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DRHEDEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM



Teológia szak (10 félév)

A tíz féléves református teológia szakon az intézmény 

olyan református értelmiségi egyháztagokat képez, akik 

a teológia tudományának magas szintű művelésével 

szolgálják a Magyarországi Református Egyházat. A szak 

egységes, osztatlan képzésként működik, a kiadott dip-

loma lelkészi szolgálat végzésére nem jogosít fel.

Teológia-lelkész szak (12 félév)

A református teológia szakra építve a lelkész szakirányú 

képzésben az egyetem olyan elkötelezett lelkipásztoro-

kat nevel, akik a Magyarországi Református Egyház köte-

lékében szolgálnak. Az egységes, osztatlan képzés ideje 

12 félév, amelynek 11-12. szemeszterét a hallgatók se-

gédlelkészként gyülekezetekben az egyetem által felkért 

szakoktató lelkipásztorok vezetésével végzik.

Teológia szak 

 HITÉLETI KÉPZÉSEINK
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Kántor szak (BA, 6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek az egy-

házzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, felkészítsen a 

kántori szolgálat tartalmas, sokoldalú felkészültséget kívánó 

feladataira, a megszerzett pedagógiai kompetenciák tegyék 

lehetővé a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való 

foglalkozást. A jelentkezők az alkalmassági vizsgán igazol-

ják billentyűs hangszertanulmányaikat, gyülekezeti ének is-

meretüket és egyházi elbeszélgetésen is részt vesznek. 

Minor (3 félév)

Ez a levelező rendszerben működő képzés nem diplo-

maszerzésre irányul. Az érdeklődő hallgatók elméleti teo-

lógiai ismereteket szerezhetnek, valamint a megszerzett 

tanúsítvány és bármely alapdiploma birtokában jelent-

kezhetnek az egyetem mesterképzéseire.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA, 6 félév)

A szak a Bologna-folyamathoz mindenben igazodó három 

éves alapképzés, melynek elvégzése után „Bachelor” okle-

velet ad ki az egyetem. Ezt követően a friss diplomás elhe-

lyezkedhet, vagy folytathatja tanulmányait mester szinten.

Hittanár-nevelő mesterszak (MA, 4 félév)

Az egyetem legújabb hitéleti szakja a 2006 őszén akkreditált 

hittanár-nevelő mesterszak. A szak a katechéta-lelkipásztori 

munkatárs BA szakra épül. A képzés a Debreceni Egyetem 

tanárképzésével szoros együttműködésben valósul meg.



Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 
mesterszak (MA, 4 félév)

A képzés lelkigondozói vagy intézményvezetői kompe-

tenciákat nyújt a segítő szolgálatokban és a szociális 

területen elhelyezkedni kívánó hallgatóknak – nemcsak 

lelkészeknek, hanem gyülekezeti munkatársaknak is. A 

szak közös képzésben valósul meg a Debreceni Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Karával, valamint a Bölcsészet-

tudományi Kar Pszichológiai Intézetével. 

Tanító szak (BA, 8 félév)

A volt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 

meghatározó szerepet játszott a régióban, tanítóképzésünk 

országosan elismert. A szakképzettséget adó nyolc féléves 

képzés keretében a hallgatók felkészülnek az általános is-

kola alsó tagozatában való tanításra, választott műveltségi 

területekkel pedig 5-6. osztályban is oktathatnak a tanítók.

 NEM HITÉLETI KÉPZÉSEINK

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 
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Kommunikáció- és médiatudomány szak (BA, 6 félév)

A kommunikáció eleinte szakpárként szervesen kapcso-

lódott a tanító szakhoz. 2006 óta azonban önálló szak-

ként is végezhető. A média területei mellett nagy fi gyel-

met szentel a képzés a szervezeti, vállalati és egyházi 

kommunikációra. Hallgatóink megismerkedhetnek a PR 

szakma rejtelmeivel.

Informatikus könyvtáros szak (BA, 6 félév)

Az itt megszerzett szakmai ismeretek nemcsak a magyar 

könyvtári rendszer bármely típusú könyvtárában teszik mun-

kavégzésre alkalmassá a végzett hallgatókat, hanem min-

den olyan területen, amely a kulturális örökséget gondozza.

Szociális munka — ifjúságsegítő szakirány (FSZ, 4 félév)

A képzés célja az alábbi feladatokra való felkészítés: a 

gyermek és ifjúsági korosztály körében fejlesztő, támoga-

tó, segítő tevékenység végzésére szociális, közművelő-

dési és pedagógiai területen, információs és tájékoztató, 

tanácsadó tevékenység végzése, a gyermekek és fi atalok 

öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékeny-

ségének elősegítése.

