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KEDVES FELVÉTELIZŐK!

A nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem rektoraként köszöntelek és 
bízom benne, hogy ez a néhány gon-
dolat segít pályaválasztási döntésed-
ben.

Románia első akkreditált magyar nyel-
vű magánegyeteme családias légkör-
rel, színvonalas oktatással, korszerű 
infrastruktúrával, belvárosi campusz-
szal és kollégiummal várja hallgatóit. 
Egyetemünk elsősorban a tanulás és a 
fejlődés helyszíne, ám ezekkel együtt 
számtalan lehetőséget és alkalmat kí-
nál a találkozásra, az egymásra talá-
lásra, a szakmai és baráti kapcsolatok 
építésére. Az oktatás mellett tanára-
ink karrierépítési tanácsokkal látják 
el hallgatóinkat, szakmai kapcsolatok 
létrehozásában segítik őket. Egyetemi 
gyülekezetünk befogadó közössége 
lelki támaszról gondoskodik, hallgatói 
önkormányzatunk pedig a pezsgő diá-
kéletet biztosítja. Erasmus+ és Mako-
vecz programok, kapcsolataink révén 
lehetőség nyílik továbbtanulni anyaor-
szági, és más külföldi egyetemeken 
is. Bátorítalak, hogy látogass el egye-

temünk honlapjára (partium.ro), 
tanulmányozd felvételi ajánlatunkat, 
szakjaink leírásait. Szeretettel várunk 
egyetemünk nyílt napján, ahol színes, 
izgalmas programok mellett kérdése-
idre is választ kaphatsz. 

Sok sikert kívánok az egyetemi 
évekhez!

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
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 irodalom

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
PKE Angol

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SZAK (BA)
TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS (MA)

PKE Magyar nyelv és irodalom
PKE Angol

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (MA)
PKE Angol

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR
+40-259-418252/107
bmk@partium.ro
bmk.partium.ro
Pke Bmk titkárság
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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 Tanító- és óvóképző
EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKÁK (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)
GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAK (BA)
VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK MENEDZSMENTJE (MA)
PÉNZÜGY (MA)
     PKE Közgáz

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

GAZDASÁG-
ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

+40-259-418252/109
gtk@partium.ro
gtk.partium.ro
GTK Partium
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ALAP- ÉS MAGISZTERI KÉPZÉSEK

BEIRATKOZÁS 2023. JÚLIUS 10-21.

FELVÉTELI VIZSGÁK 2023. JÚLIUS 24-25.

EREDMÉNYHIRDETÉS 2023. JÚLIUS 24-26.

FELLEBBEZÉS EREDMÉNYHIRDETÉSTŐL 
SZÁMÍTOTT 48 ÓRÁN BELÜL

ANYAKÖNYVEZÉS 2023. JÚLIUS 24-28.

A FELVÉTELIRE JELENTKEZŐK 
KÉT BEIRATKOZÁSI MÓD
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK:

Online formában, a PKE felvételi 
beiratkozási platformján keresz-
tül, mely július 10-től lesz elérhető 
mobilkészülékről is.
Személyesen az egyetem szék-
helyén (a karok titkárságain), a 
hatályos járványügyi szabályok 
betartásával lehet.

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.

+40-259-439-931
ajk@partium.ro
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, Menedzsment, 
Kereskedelem, turizmus és 
szolgáltatás gazdaságtana

400 EUR1

Képzőművészet 450 EUR1

Magánének 1000 EUR1

MESTERKÉPZÉSEK ÉVES TANDÍJ ÖSSZEGE

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

425 EUR1

Idegenforgalmi gazdálkodás, 
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje, Pénzügy

