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Elérhetőségek:
Facultas Humán Gimnázium

OM azonosító: 200304
1078 Budapest, Hernád utca 42-46

Tel: 413-7362; Fax: 413-7361
Web: www.facultas.hu 

E-mail: facultas@facultas.hu; gimnazium@facultas.hu

FACULTAS

Joensuu, Finnland



Tisztelt Olvasó!

Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Facultas Humán Gimnázium 2020/21. 
évi tájékoztatójának megjelenése alkalmából. Gimnáziumunk 2003 óta 
aktívan közreműködik a magyar közoktatásban és feladatának tekinti a 
segítőkészséget és a minőséget. Iskolánk legfontosabb feladata, hogy 
minél több tanulni vágyó szerezhessen önmaga számára versenyképes 
végzettséget, és a társadalom számára is hasznos tudást.

Remélem, tájékoztatónkban rátalál az Ön számára fontos képzésre, és hamarosan személyesen is találkozunk!  

Üdvözlettel: 

Dr. Tóth Tibor
Igazgató 

3

Közhasznú oktatási munkánk eredményességét és fontosságát Erzsébetváros Önkormányzata is felismerte, és 
erejéhez mérten támogatja. Intézményünk humán jellegére tekintettel rengeteg tanórán kívüli foglalkozást, 
szakkört szervez, melyek közül a legfontosabbak a magyar, a történelem, a pszichológia egyetemi előkészítő 
szakkörök, illetve kiemelt figyelmet szentelünk az angol nyelvi szakköröknek, amelyek végén ORIGO, illetve 
City and Gilds nyelvvizsga bizonyítványokat szerezhetnek tanulóink. A skálát sportkörök is gazdagítják, 
illetve 2008. októberétől a neves média szakember Pálffy István tanár úrral indítunk újságírás- és média szakkört. 
A felsorolásból nem maradhatnak ki a sportkörök, a művészeti foglalkozások, valamint a csere-diák programunk, 
amelynek keretében észak- és nyugat-európai országokba juthatnak el a Facultas gimnazistái. 

Fotó: Kazah iskolások a Facultasban
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VERITAS szakkör 

Pszichológia 

Magyar 

Fakultációk, szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások

Angol kezdő, haladó 

2003. június 19-én hivatalosan létrejött intézményünk, mint a FACULTAS Alapítvány közoktatási intézete. 
Az iskola gyorsan nagy népszerűségre  tett szert, hiszen egy osztály helyett -alapítása óta- 
két kilencedik osztályt kell indítani, és az átjelentkezés a felsőbb évfolyamokra is nagyarányú. Az alapítványi
fenntartású magángimnázium elsősorban humán  érdeklődésű fiatalokat vár, akik bölcsész, jogász, vagy 
államigazgatási pályákra készülnek, illetve a humán szférában szeretnének dolgozni. Az alapképzésen túl 
szakkörök, tréningek, egyetemi előkészítők, nyelvvizsgára felkészítő fakultációk gazdagítják az oktatás 
színvonalát, és biztosítják a diák számára, hogy versenyképes, emelt szintű érettségivel készüljön fel az 
Európai Unió és a felsőoktatás kihívásaira.

Jóga, Önvédelem 

Sportkörök 

Művészeti foglalkozások 

Színjátszás 

Történelem 
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Jelentkezés és felvétel:
A gimnáziumba jelentkezni rendes felvételi eljárás keretében a jelentkező általános iskoláján keresztül,
a továbbtanulási jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehetséges. Felsőbb évfolyamra (vagy
pótfelvételi esetén) a jelentkezőnek gimnáziumunk tanulmányi osztályával kell felvennie a kapcsolatot.
A rendes felvételi eljárás keretében a gimnázium felvételi elbeszélgetést szervez. Az elbeszélgetés keretében
vizsgáljuk az általános műveltséget, a motiváltságot, alapvető humán készségeket mérünk és fontosabb  
történelmi eseményekre kérdezünk rá.

Esti tagozat:
A gimnázium esti tagozata felnőttek részére biztosít felkészülési lehetőséget az érettségi vizsgára. A munka 
mellett folyó képzésre felvételi vizsga nincs, előfeltételként általános iskolai végzettséget kér az intézmény. 
Előny, ha a jelentkező rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzés térítésmentes.  

