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TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSI SZAK

Szent Pál Akadémia

Isten Igéje élet 
és szellem.



A Szent Pál Akadémia m!ködésének célja a teljes Szentírás böl-

csességének, tanításának megismerése és megértése, valamint 

bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényé-

nek gyakorlatban történ" megvalósítása. A Szent Pál Akadémia 

Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében 

elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt válla-

ló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent 

Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A Szent Pál 

Akadémián a teológia egységes, osztatlan mesterképzésen hittu-

dománnyal, hitélettel összefügg" képzést folytat, mely nappali és 

levelez" tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével 

okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfoko-

zatot (megfelel a korábbi egyetemi végzettségnek) jelent.

A Teológia szakon a tanulmányokban a teljes Szentírás megisme-

rése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöl-

tött 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 alapvet" informatikai 

ismereteket is.

A Szent Pál Akadémia 
és a Teológia szak

A Szent Pál Akadémia felvételt hirdet 

Teológia szakra 5 éves, osztatlan mesterképzésre 

nappali és levelez" tagozaton. A megszerezhet" 

végzettség: okleveles teológus.



BIBLIAISMERET! 
Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat.

A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: 

Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint 

szövegolvasás, arámi nyelv (választható).

TEOLÓGIA! 
Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, 

Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó-keresz-

tény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egy-

háztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, 

Apologetika.

GYAKORLATI TEOLÓGIAI TÁRGYAK A 
KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT KÖRÉB"L! 
Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi 

beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás és egyházi 

szolgálat szakmai gyakorlat.

HUMÁN TUDOMÁNYOK 
KÖRÉB"L! 
Ó- és újszövetségi bibliai 

történelem, Egyetemes és 

magyarországi egyháztör-

ténet, A pünkösdi-karizma-

tikus mozgalom története, 

Izrael államának modern 

kori története, Pedagógiai 

és pszichológiai alapisme-

retek, Filozófiatörténet.

A Teológia szakon oktatott tárgyak

MÁS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KÖRÉB"L! 
Államelmélet, Kommunikáció, Média (választható).

GYAKORLATI ISMERETEK! 
Számítástechnika (internet, bibliaprogramok)

KLASSZIKUS NYELV A BIBLIAI NYELVEKEN TÚL! 
latin (választható).

MODERN NYELVEK! 
angol, német, modern héber, orosz. A választható nyelvi kurzusokon 

klasszikus (óhéber, ógörög) és modern nyelvekb"l is fel lehet készülni 

nyelvvizsgára.



KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA SPECIALIZÁCIÓ

A Teológia szak keretein belül választható jelleggel Kommunikáció és média 

specializációs képzés folyik. A specializáció elvégzése a diplomába is beke-

rül. A specializáció keretében kommunikációs és média szakemberek szakmai 

felkészítése, képzése történik. A különböz" médiaterületeket (újságok, online 

média, rádió, televízió) oktatók, gyakorlati szakemberek és a szakma jeles kép-

visel"i mutatják be mintegy negyvenféle szakmában (pl. újságíró, riporter, 

szerkeszt", rovatvezet", tördel", blogíró, közösségi médiaíró, m!sorvezet", 

tudósító, rendez", kameraman, vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, 

honlap szerkeszt"je…). A specializáció nemcsak azok érdekl"désére tarthat 

számot, akik a médiában fognak elhelyezkedni, hanem a kor kihívásaira vála-

szokat keres" teológusokéra is.

1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology).

2. A mesterképzési szakon szerezhet! végzettségi szint és a szakképzett-

ség oklevélben szerepl! megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

- szakképzettség: okleveles teológus

- a szakképzettség angol nyelv! megjelölése: Theologian.