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 2023-2024-ES EGYETEMI ÉVRE

ALAPKÉPZÉS TANDÍJMENTES TANDÍJAS ÖSSZESEN

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

27 22 49

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

22 25 47

Német nyelv és irodalom 15 20 35

Képzőművészet - Grafika 23 12 35

Magánének 10 - 10

Bank és pénzügyek 29 21 50

Kereskedelem, turizmus és 
szolgáltatás gazdaságtan

29 31 60

Menedzsment 29 21 50

Gazdasági informatika2 20 10 30

Az óvodai és elemi oktatás 
pedagógiája

25 10 35

Szociológia 15 20 35

Szociális munka 15 20 35

Gépészmérnöki3 15 25 40

Vidékfejlesztési
agrármérnök3

15 25 40

2 Az akkreditációs bizottság jóváhagyását követően indul a képzés
3 A Debreceni Egyetem kihelyezett szakjai
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MESTERKÉPZÉSEK BEISKOLÁZÁSI SZÁMAI
A 2023-2024-ES EGYETEMI ÉVRE 

MESTERKÉPZÉS TANDÍJMENTES TANDÍJAS ÖSSZESEN

Fordító és tolmács 10 13 23

Többnyelvűség
és multikulturalitás

13 14 27

Művészetközvetítés4 - 20 20

Vizuális kommunikáció 18 12 30

Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje

25 15 40

Pénzügy5 12 13 25

Szociális munka –
Európai szociálpolitikák

10 20 30

4 Angol nyelvű képzés
5 Az akkreditációs bizottság jóváhagyása esetén indul
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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 (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

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%

ÉRETTSÉGI ÁTLAG
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MIT TANULHATSZ?
Kommunikációs gyakorlatok, beszédkészség-fej-
lesztés, szókincsfejlesztés, szövegértés, szövegér-
telmezés, angol és amerikai irodalom és kultúra, 
angol és amerikai filmkultúra, média és kommu-
nikáció, üzleti angol nyelv, turisztikai angol nyelv, 
fordítástechnikák, fordítástámogató szoftverek 
használata (pl. MemoQ), 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 iro-
dalom szakon a nyelvi 
képzés mellett a brit 
és amerikai kultúrák 
tanulmányozásával 
foglalkozunk, ugyan-
akkor hangsúlyt fek-
tetünk a gyakorlatias 
ismeretek elsajátításá-
ra, 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.

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 vizuális 
kommunikáció alapjait, 
betekintést nyernek a 
tudatos tervezés fo-
lyamatába, megismer-
kednek a mozgókép 
alkalmazásaival, a 
kortárs művészet 
lehetőségeivel, meg-
szerzik az alkotómun-
kához elengedhetetlen 
gyakorlatot, és azt az 
elméleti alapot, amely 
a tanulmányok mester-
képzésen való folytatá-
sához szükséges.

MIT TANULHATSZ?
Grafikus rajz, művészeti anatómia, szín- és formata-
nulmányok, távlattan (3D), fotográfia, írásművészet, 
kompozíció, metszet, animáció, digitális képfeldol-
gozás, művészettörténet, vizuális kommunikáció, 
esztétika, szemiotika, művészetmenedzsment.

SZAKIRÁNYOK
Tervezőgrafika
Branding, arculattervezés, tipográfia, plakátművészet, 
csomagolástervezés, fotográfia, digitális tervezés, web- 
és applikációtervezés, könyvművészet, illusztráció, 
képregény.
Mozgó grafika – animáció
Motion design, videó-, reklám-, kliptervezés, audiovi-
zuális struktúrák, multimédia, intermédia, installáció, 
médiatörténet.
 
HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Kreatív stúdióknál, digitális ügynökségeknél (junior 
tervezőgrafikus, junior web designer), reklámszakmá-
ban (operatőr, vágó, grafikus), animációs stúdióban 
(rajzoló, karaktertervező), 3D-s tervezőműhelyben, 
könyvkiadónál (könyvgrafikus, illusztrátor), nyom-
daiparban, oktatásban; szabadúszó grafikusként, 
illetve animátorként, független vizuális művészként.

