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Egyetemünk az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 

1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén el-

kötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, ne-

velői munkáját. Képzéseink az egyházi szolgálatra és a keresz-

tyén értelmiségi létre készítenek fel – a „Közösség, hit, tudás” 

jelmondat szellemében.

Egyetemünk elsődleges célja református lelkészek és egyházi 

munkatársak képzése a Magyarországi Református Egyház 

számára. További feladata olyan teológusok és világi szak-

emberek felkészítése a magyar közoktatás és kulturális in-

tézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református 

Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hi-

telesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében 

pedig készek és hajlandók szakismeretükkel a Magyarországi 

Református Egyházat szolgálni.

Egyetemünk, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, 

oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszer részeként, 

felekezeti sajátosságai megőrzése mellett végzi. Képzési prog-
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ramjaiban érvényesíti az állami jogszabályokat, a Magyarországi 

Református Egyház rendelkezéseit, valamint a Magyar Felső-

oktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.

Egyetemünk felújított épületében multimédiás tantermek, hall-

gatói társalgók, csendes belső pihenő udvar, korszerű irodák 

szolgálják a mindennapok munkáját. A hallgatók rendelkezé-

sére áll a Maróthy György Könyvtár pedagógiai, teológiai és 

általános irodalmi könyvgyűjteménye. A könyvtár ezen kívül 

számos számítógép, internet használati lehetőséggel, elekt-

ronikus folyóirat hozzáféréssel, könyvtárközi kölcsönzéssel 

segíti a hallgatók tanulását, kutatását.

Az Andaházy-Szilágyi Kollégium 143 férőhelye és a Maróthy 

György Kollégium 35 férőhelye biztosítja a távolról érkező hall-

gatóink elhelyezését. Mindkét kollégium korszerűen felújított 

épülete teljes mértékben hallgatóink kényelmét szolgálja (2-3 

ágyas fürdőszobás szobák).

A hitéleti alkalmaknak (reggeli-esti áhítat, évfolyam bibliaórák, 

meditációs alkalmak) az Egyetem épületében kialakított Kápol-

na ad helyet, ahol mindig van lehetőség az egyéni elcsende-

sedésre is. Hitéleti alkalmak vannak a Kollégiumokban is, ahol 

az istentiszteletek mellett imaközösségek, dicsőítő alkalmak 

szolgálják a lelki épülést. Fontosnak tartjuk a gyülekezetekkel 

való kapcsolattartást, ezért a hallgatók kisebb csoportjai rend-
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szeresen szerveznek kiszállásokat egy-egy gyülekezetbe.  

A hétfő esti egyetemi istentiszteleteken pedig rendszeresen 

szolgálnak közöttünk gyülekezeti lelkipásztorok.

Református teológia mesterszak (osztatlan, 10 félév)

A képzésben az intézmény olyan református értelmiségi egy-

háztagokat képez, akik a teológia tudományának magas szintű 

művelésével szolgálják a Magyarországi Református Egyházat. 

A szak egységes, osztatlan képzésként működik, a kiadott dip-

loma lelkészi, hitoktatói szolgálatra nem jogosít. (Nappali kép-

zés.)

Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (osztatlan, 

12 félév)

A református teológia szakra épülő szakirányon egyetemünk 

elkötelezett református lelkészek képzését végzi a Magyar-

 KÉPZÉSEINK
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Református vallás- és nevelőtanár szak (osztatlan, 10 félév)

A szak – az osztatlan tanárképzési rendhez igazodva – refor-

mátus vallástanárokat (hittanár–nevelőket) készít fel az általá-

nos és a középiskolai hittanoktatásra (5–13. osztály), valamint 

a kollégiumi/diákotthoni nevelői munkára. A képzés a Deb-

receni Egyetem Tanárképző Intézetével együttműködésben 

valósul meg. A képzést intézményünk egyszakos formában 

hirdeti meg érettségivel belépők számára. (Nappali képzés.)

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 hangszertu-

dással, valamint mindazokkal a pedagógiai kompetenciákkal, 

amelyek lehetővé teszik a különböző életkorú gyülekezeti cso-

portokkal való foglalkozást. (Nappali képzés.)

országi Református Egyház számára. A református lelkipász-

tori hivatás igehirdető, lelkigondozó, gyülekezetszervező és 

vezető feladatok ellátását feltételezi. Az erre való felkészítés, 

az elméleti ismeretátadás mellett az egyéni kompetenciák fej-

lesztését és kiterjedt gyakorlati képzést is követel a tanulmányi 

idő alatt (évközi gyakorlatok, legáció). Az osztatlan mesterkép-

zés ideje 12 félév, amelynek 11–12. félévét a hallgatók össze-

függő szakmai gyakorlatként (segédlelkészi év) gyülekezetek-

ben, az egyetem által felkért szakoktatók irányításával teljesítik.  

Az egyházi alkalmazás feltétele a diploma megszerzése, va-

lamint az egységes zsinati lelkészképesítő vizsga teljesítése. 

(Nappali képzés.)



Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta szak-

irány (BA, 6 félév)

Az alapképzési szakon református hittanoktatókat képzünk 

a közoktatás 1–8. osztálya számára, valamint a gyülekezeti 

gyermek- és ifjúsági munkára. Végzett hallgatóink tanulmá-

nyaikat az osztatlan református hittanár–nevelőtanár szakon, 

annak rövidített formájában (4 félév) folytathatják, megszerez-

ve a képesítést a középiskolai (9–13. osztály) hittanoktatásra 

is. (Nappali és levelező képzés.)

Református vallás- és nevelőtanár szak (rövid ciklusú tanárképzés, 

2 félév)

A képzésre okleveles református teológus, teológus-lelkész 

szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. (Levelező 

képzés.)
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Református vallás- és nevelőtanár szak (rövid ciklusú tanárképzés, 

4 félév)

A képzésre református hittanoktató (katekéta) szakképzettség-

gel, vagy korábban szerzett tanári szakképzettséggel lehet je-

lentkezni. 

A már tanári szakképzettséggel rendelkezőknek a teológiai fel-

készülést biztosító tárgyak mellett elsősorban szakmódszertant 

és tanítási gyakorlatokat kell teljesíteniük. (Levelező képzés.)

Református vallás- és nevelőtanár szak (rövid ciklusú tanárképzés, 

5 félév)

Erre a képzési formára a tanítói diplomával rendelkező jelent-

kezőket várjuk, akik az általános iskolás korosztálynak szeret-

nének hittant is tanítani. (Levelező képzés.)

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak 

(MA, 4 félév)

A szakra felvett hallgatók két szakirány között választhatnak.  

A pasztorális tanácsadás szakirány gyülekezeti lelkigondozásra, 

a szociális szférában pedig intézményvezetői, illetve mentálhi-

giénés munkakörökre készít fel. A szervezetfejlesztési szak-

irány egyházi szociális intézmények vezetéséhez szükséges 

jogi, teológiai, szociális és management-ismereteket kínál.  

Az ökumenikusan nyitott képzés a Debreceni Egyetemmel 

való együttműködésben valósul meg. A jelentkezés feltétele 

nem hitéleti alapdiploma esetében legalább 50 kreditnyi teo-

lógiai részismereti képzés előzetes teljesítése, melyre egyete-

münk a Teológia minor részismereti képzés formájában maga 

is kínál lehetőséget. (Nappali és levelező képzés.)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem



Teológia minor részismereti képzés (3 félév)

Ez a részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul: a fel-

sőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó 

elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, valamint a meg-

szerzett tanúsítvány birtokában bármely nem hitéleti diploma 

esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzésre (Pasztorális 

tanácsadás és szervezetfejlesztés). Ez a képzés nem refor-

mátus egyháztagok előtt is nyitva áll. (Levelező képzés.)

Tanító szak – és műveltségi területei (BA, 8 félév)

Egyetemünk a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főis-

kola jogutódjaként a tanítóképzés terén meghatározó szerepet 

játszik a régióban, de eredményeinket a szakma országosan is 

elismeri. A képzés célja a jövő tanítóinak elméleti és gyakorlati 

felkészítése a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére 

az általános iskola 1–4. osztályában minden, továbbá az 1-6. 

osztályban legalább egy választott műveltségi terület oktatási-

nevelési feladatainak ellátására. A gyakorlati képzés helyszíne 
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a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, ahol 

szakvezetők segítik a hallgatók gyakorlati felkészítését.

A tanító szakon végzettek felkészültsége biztosítja tanulmá-

nyaik folytatását pl. az általános iskolai és középiskolai hitta-

nár-nevelőtanár MA szakon, valamint szakirányú továbbkép-

zési szakjainkon. (Nappali és esti képzés.)

Doktori Iskola (8 félév)

Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik a 

hittudományok területén doktori (PhD) fokozattal záruló poszt-

graduális tanulmányokat és tudományos kutatómunkát sze-

retnének végezni. Az ökumenikusan nyitott képzés levelező, 

valamint állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű 

formában folyik.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzés (4 félév)

A pedagógiai alapdiplomára épülő képzés református hittan-

oktató szakképesítést biztosít a közoktatás 1–8. osztályára és 

a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkára. A rövidebb kép-

zési idő és a nyelvvizsga-követelmény alóli mentesség főleg 

a 40 év feletti korosztály számára jelenthet jelentős könnyíté-

seket. 

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A felvétel feltétele: orvos- és egészségtudomány, társadalom-

tudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK



bölcsészettudomány, hitéleti, jogi vagy igazgatási képzési terü-

leten szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta.

