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1. számú MELLÉKLET
a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATához
A BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.

A Felvételi Szabályzat elfogadása és módosítása a Szenátus hatáskörébe tartozik.

2.

A felvételi eljárás kiírása és megszervezése a Tanulmányi Osztály, lebonyolítása a
Felvételi Bizottság feladatkörébe tartozik.1

3.

A felvételi eljárás irányítása és ellenőrzése a rektor hatáskörébe tartozik.

4.

A Tanári Tudományos Tanács tárgytanév augusztus 31-ig javaslatot nyújthat be a
Szenátusnak a felvételi eljárás, illetve a felvételi írásbeli és szóbeli anyagának
következő tanévre szóló esetleges módosításairól.2

5.

A Tanulmányi Osztály tárgytanév augusztus 31-ig megállapítja a következő tanévre
szóló felvételi eljárás időpontját.3

6.

A Tanulmányi Osztály legkésőbb tárgytanév február 15-ig nyilvánosságra hozza a
következő tanévre szóló felvételi követelményrendszert, és a felvételihez beadandó
dokumentumok beadási határidejét.4

7.

A felvételi vizsga szóban és írásban történik. A Felvételi Bizottság megfelelt, nem felelt
meg értékelést ad.

8.

A felvételi vizsga nyelve magyar.

9.

A felvételi vizsga tárgykörei: A Bhagavad-gíta úgy, ahogy van; Kérdések és válaszok a
Krisna-tudatról.

10.

10
A Főiskola hallgatója lehet minden érettségi bizonyítvánnyal, illetőleg azzal
egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal, továbbá felsőoktatási
intézményben szerzett oklevéllel rendelkező személy, aki eleget tett a Főiskola felvételi
követelményeinek.

11.

A Főiskola évente felvehető, nappali tagozatos, államilag támogatott képzésben
résztvevő hallgatóinak száma szakonként maximum 40 fő, az államilag támogatott
képzésben résztvevő levelező tagozatos hallgatók száma szakonként maximum 60 fő.

12.

A felvételi eljárás megindításához a jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell
benyújtaniuk a Tanulmányi Osztálynak:

Módosította a Szenátus SZT20200521/1. számú határozata.
Módosította a Szenátus SZT20200521/1. számú határozata.
3
Módosította a Szenátus SZT20200521/1. számú határozata.
4
Módosította a Szenátus SZT20200521/1. számú határozata.
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Szabályszerűen kitöltött felvételi jelentkezési adatlap
Érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú diploma fénymásolata
Hatósági erkölcsi bizonyítvány (35 hónapnál nem régebbi).6
7

Állami nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, amennyiben a jelentkező ezzel
rendelkezik.
Személyi igazolvány fénymásolata.
Lakcímkártya fénymásolata.
Vaisnava jógamester szakra jelentkezőknek 3 hónapnál nem régebbi
Pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági vélemény.
A jelentkező által aláírt pályaalkalmassági feltételről szóló nyilatkozat, 8 miszerint
nem szenved enyhe fokot meghaladó részképesség zavarban (diszlexiában,
diszgráfiában, és/vagy diszkalkuliában), sem diagnosztizált pszichés zavarban
(Szkizofrénia spektrum és más pszichotikus zavarokban vagy Disszociatív
zavarban vagy Diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavarban vagy
Személyiségzavarban).9

A Felvételi Bizottság legkésőbb tárgytanév július 15-ig dönt a következő tanév felvett
hallgatóiról, és legkésőbb augusztus 15-ig nyilvánosságra hozza a felvételi eredményeket,
valamint levélben értesíti a felvételi vizsgát tett jelentkezőket saját felvételi
eredményükről.
13.

A felvételt nem nyert jelentkező fellebbezést nyújthat be a Főiskola rektorához legkésőbb
tárgytanév augusztus 31-ig.

14.

A Felvételi Bizottság – szükség esetén – jogosult pótfelvételi eljárás kiírására, melyet
legkésőbb tárgyév augusztus 25-ig le kell bonyolítani.

15.

A vaisnava teológia alapszak hallgatója a vaisnava jógamester alapszakra jelentkezéskor
mentesül a felvételi vizsga elméleti része alól, ha a Bhagavad-gítá 1-2. tárgyakat legalább
jó (4) érdemjegyre teljesítette.10

16.

A vaisnava jógamester alapszak hallgatója a vaisnava teológia alapszakra szakváltást
kérelmezhet, ha a Bhagavad-gítá 1-2. tárgyakat legalább jó (4) érdemjegyre teljesítette.
Szakváltási kérelem a felvételi időszakban, a pótfelvételi határidő utolsó napjáig adható
be.11

17.

A vaisnava jógamester alapszak hallgatója a vaisnava teológia alapszakra jelentkezéskor
mentesül a felvételi vizsga alól, ha a Bhagavad-gítá 1-2. kurzus mindegyikét legalább jó
(4) érdemjegyre teljesítette.12

Módosította a Szenátus SZT20190620/2. számú határozata.
Beiktatta a Szenátus SZT20161116/3. sz. határozata. Hatályos 2016. november 16. napjától.
7
Törölte a Szenátus SZT20190620/2. számú határozata.
8
Beiktatta a Szenátus SZT20170928/X. számú határozata. Hatályos 2017. szeptember 28-tól; felmenő
rendszerben alkalmazandó, először a 2018/2019. évre jelentkezőknél.
9
Módosította a Szenátus SZT20200123/1. sz. határozata.
10
Beiktatta a Szenátus SZT20180118/2. sz. határozata. Hatályos 2018. január 19. napjától.
11
Beiktatta a Szenátus SZT20180118/2. sz. határozata. Hatályos 2018. január 19. napjától.
12
Beiktatta Szenátus SZT20190620/2. számú határozata.
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18.

A felvételire való jelentkezéskor a fogyatékossággal élő felvételiző tudomásul veszi,
hogy sikeres felvételi vizsga esetén a Főiskola a hatályos Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat VI. rész 1. § (6) bekezdése alapján felsorolt kedvezményeket tudja
biztosítani. Ennek alapján a 85/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 62. § (2)-(7) bekezdésében
az egyes fogyatékosságokhoz meghatározott egyéb más kedvezményeket a Főiskolának
nem áll módjában biztosítani, ezekről a hallgatónak magának kell gondoskodnia.

Dr. Banyár Magdolna s.k.
a Szenátus elnöke
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