3. Képzési terület: hittudomány, hitéleti.

4. A képzési id! félévekben: 10 félév.

4.1. F"iskolai szint! teológusi szakképzettség birtokában – az oklevél beszá-

míthatósága esetén - az okleveles teológusi mesterfokozat megszerzése leg-

alább 2 félév alatt legalább 60 kredit elvégzéséhez kötött. A mesterfokozat 

megszerzéséhez ilyen esetben legfeljebb 300 kredit a MAB 2006/9/XII. számú 

határozatával összhangban a f"iskolai szint! teológusi oklevél alapján kerül-

het beszámításra. A f"iskolai szint! teológusi oklevél birtokában a mesterfo-

kozat megszerzésének egyéb szabályairól a tanterv és a Tanulmányi és vizsga-

szabályzat rendelkezik.

A Teológia osztatlan mesterképzési szak 
részletes képzési és kimeneti követelményei



5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegy"jtend! kreditek száma: 300 

kredit.

5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhet" kreditek száma: 50-80 kredit.

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhet" kreditek száma: 100-150 kredit.

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhet" kreditek száma: 40-90 kre-

dit.

5.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 18 kredit.

5.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt minimális kreditérték: 15 

kredit.

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai 

kompetenciák:

A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, 

akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszer! és átfogó 

ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív rész-

vétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek 

képzése, akik a teológia tudományát fels"fokú szinten m!velik, és küldetésük-

nek megfelel"en részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs 

tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egy-

házi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teend"it teljes 

kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezet"ivé le-

hetnek.

A végzettek alkalmasak – az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe 

vételével – lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböz" területein végzett 

szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más mun-

kakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmá-

nyaik doktori képzés keretében való folytatására.

6.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

A teljes Szentírást és a bibliai tanításokat, a teológia tudományrendszerét, 

a teológiai elméleti és gyakorlati ismereteket. A Szentírás nyelveit, teológiai 

szaknyelvi ismereteket. A teológiai képzéssel összefügg" társadalomtudomá-

nyi ismereteket. Az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát 

megalapozó ismereteket. A tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szük-

séges alapvet" ismereteket.

6.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

„… a mi alkalmatos voltunk az Istent"l van: aki alkalmatosokká tett minket arra, 

hogy az Újszövetség szolgái legyünk..”(Pál II. levele a Korinthusbeliekhez 3,5-

6). Egyházi ordináció, kiküldetés alapján a hallgatók a diploma megszerzése 

után alkalmasak igehirdetésre, evangelizációra, pasztorális és egyéb hitéleti 

tevékenységre. A teológia tudományrendszerében forráskutatásra, történeti 

ismeretek megszerzésére, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozá-

sára. Gyermek, ifjúsági és feln"tt hitoktatásra az egyházon belül, a közoktatás-

ban és a feln"ttképzésben. Egyházi szolgálatok végzésére egyének, családok 

és közösségek számára, egyházi közösségek vezetésére. A hitélethez köt"d" 

karitatív, illetve kulturális jelleg! tevékenység végzésére, vezetésére, szükség-

ben lév" embertársaiknak bibliai (szellemi, lelki, fizikai) segítségnyújtásra. Az 

egyházi szervezetben és az egyház intézményrendszerében egyházvezetési, 

intézményirányítási és szervezési feladatok ellátására.

6.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és 

készségek:

Törekedjen Jézus Krisztus jó tanítványává válni. Meglegyen nála a hit titka 

tiszta lelkiismerettel. Képes legyen a Szentírás önálló tanulmányozására. Ta-

pasztalt legyen az egyházi szolgálatban. Feddhetetlen legyen erkölcsileg, csa-

ládi életében példamutató. Józan, mértékletes életvitelt folytasson, ne legyen 

nála meghatározó az anyagi érdekeltség. Jó problémafelismer" és -megoldó 

képességgel rendelkezzen. Információ-feldolgozási képességgel rendelkez-

zen. Rendelkezzen önálló tanulási készséggel az új ismeretek megszerzésé-

ben. Kész legyen szakmai továbbfejl"désre és továbbképzésre. Képes legyen 

konfliktuskezelésre, konfliktusokban való közvetítésre. Jellemezze kreativitás, 

kezdeményez"készség, személyes felel"sségvállalás és –gyakorlás. Alkalmas 

legyen csoportmunkában való részvételre, együttm!ködésre, kell" gyakorlat 

után vezet"i feladatok ellátása.