Ismeretkörök: irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszi-

chológiai, pszichiátriai és pedagógiai ismeretek, biblioterápia 

szakmai tárgyai, művészetterápia, saját-élmény, terápiás és 

probléma-alapú tanulás.

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, pedagógusképzés 

vagy társadalomtudomány képzési területen szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: család- és gyermekvéde-

lem szakos pedagógus.

Ismeretkörök: jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, csa-

ládszociológia, a gyermekvédelmi rendszer működése, intéz-

ményei, multikulturális nevelés, mentálhigiéné, esetelemzés.
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Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett okle-

vél és két év szakmai gyakorlat.

A szakképzettség megnevezése: fejlesztőpedagógus.

Ismeretkörök: pedagógiai és pszichológiai ismeretek, diagnosz-

tika, a fejlesztés fő területei, mentálhigiéné, esetelemzés, tehet-

séggondozás.

Rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak (2 félév)

A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, művészet, művészet-

közvetítés, társadalomtudomány vagy pedagógus képzési te-

rületen szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: rendezvényszervező.

Ismeretkörök: jogi, rendezvényszervezési ismeretek, protokoll 

és PR, menedzsment.

Roma társadalomismeret (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: roma társadalomismereti szak-

ember.

Ismeretkörök: társadalom- és művészeti ismeretek, pedagógiai 

ismeretek, a cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek.

Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szak 

(2 félév)

A felvétel feltétele: óvodapedagógus vagy tanító szakon szer-

zett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: pedagógus szabadidősport-

szervező szakirányon.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem



Ismeretkörök: táplálkozástan, mentálhigiéné, rekreáció, első-

segélynyújtás, szabadidős programok szervezése, menedzse-

lése, zenés mozgásformák, módszertan.

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsga (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett ok-

levél.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus 

drámapedagógia szakterületen.

Ismeretkörök: közigazgatás, államigazgatás, szervezeti kultú-

ra, hatékonyság, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, já-

tékelmélet, drámajáték, dramaturgia, színi nevelés.

 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁS 
 KÉPZÉSEINK
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Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsga 

(4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett ok-

levél.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus 

múzeumpedagógiai szakterületen.

Ismeretkörök: közigazgatás, államigazgatás, szervezeti kultú-

ra, hatékonyság, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, mú-

zeumpedagógia, művészetpedagógia, művészet- és művelő-

déstörténet, régészeti, néprajzi ismeretek, kiállítás, kommuni-

káció és marketing, kreatív műhelyfoglalkozások.

Pedagógus szakvizsga (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett ok-

levél.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus.

Ismeretkörök: közigazgatási, vezetési ismeretek, szervezeti 

kultúra, hatékonyság, a pedagógus a nevelési-oktatási intéz-

mény szervezetében, speciális nevelési feladatok.

A jelentkezési és felvételi tudnivalók 2017. december 20-tól 

a www.drhe.hu/felvetelizoknek oldalon megtalálhatók.

Nyílt nap:
2018. január 25.

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK



Elérhetőségek:
H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Tanulmányi Osztály:

Tel.: +36 52 518 515 • E-mail: tanulmanyi@drhe.hu

Felnőttképzési Központ (szakirányú továbbképzések): 

Tel.: +36 52 518 560 • E-mail: felnottkepzes@drhe.hu

Web: www.drhe.hu
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Állam- és  
Jogtudományi Kar

(KRE – ÁJK)

Elérhetőségek:
H-1042 Budapest, Viola u. 2–4.

Tel.: +36 1 370 8601 • E-mail: felveteli@kre.hu

Web: www.kre.hu/ajk

Nyílt napok:
2017. december 5. • 2018. január 10. • 2018. február 7.

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap
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Emberi erőforrások alapképzési szak (7 félév)

Célunk a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag fel-

készült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendel-

kező gazdasági szakemberek képzése, akik képessé válnak 

különböző munkaerő-piaci elemzések elvégzésére, valamint 

emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és érdekegyeztetési 

folyamatok vizsgálatára. Specializációk: etikus gazdálkodási, 

munkaerő-piaci és munkajogi. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (7 félév)

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgaz-

dasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi 

és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó 

szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elem-

zésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és 

folyamatok irányítására, szervezésére. 

Specializációk: adózási és jogi ismeretek, egyházi fenntartású 

intézmények vezetése és gazdálkodása. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (6 félév)

A szak olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező szakemberek 

képzését teszi lehetővé, akik nemzetközi politikai, gazdasági, 

jogi, valamint európai uniós ismeretek megszerzése által ké-

 ALAPKÉPZÉSEK



pesek megérteni a mai globális és gyorsan változó világban 

zajló kapcsolatok, interakciók és folyamatok rendszerét, azok 

okait és következményeit. Specializáció: nemzetközi gazda-

sági kapcsolatok. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Jogász osztatlan képzés (10 félév)

Célunk olyan jogászok képzése, akik az állam- és jogtudo-

mány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más 

társadalomtudományok alapjainak elsajátításával, a jogrend-

szer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalko-

tás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű 

szakismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi 

tevékenységre, és jogi diplomához kötött munkakörök betöl-

tésére, valamint – az előírt szakmai gyakorlatot követően – jogi 

 OSZTATLAN KÉPZÉS
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szakvizsga letételére. A szakmai gyakorlat során a hallgatók 

az intézményen kívül, a szakmailag kompetens vezető oktatók 

és a gyakorlati képzésre alkalmas vezetők, szakalkalmazot-

tak felügyelete és irányítása mellett legalább jártassági szintű 

– néhány vonatkozásban pedig készség szintű – gyakorlati 

ismeretekre tesznek szert, ezáltal segítve az egyes szaktár-

gyaknál tanultak rögzülését.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Jogi felsőoktatási szakképzés (4 félév)

Célunk olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalma-

zottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazság-

szolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterü-

letre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, valamint 

felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés – 

marketingkommunikáció szakirány (4 félév)

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek 

általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, 

döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások árufor-

galmi vagy marketing területén kereskedelmi, illetve marketing 

szakreferensi tevékenység folytatására. 

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK



A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzés (3 félév)

A képzésben részt vevők elsajátítják a nyomozással és bizo-

nyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifikus feladato-

kat a napi gyakorlat szintjén, és ezáltal alkalmasabbá válnak 

arra, hogy különböző állami intézményekben az igazság-

szolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenységeket 

szakmailag felkészültebben lássák el. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Európai uniós programtervező és -értékelő szakirányú 

továbbképzés (2 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy veze-

tőként vagy önálló szakmai munkát végző beosztottként köz-

reműködjenek a központi közigazgatás vagy más állami, helyi 

önkormányzati intézmények EU-s társfinanszírozású fejleszté-

si programjainak tervezésében, irányításában és értékelésé-

ben; közintézmények, nonprofit szervezetek és profitorientált 

vállalkozások projektjeinek megvalósításában. 

A képzés levelező munkarendben, csak önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú tovább-

képzés (2 félév)

A gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú tovább-

képzés a külgazdasági és nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

körében jártas szakemberek képzését tűzte ki célul, akik aktí-

van és eredményesen részt vesznek Magyarország külgazda-

sági pozíciójának előmozdításában itthoni és külföldi szakmai 

tevékenységük során. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Infokommunikációs szakjogász szakirányú továbbképzés 

(3 félév)

A képzés célja olyan infokommunikációs szakjogászok kép-

zése, akik jogi szakképzettségükhöz az informatikai, távközlési 

és médiaszektort érintő, a – társadalomtudományi, műszaki, 

gazdasági – társtudományok eredményeire is alapozott spe-

ciális jogi ismereteket szereznek. 

A képzés levelező munkarendben, csak önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzés (4 félév)

A jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzés célja, 

hogy a teológus-lelkész oklevéllel rendelkező, lelkészi szolgá-

latban álló szakemberek számára jogi ismeretek megszerzését 

biztosítsa, amelyek birtokában képesek az eredményesebb lel-

készi és egyéb segítői feladatok ellátására. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszíro-

zási formában indul.



Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés (2 félév)

A külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben részt 

vevők a kortárs diplomáciai ismeretek és nemzetközi kap-

csolatok működésének megértése által elsajátítják a külkap-

csolati tevékenységek általánosan alkalmazható gyakorlati 

szempontjait, céljait és annak megvalósítási formáit, valamint 

megismerik a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő fel-

adatok ellátásához szükséges értelmezési és működési kere-

tek összességét. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M) 

szakirányú továbbképzés (3 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a ver-

senyfelügyeleti intézményrendszerben minden oldalról megáll-

ják a helyüket. A képzés során ugyanis hangsúlyosan nemcsak 

anyagi jogi, hanem az ez irányú tevékenységhez szükséges 
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gyakorlati készségeket (pl. döntéshozatal terén) és eljárásjogi 

ismereteket is elsajátítják a hallgatók. Mindazonáltal a képzés 

átfogó anyagi jogi ismereteket is kínál, amely az eljárásjogi tu-

dással együtt a résztvevőket nemcsak a hatósági jog alkalma-

zására, de a hatékony ügyvédi képviseletre is alkalmassá teszi.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó (LL.M) 

szakirányú továbbképzés (2 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy köz-

gazdászként vegyenek részt a versenyfelügyeleti intézmény-

rendszerben, a hatósági jog alkalmazásában. Egyfelől ugyanis 

megszerzik mindazokat az anyagi jogi és eljárási jogi ismerete-

ket, amelyek a hatósági munkához elengedhetetlenül szüksé-

gesek, másfelől megismerkednek a közgazdaságtan megha-

tározó szerepével a jogalkalmazásban, amely körülmény miatt 

válik sajátossá ez a jogterület. A versenyspecifikus közgazda-

ságtani ismeretek azonban alkalmassá teszik a résztvevőket 

arra, hogy ezzel kapcsolatos tanácsadói munkát is ellássanak.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú 

továbbképzés (3 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a ma-

gyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi kör-

nyezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek 

az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú 

elvárásoknak. Képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként 

tevékenykedni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá te-

szik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közne-

veléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való rész-

vételre is. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember 

szakirányú továbbképzés (4 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a ma-

gyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi kör-

nyezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek 

az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú 

elvárásoknak. A végzettek képesek alakilag és tartalmilag he-

lyes határozatokat hozni, iratokat kiadmányozni. Rendelkeznek 

az egyházi fenntartású intézmények intézményirányításához 

vagy középvezetői feladataikhoz szükséges jogi, gazdasági, 

vezetői, protokoll ismeretekkel. 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
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A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Köznevelési jogalkalmazó pedagógus-szakvizsgára felké-

szítő szakirányú továbbképzés (4 félév)

A pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés az alapképzés-

ben szerzett szaktudományi ismeretek, illetve a pedagógusi 

tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati is-

meretek megerősítését, elmélyítését, felfrissítését, a legújabb 

ismeretekkel történő kiegészítését biztosítja. A képzés célja 

a pontos, precíz, közneveléssel érintkező jogterületek maga-

sabb szintű elsajátítása mellett, a szemléletformálás és a téma 

iránti pozitív attitűd elterjesztése is. A köznevelési intézmények 

vezetői számára olyan továbbképzést biztosít, amely hozzájá-

rul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok 

elmélyítéséhez, valamint felkészíti a képzésben részt vevőket 

a pedagógus-munkakörökhöz, illetve a köznevelési intézmé-

nyekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. A képzés 

keretében a pedagógusok – köznevelési tapasztalataikra épít-

ve – képessé válnak a köznevelési rendszer és intézmények 

hatékony irányítására, működésére, melyhez további vonatko-

zó elméleti és gyakorlati ismerteket szereznek. 

A képzés levelező munkarendben, csak önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Új típusú köznevelési szakembere szakirányú továbbképzés 

(2 félév)

A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a ma-

gyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi kör-



nyezetében megfeleljenek a pedagógusokkal, szakemberek-

kel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. A végzettek 

képesek a pedagógusok új típusú köznevelésből eredő mód-

szertani feladatainak ellátására. Rendelkeznek a pedagógus-

minősítési eljárásokhoz szükséges elméleti és módszertani 

ismeretekkel. A képzés csak levelező munkarendben, önkölt-

séges finanszírozási formában indul.

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (8 félév)

A doktori képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az állam- 

és jogtudomány tudományágban PhD fokozatot szeretnének 

szerezni. A jelentkezők választhatnak a „Felelősség”, az „Etika” 

és a „Piac- és technológia-szabályozás” programok kötelező 

és szabadon választható tantárgyai közül. Nyolc szemeszte-

ren keresztül korszerű ismeretek elsajátítására, a tanulmányok 

során konferenciákon való részvételre, továbbá az egyetemi 

 DOKTORI KÉPZÉS
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oktatásba való bekacsolódásra is lehetőség nyílik. A dokto-

randuszok a szervezett tanulmányokkal párhuzamosan elkez-

dik kutatómunkájukat. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Bocskai István Állam- és Jog-

tudományi Szakkollégiuma a jogászhallgatók szellemi és kö-

zösségi műhelyeként működik. A szakkollégium magas szín-

vonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm 

intézmény, melynek célja, hogy saját szakmai program kidol-

gozásával minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve ezzel 

a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a 

társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmi-

ség kinevelését, közéleti szerepvállalását. A Szakkollégiumba 

a hallgatók pályázat útján, tanulmányi eredményük és szakmai 

felkészültségük alapján kerülhetnek be.

 BOCSKAI ISTVÁN ÁLLAM- ÉS 
 JOGTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM
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 ALAPKÉPZÉSEK

Anglisztika alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatók számára hasznosítható gya-

korlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. A nyelvfejleszté-

sen kívül a programban megtalálhatók nyelvészeti, valamint a 

legtöbb angol nyelvű kultúra irodalmával, kultúrájával és törté-

nelmével foglalkozó kurzusok.

Specializációk: 

• kötelező: angol vagy amerikanisztika,

• választhatók: fordítói-szaknyelvi; észak-amerikai stúdiumok; 

német nyelv, kultúra és gazdaság; kreatív írás – alkalmazott 

irodalom; nyelvmentor; színházi stúdiumok.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Germanisztika alapképzési szak – néderlandisztika szakirány 

(6 félév)

A képzésben a holland és flamand nyelv és irodalom megis-

merése mellett nagy hangsúlyt kap a nyelvterület történelme 

és művészete, valamint a gazdasági- és sajtónyelv, valamint a 

fordítás elméletének és gyakorlatának megismerése. Ezeken 

felül is számtalan speciális kollégiumot hirdetünk Hollandia és 

Belgium kultúrájának különféle területéről. 

Specializációk: fordítás alapjai; kreatív írás – alkalmazott iroda-

lom; nyelvmentor; színházi stúdiumok; társadalomtudományi 

és gazdasági fordítói; német nyelv, kultúra és gazdaság. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.



Germanisztika alapképzési szak – német szakirány (6 félév)

A képzés célja német nyelven magas szinten kommunikáló, 

német-magyar nyelvi közvetítői (fordítói, tolmácsolási) képes-

ségekkel és a német nyelvről, irodalomról, kultúráról beható 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. 

Specializációk: társadalomtudományi és gazdasági fordítói, 

üzleti és gazdasági kommunikáció; kreatív írás – alkalmazott 

irodalom; nyelvmentor; színházi stúdiumok. 

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszí-

rozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges 

finanszírozási formában indul.

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak – japán szakirány 

(6 félév)

A képzés kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a ma-

gas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzésére, valamint a 

mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetközi 

kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biztosító 
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tantervi program elkészítésére. A nyelvi képzésen túl elsősor-

ban a részterületi választható specializációk – fordítói; fordítói 

alap; kreatív írás – alkalmazott irodalom; nyelvmentor; színházi 

stúdiumok; japán irodalmi és nyelvészeti; kínai nyelv- és kul-

túraismeret; német nyelv, kultúra és gazdaság; japán társa-

dalomtörténet; japán történelem és kultúrtörténet; kelet-ázsiai 

média és kultúra – szolgálják az ismeretek bővítését. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (6 félév)

A képzési programunk a hagyományosnál magasabb szintű 

etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozá-

sával szakszerű kommunikációs oktatást kíván megvalósítani. 

A képzésben választható specializációk: nemzetközi kom-

munikáció; PR, marketing; szervezeti kommunikáció; színhá-

zi stúdiumok; újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, online); 

nyelvmentor; kreatív írás-alkalmazott irodalom. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Magyar alapképzési szak (6 félév)

Az alapképzési szak kiváló jártasságot biztosít nemzeti nyelvi és 

irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb területein. 

Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom sokágú intézmény-

rendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, írószervezetek, színhá-

zak), így akinek szépirodalmi, irodalomkritikai, irodalom-, szín-

ház- és nyelvtudományi érdeklődése van, annak biztos kibon-

takozási lehetőségeket teremt a szak. Specializációk: kreatív 



Pszichológia alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja a klinikusi területre való felkészítés. A szakkép-

zettség megnevezése viselkedéselemző, alkalmazási terüle-

tek: minden olyan szervezetben, ahol nevelés, képzés, fej-

lesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újraneve-

lés, korrekció, gyógyítás, valamint rehabilitációs tevékenység 

folyik, és ennek során a szakemberek humán intervenciókat 

használnak fel a munkájukban, továbbá minden pszichológiai 

laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmassági 

vizsgálatok és a standard vizsgálóeljárások lebonyolításában.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Szabad bölcsészet alapképzési szak (6 félév)

A képzés során a hallgatók bepillantást nyernek a filozófia, az 

etika, az esztétika, a film- és művészettörténet, a kommuni-

káció és a vallástudomány alapjaiba, és megismerkedhetnek 

a filozófiatörténet legfontosabb alakjaival, irányzataival. Már az 

első félévtől tanulnak egy választható ókori nyelvet. 

Választható specializációk: művészettörténet; színházi stúdiu-

mok; vallástudomány; filozófia; német nyelv, kultúra és gaz-

daság. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

írás – alkalmazott irodalom; művelődéstudomány; nyelvmentor; 

színházi stúdiumok; német nyelv, kultúra és gazdaság. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.
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Szociológia alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók 

képzése, akik segíthetik a tudásalapú információs társadalom 

megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség 

feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, 

valamint a szociális integráció erősítését. A szakon végzettek 

rendelkeznek a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

nyitottsággal, együttműködő- és kapcsolatteremtő képes-

séggel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, a 

szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiá-

val és toleranciával. 

Specializációk: big data elemzés, szociálpszichológia, társa-

dalmi problémák kezelése, projektmenedzsment. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Történelem alapképzési szak (6 félév)

Történelem alapképzési szakon – az ország más egyetemei-

hez hasonlóan – átfogó magyar és egyetemes történeti okta-

tás folyik. A tananyagban a fő történelmi korszakok kronológiai 

sorrendben következnek. 

