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JELENTKEZÉSI LAP 

A BAPTISTA TEROLÓGIAI AKADÉMIA TEOLÓGIA MESTERSZAKÁRA 

NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

Választott képzési forma: __ Teljes idős (nappali) __ Részidős (levelező) 

Jelölje be, hogy a képzési program során mely szolgálati területre kíván felkészülni: 

__ Gyülekezeti lelkipásztor __ Missziói __ Társadalmi szolgálat 

 __ Hitoktató __ Vallásismeret __ Egyházi zenei vezető 

Személyi adatok 

Oktatási azonosító: __________________ 

Viselt név: ___________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________ 

Édesanyja leánykori neve: _______________________________________ 

Születési hely és idő: _________________, __________. _____________________. _______. 

Állampolgársága: ________________________________ 

Állampolgársága 2 (ha van): __________________________________ 

Külföldi állampolgár esetén Mo-i. tartózkodás jogcíme: ______________________________ 

 

Állandó lakcím 

Irsz.: _____________, település: ___________________________, 

közterület: ________________________________________, közterület jellege: __________ 

házszám: __________________, emelet, ajtó: _______________________ 

 

Értesítési adatok: 

E-mail cím: _____________________________________________ 

telefonszám: _______________________________ 

Postai: Irsz.: _____________, település: ___________________________, 

közterület: ________________________________________, közterület jellege: __________ 

házszám: __________________, emelet, ajtó: _______________________ 
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Egyház / Gyülekezet (ahol hitéletét rendszeresen gyakorolja) 

Név: ____________________________________________________________________ 

Cím: ____________________________________________________________________ 

amelynek / amelyet _____________________ óta __ tagja vagyok / __ folyamatosan 

látogatok / __ alkalmanként látogatom /__ nincs egyházi kapcsolatom 

*Bemerítésem helye: ____________________, ideje: ____________________ 

(*csak baptista jelentkező esetében kell kitölteni) 

 

Felsőfokú végzettség 

Az oklevelet kiállító intézmény neve: ____________________________________________ 

Székhelye: _________________________________________________________________ 

Elvégzett szak: ___________________________________ 

Oklevél minősítése: _______________________________ 

Oklevél nyomdai sorszáma: _________________________ 

Oklevél megszerzésének éve: ________________________ 

Képzési forma: ____________________________________ 

Államilag finanszírozott félévek száma: _________________ 

 

Felsőfokú tanulmányok (ha nem szerzett oklevelet) 

Az intézmény neve: __________________________________________________________ 

Székhelye: __________________________________________________________________ 

Szak: ___________________________________ 

Képzési forma: ____________________________________ 

Államilag finanszírozott félévek száma: ______________, lezárt félévek száma: ___________ 

Jelenleg az intézmény beiratkozott hallgatója vagyok: __ igen / __ nem 

 

Nyelvvizsga 

Nyelv: ______________, __ A1 / __ B1 / __ C1, __ írásbeli / __ szóbeli / __ komplex 

Nyelv: ______________, __ A1 / __ B1 / __ C1, __ írásbeli / __ szóbeli / __ komplex 
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Más aktuális jelentkezés 

A BTA-n kívül felvételi kérelmet adtam be az alábbi intézménybe: 

Az intézmény neve: __________________________________________________________ 

Székhelye: __________________________________________________________________ 

 

Nyilatkozatok 
Hozzájárulok, hogy a BTA a jelentkezési lapon, és csatolmányain megadott adataimat kezelje, 
a felvételi eljárásban résztvevő személyek megismerjék. 
Csatolmányok 

- kézzel írt önéletrajz (motivációs levél) 
- születési anyakönyvi kivonat másolata 
- oklevél másolata 
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata 
- gyülekezeti lelkipásztor, misszió illetve hitoktató specializációt választók esetében: a 

választott specializációhoz igazodó lelkész ajánlás 
- baptista gyülekezeti lelkipásztori jelentkező esetében gyülekezeti ajánlást a BTA kéri 

be. 
A jelentkezést a BTA Tanulmányi Hivatalának (1068 Budapest, Benczúr u. 31.) kell 
benyújtani. (info: +3620886-0846, tanulmanyi@bta.hu) 
 
Kelt: ____________ , _____ . ____________ ___. 
         ______________________ 
                 aláírás 

mailto:tanulmanyi@bta.hu

