GÁL FERENC FŐISKOLA
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
első éves hallgatóknak
a 2014/2015. tanév kezdéséhez
Tisztelt Első Éves Hallgatónk!
Tájékoztatónkkal azt kívánjuk segíteni, hogy első éves hallgatóink könnyebben eligazodjanak a tanulmányok megkezdésének sokféle tennivalójában, a főiskolai diákélet mindennapjaiban.
FŐISKOLÁNKRÓL
A Főiskola fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye, amelynek megfelelően az
intézmény egyházi jogi személyiséggel rendelkezik. Az 1930-ban alapított Főiskolánk az
állam által elismert felsőoktatási
intézmény, egyházi főiskola, amelynek
működését az egyházjog előírásai,
valamint a hatályos világi törvények és
az
intézmény
egyházi
jogi
személyiségéhez tartozó belső előírások
szabályozzák.
Főiskolánk a tudás gyarapítása, a
szakmai ismeretek bővítése és elmélyítése mellett a lelki gazdagodás élményét is kész nyújtani minden hallgatója számára. A Főiskola küldetésében is kifejeződő keresztény értékek jelen vannak az oktatásban, a tanulmányokat segítő ügyintézésben és a hallgatói szolgáltatásokban, és mindenkinek lehetőséget biztosít
arra, hogy személyesen is részese legyen a közösség egymást segítő igyekezetének. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza általános célkitűzéseinket, valamint regionális
felsőoktatási szerepvállalásunk elemeit: a teológia és az arra épülő más
hitéleti képzések sorától a pedagógusképzésen keresztül a mezőgazdasági
és műszaki képzésekig, valamint a magyar vidék szellemi, lelki
megújulásának a közösségek megerősítésének keresztény értékek mentén
való segítéséig.
A Főiskola egyházi jellegének megfelelően az intézmény nagykancellárja a fenntartó egyházmegye püspöke, rektora állandó diakónus,
sok oktatója egyházi személy, és a hallgatók között papnövendékek is
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vannak, akik az egyházmegyei Szent Gellért Szemináriumban készülnek hivatásukra. Szegedi
egyetemistákat és főiskolásokat fogad a szintén egyházmegyei Szent Imre Szakkollégium és a
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium.
A szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség egy sor közössége
várja a fiatalokat,
köztük Főiskolánk hallgatóit is. Az Egyházmegye jelentős közoktatási intézményrendszert tart fent,
a
több
mint
nyolcvan óvoda, általános és középiskola
fontos gyakorlati
képzési háttere a főiskolai tanárképzésnek.
2014 őszétől a
Főiskolának Szarvason saját gyakorló óvodája, iskolája van,
Bemutató
óra
Gyulán
és 2014. augusztus 1-től a Gál Ferenc Főiskolához csatlakozott a Pedagógiai Kar is. Az egyházmegyei szociális intézmények, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmények lehetőséget adnak a hitéleti szakos hallgatóinknak a választott
hivatásukra való felkészülésre, a szociális és más segítő tevékenységbe való aktív bekapcsolódásra, akár a hajléktalan- és idősellátás, a családsegítés és a gyermekgondozás területén.
Fontos a képzési és tudományos kapcsolatunk a Szegedi Tudományegyetemmel,
amely hazánk egyik vezető egyeteme, nagy nemzetközi
elismertséggel. Sok hallgatónk az SZTE-n is folytat tanulmányokat, szakjainkat, szabadon választható kurzusainkat egyetemisták is felvehetik. A
délkelet-magyarországi
régió új modell szerinti
felsőoktatási fejlesztésében és a pedagógusképzésben is együttműködünk. Hallgatóink az Klebelsberg emlékülés a Főiskolán
Egyetemi Könyvtárat is látogathatják. Több oktatónk az
Megállapodás aláírása a Főiskolán
egyetemen is tanít. Külföldi egyetemekre az Erasmus
program keretében utazhatnak hallgatóink.
Teológia szakunk a PPKE Hittudományi Karához affiliált, így hallgatóink az Apostoli
Szentszék által elismert tudományos fokozatot elnyerve, a HTK-n folytathatják doktori tanulmányaikat. Főiskolánkon a képzési területek bővülésével a teológia művelésére és oktatására külön Teológiai Kart hoztunk létre, az etikatanár, a pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés, és a keresztény egyház- és művelődéstörténet képzés a Társadalomtudományi és
Szociális Képzési Karon folyik. Mezőtúri telephelyünkön mezőgazdasági és vidékfejlesztési
programot valósítunk meg, ahol a közösségfejlesztésben és a szociális ellátásban fontos karitász szakunk is működik.
BEIRATKOZÁS A FŐISKOLÁRA
A felsőoktatásban minden félévre külön kell beiratkozni (és a NEPTUN tanulmányi
rendszerben regisztrálni), hiszen a tanulmányokat félévekben (szemeszterekben) számítják.
Az első évesek beiratkozása abban sajátos, hogy nekik egyúttal nyilatkozatot is kell tenniük: a
2012-ben bevezetett magyar állami (rész)ösztöndíjas szerződés helyett 2014 szeptemberében
az új feltételeket tartalmazó nyilatkozatot kell tenni. A költségtérítéses hallgatóknak (vagy
hallgatóinknak) képzési szerződést kell kötni a Főiskolával.
Az új hallgatók az első beiratkozáskor kapják meg a NEPTUN nyilvántartó rendszer
használatához szükséges belépési azonosítójukat és jelszavukat, leckekönyvüket ezt követően
lehet megigényelni a diákigazolványt és dönteni a Diákhitel igénybevételéről. Mindennek
intézéséhez – és általában is a tanulmányi ügyintézéshez – elengedhetetlenül fontos a személyi adatok pontos megadása, beleértve a minden hallgató számára kötelezően nyitandó bankszámla számát, a tényleges kapcsolattartást biztosító postacímet, telefonszámot, e-mail címet.
Fontos, hogy ezek változását azonnal közölni kell a Tanulmányi Osztállyal, egyébként nem
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tudják Önt értesíteni. A beiratkozáshoz a félév rendjében meghatározott időpontokban személyesen kell megjelenni a Tanulmányi Osztályon. Az órarendet e-mailben küldi a Tanulmányi
Osztály.
KURZUSFELVÉTEL
A félév rendje szerint a szakos kurzuslistát mindenki e-mailen megkapja, a kurzusokat
ennek alapján kell felvenni szeptember 12-ig. Tekintettel arra, hogy az első évesek csak a