 TERVEZETT FELSŐOKTATÁSI 
 SZAKKÉPZÉSEINK

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM



KGREKommunikáció és média — moderátor asszisztens 
szakirány (FSZ, 4 félév)

A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb 

műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, ripor-

terként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intéz-

mények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműkö-

dője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncep-

cióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot. 

Kommunikáció és média — kommunikátor 
asszisztens szakirány (FSZ, 4 félév)

A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény alkal-

mazottjaként a belső és külső kommunikációs kapcsola-

tok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes 

arculatáért is.

Elérhetőségek:
Cím: 4026 Debrecen Kálvin tér 16. • Tel.: 52/516-800, 52/516-

900, 52/414-744 • E-mail: info@drhe.hu • www.drhe.hu

Kommunikáció és média — moderátor asszisztens 



KGREK Á R O L I  G Á S P Á R  R E F O R M Á T U S  E G Y E T E M 

Állam-és Jogtudományi Kar (KRE – ÁJK)



Elérhetőségek:
H-1042 Budapest, Viola u. 2–4. • Tel.: +36 1 370 8601 • Fax: 

+36 1 370 8601/109-es mellék • E-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu 

• Web: www.kre.hu/ajk

Nyílt napok: 2013. január 25. 10:00

Jogász
Képzési idő (félév): 10 

Önköltségi képzés díja (nappali): 215 000 Ft/félév

Önköltségi képzés díja (levelező): 210 000 Ft/félév 

 EGYSÉGES, OSZTATLAN 
 MESTERKÉPZÉS
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Emberi erőforrások
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): Önköltségi képzés díja 

(levelező): Később határozza meg a Szenátus. 

Tervezett önköltségi képzés díja (nappali): 185 000 Ft/fél-

év. Tervezett önköltségi képzés díja (levelező): 170 000 

Ft/félév

Általános és családi jogi mediátor (tervezett) *
Képzési idő (félév): 2

A képzés díja: 115 000 Ft/félév

Felsőoktatási igazgatási szakember
Képzési idő (félév): 3

A képzés díja: 110 000 Ft/félév

Infokommunikációs szakjogász
Képzési idő (félév): 3 (+1 szakdolgozat elkészítése, záró-

vizsga abszolválása)

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

*A képzés regisztrációjának elindítása folyamatban van. Az Oktatási Hivatal nyilvántartás-

ba vételi engedélye függvényében a szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti köve-

telményei még változhatnak.

 ALAPKÉPZÉS (BA)

Általános és családi jogi mediátor (tervezett) *

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS



Jogi szakokleveles lelkész
Képzési idő (félév): 4

A képzés díja: 40 000 Ft/félév

Jogi szakokleveles orvos és 
egészségügyi szakember
Képzési idő (félév): 3 (+ 1 szakdolgozat elkészítése, záró-

vizsga abszolválása)

A képzés díja: 100 000 Ft/félév

Külügyi szaktanácsadó
Képzési idő (félév): 2

A képzés díja: 180 000 Ft/félév

Jogi szakokleveles lelkész
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Elérhetőségek:
H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. • Tel.: +36 1 483 2900. • 

Fax: +36 1 483 2905. • E-mail: dekan.btk@kre.hu. • Web: 

www.kre.hu/btk

Nyílt napok:
december 19. 10:00 – (BA), 13:00 – (MA)

január 25. 10:00 – (BA), 13:00 – (MA)

Anglisztika
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 175 000 Ft/félév

Germanisztika – néderlandisztika szakirány
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 170 000 Ft/félév 

Germanisztika – német nyelv és irodalom szakirány
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 165 000 Ft/félév

Bölcsészettudományi Kar  
(KRE – BTK)

 ALAPKÉPZÉS (BA)



Keleti nyelvek és kultúrák – japán szakirány
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 190 000 Ft/félév

Kommunikáció és médiatudomány
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali, levelező): 205 000 Ft/félév

Magyar
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 185 000 Ft/félév

Pszichológia
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali, levelező): 295 000 Ft/félév

Szabadbölcsészet
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 175 000 Ft/félév

Keleti nyelvek és kultúrák – japán szakirány
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Történelem
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 185 000 Ft/félév

Szociológia
Képzési idő (félév): 6

Önköltségi képzés díja (nappali): 200 000 Ft/félév

Anglisztika – angol nyelven
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 200 000 Ft/félév