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



20 PKE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2023

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 na-
gyobb vállalkozásoknál: humán erőforrás menedzs-
ment, marketing, projektmenedzsment, termelés, 
logisztika, 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

ALAPKÉPZÉS
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KERESKEDELEM, TURIZMUS
ÉS SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGTANA
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

Üzleti alapszakunk 
célja olyan gazdasági 
szakemberek képzése, 
akik a turizmus és 
vendéglátás, keres-
kedelem és más szol-
gáltatások területén 
képesek tudásukat 
hasznosítani, a piaci 
szereplők elvárásnak 
megfelelően dolgozni, 
közép-vezetői beosz-
tásokat 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
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MIT TANULHATSZ?
Az alapozó gazdasági tárgyakra épül a következő 
informatikai tantárgyak oktatása:
Matematikai analízis, algebra, valószínűség-
számítás, statisztika programozás és operációs 
rendszerek, vállalati erőforrás tervezés és integrált 
vállalatirányítás (SAP), BigData algoritmusok és 
programozás, számítógépes hálózatok tervezése 
és működtetése, kiberbiztonság, térinformatika, 
internet grafika és programozás.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Rendszergazdaként, gazdasági és üzleti elemző-
ként, szoftver és/vagy alkalmazás fejlesztőként, IT 
projektmenedzsment, adatbázis menedzsment és 
fejlesztés területén, kiberbiztonsági szakember-
ként, üzleti intelligencia szakemberként.

MIÉRT VÁLASSZAM?
A szak elvégzése után jól fizető állások
közül lehet válogatni!
Növekvő igények hosszú távon az
informatikához értő szakemberek iránt!
Érdekes és változatos feladatok megoldása
hosszú távú szakmai fejlődést biztosít!

ALAPKÉPZÉS
GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAK
3 éves engedélyezett képzés, nappali tagozaton6

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÉRETTSÉGI ÁTLAG SZABADON VÁLASZTOTT 
ÉRETTSÉGI JEGY

60% 40%

Gazdasági informatika 
szakunk célja olyan 
gazdasági alapismere-
tekkel rendelkező in-
formatikusok képzése, 
akik a növekvő piaci 
igényeknek megfe-
lelően korszerű gaz-
dálkodási képességek 
birtokában informa-
tikai megoldásokkal 
segítik a vállalatokat 
és az intézményeket 
versenyképes műkö-
désük fejlesztésében 
és fenntartásában. 

6A szak abban az 
esetben indul a 
2023-24-es tanévben, 
amennyiben a romá-
niai akkreditációs 
hatóság engedélyezi
a szak indítását.
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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 képzés, nappali tagozaton

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,  
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 képzés, 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?
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).

ÁLLAMVIZSGA /
ZÁRÓVIZSGA ÁTLAG

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%



30 PKE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2023MESTERKÉPZÉS

MIT TANULHATSZ?

ALAPTANTÁRGYAK
Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, inter-
kulturális kommunikáció, a fordítás elmélete és gya-
korlata, PR és protokoll, bevezetés a tolmácsolásba, 
üzleti kommunikáció.

ANGOL NYELVŰ SZAKTANTÁRGYAK
Angol-magyar fordítástechnika, számítógépes 
fordítástámogatás (MemoQ), konszekutív- és szink-
rontolmácsolás, gazdasági fordítás, terminológia, 
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).ÁLLAMVIZSGA / ZÁRÓVIZSGA ÁTLAG

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

100%
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MIT TANULHATSZ?
A mesterszak elmélyítő tantárgyi programjával a hall-
gatók elsajátítják a vizuális kommunikáció elméletének 
és gyakorlatának magasabb szintű alkalmazását, 
kiválasztott mentoruk segítségével elkezdhetik az ön-
álló, művészeti kutatói munkát. A képzés során kiemelt 
hangsúlyt kap a kísérletezés, a felelősségtudatos és 
kreatív tervezés. A projektalapú oktatás a mesterkép-
zés esetében lehetővé teszi a szakmai programok, 
kiállítások, együttműködések általi tapasztalatszerzést, 
és a kapcsolatépítést. Ez a munka nemcsak a terve-
zőgrafikus, vagy animátor tevékenységében, hanem az 
olyan művész számára is fontos, aki a kortársművé-
szet valamelyik ágában szeretne érvényesülni.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Kreatív stúdióknál, digitális ügynökségeknél (kreatív 
munkatárs, tervezőgrafikus, web designer, PR és 
marketing), reklámszakmában (operatőr, vágó, grafikus, 
kreatív-vezető), médiában (tördelőszerkesztő, szak-
lap-tervező, webszerkesztő, multimédiás tartalomszer-
kesztő), animációs stúdióban (rajzoló, karaktertervező, 
rajzfilmtervező), 3D-s tervezőműhelyben, könyvki-
adónál (könyvgrafikus, illusztrátor, képregénykészítő), 
nyomdaiparban, a közép- és felsőoktatásban, szabadú-
szó grafikusként, illetve animátorként, független vizuális 
művészként.