Specializációk: ókor-középkor; politika, társadalom, hadtörté-

net koraújkortól a jelenkorig – integráció és konfliktusok. 

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszí-

rozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges 

finanszírozási formában indul.



Osztatlan tanárképzés (10-11-12 félév)

2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osz-

tatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően 

lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanár-

képzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, 

kétszakos képzésben szerezhető, amelynek két formája indul: 

a 4+1 éves képzésben általános iskolai és az 5+1 éves kép-

zésben középiskolai tanárképzés. A plusz egy év az össze-

függő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti. Amennyiben a hall-

gató egyik szakja általános iskolai, másik pedig középiskolai 

tanári szakképzettséget ad, a képzési idő 11 félév. A képzés 

6. félévében kell a hallgatónak eldöntenie, hogy általános is-

kolai vagy középiskolai tanárszakot kíván elvégezni.

 OSZTATLAN TANÁRSZAKOK 
 (CSAK SZAKPÁRBAN)
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Választható szakok:

• angol nyelv és kultúra tanára,

• holland nyelv és kultúra tanára, 

• magyartanár,

• német nyelv és kultúra tanára,

• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

A Hittudományi Kar hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzé-

se is teljesíthető a Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanár-

képzéseivel párosítva. Lehetséges szakpárok:

• angol nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár, 

• holland nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár, 

• magyartanár – hittanár-nevelőtanár, 

• német nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár,

• történelem és állampolgári ismeretek tanára – hittanár-nevelő-

tanár, 

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár – hittanár-nevelő-

tanár.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Anglisztika mesterképzési szak – angol nyelven (4 félév)

A képzésre olyan, elsősorban az anglisztika alapképzési sza-

kon oklevelet szerzett hallgatókat várunk, akik nem kívánnak 

tanárok lenni, ám el szeretnék mélyíteni ismereteiket az angol 

irodalom, történelem, kultúra és nyelvészet területén, illetve 

még szélesebb körű angol nyelvi kompetenciákat szeretné-

 MESTERKÉPZÉSEK

ÚJ KÉPZÉS!



nek elsajátítani, hogy később ezeket az ismereteket kamatoz-

tassák a munkaerőpiacon. Specializáció: angol irodalom. 

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszí-

rozási formában is indul. A levelező képzés csak önköltséges 

finanszírozási formában indul.

Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak (4 félév)

Az irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak olyan 

munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek 

mindennapi, magas fokú eszköze a kulturális kommunikáció. 

A képzést elvégzők alkalmassá válnak a nemzeti kultúra ápo-

lásával, az irodalom kutatásával kapcsolatos feladatok ellátá-

sára, a kutatási eredményeknek a közművelődés különböző 

fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein való közvetlen 

alkalmazására, a korszerű műveltség közvetítésére, alakításá-

ra, népszerűsítésére, az irodalmi műveltség magas fokú ter-

jesztésére, amelyre az Európai Unió tagállamaként jelenleg a 

korábbinál sokkal komolyabb igény mutatkozik. 

Specializációk: modern magyar irodalom, régi magyar irodalom. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Japanológia mesterképzési szak (4 félév)

A szak továbbfejlesztett formában és tartalmakkal lefedi a ko-

rábbi osztatlan képzésben nyújtott japanológiai ismereteket, 

úgymint a japán nyelv magas szintű, a Japán Nyelvi Alkalmas-

sági Vizsga felsőfokú szintjével azonos értékű ismeretét, a ja-

pán kultúra elméleti és gyakorlati ismeretét, japán nyelvészeti 

ismereteket, továbbá a szak- és műfordítás alapjait. A szak 
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profiljának megfelelően jellemzőek a szakmai nyelvi fejlesztés 

tantárgyai, illetve a „Japán gazdasági intézmények” és „Ösz-

szehasonlító üzleti kultúra”, „Japán a mai világban – külpolitika 

és külkapcsolatok”, vagy a „Digitális média a nyelvfejlesztés-

ben és a kutatásban” tantárgyak. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak (4 félév)

A képzés során a hallgatók a kommunikáció, illetve a média egé-

szének jellegzetességein túl megismerik a részterületeket, ágazati 

kapcsolódási pontokat. Képesek az adott területen magas szín-

vonalú szakmai munka végzésére, valamint a szakterületükön 

elvárt – többnyelvű és különböző funkciójú – kommunikációra, 

az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására. Képzésünket 

magas színvonalú kutatásmódszertani háttér, jól felszerelt rádió 

és televízió stúdió segíti. Specializációk: digitáliskommunikáció-

menedzsment, kreatívmédiatartalom-fejlesztés. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Művészettörténet mesterképzési szak (4 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festé-

szet, a szobrászat, az építő- és az iparművészet, valamint a 

modern média területén megszerzett ismereteik birtokában 

tájékozottak az egyetemes képzőművészet és az általános 

művészetelmélet fő kérdéseiben. Ismerik az egyetemes mű-

vészettörténet anyagát, és különösen jártasak a magyaror-

szági művészettörténet területén. Megfelelő felkészültséggel 



rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 

folytatásához. Specializáció: muzeológia-műemlékvédelem. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Néderlandisztika mesterképzési szak (4 félév)

A képzés keretében hallgatóink tovább mélyíthetik tudásukat 

a holland-flamand kultúra és nyelv területén, továbbá bővebb 

ismereteket szerezhetnek a fordítás elméletéről és gyakorla-

táról amellett, hogy választhatnak a nyelvtudományi vagy iro-

dalomtudományi modul között. Végzett hallgatóinkat szívesen 

látják a Magyarországra települt nagyvállalatok, kisebb holland 

érdekeltségű vállalatok, valamint a követségek. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.
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Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak – 

német nyelven (4 félév)

A diszciplináris mesterképzési szak célja olyan bölcsészek 

képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományá-

nak átfogó ismeretével, valamint a három specializáció (a mai 

német nyelv és leírása; irodalom, kultúra, identitás; lexikográ-

fia és szótártudomány [EMLex]) által biztosított speciális fel-

készültséggel rendelkeznek. A tanulmányok során lehetőség 

nyílik műfordítási ismeretek megszerzésére is. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Pszichológia mesterképzési szak (4 félév)

Ez a mesterképzési szak olyan szakemberek képzését tűzi 

ki célul, akik a pszichológia vonatkozó tudományterületeinek 

korszerű tudásanyagát mesterszinten képesek elsajátítani, és 

ismereteiket szakszerűen és hatékonyan képesek alkalmazni 

az egészséges és kórosan megváltozott pszichés folyamatok 

tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi beteg-

ségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és terápiájának 

támogatásában, valamint a betegségmegelőzés és az egész-

ségfejlesztés gyakorlatában. Specializáció: klinikai és egész-

ségpszichológia; fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia; 

interperszonális és interkulturális pszichológia. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.



Színháztudomány mesterképzési szak (4 félév)

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és tör-

téneti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény 

mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai 

és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szocioló-

giailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában 

vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatko-

zásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdé-

seiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színház-

történeti kutatómunka végzéséhez. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Szociológia mesterképzési szak (4 félév)

A képzés fő célja magas szintű szociológiai felkészültséggel 

rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet külön-

böző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gaz-

dasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdál-

kodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő 

kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és 

szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. 

Specializációk: big data elemzés, szociálpszichológia. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Történelem mesterképzési szak (4 félév)

A diszciplináris mesterképzés specializációi: ókor-középkor; 

politika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig 

– integráció és konfliktusok. A szak által beindított speciális 

ÚJ KÉPZÉS!
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programok célja az egyetemen eddig is folytatott kutatómunka 

tematizálása és a nemzetközi kutatásba való bekapcsolása.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Vallástudomány mesterképzési szak (4 félév)

A szak három szakaszra osztható. Az alapozó szakasz kutatás-

módszertani és nyelvi bevezetést ad. A törzsképzési szakasz 

betekintést nyújt a világvallások történetébe, bemutatja a vallási 

meggyőződések érvényesülését a társadalomban, hatásukat a 

művészetekre. Ezek után a hallgatók vallástörténet specializációt 

választhatnak. A képzés nappali és levelező munkarendben, ál-

lami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Új rendszerű, rövid ciklusú tanárképzések (MA, 2–5 félév a be-

meneti alapvégzettségtől és szakképzettségtől függően)

Azon érdeklők számára, akik rendelkeznek a bemenethez 

megfelelő felsőfokú végzettséggel, az alábbi másoddiplomás 

tanárképzéseinket hirdetjük meg:

• angol nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti alap-

végzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 

vagy 5 félév)

• holland nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti 

alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 

4 vagy 5 félév) 

• magyar mint idegen nyelv tanára (képzési idő: a bemeneti alap-

végzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 

5 félév) (a két féléves képzésnél a bemeneti alapvégzettségtől 

függően az intézmény részismereti képzés elvégzését írhatja elő)

ÚJ KÉPZÉS!



• magyartanár (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és 

a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév)

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár (képzési idő: a 

bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől 

függően 2 vagy 4 félév)

• német nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti alapvég-

zettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév)

• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (képzési 

idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzett-

ségtől függően 2, 4 vagy 5 félév).

