FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP
Nem akkreditált program
Személyes adatok
Vezetéknév:

____________________________

Keresztnév: ______________________________

Születési idő:

____________________________

Születési hely: ____________________________

Nem:___________

Állampolgárság:_________________

Lakcím:_________________________
(település)

Van érvényes útleveled?

_________________________
(utca, út, tér, lakótelep)

□ igen

□ nem

_________________
________
(házsz., emelet, lakássz.) (irányítósz.)

Ország:_________________________
Telefonszám:_____________________

E-mail cím:______________________________

Tanulmányokra vonatkozó kérdések
Tanultál már korábban a CCBC vagy a CCBCE intézményeiben?

□ igen

□ nem

□ igen

□ nem

Ha igen, akkor melyik évben? ____________________
Kértél korábban felvételt ezen intézmények valamelyikébe?

Ha igen, akkor kérjük, részletezd:_______________________________________________________________
Kitől/Honnan hallottál a CCBCE-ről?

_________________________________________________________

Melyik képzésre szeretnél jelentkezni?
Nappali képzés

Évfolyam: 20___ / ___ tanév

költségtérítéses, nem
akkreditált

Szemeszter:

Tavasz

Ősz

költségtérítéses, nem
akkreditált

Levelező képzés

Nappali tagozatos tanulóként kívánsz tanulni (minimum 15 kreditpont összegyűjtése)?
Szeretnéd befejezni a teljes 2 éves programot?

□ igen
□ igen

□ nem
□ nem

Elhelyezésre vonatkozó kérdések
Családi állapotod
□ egyedülálló
Kérsz kollégiumi elhelyezést?
Amennyiben házas vagy, a családod is veled jön?

□ házas
□ igen
□ igen

□ elvált
□ nem
□ nem

□ özvegy

Ha igen, házastársad neve:______________________________
Gyermekeid neve és kora: ________________________ ___év

__________________________ ___év

Egészségi állapotra vonatkozó kérdések (használj külön papírlapot, amennyiben szükséges)
Jó egészségnek örvendsz?
Van testi fogyatékosságod?

□ igen
□ igen

□ nem
□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:____________________________________________________________________
Korábbi súlyosabb betegségek:_________________________________________________________________
Van fertőző betegséged?
□ van
□ nincs
Ha van, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________
Szedsz rendszeresen gyógyszereket vagy állsz orvosi megfigyelés alatt?
□ igen
□ nem
Ha igen, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________
Kezeltek valaha pszichiátrián? Részt vettél valaha pszichoterápián?
□ igen
□ nem
Ha igen, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________
Rendelkezel Magyarországon is érvényes betegbiztosítással?
□ igen
□ nem
Rendkívüli helyzetekben a legközelebbi hozzátartozót kell értesítenünk. Kérjük, add meg adatait.
Név:___________________________________

Lakcím:______________________________________

Telefonszám:_____________________________

E-mail:_______________________________________

Milyen rokoni kapcsolatban állsz az említett hozzátartozóval? _________________________________________
Életvitelre vonatkozó kérdések (Az adatokat, az összes többihez hasonlóan, titkosan kezeljük.)
Dohányzol?

□ igen

□ nem

Ha igen, a függőség mértéke:____________________________________________________________________
Rendszeresen fogyasztasz alkoholt?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Használtál/Használsz illegális ajzószereket/drogokat?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Tettél valaha törvénybe ütközőt? Álltál bíróság előtt?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Követtél el erőszakot vagy erkölcstelenséget? Bántalmaztál másokat?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Mostani életed megfelel a bibliai elveknek és erkölcsnek?

□ igen

□ nem

Ha nem, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________

Van olyan rendszeres bűnöd, ami Istennel való kapcsolatodat befolyásolja?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Nehezedre esik kapcsolatot teremteni embertársaiddal?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Voltál tagja szektának/okkult szervezetnek?

□ igen

□ nem

Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________
Iskolai végzettségre és egyéb képzésre vonatkozó kérdések
Mi a jelenlegi iskolai végzettséged és szakképzettséged? ______________________________________________
Kérjük, sorold fel azokat az oktatási intézményeket, ahol eddig tanultál.
Intézmény neve:______________________________

Oktatás kezdete/vége:__________________________

Szerzett képesítés:_____________________________

Átlageredmény:_______________________________

Intézmény neve:______________________________

Oktatás kezdete/vége:__________________________

Szerzett képesítés:_____________________________
Átlageredmény:_______________________________
(Kérjük, mellékeld legmagasabb végzettségedhez tartozó bizonyítványod, okleveled vagy leckekönyved másolatát.)
Ajánlólevelek
Kérj meg 3 személyt, hogy töltse ki és küldje el a mellékelt ajánlóleveleket.
• Az ajánlólevelek egyikét a lelkipásztorodnak kell kitöltenie.
• A másik 2 ajánlólevelet olyan személyek töltsék ki, akik legalább egy éve ismernek.
• Az ajánlólevelet közeli hozzátartozó nem töltheti ki.
• Amennyiben nem rendelkezel 3 ajánlólevéllel, a jelentkezést nem tudjuk figyelembe venni.
Vázlatos önéletrajz (Kérjük, ehhez használj külön papírlapot.)
•
•
•
•
•