Irodalom és Kultúratudomány
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 220 000 Ft/félév

Japanológia
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 230 000 Ft/félév

Kommunikáció és médiatudomány
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 200 000 Ft/félév

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

 MESTERKÉPZÉS (MA)



Néderlandisztika
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 200 000 Ft/félév

Német nyelv, irodalom és kultúra
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 200 000 Ft/félév

Színháztudomány
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 250 000 Ft/félév

Önköltségi képzés díja (levelező): 230 000 Ft/félév

Terminológia
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 230 000 Ft/félév



KGREKGRE

15

Pszichológia
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 330 000 Ft/félév

Történelem
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali): 220 000 Ft/félév

Vallástudomány
Képzési idő (félév): 4

Önköltségi képzés díja (nappali, levelező): 200 000 Ft/félév

angoltanár • magyartanár • magyar mint idegen nyelv ta-

nára • némettanár • történelemtanár
* A tanárképzéssel kapcsolatos változásokat folyamatosan nyomon követheti 

a www.felvi.hu oldalon.

Mentálhigiénés segítő
Képzési idő (félév): 4 (+1 félév szakdolgozat írása, záró-

vizsga)

Képzés díja: 125 000 Ft/félév

Szupervizor 
Képzési idő (félév): 4

Képzés díja: 210 000 Ft/félév

 TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK*

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM



Szupervizor-coach 
Képzési idő (félév): 4

Képzés díja: 250 000 Ft/félév

Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó 
Képzési idő (félév): 4 

Képzés díja: 120 000 Ft/félév

Pedagógus szakvizsga mentortanár szakiránnyal
Képzési idő (félév): 4

Képzés díja: 95 000 Ft/félév

A TDI profi lja a nemzetközi összefüggésekben elhelye-

zett XVIII-XX. századi magyar történelem társadalom-, 

politika- és hadtörténet.

 TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI
 ISKOLA (TDI) – PHD KÉPZÉS

Szupervizor-coach 
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Képzési programok:
1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyság-

ban 1740-1867. 2. Társadalmi, politikai és katonai konf-

liktusok Magyarországon 1867-1968

Képzési idő (félév): 6

Képzés díja (nappali, levelező): 120 000 Ft/félév

A TDI honlapja: www.tdi.kre.hu

Jelentkezés feltétele:

Történelem szakos – tanári vagy bölcsész – diploma

„C” típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizo-

nyítvány

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM



Elérhetőségek:
H-1092 Budapest, Ráday u. 29. • Tel.: +36 1 217 2403 • 

Fax: +36 1 217 2403 • Web: www.kre.hu/htk

Teológia – teológus választható szakiránnyal: 
12 féléves, osztatlan, nappali tagozatos, támogatott és 

önköltséges képzés. 

Az önköltség összege: 175 000 Ft

Teológia – lelkész/lelkipásztor szakiránnyal: 
10 féléves, osztatlan, nappali tagozatos, támogatott és 

önköltséges képzés. 

Az önköltség összege: 175 000 Ft

 HITTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEI

Hittudományi Kar  
(KRE – HTK)
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Református hittanoktató szak: 
6 féléves, nappali tagozatos, alapképzés, támogatott és 

önköltséges formában. 

Az önköltség összege 140 000 Ft

Tanár – hittanár- nevelő szak: 
5 féléves, nappali tagozatos, mesterképzés, támogatott 

és önköltséges formában. 

Az önköltség összege: 115 000 Ft

Protestáns teológia: 
10 féléves, osztatlan, esti tagozatos, önköltséges képzés. 

Az önköltség összege 115 000 Ft

Doktori iskola (PhD képzés):
6 féléves nappali tagozatos képzés, támogatott és ön-

költséges formában. 

Az önköltség összege: 140 000 Ft









A KAR ERŐSSÉGE:
a képzés az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatára

épül

magas a tudományos kvalifi kációval rendelkező oktatók

aránya

A Hittudományi Doktori Iskola nemzetközi elismertsége

A hitéleti képzésekre általában az intézmény által kibo-

csátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani. Ezt, és 

minden dokumentummásolatot (pl. minden alapképzésen 

és egységes, osztatlan képzésen érettségi bizonyítvány) 

közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megkülde-

ni. A benyújtási határidőről és az egyéb tudnivalókról ér-

deklődjön közvetlenül az intézménytől.