A képzés levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önkölt-

séges finanszírozási formában indul.
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Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, 

európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és mű-

fordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, 

kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési szak (3 félév)

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés 

elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társa-

dalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag 

pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítá-

sára. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendel-

keznek a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU 

országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, 

jogi, politikai és kulturális életében. Ismerik a nyelvi közvetítés 

etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és 

kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni 

a szerkesztés szabályait és eszközeit. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, euró-

pai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfor-

dítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, 

japán, kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés 

elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társa-

dalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag 

pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítá-

sára. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendel-

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK



keznek a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU 

országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, 

jogi, politikai és kulturális életében. Ismerik a nyelvi közvetítés 

etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és 

kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmaz-

ni a szerkesztés szabályait és eszközeit. A képzés levelező 

munkarendben és önköltséges finanszírozási formában indul.

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzésen végzettek képesek a nevelési-oktatási, illetve 

közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen 

kívül) a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni 

és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, 

továbbá képesek a ’dráma’ és ’tánc’ tantárgyak önálló stú-

diumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, 

nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú tovább-

képzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik 

elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az Etika, erkölcs-

tan tantárgy keretein belül az etikai, erkölcstani készségeket 

és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a 

korosztály gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, 

elsajátíttatni általános és középiskolában. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.
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Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzési 

szak (2 félév)

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik el-

méleti és gyakorlati ismeretek birtokában az etika és erkölcstan 

tárgyak keretében az etikai, erkölcstani készségeket és isme-

reteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a korosztály 

gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, elsajátíttatni. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret 

szakirányú továbbképzési szak (2 félév) 

Az interdiszciplináris képzésünket sikeresen teljesítők jártassá-

got szereznek a gazdaságpszichológia, szervezeti magatartás 

társadalomtudományi szempontú elemzésében, a gazdaság 

és a munka világában hasznosítható teológiai ismeretekben, 

gazdasági viselkedés keresztyén hit felől való értelmezésé-

ben. Saját projektek kialakításával mélyítik el az üzleti élet mo-

rális kérdéseivel kapcsolatos önreflexiójukat, járatossá válnak 

a vállalati stratégiai tervezés társadalmi felelősséget érintő 

kérdéseiben. A képzés során saját élményt szereznek a lelki 

egészség megőrzéséről, kibontakoztatásáról, megismerked-

nek a szervezet működésének lelki dimenzióit erősítő szer-

vezetpszichológiai módszerek használatának előnyeivel, az 

alkalmazásuk szakmai-etikai kereteivel. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

ÚJ KÉPZÉS!



Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szak-

módszertani, jogi és tanügy-igazgatási tudásának bővítése, 

célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes 

segítése érdekében. További cél annak támogatása, hogy a 

legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek 

ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakítsák 

saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai 

szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében 

mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú tovább-

képzési szak (2 félév)

A képzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsola-

tos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzé-
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se. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-

kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres 

képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó 

ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági iroda-

lomról, a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszeré-

ben dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkate-

rületük keretei között ismerik. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak 

(4 félév)

A képzés a már oklevéllel rendelkezők számára egyedülálló 

színvonalú oktatást nyújt a képi kifejezéspszichológia, pszic-

hológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia terü-

letén, egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész 

ismeretek elsajátításán keresztül. A kifejezéspszichológiai is-

meretekkel rendelkező szakember minden olyan területen, 

intézményben működhet, ahol nevelés, fejlesztés, képzés, 

újranevelés, korrekció, gyógyítás és rehabilitáció tevékenysé-

ge folyik és ennek során a szakemberek humán intervenció-

kat használnak fel munkájukban.

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú 

továbbképzési szak – magyar nyelven (4 félév)

A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és 

művészeti élet területén végzett tevékenységhez szükséges 



elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével 

összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való al-

kalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. A képzésben részt-

vevők egy széles spektrumú, zenei és pedagógiai, továbbá 

a különböző társművészetekhez kapcsolódó ismeretanyagra 

tehetnek szert. A képzés a kulturális és a művészeti élet te-

rületén dolgozó szakemberek számára olyan készségeket és 

ismereteket nyújt, amelyek segítségével magas szinten fogják 

tudni képviselni a Kodály-kultúra terjesztését mind Magyaror-

szágon, mind pedig külföldön. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú 

továbbképzési szak – angol nyelven (4 félév)

A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és 

művészeti élet területén végzett tevékenységhez szükséges 

elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével 

összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való al-

kalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. A képzésben részt-

vevők egy széles spektrumú, zenei és pedagógiai, továbbá 

a különböző társművészetekhez kapcsolódó ismeretanyagra 

tehetnek szert. A képzés a kulturális és a művészeti élet te-

rületén dolgozó szakemberek számára olyan készségeket és 

ismereteket nyújt, amelyek segítségével magas szinten fogják 

tudni képviselni a Kodály-kultúra terjesztését mind Magyaror-

szágon, mind pedig külföldön. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.
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Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak 

(2 félév) 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: eligazodni a 

térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban, és azok 

értelmezésében. Célja, hogy a magasan képzett szakembe-

rek különféle szakterületeken új és korszerű ismeretekhez 

jussanak. A képzésben részt vevők alkalmassá váljanak arra, 

hogy megszerzett ismereteiket a hazai és a külföldi írott és 

elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomá-

ciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézmé-

nyekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén ka-

matoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának 

fontos és sajátos területe lehet a missziós munka. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév) 

A képzés fő célja, hogy a pedagógus diplomával rendelke-

ző és a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődő 

kollégák megismerjék a magyar nyelv tanításának elméletét 

és módszertanát annak érdekében, hogy akár a közoktatás-

ban, akár a felnőttoktatásban vagy bármilyen más formában a 

megfelelő szakmai tudás birtokában adhassák át nyelvünket 

és kultúránkat nem magyar anyanyelvű tanítványaiknak.

A képzésre a környező országokból is várjuk a levelező mun-

karend megadott napjain megjelenni tudó jelentkezőket.

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

ÚJ KÉPZÉS!



Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés elméleti része rendszerszemléletű, holisztikus meg-

közelítésben öleli fel a lelki jelenségek, a személyközi kapcso-

latok legfontosabb ismereteit. A hallgatók alakuló mentálhi-

giéné központú szemléletmódjuk révén hivatásszerepükben 

felkészültebbé válnak különböző életvezetési, mentálhigiénés 

problémahelyzetek megelőzésére, kedvező irányú befolyá-

solására. A gyakorlati tantárgyak keretében a hallgatók szak-

emberekkel dolgozzák fel a hivatásszerep napi tapasztalatait, 

bővítik a szakmai eszköztárat, ezáltal fejlődik a szakmai önazo-

nosság, tudatosodnak az illetékességi határok. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a 

magyar kulturális élet intézményi kereteiben olyan – különös 
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tekintettel művészeti vonatkozású – szakfeladatok ellátására, 

amelyek felölelik a kulturális infrastruktúrának alapot adó jogi-

igazgatási, gazdasági, marketing, menedzsment és szervező 

tevékenységek körét, akár az állami, akár a magánszférában.

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbkép-

zési szak (3 félév)

A képzés fő célja, hogy megalapozott elméleti ismeretekkel 

és gyakorlati jártassággal rendelkező online mentálhigiénés 

tanácsadó szakemberek képzésével hozzájáruljon a jelenlegi-

nél szakmailag megalapozottabb, színvonalasabb és hatéko-

nyabb internetes tanácsadási szolgáltatási (szolgálat-) rend-

szer kifejlődéséhez. A képzés a lelki egészség megőrzése és 

fejlesztése, továbbá a lelki kultúra előmozdítása érdekében 

megvalósuló, interneten keresztül végzett tanácsadási felada-

tok ellátásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati 

jártasságot biztosítja. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

(választható területe: mentori, vezetőtanári feladatokra 

való felkészítés) (4 félév)

A továbbképzésben részt vevők megszerzett elméleti és gya-

korlati ismereteiknek köszönhetően hatékonyan felügyelik, kísé-

rik és irányítják a közoktatás szakrendszerű képzéseiben tanító, 

gyakorlati félévüket teljesítő és kezdő tanárok iskolai munkáját. 



A képzés előnyei és szakmai háttere: a képzésben részt ve-

vők olyan reflektív és tanácsadói elméletek, valamint módsze-

rek ismeretére tesznek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a 

saját szerepértelmezésük kialakítására, pedagógiai szituációk 

megtervezésére, megvalósítására, értékelésére és az önfejlesz-

tés motiválására. A felvétel feltételei: felsőfokú végzettség (alap-

képzési szakok [korábban főiskolai szintű képzések]: a.) tanító, 

óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermek nevelő, konduk-

tor, gyógypedagógus vagy b.) tanári oklevél). A képzés levelező 

munkarendben és önköltséges finanszírozási formában indul.

Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az 

ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folya-

matait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati 

kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelke-

dően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket 

biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő 

emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik a 

másokkal való szakmai együttműködést. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Szupervizor szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A szupervízió a hivatását gyakorló ember, a szakmai személyi-

ség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb esz-

köze. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékony-

ságnövekedést szolgál. Lényegi eleme, fő működésmódja 
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az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Képzésünk a 

hagyományos képzésektől eltérően gyakorlatorientált, ami azt 

jelenti, hogy a hallgatók már az első, alapozó félév után elkez-

denek szupervíziót adni. A képzés levelező munkarendben és 

önköltséges finanszírozási formában indul.