7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó isme-

retkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 50-80 kredit

Ó- és újszövetségi bevezetés, a rendszeres teológia kezdetei.

7.2. A szakmai törzsanyag kötelez! ismeretkörei: 100-150 kredit

Bibliai (ó- és újszövetségi), rendszeres teológiai, történeti (a Bibliához kap-

csolódó és egyetemes, valamint magyar egyháztörténeti) ismeretek, egyéb, 

az értelmiségi hivatáshoz, a társadalomtudományi m!veltséghez szükséges 

ismeretek, a Szentírás nyelveinek ismerete (óhéber és ógörög nyelv).

7. 3. A differenciált szakmai ismeretek kötelez! és kötelez!en választható 

ismeretkörei: 40-90 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: a teológiai ismeretek elmélyítése különbö-

z" területeken, a gyakorlatban; a hitélethez kapcsolódó, a teológusi-egyházi 

hivatást szolgáló ismeretek, gyakorlati és szaknyelvi ismeretek, az egyházi 

szolgálathoz nélkülözhetetlen, különböz" társadalomtudományi területekr"l 

szerzett és kommunikációs ismeretek.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

Az egyházi szolgálattal, illetve hitélettel összefügg" feladatok ellátása az 

intézményen belül, illetve az egyházszervezetben az intézmény tantervében 

meghatározottak szerint (4 félév elméleti alapozás után 3 félév gyakorlat.). 

Hitoktatás szakmai gyakorlat (2 félév elméleti alapozás és hospitálás után a 

harmadik félévben 6 óra gyakorlótanítás).

9. A képzéshez kapcsolódó (választható) specializáció: 

Kommunikáció és média (50 kredit, 128 óra szakmai gyakorlat.).

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvb"l államilag 

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenérték! 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a teológiai szaknyelvi 

képzés teljesítése.

Oktatás, hallgatói 
szolgáltatások



NAPPALI
TAGOZAT

Nappali tagozaton 

az órák a hét há-

rom-négy napjára 

tömbösítve 

folynak.

A nappali tagozatosok számára elérhet" hallgatói szolgáltatások:

- jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,

- kiváló szakmai-közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelked" telje-

sítmény esetén nemzeti fels"oktatási ösztöndíj megpályázható,

- tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás,

- szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,

- lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,

- középfokú/fels"fokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibli-

ai héber, ógörög nyelvb"l (levelez" tagozaton is).

LEVELEZ!S KONZULTÁCIÓK

A levelez" munkarend! képzésben a hallgatók tanóráira az els" félévben 
szeptembert"l decemberig, a második félévben februártól májusig tömbö-
sítve, havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor, a távoktatás lehet"-
ségeivel kiegészítve.

A Szent Pál Akadémia könyvtára és informatikai központja által nyújtott 

szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak. 2020-ban 

az intézmény könyvtára a campuson belül új épületbe költözött. Az új 

könyvtár mintegy ötven olvasói helyet biztosít a nyilvános és az akadémiai 

olvasótermekben, és komplex könyvtári elektronikus rendszer teszi 

hozzáférhet"vé azt a rendkívüli állományt, mely az Akadémián folyó oktatást 

szolgálja a biblikum, elméleti és gyakorlati teológia, egyháztan, egyháztörténet 

és a hozzájuk illeszked" társadalom- és természettudományok területén.

A Szent Pál Akadémia els"sorban nappali tagozatos hallgatók számára 

fenntartott kollégiuma a Hit Park területén lév" újonnan felújított épületben 

található, K"bánya központjában további fér"helyek állnak rendelkezésre. 

A kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a n"k 

rendelkezésére. 

A képzés infrastruktúrája



2023. május 15.
JELENTKEZÉSI HATÁRID!: 

A jelentkezés három lépése

I.

II.

III.

Elöször a https://felveteli.szpa.hu/ oldalon található 

hivatalos és tanulmányi adatok megadására szolgáló 

jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni és elküldeni.