A KAR ERŐSSÉGE:
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Elérhetőségek
H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. • H-1042 Budapest Vi-

ola u. 2-4. • Tel.: +36/53-350-885 • Fax: +36/53-351-393 

• E-mail: tfk@kre.hu • Web: www.kre.hu/tfk

Internátus: H-2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. • Tel.: 

+36/53-350-064

Nyílt napok
2013. január 8. 9:30 • 2013. február 5. 9:30

Alapképzés (BA)
diakónia • kántor • református hittanoktató • óvodapeda-

gógus (Nagykőrös, Budapest) • szociális munka (Nagy-

kőrös, Budapest) • tanító (Nagykőrös, Budapest)

Szakirányú továbbképzés
pedagógus szakvizsga (Nagykőrös), amelynek választ-

ható szakirányai: preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia • 

szabadidő-szervező • tehetségfejlesztés • testi-lelki egész-

ség védelme • német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelü-

gyelő (Nagykőrös, Budapest)

Felnőttképzés keretében folytatott továbbképzés
szociális alap- és szakvizsga (Nagykőrös)

21
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Tanítóképző Főiskolai Kar   
(KRE – TFK)



Határon túli képzés – Marosvásárhely (Románia)
tanító alapképzés (BA)

kántor alapképzés (BA)

Diakónia
Képzési idő (félév): 7 (ebből 1 félév szakmai gyakorlat)

Képzési hely: Nagykőrös

A képzés önköltségi díja (nappali): 140 000 Ft

A képzés önköltségi díja (levelező): 100 000 Ft

Kántor
Képzési idő (félév): 6

Képzési hely: Nagykőrös

A képzés önköltségi díja (nappali): 140 000 Ft

A képzés önköltségi díja (levelező): 100 000 Ft

Határon túli képzés – Marosvásárhely (Románia)

 ALAPKÉPZÉS (BA) 
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Református hittanoktató 
Képzési idő (félév): 6

Képzési hely: Nagykőrös

A képzés önköltségi díja (nappali): 140 000 Ft

A képzés önköltségi díja (levelező): 100 000 Ft

Óvodapedagógus
Képzési idő (félév): 6

Képzési hely: Nagykőrös, Budapest

A képzés önköltségi díja (nappali): 130 000 Ft

A képzés önköltségi díja (levelező): 100 000 Ft

Szociális munka
Képzési idő (félév): 7 (ebből 1 félév szakmai gyakorlat)

Képzési hely: Nagykőrös, Budapest

A képzés önköltségi díja (Nagykőrös, nappali): 130 000 Ft

A képzés önköltségi díja (Nagykőrös, levelező): 110 000 Ft

A képzés önköltségi díja (Budapest, nappali): 140 000 Ft

A képzés önköltségi díja (Budapest, levelező): 120 000 Ft

Tanító
Képzési idő (félév): 8

Képzési hely: Nagykőrös, Budapest, Marosvásárhely 

(határon túli kihelyezett tagozat)

A képzés önköltségi díja (nappali): 130 000 Ft*

A képzés önköltségi díja (levelező): 100 000 Ft*

* Nincs a képzési hely szerint differenciált önköltségi képzési díj meghatározva 
a 2012.10.10-i szenátusi határozatban.
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PRTA
Pedagógus szakvizsga az alábbi választható 
szakirányokkal
preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia • szabadidő-szer-

vező • tehetségfejlesztés • testi-lelki egészség védelme

Képzési idő (félév): 4

Képzés helye: Nagykőrös

A képzés díja: 100 000 Ft

Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő
Képzési idő (félév): 2 

Képzés helye: Nagykőrös, Budapest

A képzés díja oktatási helytől függetlenül: 100 000 Ft

Szociális alap- és szakvizsga
Képzési idő: alapvizsga: 120 óra,  szakvizsga: 40 óra

Képzés helye: Nagykőrös

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS



PRTAPÁPAI  REFORMÁTUS TEOLÓGIA I  AKADÉMIA



A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarorszá-

gi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, a 

Pápai Református Kollégium tagintézménye. 