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

60%

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

ÁLLAMVIZSGA /
ZÁRÓVIZSGA ÁTLAGA

INTERJÚ

40%
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MIT TANULHATSZ?
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik 
biztosítani tudják a vizuális művészet közvetítését 
a különböző befogadói csoportok felé (művészet-
kedvelők, múzeumlátogatók, iskolás csoportok, 
pedagógusok, közösségek, gyűjtők stb.). A képzés 
angol nyelven zajlik, így a nemzetközi pályán való 
tevékenységre is felkészít. A képzés elsősorban 
a kortárs művészet közvetítésére fókuszál. Az 
elméleti képzés mellett, nagy hangsúlyt fektet olyan 
gyakorlatorientált tevékenységekre, amelyek kere-
tén belül a mesteris hallgatók a kultúraközvetítés-
ben jártas személyektől közvetlenül elsajátíthatnak 
ismereteket, kialakíthatnak a kulturaközvetítéshez 
szükséges kompetenciákat.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Múzeumpedagógusként múzeumokban és más kul-
turális intézményekben, kurátorként galériákban, 
múzeumokban, gyűjteményeknél vagy más kultu-
rális intézményeknél, projektekben, mint független 
kurátorok vagy múzeumpedagógusok.

ART MEDIATION
2 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton

FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

INTERJÚÁLLAMVIZSGA /
ZÁRÓVIZSGA ÁTLAGA

25% 75%
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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?
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.

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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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 kép-
zés 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 úgynevezett I-es, 
illetve II-es szintű pedagógiai modulra. Posztgraduális képzésünkre azokat a 
diplomásokat 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 diákkörök 
• Szakmai gyakorlat, internship
• Diplomás pályakövetési rendszer 
• Egyetemi Alumni program 
• Pályaorientációs előadások, 
tréningek 
• Személyiségfejlesztés, pszichológiai 
tanácsadás
• Karriermenedzsment
• Egyéni pályaterv

PARTIUMI TEHETSÉGGONDOZÓ
ÉS KARRIER TANÁCSADÓ KÖZPONT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
ptkk.partium.ro/hu

A PTKK egyik feladata a tehetséggondozás, amelynek során segítjük a hallga-
tókat abban, hogy felfedezhessék saját tehetségterületeiket és abban kibon-
takozhassanak, ehhez pedig segítséget kapjanak a tanáraiktól, kortársaiktól 
egyaránt. A másik fontos területünk a karriertervezés, hiszen a szakmai 
tudás megszerzése mellett fontos, hogy az egyetemi tanulmányok befejezése-
kor azokkal a készségekkel és kompetenciákkal is napirenden legyünk, ame-
lyek a munkaerőpiacra való belépést megkönnyítik. 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 értelmiségiek végezzenek, akik 
közösségük meghatározó tagjai lesznek 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
partium.ro/partiumi

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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Küldetésünkben a hallgatók érdekkép-
viseletét látjuk el az egyetem vezető-
ségi testületeiben, belföldi, anyaországi 
és nemzetközi fórumokon. Feladataink 
közé tartozik az ügyintézés segítése 
(ösztöndíjak, támogatások) és a 
hallgatóinkat összefogó olyan nívós 
diákrendezvények szervezése, ahol 
diáktársaink tanulhatnak, kikapcsolód-
hatnak, sportolhatnak, ismerkedhetnek 
egymással. Célunk tehát, hogy a PKE 
minden hallgatója igazi egyetemista 
életet éljen! Szórakozási lehetőségeket 
nyújtunk, megannyi élménnyel gazda-
gítjuk az egyetemi éveket, hiszen erre 
később már aligha adódik lehetőségük 
a fiataloknak! 

