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Az AVKF fenntartója: 
A Főiskola fenntartója a katolikus Váci Egyházmegye mindenkori ordináriusa. 

 

 

 

 

 

 

A Főiskola legfőbb vezető testülete és önkormányzati szerve a 

szenátus. 

Tagjai: rektor, rektorihivatal-vezető, hallgatói önkormányzat elnöke, 

gazdasági igazgató.  

Marton Zsolt 
váci megyéspüspök 
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Az AVKF vezetősége 

A Főiskola első számú felelős vezetője és törvényes képviselője a rektor. 

A Rektori Tanács a rektor tanácsadó testülete, a Főiskola felső szintű döntés-

előkészítő, véleményező szerve. 

Egyéb vezetők: Gazdasági igazgató, rektorihivatal-vezető, campusvezető. 
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Az AVKF tanszékei 

• VTRT - Vallástudományi, Társadalomtudományi és 

Romológiai Tanszék 

• INYT - Idegennyelvi Tanszék 

• AMET - Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszék 

• PMT - Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszék 

• NTT - Neveléstudományi Tanszék 

• MTIT - Matematikai, Természettudományi és 

Informatikai Tanszék 
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Csecsemő- és kisgyermeknevelő 

Óvodapedagógus 

 nemzetiségi szakirányok 

 angol nyelvű képzés 

Tanító 

 nemzetiségi szakirányok 

 választható műveltségterületek 

Alkalmassági vizsgák 

Szociálpedagógia 

Alapképzések (ba) 
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Kántor 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs 

 

Alapképzések-Hitéleti (ba) 

7 



Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 

Szociálpedagógia 

Neveléstudomány 
 

Egyéb képzéseink: 

OKJ  - ECDL képzések  

Szakirányú továbbképzések 

Akkreditált pedagógus továbbképzések 

Tanítók kiegészítő műveltségterületi képzései 

 

Mesterképzések (Ma) 
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Nemzetközi kapcsolatok 

Belgium 

 

Dánia 

 

Lengyelország 

 

Németország 

 

Norvégia 

 

Románia 

 … 

Ausztria 

 

Anglia  

 

Olaszország 

 

Spanyolország 

 

Szlovákia 
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Családbarát főiskola 
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Versenyek 

OTDK 

Konferenciák 

Kiadványok 

Kutatóműhelyek 

Kiállítások, koncertek 

 

Tudományos, művészeti élet 
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Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy intézményünk tehetséggondozó 

tevékenységéért 2015-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált kiváló 

Tehetségpontja cím használatára jogosulttá vált.  

2016-ban csatlakozott az Európai Tehetségtámogató Hálózathoz. 

Tehetségpont 
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HITÉLET, HÖK 

Szentmisék a főiskola kápolnájában 

  

 Keddenként szentmisét tart Dr. Sánta János atya 
 

A szentmisék után Agapét tartunk és gyónási 

lehetőségre van mód. 

Hitéleti ifjúsági alkalmak 
HÖK rendezvények 
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ECDL 

Főiskolánk akkreditált  

(353. számú) ECDL vizsgaközpont  

2 vizsgaterem: Vácon, Budapesten 

Kevés a jelentkező. 
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Informatika oktatás 
1. Alapképzési szakoknál (tanító, szocped, ovó, csecsemő- és kisgyermek nevelő, kántor, katekéta) 

 Az első két félévben van informatika tárgy: 

- szövegszerkesztési ismeretek,  

- prezentáció készítés,  

- táblázatkezelés,  

- interaktív tábla használata, programja,  

- könyvtárhasználati ismeretek  

 

 ECDL vizsgával rendelkezők  megajánlott jegyet (5) kaphat (oktató függő) a hallgató, ha 

bemutatja a bizonyítványát, illetve az érettségit annak jegyével 

 A tapasztalat, hogy ugyan vizsgázott belőle, de alkalmazni azokat a készségeket már nem tudja 

(nem használ térközt, sokszor az igazítás is szóközzel). 
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Záró gondolat: 

„Nyiss a világ felé,  

és a világ is nyitni fog feléd!” 
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