Történelmi örökségünkből fakadóan elsősorban a Dunán-

túli Református Egyházkerület területén levő gyülekeze-

tek legmagasabb szintű szellemi központjaként kívánunk 

működni, fi gyelembe véve a Kárpát-medence magyar re-

formátusságának közös lelki-szellemi örökségét is. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológu-

sok, lelkipásztorok, katechéták (hitoktatók) képzését és 

továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az 

ún. bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), 

illetve alapképzésben (BA) folyik Akadémiánkon az okta-

tás. Rendszerünk biztosítja a felsőoktatási intézmények 

közötti átjárás lehetőségét. Szélesedő képzési kínálattal, 

magasan képzett oktatói és kutatói karral és kutatóintéze-

tekkel igyekszünk hivatásunkat betölteni.  Gazdag teoló-

giai szakkönyvtár, modern oktatástechnikai eszközök és 

Történelmi örökségünkből fakadóan elsősorban a Dunán-

túli Református Egyházkerület területén levő gyülekeze-

tek legmagasabb szintű szellemi központjaként kívánunk 

működni, fi gyelembe véve a Kárpát-medence magyar re-

formátusságának közös lelki-szellemi örökségét is. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológu-

sok, lelkipásztorok, katechéták (hitoktatók) képzését és 

továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az 

ún. bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), 
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multimédiás segédletek állnak a hallgatók rendelkezésére. 

Szeretettel bátorítjuk református testvéreinket, hogy ismer-

kedjenek meg a Teológiai Akadémiánkon folyó munkával!

Református teológia szak – teológus szakirány (MA)

A 10 féléves osztatlan képzés (MA) során felsőfokú teo-

lógiai tudásra tehetnek szert hallgatóink, akik ily módon 

igényesebben: a Bibliához és hitvallásainkhoz hűsége-

sebben végezhetik („világi”) munkájukat. A diploma nem 

jogosít fel lelkészi szolgálat végzésére. 

Református teológia szak – lelkész szakirány (MA)

12 féléves osztatlan képzésünkre (MA) olyan érettségi-

zett református nőket és férfi akat várunk, akik elhivatást 

éreznek a református lelkészi szolgálatra. Hallgatóink az 

utolsó 2 szemesztert gyakornokként, felkért szakoktató 

lelkészek felügyelete mellett, a tanintézettel folyamato-

san konzultálva teljesítik tanulmányi feladataikat.

Jó tanulmányi előmenetelű hallgatóink számára, a test-

véregyházak támogatásával, fölkínáljuk külföldi tanulmá-

nyok folytatásának lehetőségét.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, 
katechéta (református hittanoktató) szakirány (BA)

A 6 féléves alapképzés keretében hallgatóink olyan kép-

zést kapnak, amely feljogosítja őket arra, hogy iskolai és 

PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA

 SZAKOK ÉS SZAKIRÁNYOK



gyülekezeti keretben, a 8. évfolyammal bezárólag hittan-

oktatói munkát végezzenek. A katechéta szakon lehető-

ség van a kötelező előadások hétvégi megtartására is, 

segítve azokat, akik munka mellett vagy másoddiplomás 

képzésként végzik a szakot.

Mivel a diploma megszerzésének feltétele református 

teológia MA szakon egy középfokú és egy alapfokú, 

katechéta-lelkipásztori munkatárs BA szakon egy közép-

fokú nyelvvizsga, minden hallgatónak 4 féléven át ingye-

nes nyelvoktatást biztosítunk az alábbi nyelvek egyiké-

ből: angol, német, francia. Ezen kívül minden református 

teológia szakos hallgató kötelezően tanulja a görög, hé-

ber, latin nyelvet.

 NYELVOKTATÁS
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A Teológiai Akadémia közössége, tanárok és diákok kö-

zös szolgálatával, reggeli áhítattal kezdi a tanév minden 

egyes napját. Csütörtök esténként ún. „otthonóra” ke-

retében tekintjük át a lelkipásztori hivatás kérdéseit. A 

lelki-szellemi feltöltődésre alkalmat adó csendesnappal 

kezdődik és zárul a tanév. Vasárnapokon hallgatóink ún. 

teológus napon szolgálnak a Dunántúl gyülekezeteiben, 

sátoros ünnepeken ünnepi követekként (legátus) hirdetik 

az Igét a szószékekről. Rendszeresen tartunk (modern) 

zenés áhítatot, illetve olyan istentiszteleteket, ahol a hall-

gatói énekkar szolgál. 

A korszerűen kialakított és igényesen berendezett szak-

kollégiumi szobáinkban minden hallgató részére tudunk 

kollégiumi elhelyezést biztosítani. A kétágyas, fürdőszo-

bás fi úszobákhoz szintenként közösségi konyha tartozik; 

a fürdőszobás, két-, illetve háromágyas leányszobák nagy 

része pedig galériás, mini-konyhával felszerelt garzon.  

