
 
Szent Pál Akadémia 

Teológia osztatlan mesterképzési szak 
 

FELVÉTELI KÉRELEM1 
2020. 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2020. augusztus 24. 
Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. 

 

Melyik tagozatra adja be jelentkezését? 

  nappali            levelező 

Amennyiben mindkettőt megjelöli, melyikre első helyen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Amennyiben nappali tagozatra, igényel-e kollégiumot? 

  igen             nem 

Milyen finanszírozási formára adja be a jelentkezését?2 

  állami ösztöndíjas         önköltséges 

1. Név: ........................................................................................................…………................... 

Születési név: ..........................................…….........................................….................................... 

Édesanyja születési neve: ..............................................…….................................................……. 

2. Születési hely (város, ország), idő (év, hónap, nap): ....................................…………............. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Állampolgárság: .............................................................................................……..................…... 

Nem magyar állampolgár esetén 

Határon túli magyar nemzetiségű       igen 

A Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme:……………………………………… 

A tartózkodásra jogosító okirat3 megnevezése: ………………………………………………… 

……………………………………...................................... száma: …………………………….. 

 

3. Állandó lakcím: ...........................................................................................................……….. 

Levelezési cím: ..................................................................................................................………. 

Irányítószám (levelezési cím): ............................................................................................………. 

                                                           
1 Adatvédelmi tájékoztatás: A kérelemben foglalt adatokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. 

mellékletében foglaltak és más hatályos jogszabályok alapján tartja nyilván a Szent Pál Akadémia. 
2 Mindkét finanszírozási formát meg lehet jelölni. Ingyenesen (állami ösztöndíjjal) veheti igénybe a képzést, akinek nincs 

diplomája vagy tanult felsőoktatásban (akár van diplomája, akár nincs), de még nem tanult 12 félévet államilag 

finanszírozottan a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben, illetve költségtérítéses képzésben szerezte felsőfokú 

oklevelét. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet vehet igénybe államilag finanszírozott képzésben. A további 

részleteket és a nem magyar állampolgárok költségviselését ld. a felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu oldalon.  
3 Az okirat másolatát kérjük csatolni.  
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Mobiltelefon: ....................................................................................................................……….. 

E-mail cím: …………………………………………………………@………...…………..…… 

 

4. Családi állapot: ......................................................................................................…....……… 

Házastárs neve: .................................................................................................................………... 

Gyermekek száma: ...........................................................................................................………... 

Foglalkozása: .............................................................................................……………….............. 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………………… 

Mióta dolgozik itt? ……………………………………………………………………………. 

Előző három munkahelye (mettől meddig?): ………………………………………………... 

                                                                     ………………………………………………... 

                                                                     ………………………………………………... 

5. Érettségi bizonyítvány4 nappali / esti / levelező5 munkarendben való megszerzésének  

helye (oktatási intézmény): ...........................................................................................………...... 

ideje: ..........................................................................................................................……….......... 

érettségi bizonyítvány száma: ……………………………………………………………………. 

Érettségi tanúsítvány megszerzésének  

helye (oktatási intézmény): ...........................................................................................………...... 

ideje: ..........................................................................................................................……….......... 

érettségi tanúsítvány száma: ……………………………………………………………………. 
 

 

6. Mely nyelveken tud és milyen szinten? 

 

.......................................................................................................................................................... 

Milyen nyelvvizsgával rendelkezik?6  

nyelv, szint, típus: ................................................................................…………...................... 

a bizonyítványt kiállító szervezet: ...........................................…………................................... 

 

a bizonyítvány száma: .............................................................…………................................... 

                                                           
4 Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány fénymásolatát kérjük, csatolja felvételi kérelméhez. Az érettségi bizonyítványt a 

szóbeli felvételi alkalmával eredetiben is be kell mutatni. 

Amennyiben az idei tanévben érettségizik, csatolja középiskolája igazolását erről. 

Külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar 

nyelvű hiteles fordítását. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 

Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített 

hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar 

nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. 

 
5 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 

 
6 A nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát kérjük, csatolja felvételi kérelméhez. 

 

http://www.offi.hu/
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7.  Legmagasabb iskolai végzettsége: ………………………………………………………7 

Jelenleg tanul-e más felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú szakképzésben? Igen / Nem8 

Felsőoktatási intézményekben 2006. február 1. után szerzett végzettségek – (jelenlegi vagy 

régebbi) felsőfokú tanulmányok vagy felsőfokú szakképzés9 (bele nem értve a szakirányú 

továbbképzéseket). A Magyarországon megkezdett, folyamatban lévő képzések esetében a be 

nem fejezett tanulmányokat is kérjük feltüntetni. 
 

