Felvételi tájékoztató és kitöltési útmutató
Szent Pál Akadémia – Teológia szak (5 éves egységes, osztatlan mesterképzés), nappali és levelező tagozat, okleveles teológus
mesterfokozatú végzettség
Jelentkezési határidő: 2017. március 31.
A jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell eljuttatni kinyomtatott, aláírt
formában (1103 Budapest Gyömrői út 69. Telefon: (+361) 4322720, Honlap: www.szpa.hu, E-mail: titkarsag@szpa.hu).
A jelentkezés feltételei:

érettségi (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar
nyelvű hiteles fordítását),

két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt közvetlenül ismerő lelkész,
pásztor, presbiter, illetve a Szent Pál Akadémia tanári kara tagjának ajánlására van szükség; nem budapestiek esetében kérjük,
hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen),

megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,

házasoknál a házastárs írásbeli támogató nyilatkozata,

4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
Szükség van további két nyilatkozat megtételére is (a nyilatkozatok a jelentkezési lapon találhatók), melyek tartalma a Szent Pál
Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása, valamint önköltség–fizetési kötelezettség vállalása
(önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni). A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon és ajánlásokon kívül
csatolni kell az érettségi bizonyítvány (külföldieknek hiteles másolat és fordítás), a (közép– vagy felsőfokú) nyelvvizsga stb.
fénymásolatát (ld. felvételi kérelem, 5. oldal alja).
A 4000 Ft felvételi eljárási díj az intézmény csekkjén fizethető be (a nyomtatott felvételi kérelemhez mellékelve). A felvételi kérelem
Internetről való letöltése esetén postai csekket személyesen vagy válaszboríték ellenében postán a Tanulmányi osztályon lehet
igényelni. A befizetés átutalással is teljesíthető a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–
00100003 számú bankszámlájára. Csekk kitöltésekor vagy átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj befizetése. A befizetési
bizonylatokat kérjük a felvételi eljárás időtartama alatt megőrizni, és a bizonylat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó–
és Újszövetségből kell. Az írásbeli vizsga várható időpontja május vége, a szóbelié június közepe, vége. A pontos időpontról és egyéb
tudnivalókról a jelentkezők a "Felvételi kérelem" leadása után írásos értesítést kapnak.
Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:
jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber nyelvből.
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor.
A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére
állnak.
A Szent Pál Akadémia nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma Kőbánya központjában található. Az újonnan
kialakított kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola
honlapján találhatók.
Állami ösztöndíj vagy önköltséges képzés
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan
rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet
(támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben.
Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel és mértékben a következők szerint: az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga többek
között az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat, a Magyarországon élő menekültet,
menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény
(kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó személyt, valamint az EU Kék Kártyával (munkavállalási és tartózkodási engedély)
rendelkező harmadik országbeli állampolgárt ugyancsak megilleti. Az állampolgárságot, a menekült stb. státuszt, a tartózkodás jogát a
megfelelő okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával igazolni kell.
A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet magyar állami ösztöndíjas, illetve
önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.
Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2016/17-es tanévtől: 350 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb
forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti.
A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2016/2017–es tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kell
fizetniük.
A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.