PKE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Ha többet szeretnél tudni:
pke.hok@partium.ro
Partiumi Keresztény Egyetem 
Hallgatói Önkormányzata
pke.hok

Legfontosabb rendezvényeink:
Gólyatábor, Gólyanap, Gólyabál, Tucc 
Maraton, film maraton, Játékest, kultu-
rális tevékenységek, táncoktatás, bálok, 
PEN (Partiumi Egyetemi Napok), PDN 
(Partiumi Diák Napok), ezeken kívül 
heti rendszerességgel bulit szervezünk 
hallgatóink számára. 



40 PKE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2023

Mindig is vonzott a művészet, hisz 
a családomban tehetséges emberek 
voltak és vannak! Egyértelmű volt, hogy 
iskola után ilyen szakot fogok keresni 
magamnak! A lehetőség adott volt, 
mert a nővérem is ezen a szakon volt 
már akkor, tetszettek a feladatok, a ki-
hívások, amiket kapott, illetve az a tény, 
hogy a szülővárosomban tanulhatok 
tovább, ráadásul magyar nyelven, ez 
szintén sokat számított! Nem bántam 
meg a döntésem, mivel nagyon sok 
érdekes művészemberrel találkozhat-
tam, új kapuk nyíltak meg előttem, 
szakmailag és emberileg egyaránt, 
illetve nagyon sok barátot szereztem! 
Lehetőség adódott a fejlődésre, hatá-
raim kipróbálására, sokat köszönhetek 
ennek a kis közösségnek!

Az Amerikai Egyesült Államokból 
hazaköltözve fontos volt számomra, 
hogy folytathassam az angol nyelvta-
nulást. A középiskola befejezése után 
azon gondolkodtam, hogy külföldön 
folytassam tanulmányaimat, vagy 
maradjak Romániában. Kulcsfontosságú 
volt számomra, hogy magyar egyetemre 
járjak, de amit igazán kerestem, hogy 
angolul tanulhassak haladó szinten. 
Megörültem, amikor hallottam a Par-
tiumi Keresztény Egyetemről. Az angol 
szakjuk az egyik legerősebb, felkészült 
tanárokkal és sokszínű kurzusokkal 
rendelkezik. Az órák nagyon változato-
sak, és felfedezhetjük az angol nyelv és 
irodalom rejtett kincseit.  A tanáraink 
rendkívül nyitottak, barátságosak, és 
törődnek a diákok különféle érdeklődési 
területével. Szakmai tudásuk is kiváló, és 
igyekszenek minden ismeretüket átadni 
nekünk. Mindemellett még soha nem 
éreztem magam olyan jól, mint ezen 
az egyetemen. Lehet, hogy az egyetem 
kisebb, mint más egyetemek, de engem 
ez egyáltalán nem zavar. Ez a mi kis 
közösségünk, a mi kis családunk.

Kornis Vivien
Angol nyelv és irodalom III. (BA)

Bittenbinder László
Vizuális kommunikáció II. (MA)

HALLGATÓK RÓLUNK
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Misik Dóra
Menedzsment II. (BA)
Kereskedelem, Turizmus és
Szolgáltatás Gazdaságtana III. (BA) 

