Tájékoztató tanulmányaikat osztatlan tanárképzésben folytatni kívánó
Katekéta-lelkipásztori munkatárs oklevéllel vagy végbizonyítvánnyal rendelkezők számára
1. Felvételi jelentkezés
2017. szeptember 1-től a Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra építve már csak az osztatlan
tanárképzésben szerezhető meg a hittanár-nevelőtanár végzettség.
Az alábbi szakokra jelentkezhetnek Főiskolánkon kizárólag nappali munkarendben:
- Hittanár-nevelőtanár – Etikatanár (központi felvételi eljárás – február 15.)
- Hittanár-nevelőtanár – ELTE közismereti tanárszak (központi felvételi eljárás – február 15.)
- Hittanár-nevelőtanár egyszakos képzés (belső felvételi eljárás – április 27.)
2. Felvételi pontszámítás
2.1. A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket
a Főiskola a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik
figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.
Felsőfokú oklevél minősítése alapján számoljuk a felvételi pontszámot, ha a jelentkező alapszakos
oklevele a választott tanári szakpár legalább egyik szakpártagjának megfelelő szakterületen szerzett
(diszciplináris alapképzési) oklevél.
A tanárszak másik szakpártagjához további – pontszámmal nem értékelt – bemeneti követelmény
tartozhat. Ezek megtalálhatóak a felvi.hu felületén.
A hittanár-nevelőtanár – etikatanár szakpáros képzés esetén, ha a jelentkező katekéta-lelkipásztori
munkatárs alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezik, ennek az oklevélnek a minősítése jelenti a
pontszámítás alapját.
A hittanár-nevelőtanár – közismereti szakpáros képzések esetén, ha a jelentkező katekéta-lelkipásztori
munkatárs alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezik, ennek az oklevélnek a minősítése jelenti a
pontszámítás alapját és teljesíteni kell a közismereti tanári szakpárhoz tartozó további bemeneti
követelményt. Ezek megtalálhatóak a felvi.hu felületén.
Amennyiben a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a
pontszámítás elvégzését, akkor a felvételi összpontszámba beszámít az intézményben szervezett, 100
pontos felvételi vizsga eredménye.
2.2. Alapszakos végbizonyítvánnyal rendelkező jelentkezőket
a Főiskola az érettségi bizonyítvány és a középiskolai bizonyítvány alapján rangsorolja, a felvételi
összpontszámba beszámít az intézményben szervezett, 100 pontos felvételi vizsga eredménye.
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3. Felvételi vizsga
3.1. Oklevél alapján történő pontszámítás esetén:
- Pályaalkalmassági vizsga (értékelés: megfelelt/nem felelt meg)
- Hittan szóbeli alkalmassági vizsga (értékelés: megfelelt/nem felelt meg)
3.2. Érettségi és középiskolai bizonyítvány alapján történő pontszámítás esetén:
- Pályaalkalmassági vizsga (értékelés: megfelelt/nem felelt meg)
- Általános hittani ismeretek írásbeli vizsga (értékelés: 50 pont)
- Általános hittani ismeretek szóbeli vizsga (értékelés: 50 pont)
2. Tanulmányok
Jogszabályi előírás szerint a Főiskolának az alapképzésben szerzett oklevél vagy végbizonyítvány
alapján a főszakból legalább 100 kreditet be kell fogadnia az osztatlan tanárszakon. Ez a szakpár
hittanár-nevelőtanári szakjának szakterületi ismereteit teljesen lefedi.
Az alapképzésben a második tanári szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismereteket (minor) –
az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez – 50 kredit beszámításával ismeri el a Főiskola.
A kreditek elismerése után a hallgatónak még pótolnia kell a hiányzó szakterületi, valamint a
pedagógia-pszichológia krediteket, ez után tud választani – amennyiben a közismereti tanárszakja
megkívánja –, hogy a továbbiakban általános vagy középiskolai tanári szakképzettségért tanulna.
A Sapientia Főiskolán szerzett oklevél esetén az elismert kreditek száma meghaladja a 100 kreditet,
így a tanulmányi idő akár 4 félévre rövidülhet.

Választható szak

Képzési idő

SSZHF oklevél vagy végbizonyítvány esetén 170 kredit
automatikus akkreditálása mellett a tényleges tanulmányi idő 4
félév.
Más intézményben szerzett oklevél esetén egyéni elismerési
eljárás keretében állapítjuk meg a kredit- és félévszámot.

Hittanár-nevelőtanár
10 félév

Megjegyzés

Kredit

300

Hittanár-nevelőtanár
– Etikatanár

SSZHF oklevél vagy végbizonyítvány esetén 120 kredit
automatikus akkreditálása mellett a tényleges tanulmányi idő 6
félév.
Más intézményben szerzett oklevél esetén egyéni elismerési
eljárás keretében állapítjuk meg a kredit- és félévszámot.

Hittanár-nevelőtanár
– Közismereti
tanárszak (ELTE)

SSZHF oklevél vagy végbizonyítvány esetén 120 kredit
automatikus akkreditálása mellett a tényleges tanulmányi idő
rövidíthető, de az ELTE mintatantervi beosztásától függ.

10-11 félév

300-330
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