beiratkozáskor kapják meg a NEPTUN nyilvántartó rendszer használatához szükséges belépési azonosítójukat és jelszavukat, ezért ők csak ezt követően tudják felvenni az őszi félév kurzusait. Javasoljuk, hogy a megadott beiratkozási időszak elején intézze beiratkozását. A kurzuslistát azért kapja meg mindenki személyesen, mert a teológia szaknak és a többi hitéleti
szaknak is hagyományosan kötött képzési rendje van, amitől való egyéni eltérés sok nehézséget eredményezhet. A teológia fő tárgyakat ugyanis úgynevezett „ciklusban” kell tejesíteni,
amiben kettő vagy három évfolyam is együtt tanulja ugyanazt a kurzust, ezért ezeket a kurzusokat csak kettő- vagy háromévenként hirdetjük meg. Ezen kívül több tárgy is kéthetenként
tartott tömbökben lesz, egyes tömbök hetente váltják egymást.
A hallgatónak tehát az a feladata, hogy a személyesen megkapott kurzusokat pontosan
felvegye a NEPTUN-ban, amiket csak a szabadon választottként meghirdetett kurzusokkal
egészíthet ki. A leckekönyvébe a Tanulmányi Osztály fogja beragasztani a NEPTUN alapján
a kinyomtatott kurzusadatokat (kurzus kódja, címe, oktatója, kreditérték, óraszám, követelmény), tehát nem kell kézzel beírni.
A kurzusfelvétel segítésére e tájékoztatóhoz mellékeljük a NEPTUN rendszer használatához szükséges regisztrációs és tantárgyfelvételi tájékoztatót.
TANÉVNYITÓ
Főiskolánk tanévnyitójára szeptember 16-án délután minden hallgatónkat és tanárunkat szeretettel hívjuk és várjuk. Az első évesek számára különösen is fontos az ünnepség, mert
hagyományosan ezen tesznek fogadalmat főiskolai tanulásuk
megkezdése előtt. Ezzel fogadja be őket a közösség, amelyet
ettől kezdve ők is erősítenek: mindenki megteheti ezt saját szándéka és lehetősége szerint. Az ünnepségen vehetik át a legkiválóbb felsőbb évesek a Köztársasági Ösztöndíjat és az intézményi
ösztöndíjakat, és ekkor mutatkozik be az új HÖK választmány
is.
A tanévnyitó ünnepség után Veni Sancte szentmisénk lesz a Dómban, majd tanévköszöntő koccintásra hívjuk hallgatóinkat, vendégeinket dísztermünkbe, a Klebelsberg Terembe. A tanévnyitó közösségi jellegének megfelelően az első évesek hozzátartozóit is örömmel várjuk ünnepségünkön, ahova minden első évesünk legfeljebb két
vendéget hozhat magával. A legközelebbi ilyen ünnepélyes
közösségi alkalom majd a diplomaátadás lesz. Addig is
azonban sok egyéb összejövetel lesz, ezek alakításában
már Önök is részt vehetnek.
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TANULMÁNYOK RENDJE
A főiskolai tanulmányokat, az intézményi működést a jogszabályok mellett az intézmény saját szabályai, belső előírásai határozzák meg. A főiskolai szabályzatok és alapdokumentumok elérhetőek a honlapon, összegyűjtve pedig a hallgatóság rendelkezésére bocsájtott
Tájékoztató tartalmazza, illetve a külön is letölthető dokumentumokban olvashatóak.
Mindenkitől kérjük, hogy legyen ott a tanítási órákon, és javasoljuk, hogy legyen aktív, tanuljon legalább olyan folyamatosan, naprólnapra, mint ahogyan azt a középiskolában megszokta. Régi tapasztalat, hogy a felsőoktatásban is az
aktivitás és a rendszeres tanulás, valamint a mindenkinek a saját egyéniségét is tükröző, de következetesen megtartott napi- és hetirend képes arra, hogy
biztosítsa az eredményességet és a megelégedettséget, akár a nappali, akár a levelező tagozaton. Saját
érdekében és a választott hivatásra való felkészülés
céljait tekintve se adjon igazat az olyan véleméA tantermek azért ennyire nem üresek...
nyeknek, hogy egy főiskolán elegendő időszakosan
tanulni, és a vizsgaidőszakban az éjjel-nappal való tanulással minden bepótolható. Arra biztosan számíthat, hogy a vizsgaidőszakban valóban éjjel-nappal (mindenesetre nagyon sokat)
kell tanulni naponta, de vigyázzon arra, hogy éjszaka pihenjen eleget, és mozgassa meg magát, ha lehet, akkor
sportoljon. A Főiskolának a szegedi székhelyen jelenleg
nincsen sportlétesítménye, de sportbérletekkel is mindenkit ösztönzünk a testmozgásra, ami az egészség megőrzése
érdekében mással nem pótolható, de abban is segít, hogy
növeli a fizikai és a szellemi teljesítőképességet. A jól
megtervezett sporttól megtakarított idő máshol nemigen
hasznosul, és a közösséghez tartozásnak is fontos lehetősége.
Már a félév elején törekedjen arra, hogy minden tárgynak pontosan megismerje a félév
közbeni tanulmányi elvárásait (zárthelyi, beszámoló, előadás, házi dolgozat) és mielőbb hozzájusson vizsga tételsorához! Ne hagyatkozzon mástól kapott, már kidolgozott tételsorra, hanem nézzen utána önállóan az egyes kérdéseknek, és azokat vesse össze az órai jegyzeteivel!
Az átlagos hallgatót a vizsgaidőszakban két helyen lehet megtalálni: az íróasztala mellett vagy
a könyvtárban. A könyvtár nem múzeum, hanem az elmélyült, koncentrált tanulás legjobb
helyszíne! Ismerje meg tanárait, és órai jelenlétével, aktivitásával, megfelelő teljesítményével
sajátmagát is ismertesse meg velük! A tanárnak is kellemetlen, ha egy hallgatóval a vizsgán
találkozik először, és rosszul esik neki, ha a vizsgán nem hallja vissza az általa összefoglalt
ismereteket.
A Főiskolán törekszünk a vizsgák számának csökkentésére, mert a Bologna-rendszer
kiterjedésével, az alacsony kreditértékű tárgyak tömegével a felsőoktatás odáig jutott, hogy
akár 10-12 vizsgája is van egy hallgatónak. Ez heti átlagban legalább két vizsgát jelent, amire
csak folyamatos tanulással lehet felkészülni. Ez szükséges ahhoz is, hogy igénybe vehesse a
megajánlott jegy, az elővizsga lehetőségét. Vigyázzon arra, hogy a nehezebb vizsgákat ne
hagyja a vizsgaidőszak végére, mert könnyen időzavarba kerülhet.
Érdemes általában is fejleszteni a tanulási készséget, hiszen az itteni tanulmányokkal
olyan pályát választottak, amin való megmaradás, a vállalt közösségi szolgálatok eredményessége nagyrészt múlik azon, hogy miként képes az új ismereteket elsajátítani, sőt azokat
egyéni és alkotó módon alkalmazni, saját személyiségével is hitelesítve hatásossá – hatékonynyá – tenni munkáját. Minderre az önfejlesztésre a főiskolai évek alatt kell felkészülnie, ami4

