Kedves Hallgatónk!
Az alábbiakban az egyházi elöljárói ajánlásokkal kapcsolatban tájékoztatunk.
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. Az ajánlás nyomtatványon egy lapon csak egy ajánlás
szerepel, vagyis két külön lapon kell kitölteni és leadni a két ajánlást. Egy nyomtatványon egy ajánlónak
vagy az ajánlás fenntartásáról vagy – új ajánló esetén – az új ajánlásról szóló részt (dőlten szedve) kell
kitölteni. Amennyiben az ajánló 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. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást
kérünk. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval.
Az ajánlások megújításán túl egy nyilatkozatot is ki kell tölteniük a hallgatóknak: nyilatkozni
kell a hallgató által látogatott gyülekezetről (több is megadható) és az ajánlók 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.
Levelünkhöz mellékelünk két ajánlás- (kettőt kell belőle kitölteni) és egy nyilatkozat-nyomtatványt,
amely 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: elküldheted postán (Szent
Pál Akadémia, 1103 Budapest Gyömrői út 69.) vagy e-mailen beszkennelve (kerelem@szpa.hu címre) vagy
bedobhatod az épület bejárata előtt elhelyezett postaládába. Személyesen a diszpécsernek jelenleg nem
adható le (az épület zárva van). Az e-mailen beküldött ajánlásokat kérjük utólag eredetiben szeptember 5ig elküldeni vagy leadni címünkre.
Amennyiben az ajánló nem tudja határidőre személyesen kitölteni az ajánlást, emailben megírt
ajánlást is elfogadunk (kérjük, hogy az ajánló a nyomtatványon feltett kérdésekre adott válaszait küldje el a
kerelem@szpa.hu címre). Ebben az esetben is kérjük szeptember 5-ig beszerezni és leadni a papíron kitöltött
ajánlást.
Az ajánlások benyújtási határideje: 2020. augusztus 16.
Együttműködésedet előre is nagyon köszönöm és a nyárra jó pihenést kívánok!
Budapest, 2020. július 14.
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