A jelentkezéshez emellett még ki kell tölteni https://

www.szpa.hu/felveteli-jelentkezes-teologia-osztatlan-

mesterszak oldalról letölthet" Önéletrajz és motivációs 

kérdések SZPA jelentkezéshez cím! nyomtatványt 

mellékleteivel együtt. A papíralapon kitöltött és aláírt 

nyomtatványt a mellékletekkel együtt beszkennelve kell 

elküldeni a felveteli@szpa.hu címre.

Ezután postán vagy személyesen kell eljuttatni a 

nyomtatványt az intézmény címére (Szent Pál Akadémia, 

1103 Budapest, Gyömr"i út 69.) annak mellékleteivel 

(érettségi bizonyítvány vagy középiskolai igazolás, külföldi 

érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és fordítása, 

nyelvvizsga, egyházi elöljárói ajánlások, nyilatkozatok, 

személyi okmányok, hallgatói jogviszonyigazolás, 

felvételi díj befizetési bizonylat) együtt az alább található 

tájékoztatás szerint.



ELS! LÉPÉS: 

Az elektronikus felvételi jelentkezés kitöltése a 

felvételi határid"ig, ami az alábbi linken érhet" 

el: https://felveteli.szpa.hu/. A nyomtatvány a 

legvégén az ELKÜLDÉS gomb megnyomásával 

küldhet" be elektronikusan.

MÁSODIK LÉPÉS: 

Az Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA 

jelentkezéshez elnevezés! nyomtatványt 

papíralapon kitöltve és aláírva, majd a 

mellékletekkel együtt beszkennelve a felveteli@

szpa.hu címre kell elküldeni.

Részletes jelentkezési útmutató

HARMADIK LÉPÉS: 

Az e-mailben történt elküldés után az önéletraj-

zot és a motivációs kérdéseket tartalmazó kitöl-

tött és aláírt nyomtatványt az egyházi elöljárói 

ajánlásokkal együtt eredetiben, a többi csa-

tolandó dokumentumot fénymásolatban vagy 

eredetiben (lásd alább) postai úton vagy sze-

mélyesen is el kell juttatni az intézmény címére 

(Szent Pál Akadémia, 1103 Budapest Gyömr"i út 

69.), illetve az Akadémia F"épület el"tt álló le-

vélszekrénybe.



A fényképes önéletrajz és motivációs kérdések nyomtatvány kitöltve, 

fényképpel ellátva, aláírva és beszkennelve, beleértve a két egyhá-

zi elöljárói ajánlást tartalmazó, elöljárók által kitöltött nyomtatványt 

(elküldhet" az önéletrajzzal és motivációs kérdésekkel egy, illetve kü-

lön dokumentumban is). Amennyiben az ajánlást nem a felvételiz", 

hanem az ajánló maga küldi be, ezt az ajanlas@szpa.hu e-mail címre 

tudja megtenni. 

#AZ EREDETI DOKUMENTUMO#KA$T KELL POSTÁN BEKÜLDENI$.

Az érettségi bizonyítvány. 

Amennyiben az idei tanévben érettségizik, err"l középiskolája igazo-

lását (tanulói jogviszonyigazolás) küldje be. 

#AZ EREDETI DOKUMENTUMOT KELL POSTÁN BEKÜLDENI.$

Külföldön érettségizetteknél az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles 

másolatát, valamint ennek magyar nyelv! hiteles fordítását kell el-

küldeni. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesít" 

Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, 

a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyz" által készített 

hiteles másolat min"sül, hiteles fordításnak pedig az Országos For-

dító és Fordításhitelesít" Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a 

magyar közjegyz" hitelesítési záradékával ellátott fordítás min"sül. 

#AZ EREDETI DOKUMENTUMOT KELL POSTÁN BEKÜLDENI.$

A nyelvtudást igazoló dokumentum (közép- vagy fels"fokú nyelv-

vizsga esetén).

