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GYAKORLATIAS KÉPZÉS:
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60% gyakorlat, 40% elmélet.
Teológiai és lélektani ismeretekre épülő gyakorlati módszereket és elméleti szakmai elmélyülést kínál (pl. krízisintervenció, szenvedők pasztorációja, pszichopatológia,
menedzsment ismeretek, szervezeti kommunikáció, marketing, szervezetfejlesztés, karitász-munka szervezése,
első evangelizáció stb.).

A Főiskoláról

Glattfelder Gyula püspök a
trianoni határhúzások után
újjászervezett egyházmegye
szívében, Szegeden alapította
meg a Főiskola elődjét a Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által felépített új szellemi
központban, a Dóm téren. A
papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették az
1930-as kezdéstől 1950-ig, a
szerzetesrendek működésének
erőszakos felfüggesztéséig.
Az 1970-es évek elején az
országban először Szegeden
indult meg titokban a világiak
teológiai képzése, majd 1983ban vált lehetővé levelező
tagozatosok fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók
(teológusok és hittanárok)
képzése a rendszerváltással
kezdődött. 1995-ben a Főiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karához affiliálódott, ezáltal
jogosulttá vált arra, hogy felkészíthesse teológus hallgatóit
a Szentszék által elismert, és
az Egyetem által nyújtott
baccalaureátusi tudományos
fokozat elnyerésére. Ez a világegyházban elfogadott képesítés, és lehetőséget ad a
további licenciátusi és doktori
tudományos fokozatok megszerzésére.
A Főiskola 2008-ban vette fel
Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, aki a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem első rektora volt, és
kivételes személyisége máig
hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus egyházra. A Főiskola Bálint Sándor Valláskutató Intézete és
egyháztörténeti, biblikus, társadalomtudományi és továbbképzési, médiakutató,
hungaroszlovakológiai és pedagógiai kutatócsoportja,
Gerhardus Kiadója,
Deliberationes című tudományos folyóirata, konferenciái,
fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg Teremben
otthonra talált kulturális rendezvények sokféle módon
szolgálják az intézmény és az
egyházmegye társadalmi küldetését.
2010-től a Kaposvári Egyetemen, 2011-től Gyulán és
Mezőtúron működik telephely.
2011-ben hozta létre a mezőtúri Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetet, ahol jelenleg felnőttképzésekkel készítik elő a két év múlva induló mezőgazdasági és műszaki
alapképzéseket (BA).

A pasztorális MA szak három szakiránya:


1. pasztorális tanácsadás szakirány: egyfajta „egyházi mentálhigiéné”. Olyan szakembereket képez,
akik pasztorálpszichológiai módszertani kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban
tudják részesíteni a rászorulókat.



2. pasztorális szervezetfejlesztés szakirány: több
mint a kulturális, HR-menedzser (andragógiai) jellegű állami képzések, és több mint egy interdiszciplináris program. A pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt végzettek a modern igényeknek megfelelve
képesek ellátni az egyházi (bentlakásos és napközi
otthonok, karitatív és más szakszolgálatok, intézmények) és más szervezetek működésének elemzését,
szupervíziós támogatását, hatékony irányítását és
gondozását, fejlesztését.



3. karitásztudomány szakirány: egyfajta „egyházi szociális munkás” MA
szakként a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő attitűdjüknek és
szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség előmozdításához, a
hátrányos helyzetű személyek és csoportok felemelkedéséhez.

Pótjelentkezés:

tervezett képzési
helyszín

FELVÉTELI JELENTKEZÉS

A pasztorális (karitász) MA képzést mezőtúron levelező képzési formában hirdetjük meg, államilag finanszírozott, illetve
költségtérítéses formában (a tandíj összege: 80.000 Ft/félév).
A képzés párhuzamosan végezhető a főiskola által felkínált
más MA-s képzésekkel is. Képzési idő: 4-6 félév.

Pótfelvételi jelentkezési határidő
2012. szeptember 17.

kollégium

A pótfelvételire történő jelentkezés határideje: 2012. szeptember 17ig, közvetlenül a www.gfhf.hu honlapról letölthető jelentkezési lap
kitöltésével. A jelentkezést követően szóbeli elbeszélgetésre kerül sor,
melynek helyszíne: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1., időpontja: 2012.
szeptember 21., 10.00 óra. További tájékoztatás: www.gfhf.hu. tel:
+36 62-425-738 /143 mellék.

PÓTFELVÉTELI VIZSG A
a Főiskola szegedi
épülete a Dóm
téren

Gál Ferenc
professzor,
a Főiskola
névadója

A hitéleti szakokra a jelentkezés a GFHF saját felvételi eljárásában történik, így a pasztorális (karitász) MA szakra is.
A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés.
A felvételi eljárás alól mentesül MA szakon az,
aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri
Konferencia döntőjébe jutott.

A pótfelvételi elbeszélgetés helye és
időpontja:
Mezőtúr, Petőfi tér 1.
2012. szeptember 21. 10 óra

