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SZAKKOLLÉGISTA!
Várunk és hívunk, hogy legyél 
aktív tagja a közösségünknek, 

a II. János Pál Katolikus  Szakkollégiumnak 
Szombathelyen  

A jelentkezésről és a szakkollégiumról érdeklődhetsz:

szakkollegium.martinus.hu
facebook.com/ IIJanosPalKatolikusSzakkollegium

A II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, 
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 
24/2013 (II.5.) Korm. rendeletnek megfelelően 
működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett 
Szakkollégium!

s z a k k o l l é g i u m  é s  m é g  v a l a m i  p l u s z  .  .  .



Szakkollégiumunk Szombathely történelmi belvárosá-
ban található, ahol igényesen berendezett apartmanja-
inkba várunk Téged is! 2 percre az egyetem épületeitől 
és 2 percre a Fő tértől!

A II. János Pál Katolikus Szakkollé-
gium sajátossága abban áll, hogy 
különböző szakokon tanulók több 
tudományágat képviselve tartoz-
nak egy közösségbe, ahol egy közös  

gondolkodási alapot, szaktudást, 
idegen nyelveket sajátíthatnak el  
a szakkollégisták és megismerhetik 
önmagukat, egymást és a keresztény  
értékeket!

Szeretnél-e egy olyan helyen lak-
ni, ami egyszerre szellemi műhely, 
nyüzsgő, vidám közösség  és olyan 
hely, ahol a lélekben is rend szü-
letik? Szeretnél-e egy jól felsze-
relt, teljesen felújított, komfortos  

egyetemhez közeli belvárosi lak- 
helyet? Szeretnéd az egyetemi éve-
idet tudományos, közösségi és lelki 
gyarapodásra fordítani? VAGYIS, HA 
IGAZI CSAPATMUNKÁRA VÁGYSZ, 
AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!

Szombathelyen tanulsz 
szeptembertől és még nem 
tudod, hol fogsz lakni?

Szeretnénk egy 
igazán jó közösségbe 
meghívni Téged!

Lakásaink, ahol egy kis családként lak-
tok majd együtt, újonnan felszereltek:  
mosógép, mikró, konyha, sütő, hálószobák,  
nappali stb.

A szakkollégiumunk saját tornateremmel, 
ping-pong asztallal is rendelkezik, ahol akár 
éjszaka is focizhatsz egy jót – két vizsgára 
tanulás között…

Saját számítógéptermünk modern gép-
parkkal és nyomtatóval, ahol a beadandó 
dolgozataidat ki is nyomtathatod.

Nagy plazmatévénken a szemináriumter-
münkben igazán hangulatos a BL meccsek 
nézése!

Saját kolikápolnánk is van, ahol a lélek  
is talál programot.

Padlástermünk a csapatprogramok hely- 
színe, de tanulószobaként is funkcionál.

Zárt udvarunkban tárolhatod bicajodat 
vagy autódat.

Minden lakásunknak saját free wifije 
van! Így lakásonként stabil és erős a wifi  
kapcsolat!

Ha bármilyen kérdésed van a felvételiről, a Szakkollégiumról, 
keresd a Szakkollégium igazgatóját, Gaspari Gábort 
vagy Németh Bélát, a Szakkollégium titkárát 
a szakkollegium@martinus.hu  e-mail címen.

w w w.szakkollegium.martinus.hu 