Iskolánk egyedi diákcsere-programmal büszkélkedhet, amelynek keretében a finnországi Joensuu
városának középiskolájában ingyenesen tanulhatnak a Facultas Gimnázium diákjai. Tanulóink 
kéthónapos turnusokra pályázhatnak, így évente 10-15 diáknak nyílik lehetősége a kint tanulásra és 
a finn kultúra alapos megismerésére. A fogadó családoknál eltöltött időszak felejthetetlen emlék 

Testvériskolánkról (Niinivaaran Lukio) az alábbi webcímen lehet tájékozódni:
 www.niinivaaranlukio.jns.fi

minden középiskolás számára. 

Nemzetközi kapcsolataink:

FACULTAS
FCA
20
20
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T N LA U V L NE Ü KJ

Felvételt hirdetünk!

A Facultas Humán Gimnázium felvételt hirdet 8. évfolyamos diákok részére nappali 
tagozatának 9. évfolyamára a 2020/21-Es tanévre.

A gimnázium a humán tárgyakra fekteti a hangsúlyt, így az alapképzésen túl 
szakkörök és fakultációk segítik a diákok eredményes felkészülését a közép- és az emelt 
szintű érettségi vizsgákra. A gimnáziumi képzés mellett a Facultas diákjai az ELTE-ITK 
Origo Nyelvvizsga bizonyítványát is megszerezhetik az intézményben, valamint nyugat-
európai testvériskolákban vehetnek részt részképzéseken.

További tudnivalók:

- A Gimnáziumban diákközpontú oktatás zajlik tehetséggondozással és reál tárgyakból
  korrepetálással
- A tanulóink a kötelező angol nyelvtanulás mellett második nyelvként a német, illetve 
  francia nyelvet választhatják, szakkör keretében pedig a kínai nyelvet is tanulhatják.
- Délutánonként hetente további 3-5 tanórában fejleszthetik angol tudásukat az ORIGO
  nyelvvizsgáztató tanárai segítségével.
- További fakultációink, szakköreink: egyetemi és főiskolai előkészítők (emelt szintű 
  érettségire felkészítők) történelem, magyar és idegen nyelvekből; pszichológia; pedagógia, 
  pályaorientáció; jogi ismeretek; művészeti
  foglalkozások, újságírás-média, színjátszás; labdarúgás
- Történelem szakkör ANGOL NYELVEN!

A GIMNÁZIUMI TANULMÁNYOK INGYENESEK (TANDÍJMENTESEK)

Jó közlekedés, közel a Keletihez!
TANULJ VELÜNK, LÉGY FACULTASOS GIMNAZISTA!

Nyílt

November 13 - 
10 órától

nap:



FACULTAS KÁRTYA

Kedves Barátunk!

FACULTAS

A Facultas Education Group fontosnak tartja, hogy a minőségi oktatás mellett
a diákokat/hallgatókat valamint azok hozzátartozóit segítse a mindennapokban. 
Ennek keretében került bevezetésre a FACULTAS KÁRTYA, amelynek 
birtokában a Facultas oktatási rendszerhez tartozók számtalan kedvezményre
válnak jogosultá az ország egész területén. 

Amennyiben Facultas tanuló/hallgató vagy (vagy a Baross Gábor Általános 
Iskola kötelékébe tartozol) igényeld a FACULTAS KÁRTYÁT és tedd 
olcsóbbá vásárlásaidat!

A FACULTAS KÁRTYA: 
- 4 évig érvényes
- A családtagok is igényelhetik
- Tulajdonosa a www.kedvezmeny.hu oldalon található összes 
  kedvezmény igénybevételére jogosult

A FACULTAS KÁRTYA igényelhető a titkárságon!
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Tanulj te is velünk!

Nyílt nap:

2019. NOVEMBER 13. (SZERDA) 10.00-TÓL!

Facultas Humán Gimnázium
1078 Budapest, Hernád utca 46.

Tel: 1/413-7362

web: www.facultas.hu

facebook: www.facebook.com/facultas.hu
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