Kedves Hallgatók!
A 2017/18-as tanévtől fontos változások lépnek életbe az egyházi ajánlásokkal
kapcsolatban. Az ajánló saját döntése és választása szerint vagy saját maga
juttatja el a kitöltött, aláírt eredeti ajánlást a Tanulmányi osztályra, vagy a hallgatón
keresztül, vagyis az ajánló magával viheti az ajánlást és kitöltés után leadhatja maga.
Emiatt az ajánlás nyomtatvány megváltozott: egy lapon csak egy ajánlás szerepel
ezentúl, vagyis két külön lapon kell kitölteni és leadni a két ajánlást. A nyomtatvány
ettől eltekintve változatlan: vagy az ajánlás fenntartásáról vagy – új ajánló esetén –
az új ajánlásról szóló részt (dőlten szedve) kell kitölteni. Amennyiben nem a hallgató
adja le az ajánlást, a Tanulmányi osztály az ajánlás beérkezése után értesíti a
hallgatót.
A tanulmányok folytatásához a Hit Gyülekezete tagjai esetében a következő
egyházi elöljárók ajánlását várjuk: a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló
lelkész, pásztor vagy presbiter, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak
szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk. A Szent Pál Akadémia
oktatója, tanára akkor lehet ajánló, ha egyházi szolgálóként részt vesz pásztorlásban
és az illető hallgatóval pásztorlási kapcsolatban áll. Az ajánló nem állhat vér szerinti
rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve
presbiteri ajánlást kérünk.
Újabb fontos változás, hogy a hallgatóknak nyilatkozniuk kell az ajánlás
megújításához a gyülekezetükről (több is megadható) és ajánlóik személyéről,
illetve arról, ha ezekben az előző tanévhez vagy a felvételihez képest változás
történt. A hallgatói nyilatkozat leadható az ajánlás(okka)l együtt (amennyiben a
hallgató nyújtja be az ajánlás/oka/t), de attól függetlenül is.
Az ajánlás és a nyilatkozat nyomtatvány a Neptun belépőképernyőről
(https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) belépés nélkül is letölthető a „Letölthető
dokumentumok” menüpontból.
Az ajánlást a következőképpen tudod eljuttatni a Tanulmányi osztályra:
elhozhatod személyesen (a diszpécsernek leadható), küldheted postán a 1103 Budapest,
Gyömrői út 69. címre, faxon 06-1-4322 725 telefonszámon, e-mailen beszkennelve a
kerelem@szpa.hu címre. A faxon, illetve e-mailen beküldött ajánlásokat kérjük utólag
eredetiben leadni.
Új tanévre vagy szünetelés után beiratkozni, bejelentkezni a fent említett két
egyházi elöljáró aláírásával hitelesített ajánlások, illetve a hallgatói nyilatkozat
benyújtása után lehetséges.