A felveteli@szpa.hu e-mail címre beszkennelve 
elküldend" dokumentumok:
#KÜLÖN JELEZZÜK, AMENNYIBEN AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A BESZKENNELT DOKUMEN%

TUMOK E%MAILBEN TÖRTÉN" ELKÜLDÉSE UTÁN AZ EREDETI DOKUMENTUMOT KELL POSTÁN VAGY 

SZEMÉLYESEN IS AZ INTÉZMÉNYHEZ ELJUTTATNI$

Személyazonosító okmány, adóigazolvány és TAJ kártya.

Hallgatói jogviszony igazolás, amennyiben más fels"oktatási intéz-

ményben jelenleg tanul. 

#AZ EREDETI DOKUMENTUMOT KELL POSTÁN BEKÜLDENI.$

Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén 

való tartózkodásra jogosító okirat.

A 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/befize-

tési bizonylat. (A jelentkezéshez 4000 Ft felvételi eljárási díjat kell 

befizetni. Ezt kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának 

a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú 

bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: felvételi díj befi-

zetése.)



A Szent Pál Akadémián a Teológia szakon folyó egységes, osztatlan 

mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a Szent Pál Akadémián szerzett 

f"iskolai szint! teológusi végzettséggel és szakképzettséggel, illetve 

korábbi f"iskolai szakon vagy mesterképzésen folytatott tanulmányokkal 

rendelkez"k. A mesterképzés kreditrendszerben folyik. F"iskolai szint! 

teológusi végzettség birtokában a mesterfokozat megszerzéséhez a képzési 

id" legalább 2 félév, az összegy!jtend" kreditek száma legalább 60 kredit.

A Szent Pál Akadémián szerzett f"iskolai szint! teológusi végzettség (illetve 

korábbi teológusi f"iskolai vagy mesterképzési tanulmányok) esetén a 

mesterképzésbe való felvételr"l, a tanulmányok beszámíthatóságáról és 

annak kreditértékér"l, a teljesítend" tanulmányi és vizsgakövetelményekr"l 

az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A Kreditátviteli Bizottság 

határozza meg, hogy a korábbi oklevelet/tanulmányokat az új 

mesterképzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be.

Jelentkezés korábbi tanulmányokkal

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI!
- érettségi,

- két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (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. Az 

ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott jelentkez"vel. 

Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk.),

- megfelel" teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,

- h!ségnyilatkozat (a Szent Pál Akadémia szellemisége, m!ködési rend-

je melletti h!ség kinyilvánítása), valamint díjfizetési (önköltség és egyéb 

díjak) kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre 

felvetteknek kell fizetni, az önköltség összegér"l szóló tájékoztatást lásd 

alább),

- 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.

- A jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi elöljárói ajánlást 

a jelentkez" vagy ajánlója nyújtja-e be.

FELVÉTELI VIZSGA ÉS PONTSZÁMÍTÁS!
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmér" dolgozat, 

amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségb"l 

kell. Az írásbeli és szóbeli vizsga id"pontját a jelentkezési id"szakban 

tesszük közzé. Amelyr"l a jelentkez"k e-mailben kapnak értesítést. A 

felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhet" (írásbeli vizsga: 100 pont, 

szóbeli vizsga 100 pont). A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri 

versenyén – más fels"oktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, 

illetve más intézmények hallgatói is indulhatnak. Az intézmény tudományos 

diákköri versenyén (TDK-n) való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi 

teljesítménybe.

További információk a jelentkezésr!l



A TANULMÁNYOK FINANSZÍROZÁSA!

A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. 

Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar 

állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. 

Az önköltség összege nappali és levelez" tagozaton: 90 000 Ft/félév.

WWW.SZPA.HU

CÍM# 1103 BUDAPEST GYÖMR#I ÚT 69. 

E%MAIL! FELVETELI$SZPA.HU

TELEFON! %36 1 4322 720.

AJÁNLÁS BENYÚJTÁSA EGYHÁZI 

ELÖLJÁRÓ ÁLTAL! AJANLAS$SZPA.HU.

Elérhet!ségek