Számomra ez az egyetem számtalan 
lehetőséget hozott. Nagyon kellemes 
ilyen családi hangulatban tölteni a 
hallgatói éveket. Tanáraink a lehető 
legjobban figyelnek arra, hogy ne csak 
tanítsanak, de a mentális egészségünkre 
is gondot fordítsanak. Első évben, mikor 
beiratkoztam, tudtam, hogy a legjobb 
helye jöttem. Megtaláltam azt a baráti 
társaságot, amelyben önmagam lehetek, 
fejlődhetek és életre szóló élményeket 
szerezhetek. Ezen az egyetemen a 
magas szintű oktatás mellett számtalan 
képzés és előadás rendelkezésemre áll, 
amelynek köszönhetően továbbtanulha-
tok és fejleszthetem önmagam. A meg-
szerzett szociológiai végzettségemnek 
köszönhetően pontosan tudom, milyen 
fontos az egyénnek, milyen társaságban 
szocializálódik, és hogy olyan emberek 
vegyék körül, akik nem lehúzzák, ha-
nem felemelik, és előre viszik az útján. 
Ez igaz a hallgatókra, a tanári karra és 
az adminisztratív személyekre egyaránt 
a környezetemben. Mindenkinek csak 
ajánlani tudom a Partiumi Keresztény 
Egyetemet!

Ismered azt a mondatot, hogy „Az 
egyetemi évek a legszebbek”? Engedd 
meg, hogy a PKE-n eltöltött éveimmel 
érveljek e mellett az igazság mellett. 
Az első egyetemen eltöltött hetem 
után úgy éreztem, hogy kinyílt előttem 
a világ kapuja. Rengeteg barátot 
szereztem, akikkel jókat szórakoztunk, 
és segítettünk egymásnak a bajban. 
Megtaláltam a szerelmet, és azt a 
csapatot a Diákszervezetben, akikkel 
érdemes együtt tenni a hallgatóságért. 
Együtt hatalmas lépést tettünk a 
fejlődés útján egy közös cél érdekében. 
A tanáraim segítettek, hogy a legjobbat 
nyújthassam a tanulmányaimban. 
Rengeteg lehetőség tárult elém, ami 
szakmai szempontból egy magasabb 
szintre emelt. Megszerettem tanulni, 
hiszen olyan dolgokat tanulhatok, amik 
felkeltik a figyelmemet. Csatlakozz 
hozzánk, és írjuk együtt a jó érvek 
listáját, itt Nagyvárad szívében!

Lázin Botond
Menedzsment III. (BA)
Európai szociálpolitikák I. (MA)

HALLGATÓK RÓLUNK
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Mindenkit buzdítani szeretnék, hogy 
vegyen részt az Erasmus+ mobilitá-
son, mind a szakmai, mind a tanul-
mányi nagyon sok élménnyel gazdagít. 
Egyetemi éveim alatt hat alkalommal 
éltem a lehetőséggel. Háromszor 
voltam szakmai gyakorlaton a Bala-
ton-parti Hotel Azúrban, ahol lehető-
ségem volt három különböző szállodai 
egységben tapasztalatot szerezni, így 
teljes mértékben átláthattam egy szál-
loda működését. Ezeknek a tapasz-
talatoknak köszönhetően sikeresen 
találtam munkát a szakterületemnek 
megfelelően. Háromszor vettem részt 
tanulmányi mobilitáson, egy félévet 
Szlovéniában, egy tengerparti kisvá-
rosban töltöttem, valamint két félévet 
Budapesten tanultam. számtalan új 
ismerettel, élménnyel gazdagodtam, 
valamint a világ különböző pontjairól 
szerezhettem barátokat. 

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat 
nagyon fontos mérföldkő volt a tanul-
mányaimban. Sok téren gazdagodtam 
általa, hiszen egy számomra idegen 
városban kellett egyedül megállnom a 
helyem. Hasznos szakmai tapasztala-
tot, élményeket, új barátokat szerez-
tem. Reggelente betekinthettem egy 
szerkesztőség életébe, délutánonként 
pedig felfedezhettem Budapestet, 
rendezvényeken, színházi és kultu-
rális eseményeken vehettem részt. 
Mindenkinek ajánlom, hogy vegyen 
részt szakmai gyakorlaton, mert nagy 
előrelépést jelent a jövőt illetően, és 
lehetőségünk nyílhat általa komo-
lyabb munkahelyek megszerzésére.

ERASMUS

Félegyházi Bettina
Idegenforgalmi gazdálkodás (MA)

Köteles Eszter
Többnyelvűség és
multikulturalitás (MA)
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