kor tehát egy olyan felsőoktatási programot teljesít, amelyben a fejlesztők fejlesztése, a képzők képzése folyik. Ez csakis az Ön aktív részvételével, kezdeményezésével lehetséges.
A pályára készülésben is fontosak a Főiskola által nyújtott egyéni és közösségi fejlesztési lehetőségek, köztük a versenyek. A hallgatóknak
tehetséggondozó programokat szervezünk, és bevonjuk
őket az Országos Középiskolai Katolikus Hittanverseny
és Hittanár Konferencia, a Kárpát-medencei Keresztény
Tudományos Diákkör és más tudományos konferenciák,
kulturális rendezvények szervezésébe. Ezzel hallgatóinknak azt biztosítjuk, hogy a szakmai és tudományos
eredmények mellett gyakorlatban is használható tapasztalatokra tegyenek szert a legkülönfélébb közösségi
események szervezésében.
HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK
A Főiskola működése minden részletében a hallgatók érdekei szerint szerveződik, akár a tanulás, akár az
egyéni fejlődés más területeit tekintjük. Fontos, hogy
ebben ők maguk is kezdeményezőek legyenek, akár a
HÖK-ön keresztül.
Szegedi központi épületünk nem nagyméretű, de törekszünk arra, hogy a gyönyörű
Dóm tér oldalában, a Székesegyház szomszédságában barátságos, rendben tartott, tiszta környezetet nyújtsunk. Bizonyára feltűnik majd az épületet jellemző tisztaság, ami nemcsak a
takarítók igyekezetén múlik, hanem azokon is, akik vigyáznak környezetükre. Az épületet
reggel 7-kor nyitjuk, hogy a vidékről előbb érkezők bejöhessenek. A zárás aránylag korán,
este 6 órakor van, de az a tapasztalat, hogy nálunk azért sem érdemes esti órákat szervezni,
mert hallgatóink nagy része esténként más közösségekben van, esti misén vesz részt – vagy
tanul. Fontos, hogy az egyéni tanulásnak senki se késő este, éjjel kezdjen neki. Természetesen
nálunk is sok kulturális, közösségi, szakmai rendezvényre kerül sor, amelyeknek az épület
késő esti órákig ad otthont.
Épületen belül nincs diákétterem vagy büfé, mert a Belváros közepén vagyunk, a
környéken két-három perces távolságra is számos, a menzai étkezésnél sem feltétlenül drágább étkezési lehetőség adódik. Van kávé-, ital- és ételautomata a porta mellett, ahol a leülésre, beszélgetésre is van lehetőség. Hallgatói használatra helyeztünk el számítógépeket a
könyvtárban, ahol fénymásolási, nyomtatási lehetőség is van,
és elérhetőek a tanárok által összeállított oktatási segédanyagok is. Könyvtárunk nyilvános gyűjtemény, országosan
is jelentős szakkönyvtár, ahol helyben olvasást és kölcsönzést
is biztosítunk. A jegyzet, szakkönyvellátást, és a könyvtárral egyeztetett fénymásolásokat a
Korda Könyvesbolt közeli üzletében vehetik igénybe.
TANULMÁNYI OSZTÁLY
A Tanulmányi Osztályon kapják meg hallgatóink a beiratkozáshoz, a kurzusfelvételhez, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos intéznivalókhoz (diákigazolvány, diákhitel, igazolások), a vizsgákra jelentkezéshez szükséges segítséget, a hivatali ügyintézés minden dolgában a hivatali támogatást. Egy felsőoktatási intézményben a meghatározó fontosságú kapcsolat a hallgató és a tanár között van, és természetesen fontosak a hallgatók egymás közötti kap5