Hogyan jellemeznéd önmagad és másokkal való kapcsolataid?
Szerinted, mik az erősségeid, a gyengeségeid és lelki ajándékaid? Sorold fel őket és részletezd.
Mik az adottságaid és mi tartozik érdeklődési körödbe?
Beszélsz-e idegen nyelvet és milyen szinten?
Szolgáltál valaha külföldön? Ha igen, akkor mikor és hol?

Vázlatos lelki önéletrajz (Kérjük, ehhez használj külön papírlapot.)
•
•
•
•

Jelenleg melyik gyülekezetnek vagy a tagja? Mióta és milyen gyakran jársz az alkalmakra? Milyen mértékben
veszel részt a gyülekezet életében és a szolgálatban?
Kérjük, részletesen írd le bizonyságtételedet.
Miért szeretnél a CCBCE tanulója lenni? Milyen területeken tud a CCBCE segíteni szolgálatodban és
Jézussal való személyes kapcsolatodban?
Vettél részt ezelőtt missziós úton? Érzel elhivatást a misszionárius munkára? Részletezd, milyen
elképzeléseid vannak esetleges missziós munkáról.

Kérjük, sorold fel azt a 3 Biblia tanítót, akik a legnagyobb hatással voltak lelki életedre.
A tanító neve:______________________________
A tanító neve:_______________________________

A tanító neve:_______________________________

Kérjük, sorold fel azt a 3 keresztény könyvet (a Bibliát kivéve), amelyek a legnagyobb hatással voltak lelki
életedre.
Szerző neve:______________________________
A könyv címe:_____________________________________
Szerző neve:______________________________

A könyv címe:_____________________________________

Szerző neve:______________________________

A könyv címe:_____________________________________

Hitvallás (Egy külön papírlapon kérjük adj rövid, de teljes leírást a következőkről)
•
•
•
•
•

Biblia
Isten
Jézus Krisztus
Szent Lélek
Bűn

•
•
•
•
•

Megváltás
Szent Lélek keresztség
Utolsó idők eseményei
Elragadtatás
Örök biztonság

Gyakorlati Keresztény Szolgálat
Minden nappali tagozatos tanuló számára követelmény hogy részt vegyen a Gyakorlati Keresztény Szolgálatban.
•
•

A Gyakorlati Keresztény Szolgálat célja hogy bemutassa minden egyes tanuló számára hogyan tudja
gyakorlatban szolgálni Krisztus testének szükségleteit.
Minden tanuló heti nyolc órát szolgál olyan területeken mint például kertészkedés, konyhai szolgálat, stb.
Valamint a tanulókat esetenként megkérjük hogy nyújtsanak segítséget különböző események
megszervezésénél.

Anyagi felelősség
A tandíj teljes összegben beíratkozáskor fizetendő, kivéve ha külön megegyezés alapján másként rendelkeztünk.
Aláírásommal ezúton igazolom hogy felvételre jelentkezem a Calvary Chapel Bible College Europe
tanintézetbe. Tisztában vagyok kötelezettségeimmel, melyek magukba foglalják az órákon való pontos és
rendszeres jelenlétet, valamint a házi feladatok elkészítését. Magatartásommal hozzájárulok a házirend
betartásához és a rend fenntartásához.
______________________________
Kelt

______________________________
Aláírás

Mielőtt elküldenéd a jelentkezési csomagot, ellenőrizd az alábbiakat:
• Az összes rád vonatkozó részt az annak megfelelő módon töltötted ki?
• Odaadtad az ajánlólapokat a megfelelő embereknek?
• Elküldted az 5000 forint vissza nem téríthető kezelési költséget rózsaszínű postai utalványon vagy a

K&H 10402946-00026813-00000002 számlaszámra?

•
•
•

Csatoltál egy kisebb méretű arcképet az archívum számára?
Csatoltad a bizonyítványod, okleveled vagy leckekönyved másolatát?
Aláírtad a jelentkezési lapot?

A CCBCE nem különböztet meg senkit neme, etnikai háttere, anyanyelve, nemzetisége, testi fogyatékossága alapján.
A CCBCE a costa mesai Golgota Keresztény Gyülekezet (Calvary Chapel of Costa Mesa) szolgálata és felvételkor előnyben
részesíti a Golgota Keresztény Gyülekezethez tartozókat.
Kérjük a felvételi jelentkezési lapot postán juttasd el a következő címre
Golgota Teológiai Főiskola
7041 Vajta
Petőfi út 562.