Szint* Felsőoktatási  

intézmény, 

kar, szak 

(szakirány) 

Igénybe vett  

állami 

ösztöndíjas / 

állami 

támogatott 

félévek 

száma10 

Igénybe vett 

önköltséges / 

költségtérítéses 

félévek száma 

Végbizonyítványt 

(abszolutóriumot) 

szerzett (Igen/Nem) 

Oklevél 

(bizonyítvány) 

száma, 

kiállításának 

éve 

  

 

    

  

 

    

* Kérjük a kezdőbetűvel megjelölni: Főiskolai, Egyetemi, Alapfokozat, Mesterfokozat, Felsőfokú szakképzés 

Tudományos címek (egyetemi doktori cím, tudományos fokozatok, címek stb.):  
 

…………………………..........................………............................................................................ 

8. (A megfelelő választ kérjük aláhúzni.) Volt-e büntetve? Igen / nem.  

Jelenleg büntetőeljárás hatálya alatt áll-e? Igen / nem 

9. Mely egyházban (város is) tért meg és mikor? ...............................…….….............................. 

Mely egyházban (város is) született újjá és mikor? ...........................................……...................... 

Mely egyház (város is) tagja jelenleg? .................................................................………................ 

Korábban mely egyház(ak) tagja volt? ................................................………................................ 

...................................................................................................................................……………......... 

Kérjük jelezze a táblázat kitöltésével, hogy az alábbi képzések közül melyiket és milyen eredménnyel 

végezte el! 
KÉPZÉS elvégzés ideje                          elvégzés helye eredmény 

kezdő bibliaiskola 

 

 

   

haladó bibliaiskola 

 

 

   

egyházi szolgálók és aktivisták  

kétéves képzése 

 

   

(A végzettség hiánya nem kizáró ok a jelentkezésnél.) 

  

                                                           
7 Amennyiben korábban vagy jelenleg tanul(t) felsőoktatásban, kérjük, töltse ki a táblázatot! Ha például nem szerzett 

abszolutóriumot vagy diplomát, azokat a rovatokat értelemszerűen nem kell kitölteni, de a többit igen. 
8 A megfelelő részt kérjük aláhúzni.  
9 A felsőfokú szakképzést csak akkor kell feltüntetni, ha a képzés felsőoktatási intézményben vagy azzal 

együttműködésben folyt és felsőoktatási intézmény neve, pecsétje a szakképesítő bizonyítványban is megjelenik. 
10 A szünetelés ideje nem számít be.  
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10. Írja le röviden az életbizonyságát és megtérését, majd azt követő keresztény pályafutását!  
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11. Válaszoljon egy-két mondatban: mi a célja főiskolai tanulmányaival 

hitéletében: .......................................................................................................…………..................... 

................................................................................................................................................................

.........................................................................................……………………....................................... 

erkölcsileg: ......................................................................…………...................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................…………………….................... 

munkájával, foglalkozásával kapcsolatban:........................................................………....................... 

..............................................................................................................................………….................. 

..............................................................................................................................………….................. 

Jelenleg mi az elképzelése arról, hogy a főiskola elvégzése után mit fog csinálni, mennyiben segítenék 

ezt főiskolai tanulmányai? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Jelenleg milyen egyházi szolgálatban áll, és/vagy milyen elképzelése van a jövőbeni szolgálatáról? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

(Külföldi érettségi bizonyítvány esetén) Ezúton kérem érettségi bizonyítványom továbbtanulási céllal 

történő elismerését. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény 

értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon lévő adataimat az intézmény a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően kezelhesse. 

 

Kelt: ............................................................. 

 

................................................................... 

                                                                                                                  aláírás 
Kérjük a kérelemhez csatolja:                                                                         

– a 6. és a 7. oldalon található nyilatkozatokat, 

– az érettségi bizonyítvány másolatát (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány 

hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását – ld. 2. oldal, 5. pont), 

– a nyelvtudást igazoló dokumentum másolatát (ld. 2. oldal, 6. pont), 

– hallgatói jogviszony igazolást (amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul), 

– nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat másolatát 

– a felvételi kérelemhez mellékelt ajánlást, ajánlásokat (amennyiben nem ajánlója küldi be), valamint 

– a 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/átutalási bizonylat fénymásolatát. 
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H Ű S É G N Y I L A T K O Z A T  

valamint díjfizetési kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a Szent Pál Akadémiára való 

jelentkezéshez 

 

 

Alulírott .......................................................................................... elfogadom a Hit Gyülekezete 

Hitvallását, Alapszabályát és a Vezetősége által meghatározott működési rendjét, és alávetem magam 

az ezekben foglaltaknak a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim egész időtartama alatt. 

Elkötelezem magam arra, hogy teljes evangéliumi alapokon álló keresztény oktatásban részesüljek. 

