PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
JELENTKEZÉSI LAP
Melyik tagozatra kíván jelentkezni? Kérjük, aláhúzással jelölje!

NAPPALI TAGOZATRA

LEVELEZŐ TAGOZATRA

A bekeretezett részeket nyomtatott betűkkel vagy számítógéppel töltse ki és a jelentkezési
lapot a következő címre küldje be:

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
7625 PÉCS, Hunyadi J. u. 11.
Beküldési határidő: augusztus 21.
Mellékletek:
(ellenőrizze, hogy csatolta-e jelentkezési lapjához a következő dokumentumokat)
 keresztlevél (ha meg van keresztelve)
 lelkipásztori ajánlás (ha meg van keresztelve)
 önéletrajz
 érettségi bizonyítvány (vagy ha még nincs, akkor középiskolai bizonyítvány)
másolata
SZEMÉLYI ADATOK
A jelentkező neve:
Születési neve:
Vallása:
Születési helye és ideje:

ország/megye
Anyja leánykori neve:
Állampolgársága:
Családi állapota:
Állandó lakcíme:
Gyors elérhetősége (e-mail, telefonszám):
Foglalkozása:
Munkahelye:

város

év

hó

nap

KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGE
Középiskolai tanulmányait hol végzi (hol végezte):
……........................................................................................................................................................................................................

Érettségi bizonyítványának kiállítója:
Száma, kelte:
Van-e szakképzettsége, ha igen, mi?
Nyelvvizsgája van-e ( ha igen,
milyen nyelvből, milyen típusú):

KORÁBBI VAGY JELENLEGI FELSŐFOKÚ TANULMÁNYAI
Van-e már valamilyen felsőfokú végzettsége?
IGEN – NEM
Ha igen, végzettségének:
Kelte:

– Megnevezése:

felsőfokú szakképzés
főiskola
egyetem
BA/BSc
MA/MSc
PhD
HA MÁR VAN FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGE, TÖLTSE KI ÉS KÜLDJE BE A BETÉTLAPOT!
Volt-e, illetve jelenleg is hallgatója-e valamilyen felsőoktatási intézménynek? Ha igen, tölse ki és küldje be a
betétlapot!
IGEN – NEM
szintje:

Hány félévet teljesített már? …………… A jelenlegi félévre is bejelentkezett-e? IGEN / NEM
Folytatott-e már felsőfokú teológiai tanulmányokat? Ha igen, mellékelje korábbi – vagy jelenlegi – teológiai
tanulmányairól leckekönyve másolatát!
IGEN – NEM

EGYHÁZI STÁTUSZA
Meg van-e keresztelve? IGEN – NEM Volt-e elsőáldozó? IGEN – NEM Volt-e bérmálkozó? IGEN – NEM
Melyik plébániához tartozik:
Mikortól meddig és hova járt hitoktatásra:

Tagja-e (tagja volt-e) valamilyen egyházi közösségnek, szervezetnek, egyesületnek? Ha igen, melyiknek, mióta
(meddig)?

A PHF-val egyidejűleg milyen felsőoktatási intézmény(ek)be kéri felvételét?
1.
2.
3.

Csak nappali tagozatra jelentkező töltheti ki:
Felvétele esetén kér-e kollégiumi elhelyezést?
IGEN – NEM

Ha igen, töltse ki és küldje be a kollégiumi jelentkezési lapot is!
Akkor töltse ki, ha már érettségizett:

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYÁNAK EREDMÉNYEI
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
nyelv

Akkor töltse ki, ha idén fog érettségizni:

KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNYEI
Tantárgyak

2. év vége

3. év vége

4. év félév

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Matematika
Fizika
Biológia
Nyelv
Nyelv
Hittan (ha az iskolában osztályozott tárgyként tanulta)
Bizonyítványának tanulmányi átlaga

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:................................... (város/község), 2017. ..........................hó ......... nap

jelentkező aláírása

A FŐISKOLA TÖLTI KI!
Érkezett:
Száma:
Felvételi értesítés elment:

-án

napra

Előzetes tanulmányainak eredménye
Írásbeli vizsga erdeménye
Szóbeli vizsga eredménye
Összesen:

Felvételi bizottság határozata:
felvéve

aláírás

Felvételi határozat elment:

Feljegyzések:

elutasítva

aláírás

aláírás