csolatai, amelyek a tanulást, a pályára készüléshez szükséges személyes fejlődést nagyban
segíthetik. A tanulmányi ügyintézés, minden egyéb hivatali, gazdasági, könyvtári és más működés feladata az oktatás segítése, mert a legfontosabb az oktatás, a nevelés, a hallgatók tanulása, minden más tevékenységnek ezt kell segítenie. Ezért a Tanulmányi Osztályon sem öncélú bürokratikus tevékenység folyik, és ahogyan tapasztalhatják, a munkatársaknak sem célja a
hallgatók megregulázása, utasítgatása. Ellenkezőleg, figyelmesen és megértéssel fogadják
Önöket, hiszen munkájuk legfőbb célja és eredménye a hallgatók elégedettsége, amit csak
együttesen, emberségesen, a másikra odafigyelve lehet elérni. Természetesen, mint más hivatal működésében, a Tanulmányi Osztály munkájában is vannak kötöttségek, amiket az ügyek
intézése kíván meg. Így be kell tartani a félfogadási időt, hiszen azon túl egyéb ügyeket kell
intézniük a munkatársaknak. Javasoljuk a személyesség mellet az elektronikus kapcsolattartás
lehetőségeit kihasználni, de természetesen ezt is munkaidőben.
FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER – KÉRVÉNYBEADÁS - KREDITBEFOGADÁS