Kijelentem továbbá, hogy a Szent Pál Akadémia hallgatójaként köteles vagyok a Bibliában található 

keresztény normák szerint élni. Elkötelezem magam, hogy főiskolai tanulmányaim alatt erkölcsös 

keresztény életet éljek, és teológus hallgatóhoz méltó magatartást tanúsítsak. Kijelentem, hogy 

főiskolai tanulmányaim ideje alatt a Hit Gyülekezete Vezetőségének tudta vagy hozzájárulása nélkül 

(illetve, amennyiben nem a Hit Gyülekezete tagjáról van szó: jogosulatlanul) nem folytatok lelkészi 

tevékenységet vagy más egyházi szolgálatot. 

Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a Szent Pál Akadémia jó hírének megőrzése és erősítése 

érdekében. 

Tudomásul veszem, hogy a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim befejeztével a Hit 

Gyülekezete nem köteles számomra fizetett egyházi állást biztosítani.   

Kijelentem továbbá, hogy felvételem esetén képes vagyok a Szent Pál Akadémia által meghatározott 

önköltség11, illetve egyéb díjak fizetésére, és ezen kötelezettségem teljesítésére legjobb képességeim 

szerint törekedni fogok tanulmányaim egész időtartama alatt. 

 

Kelt: ................................................................... 

 

 

....................................................... 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Önköltséget csak a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni. 
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Szent Pál Akadémia 

 

A jelentkező nyilatkozata a lelkészi ajánlás leadásához 
Az ajánlás formanyomtatványt külön kell letölteni és a rajta szereplő tájékoztatás 

szerint a felvételi kérelemtől elkülönülten, az ajánló(k) által is leadható. 

A jelentkezéshez két ajánlás12 szükséges. 

A nyilatkozatot a jelentkezőnek kötelező a felvételi kérelemmel együtt benyújtani. 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………….. (pontos név), 

 

……………………….…… (Neptun-kód, ha van) jelentkező nyilatkozom, hogy  

 

a …………………………………………………………… (város – kérjük a pontos 

elnevezést leírni, amennyiben városában több gyülekezet van) gyülekezetet 

látogatom,  

 

ajánlóim: 

 

…………………………………………………………………………………….. és 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Amennyiben ajánlója küldi be az ajánlást, kérjük megjelölni () és 

értelemszerűen kitölteni az alábbiakat (kérjük feltüntetni, hogy az egyik vagy 

mindkét ajánlóról van szó). 

 

Az ajánlást ajánlóm/ ajánlóim  

 

(…………….…………………………………………………………………..………) 

küldi(k) be a Tanulmányi osztályra. 

 

Kelt: …………………………………………………………………. 

 

 

             ……………………………………………… 

                    a jelentkező aláírása 
 

 

  

                                                           
12 Az ajánlás nyomtatvány megtalálható a felvételi kérelemhez mellékelve, illetve letölthető a www.szpa.hu honlapról. 

http://www.szpa.hu/
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H Á Z A S T Á R S I  A J Á N L Á S  

a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez 

 

 

 

 

(Házastársak esetében a jelentkezés feltétele a házastárs támogatása, ajánlása. Kérjük, hogy támogató 

vagy nem támogató véleményüket 3-4 mondatban indokolják.) 

 

 

Támogatom / nem támogatom (a megfelelő rész aláhúzandó) házastársam, ...................…………… 

.......................................................................................................... (név) jelentkezését a Szent Pál 

Akadémiára, mert ................................................................………………………………………….. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Kelt: ..................................... 

 

 

 

 

............................................................. 

aláírás  

 

 

 

............................................................. 

név nyomtatott betűvel is 
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Felvételi tájékoztató 2020  
 
Szent Pál Akadémia – Teológia szak 5 éves egységes, osztatlan mesterképzés nappali és levelező tagozaton. A 

megszerezhető végzettség: okleveles teológus mesterfokozat (megfelel a régi egyetemi végzettségnek).  

 

Jelentkezési határidő (pótfelvételi): 2020. augusztus 24. 

A jelentkezési lap elérhető Budapesten a Hit Csarnok nyitvatartási idejében a diszpécsernél, valamint a www.szpa.hu 

honlapon a „Felvételi” menüpontban. 

 

A kitöltött jelentkezési lapokat (8 oldal) aláírva, a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi 

osztályára kell benyújtani. A felvételi kérelmet kérjük postán az alábbi címre feladni vagy eljuttatni az épület 

bejárata előtt elhelyezett postaládába. 

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Tel.: 1 4322720. Információ: felveteli@szpa.hu  

 

A 4000 Ft felvételi eljárási díjat kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál 

vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj 

befizetése.  

 

Lásd még a honlapon Képzések / Teológia osztatlan mesterszak menüpontot. 