Az alkalmassági vizsga során nincs tételes tantárgyi vizs-

ga; a Bizottság a jelentkezők Szentírás tanítása és a re-

formátus hitelvek iránti elkötelezettségéről, a választott 

 KEGYESSÉGI ÉLET

 SZAKKOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK
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SRTA
pálya iránti elhivatottságáról és a református tradícióba 

való beágyazottságának mértékéről igyekszik meggyő-

ződni. A felvételi kérelmeket saját jelentkezési lapunkon 

kérjük benyújtani, amely a Rektori Hivatalban, illetve hon-

lapunk érhető el.

A MAB által „A” fokozattal akkreditált (2008/7/XIII/1.) kép-

zéseink a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve a 

magyar és külhoni lelkészképző intézetekben megszerez-

hető diplomákkal egyenértékű végzettséget adnak hallga-

tóinknak. 

OM azonosító: FI 27751

Elérhetőségek:
8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. • Tel.: 89/312-331, 

30/7481620 (református fl otta) • FAX: 89/510-974 • E-mail: 

rektori@prta.hu • Banksz.: 11748045-20043836-00000000
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„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jelenések 14,7)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldeté-

sének célja, hogy református egyházunk igényei szerint 

képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi mun-

katársakat. ,,A Sárospataki Református Kollégium egyik 

oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium 

sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a 

református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elköte-

lezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. ...Történel-

mi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak 

a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence 

ezen régiójának magyar református egyházaiért is... Mind-

ezzel Isten dicsőségét, Egyházunk építését, magyar né-

pünk javát szeretnénk munkálni.” (Részletek a Küldetés-

nyilatkozatból) 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közös-

sége szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitok-

tatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.
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korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló 

tudományművelést,

gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,

valamint hallgatók és oktatók között családias 

közösséget talál.

A kor és a tudományos munka követelményeinek megfe-

lelő személyi és tárgyi feltételek között folyik az oktatás 

az intézmény különböző szinteken meghirdetett szakjain:

Teológus szakirány (képzési idő: 10 félév)

Ezen a szakirányon a teológia tudományának magas szin-

tű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítés-

sel rendelkező értelmiségi egyháztagok  képzése folyik.

Lelkész szakirány (képzési idő: 12 félév)

A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan refor-

mátus lelkészeket képez, akik oklevelük birtokában je-

lentkezhetnek a zsinati  egységes lelkészképesítő  vizs-

gára (ELV), ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a refor-

mátus egyház  választható lelkészei lesznek.





 TEOLÓGIA SZAK (osztatlan MA)

 INTÉZMÉNYÜNKBEN



Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) 
nappali, levelező és a beregszászi kihelyezett 
tagozaton (levelező) (képzési idő: 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelki-

pásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat 

képezünk. 

Református közösségszervező szak (BA) 
levelező tagozaton  (képzési idő: 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése 

folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológi-

ai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési 

készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni.



SRTASRTA

35

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell 

használni, mind a teológia szakos egységes osztatlan 

képzésre, mind az alapképzési szakokra. Jelentkezési 

lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni (3950 Sáros-

patak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, vagy letölteni: www.srta.

hu (http://srta.tirek.hu/felveteli/jelentkezesi-lapok/)

Jelentkezési határidő valamennyi szakon: 2012. április 5.

A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket az intézmény 

fenti címére kell eljuttatni. A felvételi eljárás díja 4.000 Ft, 

melynek befi zetéséhez a jelentkezőknek csekket küldünk, 

vagy a  felvételi előtti regisztráció alkalmával fi zethető be.

Költségtérítéses formában a képzés díja:
Teológia szak, lelkész szakirány – 140 000 Ft/félév

Teológia szak, teológus szakirány – 160 000 Ft/félév

Katekéta – Lelkipásztori munkatárs szak, nappali tagozat 

– 130 000 Ft/félév

Katekéta – Lelkipásztori munkatárs szak és Református kö-

zösségszervező szak, levelező tagozat – 115 000 Ft/félév

A felvételi alkalmassági elbeszélgetés időpontja a teo-

lógus és a lelkészi szakra jelentkezőknek: 2013. ápri-

lis 11-12. csütörtök – péntek 1000 óra. Az alapszakokon 

pedig: 2013. április 13. szombat 1000 óra. Mindkét alka-

lommal a regisztrációra 900 órától kerül sor, a Tanulmányi 

Osztályon. További információk: www.srta.hu

 JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI 
 ALKALMASSÁGI VIZSGA
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