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) elkezdte az igénybe vett félévek/támogatási idő nyilvántartását azoknak a hallgatóknak, akiknek 2006 márciusától kezdve
volt állami finanszírozott vagy ösztöndíjas féléve.
A rövidítve FIR-ként emlegetett elektronikus rendszer egyfajta központi nyilvántartás, amely
az intézmények, hallgatók, oktatók adatait tartalmazza, és biztosítja az intézményi adatok jogszabályban előírt nyilvánosságát. Az egyetemekről, főiskolákról pl. az alapító okiratukban
szereplő adatokat és az engedéllyel rendelkező képzéseiket fogja nyilvántartani a FIR. Ezek a
www.felvi.hu intézményi oldalain olvashatóak. A FIR része egy hallgatói nyilvántartás is. A
hallgatókról a személyes adataik mellett a képzésükkel kapcsolatos információkat - mint pl.
mióta és milyen szakon folytatja tanulmányait, hány államilag támogatott félévet használt már
fel, diákigazolványának száma, hallgatói azonosítója - is tárolja majd a rendszer. Minden
hallgató megnézheti a róla szóló adatokat a felvi.hu-n, ha hallgatóként regisztrál és belép a
személyes oldalára. Az intézményi és a hallgatói adatok mellett a felsőoktatási információs
rendszerbe a diákigazolványokkal és a kiadott oklevelekkel kapcsolatos információk is bekerülnek, illetve nyilvántartják az egyetemeken, főiskolákon oktatók és dolgozók adatait is.
Főiskolánkon a kérvények beadásának határideje van: az őszi félévben október 15-ig,
a tavaszi félévben március 15-ig lehetséges a tanulmányokat érintő kérvényeket a Tanulmányi
Osztályon leadni.
A szakok mintatantervei alapján lehetséges olyan tárgy/kurzus, melyet egy hallgató az
előző felsőoktatási tanulmányai során korábban teljesített, ebben az esetben kreditbefogadási
kérelem nyújtható be, melyet célszerű a tanulmányok elején a teljes tanulmányi időre vonatkozóan elkészíteni. A kurzusbefogadás akkor lehetséges, ha a korábban tanult tárgy/kurzus
tartalmának 75%-a megegyezik a főiskolán oktatott tárgy/kurzus tartalmával.
ÖNKÖLTSÉGI/KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAK

