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Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Egyetemünk az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye:
1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői
munkáját. Képzéseink az egyházi szolgálatra és a keresztyén
értelmiségi létre készítenek fel a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében.
Intézményünk célja református lelkészek, teológusok és
egyházi munkatársak képzése a Magyarországi Református
Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb
világi szakemberek felkészítése a magyar közoktatás és
kulturális intézményrendszer számára, akik egyházunk hitelveit,
hagyományait ismerik, egyháztagságuk esetében pedig készek
és hajlandók szakismeretükkel gyülekezeti közösségeinket
szolgálni.
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INFRASTRUKTÚRA
Egyetemünk épülete 2017-re teljesen megújult: multimédiás
tantermek, hallgatói társalgók, csendes belső pihenő udvar,
korszerű irodák szolgálják a mindennapi munkát.
A Maróthi György egyetemi könyvtár a szakirodalom gazdag
választékával, nyugodt munkakörülményekkel, internet-lehetőséggel, elektronikus szakirodalmi adatbázisokkal és egyéb
kiegészítő könyvtári szolgáltatásokkal támogatja a hallgatók
tanulását, kutatását.
Az Andaházy-Szilágyi Mihály egyetemi kollégium felújított
épületben, nagyerdei környezetben, 2-3 ágyas, saját
fürdőszobás szobákkal várja a hallgatókat. A kollégium egyben
az egyetemi gyülekezeti élet, valamint a vidám diákprogramok
kiemelt helyszíne.

HITÉLET
Az egyetemi gyülekezet alkalmainak (hétkezdő istentisztelet,
reggeli áhítatok, imakörök, évfolyam-bibliaórák, dicsőítő estek, meditációs alkalmak) az egyetem kápolnája ad helyet,
ahol azért marad elég idő az egyéni elcsendesedésre is. Fontosnak tartjuk a gyülekezetekkel való kapcsolattartást, ezért a
hallgatók kisebb csoportjai rendszeresen szerveznek kiszállásokat egy-egy gyülekezetbe. Az egyetemi lelkész a személyes
beszélgetések terén is a hallgatók rendelkezésére áll.
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KÉPZÉSEINK
Református teológia mesterszak (osztatlan, 10 félév)
A képzésben az intézmény olyan református értelmiségi egyháztagokat képez, akik a református teológiát egyetemi szinten művelik. A szak ugyan a lelkész szakirány alapja, de önmagában az itt kiadott diploma sem lelkészi, sem hitoktatói
szolgálatra nem jogosít. (Nappali képzés.)
Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (osztatlan,
12 félév)

A szakirányon, amely a református teológia szakra épül,
elkötelezett

lelkészeket

képzünk

a

református

egyház

számára. A lelkipásztori hivatás igehirdetői, lelkigondozói,
gyülekezetszervezői

és

vezetői

kompetenciákat

igényel

– ezért nagy gondot fordítunk az elméleti és a gyakorlati
oktatás kellő egyensúlyára: ez utóbbit a kötelező legációk,
évközi gyakorlatok, nyári szakmai gyakorlatok, iskolai és kórházi
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hospitálások, valamint az összefüggő szakmai gyakorlatként
megszervezett utolsó két félév biztosítja. Az egyházi alkalmazás
feltétele a diploma megszerzése, valamint az egységes zsinati
lelkészképesítő vizsga teljesítése. (Nappali képzés.)
Református hittanár–nevelőtanár szak (osztatlan, 10 félév)
A szak – egyszakos tanári képzésként – református vallástanárokat (hittanár–nevelőket) készít fel az általános és a középiskolai hittanoktatásra (5–13. osztály), valamint a kollégiumi/
diákotthoni nevelői munkára. A megfelelő teológiai, módszertani és gyakorlati ismereteket intézményünk falai között szerzik
meg a hallgatók. A képzés a Debreceni Egyetemmel közös
képzésben valósul meg, ahol a pedagógiai és pszichológiai
ismereteket sajátítják el a hallgatóink. (Nappali képzés.)
Református hittanár–nevelőtanár – közismereti tanár szakpár osztatlan mesterszak (10 félév)
Ezen a képzésen a hittanár–nevelőtanár szak mellett a fiatalok
egy választott másik tanárszakon is tanári képesítést
szerezhetnek. Egyetemünkön a hittanár-nevelőtanár szakhoz
szükséges