 

A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított főiskolája, amely a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó 

és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel 

betöltött keresztények képzését szolgálja. Működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése 

és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlati megvalósítása. Az 

oktatás és a kutatás a keresztény kultúra megújítására, keresztény értelmiségi képzésre is irányul, hogy ezáltal olyan 

tudományos értékű, biblikus teológiai felsőoktatás jöjjön létre, amely szakterületenként feldolgozza az európai kultúra 

alapját képező Biblia társadalomtudományi értékeit, és modern tömegkommunikációs eszközök felhasználásával 

közkinccsé teszi azt. Az intézményt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság akkreditálta. 

 

A Szent Pál Akadémia Teológia szakán egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton 

egyaránt ötéves. A tanulmányok befejeztével a végzettek okleveles teológusi diplomát kapnak, ami mesterfokozatot 

jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist. 

A tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. 

A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén 

túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető 

informatikai ismereteket is. 

 

A Teológia szakon oktatott tárgyak 

Bibliaismereti tárgyak: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat. 

A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás, arámi nyelv 

(választható). 

Teológiai tárgyak: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény 

erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika. 

Gyakorlati teológiai tárgyak a keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi 

beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás és egyházi szolgálat szakmai gyakorlat. 

Humán tudományokköréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A 

pünkösdi-karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai 

alapismeretek, Filozófiatörténet. 

Más társadalomtudományokköréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média (választható). 

Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (internet, bibliaprogramok). 

Klasszikus nyelva bibliai nyelveken túl: latin (választható). 

Modern nyelvek: angol, német, modern héber, orosz. A választható nyelvi kurzusokon klasszikus (óhéber, ógörög) és 

modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára. 

Kommunikáció és médiaspecializáció. 

A Teológia szak keretein belül választható jelleggel Kommunikáció és média specializációs képzés folyik. A specializáció 

elvégzése a diplomába is bekerül. A specializáció keretében kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, 

képzése történik. A különböző médiaterületeket (újságok, online média, rádió, televízió) oktatók, gyakorlati szakemberek 

és a szakma jeles képviselői mutatják be mintegy negyvenféle szakmában (pl. újságíró, riporter, szerkesztő, rovatvezető, 

tördelő, blogíró, közösségi médiaíró, műsorvezető, tudósító, rendező, kameraman, vágó, hangasszisztens, közösségi 

médiaoldal, honlap szerkesztője…). A specializáció nemcsak azok érdeklődésére tarthat számot, akik a médiában fognak 

elhelyezkedni, hanem a kor kihívásaira válaszokat kereső teológusokéra is. 

 

  

www.szpa.hu
mailto:felveteli@szpa.hu
http://www.szpa.hu/?aloldal=1&kat_id=122
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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 – ld. külön, a felvételi laphoz mellékelt nyomtatványon. (A 

Hit Gyülekezete tagjai esetében a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter 

ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is 

elfogadjuk. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Más 

egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni 

kapcsolatban az ajánlott jelentkezővel.), 

 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 önköltségfizetési kötelezettség 

vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni), illetve arról is kell nyilatkozni, hogy a 

külön nyomtatványon található ajánlást a felvételiző vagy az ajánló nyújtja-e be. A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon 

és (amennyiben a felvételiző nyújtja be) 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). 

Az online írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit online szóbeli meghallgatás követ. 

A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. Az online vizsgák várható időpontja szeptember első-második hete. A 

pontos időpontokról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. A felvételi vizsgán összesen 200 

pont szerezhető (írásbeli vizsga: 100 pont, szóbeli vizsga 100 pont). Az intézmény tudományos diákköri versenyén 

(TDK)*való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi teljesítménybe. 

 

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, ógörög nyelvből. 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az első félévben szeptembertől decemberig, a második félévben 

februártól májusig tömbösítve, havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor, a távoktatás lehetőségeivel kiegészítve. 

A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató 

rendelkezésére állnak. A Szent Pál Akadémia elsősorban nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma a 

Hit Park területén lévő újonnan felújított épületben található, Kőbánya központjában további férőhelyek állnak 

rendelkezésre. A 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 

következők szerint (a teljesség igénye nélkül): az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga megilleti többek között 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, 

oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a nemzetközi megállapodás alapján a magyar 

állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldieket, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a 

kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem 

rendelkező személyt stb. 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 2020/21-es tanévben: 400 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség 

egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti. 

A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2019/2020–as tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév 

önköltséget kellett fizetniük. 

 

A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.  

 
* A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri versenyén – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, illetve más intézmények 

hallgatói is indulhatnak. 

 

http://szpa.hu/?aloldal=1&kat_id=118&bejegyzes_id=270#_ftn1
http://www.felvi.hu/
http://szpa.hu/?aloldal=1&kat_id=118&bejegyzes_id=270#_ftnref1

