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GYŐRI KÉPZÉSEK
Teológia osztatlan képzés
10/12 félév, nappali tagozat
Teológus képzésünket világi hallgatóknak, illetve lelkipásztori szakiránnyal valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk. A képzési idő világiaknak 10 félév, a lelkipásztori szakirányt végzőknek 12 félév.
Az osztatlan, egyetemi szintű teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi
szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál
lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és
újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.
A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek
esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi
Főiskola és a Papnevelő Intézet között.
A Győri Hittudományi Főiskola teológus szakja a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján, 1998 óta közös képzésben működik.

Hittanár-nevelőtanár osztatlan képzés
10 félév, nappali és levelező tagozat
A képzés időtartama 8+2 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett
a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul, az utolsó két félévben pedig összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.

Rövid ciklusú hittanár-nevelőtanár mesterképzés
2, 4, 5 félév, levelező tagozat
A teológus, tanári, gyógypedagógiai, tanítói vagy óvodapedagógusi oklevéllel
rendelkező jelentkezők tanulmányaikat rövidített képzési időben teljesíthetik:
2 félév - teológus végzettséggel
4 félév - tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel
5 félév - tanító, óvodapedagógus vagy szakoktató végzettséggel
Katekéta-lelkipászori munkatárs alapképzés 6 félév, nappali és levelező tagozat
A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul,
akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben. A Katekéta szakot végzőknek lehetőségük van arra,
hogy a Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzésen folytassák tanulmányaikat. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak.

Római katolikus kántor alapképzés
6 félév, levelező tagozat
A képzés célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába. A jelentkezésnek nem feltétele a kántori
oklevél megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem.
Nyílt nap:
• a papság iránt érdeklődők számára: 2019. február 23.
• a világi hallgatók számára: 2019. április 13.
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.
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