Szupervizor-coach szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A szupervizor szakképzettséget megszerzett humán hivatások 

képviselői, művelői számára olyan képzés biztosítása, mely-

ben elsajátíthatják a coaching tartásához szükséges speciális 

ismereteket. Azaz a coach-kompetenciákról és -módszertan-

ról meghatározó és széleskörű ismereteket szerezhetnek, s az 

oktatás során ezek felhasználhatóságáról gyakorlati tapaszta-

latokra is szert tehetnek. A képzés levelező munkarendben és 

önköltséges finanszírozási formában indul.

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (angol, 

magyar, német, történelem)

A részismeretek megszerzésére irányuló képzések célja, hogy 

azok a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre jelentkezni 

szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való 

jelentkezés benyújtásához hiányzik az 50 kreditértékű kredit-

csomagjuk, különböző képzések keretében megszerezhes-

sék azt. A részismereti képzés elvégzésével tehát lehetőség 

nyílik egy újabb tanári szakképzettség megszerzésére. Figye-

lem! A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a peda-

gógus-továbbképzés teljesíthető részismeret megkezdésére 

irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés 

elvégzését igazoló okirattal! 



A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

A veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógiai 

munkában (30 óra) 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok átfogó és a gya-

korlatban is alkalmazható ismereteket szerezzenek a különbö-

ző veszteségélmények, így a szülők válása, az élettér megvál-

tozása, a szülők munkahelyének elvesztése, külföldön munkát 

vállaló családtagok, kriminalizálódott szülők, szektatagság stb., 

és a gyász pszichológiai következményeiről, a veszteségélmé-

nyek pedagógiai kezelésének lehetőségeiről, illetve az azok 

előálló pedagógiai kihívásokról, feladatokról. Fontos célkitűzése 

a képzésnek, hogy olyan kommunikációs és konfliktuskezelé-

si ismeretekkel és készségekkel gazdagodjanak a résztvevők, 

melyek alkalmassá teszik őket a veszteségélménnyel küzdő 

tanulók megfelelő szintű pedagógiai támogatására. A tovább-

képzés mindenekelőtt gyakorlati ismereteket nyújt.

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák 

pedagógiai alkalmazásába (60 óra)

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok és az iskolai ok-

tatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 

őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek, 

valamint az irodalomnak az integratív szemléletű oktatására.

 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

ÚJ KÉPZÉS!
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A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre neve-

lésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők fel-

készítését elősegítő továbbképzés (40 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai ok-

tatásba bekapcsolódó egyéb diplomások (gyógypedagógus, 

mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő, 

szabadidő-szervező stb.) felkészítése a 2013 őszén indult új, 

NAT szerinti munkára a családi életre nevelés területén. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Identitás, befogadás, elutasítás: a külföld és hazai föld viszo-

nyainak megítélése az ókortól napjainkig (20 óra/félév) 

A képzés fő célja, hogy a történelmet oktató tanárok, vagy 

pedagógusok/lelkészek/jogászok, akik a nevelő-oktató mun-

kát, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását a pedagó-

gus munkakörök betöltésére jogosító felsőfokú végzettség 

és szakképzettség birtokában végzik, s a jelzett problematika 

bármely aspektusával szembesülhetnek, átfogó, forrásokra 

épülő áttekintést, továbbá oktatási/nevelő tevékenységük so-

rán is alkalmazható ismereteket szerezzenek egyetemes és 

magyar történeti keretek közt.

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

ÚJ KÉPZÉS!



Személyközpontú művészetpedagógia (30 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai ok-

tatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 

őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területei-

nek oktatására. A képzés levelező munkarendben és önkölt-

séges finanszírozási formában indul.

Vizuális kultúra és vizuális nevelés (60 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai ok-

tatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 

őszén indult NAT szerinti vizuális kultúra, vizuális nevelés egyes 

területeinek oktatására. A képzés saját élmény alapján, gya-

korlati hangsúlyokkal ismerteti meg a képzésben részt vevőket 

a különböző kulturális hagyományok átadásának módjaival. 

A képzés levelező munkarendben és önköltséges finanszíro-

zási formában indul.

Történelemtudományi Doktori Iskola (8 félév)

A Történelemtudományi Doktori Iskola témakínálata, vizsgáló-

dási területe a nemzetközi összefüggésekben elhelyezett 18-

20. századi magyar történelem társadalom-, politika- és had-

történetét öleli fel. A korszakhatáron belül választható témák 

Mária Terézia királynő uralkodásától a Kádár-korszak közepéig 

a magyar társadalom számos nemzetközi, katonai, illetve bel-

politikai konfliktusait hivatottak feldolgozni. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

 DOKTORI KÉPZÉS
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2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Benda Kálmán 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, amely 

várja a normál egyetemi curriculumon felül is érdeklődő hallga-

tókat. A szakkollégium szellemiségében és tehetséggondo-

zó munkájában a református kollégiumok, valamint a francia 

„grandes écoles” hagyományaira épít. A szakkollégium célja, 

hogy olyan elmélyült szakmai ismeretekkel rendelkező közös-

séget hívjon életre, amely elkötelezett a humán kultúra, vala-

mint a keresztény értékek iránt. Az intézmény a 2018/2019-

es tanévben a Bölcsészettudományi Kar képzési kínálatával 

összhangban 8 műhelybe várja az elsőéves hallgatók jelent-

kezését. A normál curriculumon túlmutató minőséget a kis-

csoportos műhelykurzusok, az általános személyiségfejlesztő 

és egészségtudatos gondolkodást erősítő ún. értelmiség-

képző tantárgyak, valamint a szakma neves képviselőiből álló 

oktatói gárda is garantálja. A szakmai kurzusokon túlmenően 

a hallgatók magas szintű idegen nyelvi képzésben is része-

sülnek a választott nyelvből. A 81 fő bentlakására alkalmas, 

jellemzően négy-hat fős apartmanokból álló Horánszky utcai 

épület egyúttal európai szintű lakhatást is biztosít a szakkollé-

gisták számára. A bentlakó státusz mellett azonos kollégiumi 

jogokat biztosító bejáró státusz is választható.

Szakkollégiummal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a www.kre.hu/btk 

oldalon találnak.

 BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET- ÉS
 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM



Hittudományi Kar
(KRE – HTK)

Elérhetőségek:
H-1092 Budapest, Ráday u. 28.

Tel.: +36 1 218 0266 • E-mail: felveteli.htk@kre.hu  

Web: www.kre.hu/htk

Nyílt napok:
2017. december 7. • 2018. február 8.

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap
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Teológia-lelkész osztatlan képzés (12 félév)

A nappali munkarendű református teológia-lelkész szakra a 

Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra ké-

szülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birtokában 

lehet jelentkezni a Zsinati Lelkészképesítő vizsgára. A képzés 

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is 

indul.

Teológia-teológus osztatlan képzés (10 félév)

A nappali munkarendű református teológia-teológus szakra a 

teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású egy-

háztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lelkészképe-

sítő vizsgára nem lehet jelentkezni. A képzés állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Hittanár-nevelőtanár képzés (MA, 10 félév)

Osztatlan egyszakos MA képzés érettségivel és konfirmáció-

val rendelkező református fiatalok részére. A hittanár-nevelő-

tanár szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszi-

chológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt 

ahhoz, hogy a jelöltek mind az általános, mind a középisko-

lákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5–12. évfolyamok 

tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői 

munkát végezhessenek. 

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a 

belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatu-

kat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni 

 OSZTATLAN KÉPZÉSEK



pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka ke-

retében teljesítik. A pedagógiai és pszichológiai tantárgyakat a 

BTK biztosítja számukra. 

Osztatlan szakpáros MA képzés érettségivel és konfirmáció-

val rendelkező református fiatalok részére. A hittanár-nevelő-

tanár szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszic-

hológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt 

ahhoz, hogy a jelöltek mind az általános, mind a középisko-

lákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5–12. évfolyamok 

tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői 

munkát végezhessenek. Emellett választott bölcsészeti szak-

jukon középiskolai tanárként tanítsanak. 

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a 

belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatu-

kat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni 

pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka ke-

retében teljesítik. A pedagógiai és pszichológiai tantárgyakon 
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túl bölcsészeti szakjukhoz kapcsolódó oktatást a BTK bizto-

sítja számukra. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- 

és nevelőtanár) rövid ciklusú tanárképzés (MA, 2 félév)

A képzésre okleveles református lelkészek jelentkezését várjuk.

A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önkölt-

séges finanszírozási formában is indul.

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- 

és nevelőtanár) rövid ciklusú tanárképzés (MA, 4 félév)

A képzésre református hittanoktató (katekéta) szakképzett-

séggel lehet jelentkezni. 

A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önkölt-

séges finanszírozási formában is indul.

Master of Theology (MA, 4 félév) (tervezett képzés, akkreditálás alatt áll)  

A nappali munkarendű, angol nyelvű képzés kizárólag önkölt-

séges finanszírozási formában indul. A szakra olyan angolul be-

szélő hallgatók jelentkezését várjuk, akik a teológiai ismereteik 

elmélyítését szeretnék speciális területeken: bibliai, egyháztör-

téneti, rendszeres teológiai, és gyakorlati teológiai. Jelentke-

zési feltétel: teológia alapképzési szak, hitéleti BA. Választható 

specializációk: egyház és állam, egyház és Izrael, a technikai 

társadalom etikája, Evangélium a marginalizáltak között, ifjúság.

