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A hitéleti szakokra a felvételi kérelmet nem a Felvi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem a
főiskola titkárságán, Bornai Kamillánál (pokamilla@wjlf.hu).
A jelentkezéshez szükséges:
- érettségi bizonyítvány másolata
- önéletrajz
- kézzel írt motivációs levél
- 2 db ajánlás, melyről az alábbiakat kell tudni:
A Wesley János Lelkészképző Főiskola a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
által  fenntartott  felsőoktatási  intézmény.  A hitéleti  képzésben  résztvevő  oktatók  és  hallgatók
egyaránt szélesebb, ökumenikus háttérrel  rendelkeznek. A Főiskola Teológus, illetve Hittanár-
nevelőtanár  képzésére  jelentkező  hallgatók  többségében  nem  rendelkeznek  felekezeti
elkötelezettséggel.
Ennek megfelelően a Főiskola, a hitéleti képzésre jelentkezőktől nem csak a fenntartó egyház
(MET) lelkészei  által  írt  ajánlást  fogadja  el,  hanem bármely  tekintélyszemély  (más  felekezet
lelkésze, hitoktatója, felettes, más képzési intézményekben mentor, tanár, osztályfőnök) ajánlását
is, akivel a jelentkező az eltelt öt évben közeli kapcsolatban állt.

A jelentkezők alkalmasságát és a képzés elvégzése iránti elkötelezettségét egy komplex felvételi
eljárás során méri meg, melyek a következő részből állnak:

I. Írásbeli rész
1. Teszt kitöltése
a.) Lukács evangéliumából összeállított kérdéssor.
b.) A jelölt által választott ószövetségi könyvből három kérdés, melyeket a helyszínen teszünk 
hozzá személyre szabott módon a Lukács evangéliuma kérdéssorához.
A teszt kitöltése során Biblia nem használható.

2. Esszéírás
A jelöltek 3–4 megadott témából egyet választhatnak, melyet írásban kifejtenek.

Az írásbeli rész teljes időtartama: 90 perc
Összegyűjthető pontszám: 80 pont
Amennyiben az írásbeli  rész teljesítménye  nem éri  el  az 50%-ot,  akkor az alkalmassági  rész
eredményétől  függetlenül  a jelöltet  arra kérjük, hogy folytassa a felkészülést  és a pótfelvételi
eljárás során ismételje meg jelentkezési szándékát.

II. Szóbeli rész
1. Csoportos attitűd gyakorlatok
Bemutatkozó kör után a jelöltek szakmai alkalmasságát mérjük fel.  (60 perc)



2. Egyéni kapcsolatépítő beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival
Honnan érkezik a felvételiző? Hogyan szerzett tudomást a képzésről? Mit szeretne kezdeni a 
végzettségével?
A beszélgetés során a felvételi bizottság megvizsgálja a jelölt verbális készségeit, tájékozódik a 
spirituális irányultságáról, annak érettségéről.

Felvételi bizottság tagjai:
Rektor
Szakvezetők
Főiskolai lelkész
Tanulmányi osztály vezetője
Hallgatói képviselő

A felvételi bizottság javaslata alapján a jelölt felvételéről a rektor dönt. A felvételi eredményt a 
jelölt két héten belül írásban megkapja.

Budapest, 2022. január 24.


