FELVÉTELI?
A felvételi a pedagógusi pályára való 
alkalmasságot felmérő interjúból áll.
A tanárképzésre a felvételi minden év 
október első napjaiban történik.

MIT TANULHATSZ?
Pszichológia, fejlődéslélektan, peda-
gógia, szakmódszertan, alternatív 
pedagógiák, iskolai tanácsadás, 
interkulturális nevelés.

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

A TANÁRKÉPZÉSEN CSAK 
TANDÍJAS HELYEINK VANNAK!

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
+40-259-418252/112
partiumdpp@gmail.com
nti.partium.ro

Az Intézet alapfokú és elmélyítő tanárképzést biztosít mindazoknak, akik 
egyetemei tanulmányaik mellett szeretnének beiratkozni az ún. I-es, illetve II-
es szintű pedagógiai modulra. Posztgraduális képzésünkre azokat a diplomáso-
kat várjuk, akik szeretnének pedagógusi pályára lépni.

A KÉPZÉS FORMÁJA
BA I. szint – 3 év nappali tagozaton vagy 1 év posztgraduális képzésben.
MA II. szint – 2 év nappali tagozaton vagy 1 év posztgraduális képzésben.
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MIT IS JELENT MINDEZ?
Hallgatóknak szóló képzések és 
workshopok, egyéni tanácsadás, 
mentorprogramok, tudományos diák-
körök, szakmai gyakorlat, internship, 
diplomás pályakövetési rendszer, 
egyetemi Alumni program, pálya-
orientációs előadások, tréningek, 
személyiségfejlesztés, pszichológiai 
tanácsadás, karriermenedzsment, 
egyéni pályaterv.

PARTIUMI TEHETSÉGGONDOZÓ
ÉS KARRIER-TANÁCSADÓ KÖZPONT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
ptkk.partium.ro/hu

A Központ a hallgatók karriertervezésével és tehetséggondozásával foglalko-
zik.  Célunk, hogy támogassuk hallgatóink tudományos és szakmai munkáját, 
így szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemen 
olyan művelt, társadalmilag érzékeny és szakmailag igényes magyar értel-
miségiek végezzenek, akik közösségük meghatározó tagjai és sikeresek a 
munkaerőpiacon.
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PARTIUMI NYELVKÖZPONT

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 meg-
osztjuk 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 megis-

A Partiumi Keresztény Egyetem 
nyelvvizsgaközpontja színvonalas 
idegennyelvi oktatást nyújt az egye-
tem hallgatói és a külsős érdeklődők 
számára. A Nyelvközpont kezdő, 
középhaladó és haladó szintű nyelv-
tanfolyamokat indít korosztálytól füg-
getlenül, angol, német, francia, olasz, 
magyar és román nyelvből. A központ 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
+40-75-216-4932
languagecenter@partium.ro
colloquia.partium.ro

EGYETEMI GYÜLEKEZET

A világhálón is megtalálsz minket:
pkegyetemigyulekezet
gyulekezet.partium.ro/hu

nyelvvizsgákat is szervez ezekből a 
nyelvekből. A Partiumi Nyelvközpont-
nál lehetőség van ugyanakkor ECL és 
Cambridge nyelvvizsgákra is. 

merni, igaz barátokra szert tenni, ha 
szeretnél közösséget építeni, ha lelki 
támaszra van szükséged, ha nem 
tudod vagy nem mered megfogalmaz-
ni az igazán fontos kérdéseket, vagy 
csak egyszerűen keresel, magad sem 
tudod mit, az egyetem gyülekeze-
tére és lelkészére biztos pontként 
számíthatsz.
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Küldetésünk a hallgatók érdekképvi-
selete az egyetem vezetőségi 
testülete  iben, belföldi, anyaországi és 
nemzetközi fórumokon. Feladataink 
közé tartozik az ügyintézés segítése 
(ösztöndíjak, támogatások) és a 
hallgatóinkat összefogó olyan nívós 
diákrendezvények szervezése, ahol 
diáktársaink tanulhatnak, kikapcso-
lódhatnak, sportolhatnak, ismer-
kedhetnek egymással. Célunk tehát, 
hogy a PKE minden hallgatója igazi 
egyetemista életet éljen, szórakozási 
lehetőségeket nyújtunk, megannyi 