 MESTERKÉPZÉSEK



The English Language Master of Theology degree is designed 

for students who desire to continue theological education to 

enhance their professional competence in specific areas related 

to theology (Biblical Studies, Church History, Systematic or 

Practical Theology). Through the program, students can pursue 

advanced training led by professors of the Theological Faculty 

of the Károli Gáspár University of the Reformed Church. The 

curriculum is two years (4 semesters: 2 semesters of general 

training and 2 semesters of specifications) and completed with a 

written thesis. Completion of the program can enhance ministry 

or provide preparation for a doctoral program. Conditions 

for admission: BA in religious studies or related areas, good 

competence in English. Specialisations: State and Church, 

Church and Israel, Ethics in a Technical Society, Gospel ont he 

Periphery, Youth.
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Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzés 

A képzésre okleveles teológus-lelkész szakirányon végzett 

hallgatók jelentkezését várjuk. A végzettek alkalmasak minden 

olyan munkakör betöltésére, ahol a lelkigondozói feladatoknak 

kiemelt jelentőségük van. A képzés elvégzése után lehetőség 

van arra, hogy a hallgatók klinikai lelkigondozó képzére jelent-

kezzenek. 

Levelező munkarendű képzés, csak önköltséges finanszírozá-

si formában indul.

Lelkigondozói asszisztens 

A továbbképzésre hitéleti képzésben részt vett hallgatókat vá-

runk. A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök 

ellátására, amelyekben a lelkipásztorok felügyelete alatt nehéz 

élethelyzetekben lévőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat lát-

nak el. 

Levelező munkarendű képzés, csak önköltséges finanszírozá-

si formában indul.

Hittudományi Doktori Iskola (8 félév)

A nappali munkarendű doktori képzés magyar, angol és né-

met nyelven is elérhető. Jelentkezni egyetemi teológus, lel-

kész, protestáns teológus, illetve vallástanár oklevéllel lehet. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul.

 DOKTORI KÉPZÉS

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

ÚJ KÉPZÉS!

ÚJ KÉPZÉS!



Tanítóképző Főiskolai Kar
(KRE – TFK)

Elérhetőségek:
H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

Tel.: +36 53 350 885 • Mobil: +36 30 564 9331

H-1042 Budapest, Viola u. 2–4.

Tel.: +36 30 655 8577

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

Nyílt napok:
Nagykőrös: 

2017. december 6. • 2018. február 7.

Budapest: 

2017. december 5. • 2018. február 6.

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap
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Diakónia (keresztyén szociális munka) alapképzési szak 

(7 félév, 1 félév szakmai gyakorlat) (Nagykőrös)

A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felkészült szak-

emberek képzése, diakóniai szolgálat ellátására. Olyan szak-

emberek képzése, akik keresztyén értékekre támaszkodva, 

evangéliumi szellemben képesek a szükséget szenvedő em-

bertársainknak testi, szociális, lelki és spirituális téren hatékony 

segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi problémák okozta 

egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni; együttműködve 

az önkormányzatok, a szociális, az egészségügyi stb. ellátórend-

szerek különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel.  

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Kántor alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kán-

tori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadásá-

ra énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős 

szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gya-

korlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú 

gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés nappali 

és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges 

finanszírozási formában is indul.

Óvodapedagógus alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös, Budapest)

Az óvodapedagógus mesterség, hivatás elmélyítése érdeké-

ben különös gondot fordítunk a személyközi, társas lelkületi 

 ALAPKÉPZÉSEK



kompetenciák fejlesztésére. Segítséget szeretnénk nyújtani a 

pedagógiai diagnosztizálás, a szakszerű képességfejlesztés 

metodikájának elsajátításához. A képzés nappali és levelező 

munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszíro-

zási formában is indul.

Református hittanoktató alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös)

Hallgatóink a képzési idő alatt szerteágazó teológiai ismere-

tekre tesznek szert, szinte minden teológiai tudományágba 

betekintést kapnak, valamint az egyházi szolgálat speciális 

igényeire és körülményeire is igyekszünk felkészíteni növen-

dékeinket. Fontosnak érezzük az egyházzenei és liturgikus 

ismeretek átadását is. A jövőbeni hittanoktatói szolgálat tel-

jesítését segítik a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, ame-

lyeket a keresztyén nevelés értékrendszere szerint adunk elő.  

A hittanoktatói szolgálatra való készülést segítik a hittanoktatás 

elméletével és gyakorlatával foglalkozó tantárgyak, valamint 

az évközi és nyári szakmai gyakorlatok. A képzés nappali és 

levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges 

finanszírozási formában is indul.
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Szociális munka alapképzési szak (7 félév, ebből 1 félév szakmai 

gyakorlat) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felké-

szültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről 

szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a tár-

sadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt 

a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szo-

ciális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi 

környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a 

feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák meg-

előzésére, szakszerű kezelésére. A képzés nappali és levele-

ző munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszí-

rozási formában is indul.

Tanító alapképzési szak (8 félév) (Nagykőrös, Budapest, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képessé-

gek birtokában alkalmasak az iskola 1–4. osztályában vala-

mennyi, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület 

oktatási-nevelési feladatainak az ellátására. A képzés nappali 

és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges 

finanszírozási formában is indul.

Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú 

továbbképzés (4 félév) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű 

német nyelvi képzésen túl alkalmassá válnak a kisgyermekkori 

otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá 

megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyer-



mekek ellátásához szükséges ismeretekkel. A képzés levelező 

munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indul.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

(4 félév) (Nagykőrös)

A képzés célja pedagógusi tevékenység ellátásához szüksé-

ges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyí-

tése a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorló 

pedagógusok gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve 

a képzés során felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve 

az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Választható területei:

• preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia

• szabadidő-szervező

• tehetségfejlesztés

• testi-lelki egészség védelme

• gyakorlatvezető óvodapedagógus

• gyakorlatvezető tanító

• család- és gyermekvédelem

A képzés levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási 

formában indul.

Részismereti képzés

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek 

birtokában alkalmasak az iskola 1–6. osztályban a meglévő ta-

nítói oklevelük alapján kapott legalább egy műveltségi területen 

túl, további műveltségterületek oktatási-nevelési feladatainak 

ellátására. A képzés önköltséges finanszírozási formában indul.
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A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi Re-

formátus Egyház egyik felsőoktatási intézménye, a Pápai Re-

formátus Kollégium tagintézménye. 

Történelmi örökségünkből fakadóan elsősorban a Dunántúli 

Református Egyházkerület területén lévő gyülekezetek leg-

magasabb szintű szellemi központjaként kívánunk működni, 

figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátussá-

gának a reformáció évszázada óta ápolt, közös lelki-szellemi 

örökségét is. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológusok, 

lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és tovább-

képzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. bolognai 

rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben 

(BA), illetve szakirányú továbbképzésben folyik Akadémiánkon 

az oktatás. Rendszerünk biztosítja a felsőoktatási intézmények 

közötti átjárás lehetőségét. 
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Szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett oktatói és kuta-

tói karral, intézetek és kutatóközpontok megalapításával igyek-

szünk hivatásunkat betölteni. Gazdag teológiai szakkönyvtár, 

modern oktatástechnikai eszközök és multimédiás segédletek 

állnak a hallgatók rendelkezésére. 

Szeretettel bátorítjuk református testvéreinket, hogy ismerked-

jenek meg a Teológiánkon folyó munkával! Akik pedig elhívást 

kaptak arra, hogy lelkipásztorként, hittanoktatóként kísérjék, 

segítsék a gyermekek, fiatalok és felnőttek lelki életét, istenke-

resését, megtérését, Krisztust követő közösségi életét, jöjje-

nek hozzánk, készüljenek fel erre a szolgálatra.

Jézusé minden hatalom mennyen és földön. 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet” 

(Mt 28,19).

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzési szak

Már tanítói vagy tanári végzettségűek számára meghirdetett 4 

féléves szak, amelynek keretében a pedagógiai ismeretekhez 

a teológiai és módszertani kiegészítéseket tanulhatják meg a 

hallgatók, hogy a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói mun-

kát végezzenek. A szakirányú továbbképzési szak esetében 

az oklevél kiadásának nyelvi előfeltétele nincs.

 SZAKOK ÉS SZAKIRÁNYOK



Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak – katechéta 

(református hittanoktató) szakirány (BA)

A 6 féléves alapképzés keretében hallgatóink olyan képzést 

kapnak, amely feljogosítja őket arra, hogy iskolai és gyüleke-

zeti keretben, a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói mun-

kát végezzenek. A katechéta szakon lehetőség van a kötelező 

előadások hétvégi megtartására is, segítve azokat, akik mun-

ka mellett vagy másoddiplomás képzésként végzik a szakot. 

Az oklevél kiadásának előfeltétele egy középfokú (állami „C” 

típusú vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga megléte.

Református teológia szak – teológus szakirány (MA)

A 10 féléves osztatlan képzés (MA) során hallgatóink felső-

fokú teológiai tudásra tehetnek szert, akik ily módon igénye-

sebben, a Bibliához és hitvallásainkhoz hűségesebben vé-

gezhetik („világi”) munkájukat. A diploma nem jogosít fel lel-

készi szolgálat végzésére. Az oklevél kiadásának előfeltétele, 

hogy a hallgató angol, német, holland vagy francia nyelvből 
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középfokú (állami „C” típusú vagy azzal egyenértékű) nyelv-

vizsgával rendelkezzék.

