Deň otvorených dverí na Reformovanej teologickej fakulte

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Reformovanej teologickej fakulty
Univerzity J. Selyeho, ktorý sa uskutoční 20. februára 2014.
V rámci Dňa otvorených dverí záujemcovia môžu získať podrobné informácie o študijných
možnostiach na Reformovanej teologickej fakulte UJS.
Návštevníkov budeme informovať aj o priebehu prijímacieho konania. Bude sa prezentovať
život na fakulte, jej fungovanie. Pracovníci dekanátu, Študijného oddelenia, resp. vedúci a
vyučujúci jednotlivých katedier uvedú (upresnia) aj študijné ponuky.
Návštevníci môžu získať aj informácie o možnosti štúdia na fakulte a na otvorených hodinách
jednotlivých katedier.

Program dňa:

1. 8,00 - 8,30 príchod záujemcov do priestorov RTF
2. 8,30 Dekan fakulty privíta hostí a oboznámi ich podmienkami a možnosťami
štúdia na fakulte. Zároveň ich pozve na návštevu otvorených hodín.
3. 9,15- 10,00 otvorená hodina hebrejčiny (1. ročník)
4. 10,05 – 10,50 otvorená hodina gréčtiny (2. ročník)
5. 11,00 -11,45 otvorená hodina religionistiky (2.-3. ročník)
6. 11,45 – 12,30 Obedňajšia prestávka (obed individuálne)
7. 12.30 – 13.15 otvorená hodina z dobového pozadia Nového zákona (3. ročník)
8. 13.30 – 14.15 Návštevníci sa stretnú a porozprávajú s vedením študentskej
samosprávy.
Na deň otvorených dverí RTF UJS srdečne víta každého záujemca.

V Komárne, 15. januára 2014.

Mgr. Attila Lévai, PhD.
dekan RTF UJS

Nyitott nap a Református Teológiai Karon

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a komáromi Selye János Egyetem Református
Teológiai Karának nyílt napjára, melyre 2014. február 20-án kerül sor.
A rendezvény keretében látogatóink részletes és pontos tájékoztatást kapnak a Református
Teológiai Karon folyó tanulmányi programokról, szakokról, valamint külön információkat
kapnak a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. A komáromi egyetemi tanulmányok
iránt érdeklődőknek a Dékáni Hivatal és a Tanulmányi Osztály munkatársai, illetve az egyes
tanszékek vezetői, oktatói mutatják be a kar működését és oktatási kínálatát, valamint
válaszolnak minden kérdésre. A látogatók az egyes tanszékek bemutatkozó óráin
érdeklődhetnek a karon induló szakokról.
A Nyitott nap programja
1. 8.00 – 8,30 Az érdeklődők megérkezése a kar épületébe
2.

8.30- A dékán üdvözli a megjelenteket, tájékoztat a képzés feltételeiről és
lehetőségeiről, majd a vendégeket meghívja a Kar nyitott óráira.

3.

9,15 – 10,00 nyitott óra (Héber nyelv /1. évfolyam/)

4.

10,05 – 10,50 nyitott óra (görög nyelv /2. évfolyam/).

5.

11.00 – nyitott óra (Vallástudomány /2-3. évf./)

6.

11.45-12,30 – ebédszünet (ebéd individuálisan)

7.

12.30 – 13.15 – nyitott óra (Újszövetségi kortörténet – 3. évf.)

8.

13.30 – 14.15 – Az érdeklődők találkoznak a kar hallgatóinak képviselőivel

Minden érdeklődőt szeretettel vár a SJE RTK.

Komáromban, 2014. január 15.

Mgr. Lévai Attila, PhD.
a SJE RTK dékánja