DIÁKSZERVEZET

Ha többet szeretnél tudni,
látogasd meg weboldalunkat:

pked.partium.ro/hu

élménnyel gazdagítjuk az egyetemi 
éveket, hiszen erre később már aligha 
adódik lehetősége! Legfontosabb ren-
dezvényeink: Gólyatábor, Gólyanap, 
Gólyabál, Mikulásbuli, TuccMara-
ton, FilmMaraton, Játékest, bálok, 
PEN (Partiumi Egyetemi Napok), 
PDN (Partiumi DiákNapok), PKED 
Fesztivál.
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Idegen nyelvet elsajátítani izgalmas 
feladat, hiszen miközben a nyelv sa-
játosságait tanuljuk, a nyelvet beszelő 
közösség kultúrájával is megismer-
kedünk. A Német nyelv és irodalom 
szak lehetőséget nyújtott arra, hogy 
betekintsünk a nyelv és kultúra vilá-
gába, és szorgalommal valódi haszno-
sítható nyelvtudásra tegyünk szert. A 
tanárok elhivatottsága, az interaktív 
órák, számos rendezvény, kutatási 
projektek, valamint a felejthetetlen 
helyi és németországi szakmai 
kirándulások és workshop-ok tették 
kalanddá a Partiumi Keresztény 
Egyetem német szakosainak életét. 
Az alapképzés után, pedig a Több-
nyelvűség és multikulturalitás mesteri 
képzés várja azokat az érdeklődőket, 
akik tovább szeretnék gazdagítani 
német nyelvtudásukat.

Nagy elvárásokkal indultam el, távol 
kerülve az otthonomtól, családom-
tól, a régi környezettől, de nem 
csalódtam! Elkezdődött valami új az 
életemben, kihívások és lehetőségek 
nyíltak meg előttem. Egy év alatt 
belecseppentem a pezsgő diákélet-
be, tapasztalatokat szereztem, új 
barátokat és felejthetetlen élmé-
nyeket. Magyar szakos hallgatóként 
igazolhatom, hogy a törekvő és lelkes 
tanáraim minden szaktudásukat igye-
keznek átadni, kiváló szakemberekké 
nevelve minket. Hála a közösségnek 
és családias légkörnek, minden nap 
adott a lehetőség, hogy kiélhessem 
kreativitásom, kapcsolatokat teremt-
hessek, fejlődjek és a lehető legtöbbet 
hozzam ki önmagamból. Tudás, 
szeretet, lehetőség és élmények – 
mindezt megtaláltam itt, a PKE-n, a 
magyar szakon! Bukkanj rá te is!

Szenderszki Henrietta
Angol nyelv és irodalom –
Német nyelv és irodalom szak (BA)

Mátéffy Sára
Magyar nyelv és irodalom szak (BA)
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A gimnázium utolsó évében sokat 
gondolkodtam az egyetemválasztá-
son. Nem voltam tisztában azzal, 
hogy mi szeretnék lenni, mi az az út, 
amin a legjobb tudásom szerint és 
örömmel tudok járni. Nagyon féltem 
attól, hogy egy olyan ágazatban kell 
majd dolgoznom, mely nem áll közel 
hozzám, s így olyan munkát kell 
végeznem egy életen át, amiben nem 
lelem örömöm. Az egyetem választás-
kor fontos volt, hogy anyanyelvemen 
tanulhassak egy olyan közösségben, 
ahol a hallgatókat megbecsülik. Egyik 
ismerősöm tanácsára választottam 
a PKE-t, ami mindezt megadhatja 
nekem. Elkezdtem tanulmányaimat 
az egyetem Bank és pénzügyek sza-
kán. A PKE a lehetőségek tárházát 
nyitotta meg előttem. Tagja lehettem 
a Fényes Elek Műhely közösségének, 

mely magas színvonalú munkához 
biztosított megfelelő környezetet. 
Részt vehettem a Kortárs Diákmentor 
programban, ahol elsőéves hallgatók-
kal foglalkozhattam. Tagja és elnöke 
lehettem a Partiumi Keresztény 
Egyetem Diákszervezetének (PKED), 
mely révén beláthattam az egyetem 
működésébe. Megszereztem mindazt 
a szellemi és lelki táplálékot, amelyet 
az egyetem biztosított, tudást és 
tapasztalatot, amely segítségével 
boldogan indulhatok el életem útján. 
A PKE megadta azt a tudást és 
tapasztalatot, amit hasznosíthatok 
munkám során. Jelenleg a Vállalko-
zások fejlesztésének menedzsmentje 
mesterképzésen folytatom tanulmá-
nyaim, mellette egy könyvelői irodánál 
dolgozom. Gyere, legyél te is részese, 
éld át és élj vele!

Balog Előd
Vállalkozások fejlesztésènek
menedzsmentje szak (MA)
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Egy befejezetlen egyetem és csaknem 
tíz évnyi újságírói tevékenység után, 
harmincon túl, család, gyerek és mun-
kahely mellett döntöttem úgy, hogy 
nem halogathatom tovább a felsőfokú 
végzettség megszerzését. Mivel már 
egy ideje fordítással is foglalkozom, 
szerettem volna ezzel a szakmában 
foglalkozni, így az Angol nyelv és 
irodalom szakot választottam. 
Úgy képzeltem, majd meghúzó-
dok egy sarokban a laptopommal, 
miközben a tanár beszél és valahogy 
átbukdácsolok a három éven, a 
diplomához szükséges minimumot 
teljesítve. Azonban az oktatók 
komoly elvárásokat állítottak elém, 
nem kivételeztek velem a korom 
miatt, folyamatosan motiváltak, hogy 
messze túlteljesítsem a magam elé 
kitűzött célokat, felfedezzek magam-
ban olyan erőforrásokat, amelyekről 