Intézményünkben az önköltségi/költségtérítési díjat az őszi félévben október 15-ig, a
tavaszi félévben március 15-ig kell átutalni, majd a NEPTUN rendszerben jóváírni, az átutalás
menetéről a honlapon a PÉNZÜGYEK menüben olvasható tájékoztató.
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A 2014/2015. tanév
I. FÉLÉV RENDJE
a Gál Ferenc Főiskolán
szegedi és mezőtúri képzési helyszíneken

NAPPALI és LEVELEZŐ KÉPZÉS
2014. szeptember 16. (kedd) 16.30 órakor a
Klebelsberg Teremben (Dóm tér 6.)
2014. szeptember 16. (kedd) 18.00 órakor a
Veni Sancte szentmise:
Dómban
beiratkozás naponta 8-12 óráig, levelezősöknek szeptember 6-án szombaton is

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

BEIRATKOZÁS

 beiratkozás minden évfolyamnak: 2014. szeptember 1-12-ig
KURZUSFELVÉTEL:

A szakos kurzuslistát mindenki e-mailen megkapja, a kurzusokat ennek alapján kell felvenni
szeptember 12-ig.

 kurzusfelvétel minden évfolyamnak 2014. szeptember 1-től szeptember 12-ig
SZORGALMI IDŐSZAK:

2014. szeptember 1-től december 13-ig

Első tanítási nap a levelező képzésen:

2014. szeptember 13. (szombat)

Első tanítási nap a nappali képzésen:

2014. szeptember 15. (hétfő)

Szakdolgozati témaválasztás leadási határideje
2014/15. tanév II. félévi záróvizsgához:

nappali tagozaton: 2014. október 10.
levelező tagozaton: 2014. október 11.

Őszi szünet:

2014. október 23-31-ig

Vizsgajelentkezés:

2014. november 28-tól december 12-ig

VIZSGAIDŐSZAK:

2014. december 15-től 2015. január 31-ig

Záróvizsgák:

2015. január 28-29-ig

Karácsonyi szünet (épület zárva tartás):

2014. december 24-től 2015. január 1-ig

II. félév kezdete:

2015. február 2.

Az órák a nappali és a levelező képzésen is 45 percesek, az óraközi szünet a nappali képzésen
15 perces (ebéd előtt 10 perces), a levelező képzésen 10 perces, ami dupla óráknál összevonódik. Az első óra a nappali képzésen 8 órakor, a levelező képzésen 8.30 órakor kezdődik. A
Dóm téri épület hétköznapokon 7 órától 18 óráig, és a levelező képzés szombati konzultációs
napjain 8 órától 18.30 óráig van nyitva. A levelezős konzultációs alkalmak a félév során öszszesen 9 szombatot vesznek igénybe, alkalmanként 10 tanítási órával. A mezőtúri levelező
képzésen 5 konzultációs alkalom lesz, alkalmanként pénteki és szombati napokon.
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A mezőtúri képzési helyszínen folyó levelező képzés:
Levelező konzultációs időpontok a mezőtúri képzési helyszínen
konzultációs napok
konzultációs alkalmak
(pénteken és azt követő szombatonként)
1. alkalom

2014. szeptember 19–20.

2. alkalom

2014. október 3-4.

3. alkalom

2014. november 7-8.

4. alkalom

2014. november 21-22.

5. alkalom

2014. december 5-6.

2014. szeptember 19-én lesz Mezőtúron a beiratkozás Barancsi Ágnes kolléganő segítségével.
Az órarendeket a beiratkozáskor hirdetik meg.
Vizsgák a levelező tagozaton a szombatok mellett hétköznapokon is lehetnek.
Szabadon választható kurzusok (speciális kollégiumok) a nappali és a levelező tagozaton is
egyaránt lehetnek hétköznapokon és szombatokon.

Gál Ferenc Főiskola
Rektori Hivatal
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