teológiai,

módszertani,

valamint

gyakorlati

felkészültséget szerzik meg, a közismereti szakhoz tartozó
ismereteket és gyakorlatokat, valamint a pedagógiai és
pszichológiai ismereteket pedig a Debreceni Egyetem
biztosítja számukra. (Nappali képzés.)
Választható közismereti szakok:
• hittanár–nevelőtanár – magyartanár;
• hittanár–nevelőtanár – történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára;
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• hittanár–nevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára;
• hittanár–nevelőtanár – hon- és népismerettanár.
Református hittanár–nevelőtanár szak – rövid ciklusú,
másoddiplomás képzések
Ha valaki már rendelkezik valamilyen felsőfokú diplomával, a
hittanár–nevelőtanár szakot, azokra ráépítve, rövidebb képzési idő alatt is elvégezheti. Egyetemünkön erre – levelező munkarendben – az alábbiak szerint nyílik lehetőség:
• református teológus vagy lelkész szakképzettség esetén:
2 félév
• református hittanoktató (katekéta) szakképzettség esetén:
4 félév
• más tanári szakképzettség esetén: 4 félév
• tanítói diploma esetén: 5 félév
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Református kántor alapszak (BA, 6 félév)
A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a református
gyülekezeti kántori szolgálatra, felvértezve őket az egyházzene
elméleti és gyakorlati ismereteivel, a szükséges hangszertudással, valamint mindazokkal a pedagógiai kompetenciákkal,
amelyek lehetővé teszik a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást. (Nappali képzés.)
Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta
szakirány (BA, 6 félév)
Az alapképzési szakon református hittanoktatókat képzünk
a közoktatás 1–8. osztálya számára, valamint a gyülekezeti
gyermek- és ifjúsági munkára. Végzett hallgatóink tanulmányaikat az osztatlan református hittanár–nevelőtanár szakon,
annak rövidített formájában (4 félév) folytathatják, megszerezve a képesítést a középiskolai (9–13. osztály) hittanoktatásra
is. (Nappali és levelező képzés.)
Teológia minor részismereti képzés (2 félév)
Ez a részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul:
a felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók
alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, valamint
a megszerzett tanúsítvány birtokában bármely nem hitéleti
diploma esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzésre,
illetve egyetemünk doktori iskolájába. A képzés nem
református egyháztagok előtt is nyitva áll. (Levelező képzés.)
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Tanító szak – és műveltségi területei (BA, 8 félév))
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jogutódjaként egyetemünk a tanítóképzés terén országos viszonylatban is meghatározó szerepet játszik. A nappali és esti munkarendben meghirdetett szakon hallgatóink felkészülhetnek az
általános iskola alsó tagozatában (1–4. osztály) való tanításra,
a kiválasztott műveltségi terület tantárgyát pedig a közoktatási
intézmények 5–6. osztályában is oktathatják. A tanító szakra a
vonatkozó állami rendelkezések szerint központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni.
A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat a hittanár–
nevelőtanár szakon, valamint szakirányú továbbképzési
szakjainkon folytathatják. (Nappali és esti képzés.)

DRHE

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítói diplomával
rendelkezők részére (2 félév)
A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma. Meghirdetett műveltségterületek: magyar nyelv és irodalom, matematika, ember és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika-életvitel-háztartástan, testnevelés
és sport, angol nyelv, német nyelv.
A nyelvi műveltségterületi képzés sikeres teljesítésének
előfeltétele a legalább középszintű nyelvtudás, amit az
egyetem felvételi eljárás keretében mér fel.
A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot
szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az
általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv
esetén az általános iskola 1–6. osztályában. (Esti képzés.)
Doktori Iskola (8 félév)
Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik
a hittudományok területén doktori (PhD) fokozattal záruló
posztgraduális tanulmányokat és tudományos kutatómunkát
szeretnének végezni. Az ökumenikusan nyitott képzés nappali
és levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjjal
támogatott formában folyik. Nem hitéleti felsőfokú végzettség
esetén a képzésre azok is felvételt nyerhetnek, akik legalább
50 kredit értékű teológiai képzés (pl. egyetemünk teológia
minor képzésének) elvégzését tudják igazolni.
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FELVÉTELI TUDNIVALÓK
A jelentkezési és felvételi tudnivalók a https://felveteli.drhe.hu/
oldalon megtalálhatók.

Nyílt nap:
2022. január 25.

Elérhetőségek:
H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16
Web: www.drhe.hu
Tanulmányi Osztály:
Tel.: +36 52 518 515 • E-mail: tanulmanyi@drhe.hu
Web: www.drhe.hu/hu/node/129
Felnőttképzési Központ (szakirányú továbbképzések):
Tel.: +36 52 518 562 • E-mail: felnottkepzes@drhe.hu
Web: felnottkepzes.drhe.hu