korábban nem tudtam. Kijutottam 
az OTDK-ra, kutatócsoportban 
vettem részt, több konferencián 
is előadtam a kutatási eredmé-
nyeimet, egyszer még Londonban 
is. Az irodalmi remekművek és a 
nyelvészeti érdekességek felfedezése 
váratlan örömmel töltött el. Emellett 
szívesen és lelkesedéssel járultam 
hozzá egyetemi rendezvények 
lebonyolításához: sütiket sütöttem, 
énekeltem, mindezt pusztán azért, 
mert megszerettem a társaságot, a 
tanárokat, az elbűvölő, tehetséges 
fiatalokat is, az évfolyamtársaimat, 
akik a jelentős korkülönbség ellenére 
kérdés nélkül befogadtak maguk 
közé. Jelenleg a Fordító és tolmács 
mesterképzés hallgatója vagyok, 
ebben a szakmában tevékenykedem 
már több éve munkahelyi keretek 
között és szabadúszóként.

Bozsódi-Nagy Orsolya
Fordító és tolmács szak (MA)

HALLGATÓK RÓLUNK
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Mindig érdeklődtem más kultúrák 
iránt, ezért többször is megpályáz-
tam az Erasmus+ mobilitás program-
ját. Négyszer pályáztam, ezek közül 
legjobban Szlovéniában, Koperben 
éreztem magam az University of 
Primorskán. Színvonalas oktatásban 
részesültem, az ott eltöltött idő sem-
mihez sem hasonlítható. Családias 
hangulat vette körül nemcsak az 
egyetemet, hanem magát a környéket 
is, mindig olyan érzésem volt, mintha 
ez lenne a második otthonom. Koper 
egy csodálatos kisváros, és megvan a 
maga varázsa. Biztos vagyok benne, 
aki ide szeretne jelentkezni, az tudás-
sal és élményekkel gazdagodik.

Az Erasmus+ mobilitás sok élmény-
nyel gazdagított. Megváltoztatta a 
világszemléletem, nyitottabb, bátrabb 
lettem. Egy szemesztert töltöttem 
Budapesten, az Edutus Egyetemen, 
és a legjobb döntés volt, még a vírus 
jelenléte mellett is. Megnézhettük a 
főváros látványosságait, múzeumait, 
különböző szabadtéri programokon, 
kulturális rendezvényeken vettünk 
részt. Az egyetem három városba 
ingyenes kirándulást szervezett 
számunkra. A kirándulások alatt a 
többi hallgatóval is jobban megis-
merhettük egymást, később órákon 
kívül is találkoztunk. Rengeteg tudást 
kaptam, segítőkészek voltak. Minden-
kinek nagyon ajánlom, hogy egyszer 
használja ki ezt a lehetőséget, hiszen 
nagyon jó élményekkel, és rengeteg 
tudással fog gazdagodni.

ERASMUS

Németh Regina
Vállalkozások fejlesztésének
menedzsmentje szak (MA)

Sari Bianka
Kereskedelem, turizmus és szolgál-
tatás gazdaságtana szak (BA)
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Mobilitás programom célállomása a 
Katowicei Sziléziai Egyetem volt, ahol 
rengeteg élménnyel gazdagodhattam. 
Tartózkodásom során igazán értékes 
grafikai, tervezőgrafikai ismereteket 
sajátítottam el, és számos érdekessé-
get tudtam meg a lengyel kultúráról, 
hagyományokról.  A tanárok kimagas-
ló szakemberek, így a legjobbaktól 
tanulhattam tervezőgrafikát, média 
designt, nyomda technikákat és 
sok mást. Az angol nyelvtudásom a 
tanárokkal való kommunikálás során 
jelentősen bővült, és beszédem folyé-
konyabb lett. Ez az élmény felbecsül-
hetetlen értékű, csak ajánlani tudom 
az Erasmus+ mobilitás programot.

Az Erasmus mobilitás Budapesten a 
BGE-n is lehet teljes értékű, ugyanis 
itt más tanítási rendszert ismerhetsz 
meg, valamint több más nemzetiségű 
diákot, akik másmilyen kultúrából 
és másmilyen oktatási rendszerből 
jöttek. Ezáltal természetesen az ő 
kultúrájukat és nyelvüket is megis-
merheted tőlük. Persze a főváros 
sem elhanyagolható a látnivalóival, 
és a koronavírus ellenére is sikerült 
rengeteg helyre ellátogatni. A lezárás 
után a gasztronómiai élmények még 
megmaradtak. Mindenkit bátorítok, 
hogy éljen a lehetőséggel.

ERASMUS

Kakucs David
Képzőművészet szak (BA)

Katona Tamás
Bank és pénzügyek szak (BA)
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