Református teológia szak – lelkész szakirány (MA)

12 féléves osztatlan képzésünkre (MA) olyan érettségizett 

református nőket és férfiakat várunk, akik elhívást éreznek a 

református lelkészi szolgálatra. Hallgatóink az utolsó 2 sze-

meszter során gyakornokként, felkért szakoktató lelkészek 

felügyelete mellett, a tanintézettel folyamatosan konzultálva 

teljesítik tanulmányi feladataikat. 

Jó tanulmányi előmenetelű hallgatóink számára felkínáljuk a 

külföldi tanulmányok folytatásának lehetőségét többek között 

egyházi ösztöndíjpályázatok és az Erasmus+ program kereté-

ben, amelyben intézményünk 2014 óta vesz részt. 

Az oklevél kiadásának előfeltétele, hogy a hallgató angol, né-

met, holland vagy francia nyelvből középfokú (állami „C” típusú 

vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkezzék.

Mivel a diploma megszerzésének feltétele egy középfokú 

nyelvvizsga, minden hallgatónak 4 féléven át ingyenes nyelv-

oktatást biztosítunk az alábbi nyelvek egyikéből: angol, német, 

holland, francia. Ezen kívül minden teológia szakos hallgató 

kötelezően tanulja a görög, héber, latin nyelvet.

 NYELVOKTATÁS



Az Akadémia épületében nyolc tanterem és két 300, illetve 

60-70 fős előadóterem használható órák tartására és kon-

ferenciák szervezésére. Az oktatást interaktív tábla, vetítő és 

modern számítógépállomány segíti. Az intézeti könyvtárak 

egyenként 2-5 ezer könyvvel rendelkeznek. A Pápai Refor-

mátus Gyűjtemények 40 ezer kötetes teológiai gyűjteménye, 

valamint az ATLA adatbázis is a hallgatók rendelkezésére áll. 

A korszerűen kialakított és igényesen berendezett kollégiumi 

szobáinkban minden hallgató részére tudunk kollégiumi el-

helyezést biztosítani. A kétágyas, fürdőszobás fiúszobákhoz 

szintenként közösségi konyha tartozik; a fürdőszobás, két-, 

illetve háromágyas leányszobák nagy része pedig galériás, 

mini-konyhával felszerelt garzon.

 AZ AKADÉMIA FELSZERELTSÉGE,
 KOLLÉGIUM



PRTAPápai Református Teológiai Akadémia

77

Az Akadémia épületében található konditermet mind a diákok, 

mind a munkatársak ingyen használhatják, a kikapcsolódni 

vágyóknak pedig az új klubszoba áll rendelkezésére. A hallga-

tóknak uszodabérletet biztosítunk a helyi uszodába, a Kollégi-

um gimnáziuma pedig lehetővé teszi a tornaterem használatát 

a focizni szeretők számára.

Az épületben mozgássérültek által is használható lift található 

az öt szint akadálymentes megközelítése érdekében. A bejá-

ratok szélessége kerekesszékek számára is megfelel.

A Teológiai Akadémia közössége, tanárok és diákok közös 

szolgálatával a tanév minden napját reggeli áhítattal kezdi. 

Szerda esténként ún. „otthonóra” keretében tekintjük át a lel-

kipásztori hivatás kérdéseit. A lelki-szellemi feltöltődésre alkal-

mat adó csendesnappal kezdődik és zárul a tanév. Vasárna-

pokon hallgatóink ún. teológus napon szolgálnak a Dunántúl 

gyülekezeteiben, sátoros ünnepeken ünnepi követekként (le-

gátus) hirdetik az Igét a szószékekről. Rendszeresen tartunk 

(modern) zenés áhítatot, illetve olyan istentiszteleteket, ahol 

hallgatói énekkarunk szolgál.

A hétköznapokon hallgatóink a város kórházában tartott isten-

tiszteletekkel, hajléktalanok közötti misszió segítésével vesz-

nek részt a gyülekezet szolgálatában. A Pápai Református 

Kollégium Gimnáziumával együttműködve folyik az „osztály-

teológusi” szolgálat. 

A hallgatók érdekeinek képviseletén túl a HÖK irányítja a diá-

kokat érintő legfontosabb események lebonyolítását. Minden 

 DIÁKÉLET



tanév kezdetén gólyatábort szervez az elsőéves hallgatóknak. 

Hagyománnyá vált a vidám Mikulás-est és a szemesztervégi 

deáklakoma. 

Az alkalmassági vizsga során nincs tételes tantárgyi vizsga; 

a Bizottság a jelentkezőknek a Szentírás tanítása és a refor-

mátus hitelvek iránti elkötelezettségéről, a választott szakirány 

iránti elhivatottságáról és a református gyülekezet életébe való 

beágyazottságának mértékéről igyekszik meggyőződni. A fel-

vételi kérelmeket saját jelentkezési lapunkon kérjük benyújta-

ni, amely a Rektori Hivatalban, illetve honlapunkon érhető el.  

A MAB által (2015/2/VIII/1. sz. határozattal) akkreditált képzé-

seink a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve a magyar 

és külhoni lelkészképző intézetekben megszerezhető diplo-

mákkal egyenértékű végzettséget adnak hallgatóinknak.

Nyílt nap:
2017. november 29. 

Elérhetőségek:
8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.

Tel.: +36 89 312 331, +36 30 748 1620 (református flotta)

Fax: +36 89 510 974 • E-mail: rektori@prta.hu

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK
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„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jelenések 14,7)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldetésének 

célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teo-

lógusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat. ,,A Sáros-

pataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi 

és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, 

több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nem-

zet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. …

Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak 

a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen 

régiójának magyar református egyházaiért is… Mindezzel Isten 

dicsőségét, Egyházunk építését, magyar népünk javát szeret-

nénk munkálni.” (Részletek a Küldetésnyilatkozatból)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége 

szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hittanoktatói vagy 

más egyházi hivatást szeretnének választani.
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• korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudomány-

művelést,

• gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,

• valamint hallgatók és oktatók között családias közösséget 

talál.

A kor és a tudományos munka követelményeinek megfelelő 

személyi és magas színvonalú tárgyi feltételek között folyik az 

oktatás az intézmény különböző szinteken meghirdetett szakjain.

Református teológia osztatlan mesterképzési szak (nappali 

tagozat, 10 félév)

Teológia szakon a református teológia tudományának magas 

szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítés-

sel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 160 000 Ft/félév 

Református teológia osztatlan mesterképzési szak – lelkész 

szakirány (nappali tagozat, 12 félév)

A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református 

lelkészeket képzünk, akik oklevelük birtokában jelentkezhet-

nek a zsinati egységes lelkészképesítő vizsgára (ELV), ahol lel-

készi oklevelüket megszerezve a református egyház választ-

ható lelkészei lesznek. 

 INTÉZMÉNYÜNKBEN

 MESTERKÉPZÉSI SZAKOK



A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 160 000 Ft/félév.

Teológia mesterképzési szak (levelező tagozat, 4 félév)

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tu-

dományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcso-

lódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezeté-

sébe. Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat 

további tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális 

egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a 

mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén 

művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai specifiku-

mait helyezi előtérbe. Választható specializációk:

• keresztyén etika specializáció,

• keresztyén művelődéstörténet specializáció.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 115 000 Ft/félév. 
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Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (nappali, 

levelező és beregszászi kihelyezett tagozat, 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipász-

tori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk.  

A szak célja olyan felkészült református gyülekezeti tagok kép-

zése, akik a katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtoká-

ban alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis 

gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs 

szakirányon szerzett ismeretek birtokában a lelkipásztor irá-

nyítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus 

cselekmények vezetésére, karitatív-kulturális tevékenységek 

végzésére.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 130 000 Ft/félév (nap-

pali), 115 000 Ft/félév (levelező).

Református közösségszervező alapképzési szak (levelező 

tagozat, 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése fo-

lyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és 

kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készsé-

geik birtokában képesek irányítani és szervezni. Választható 

specializációk:

• egyházi művelődésszervező,

• diakóniai szakismeretek,

• roma közösségszervező és

• himnológia.

 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK



A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 115 000 Ft/félév.

Szociális munka alapképzési szak – a Miskolci Egyetem-

mel közös képzés (levelező tagozat, 7 félév)

A nem hitéleti szak célja olyan szociális munkás szakemberek 

gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatko-

zó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, 

etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában ké-

pesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődle-

gesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen 

értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlen-

ségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a 

demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében 

történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka vég-

zésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó 

hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az eu-

rópai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasz-

tott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek 
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tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Választ-

ható specializációk:

• szociális munka a kapcsolati erőszak terén.

• szociális munka a munkanélküliek körében.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke: 150 000 Ft/félév.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia öt szakirányú 

továbbképzést kínál lelkipásztoraink, egyházi alkalmazottaink 

és intézményeink igényeit mérlegelve:

Egyházi kommunikáció (4 félév)

A képzés különösen alkalmas a hitéleti tevékenységet aktívan 

gyakorló lelkészek, asszisztensek, intézményi munkatársak, 

közösségvezetők széleskörű és gyakorlati kommunikációs 

készségeinek professzionalizálására. 

Bibliai gazdálkodás (4 félév)

A képzés célja, hogy a hallgató megismerje a gazdasági gon-

dolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, mi-

közben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a 

gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelménye-

ket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI 
 SZAKOK



Biblia-alapú lelkigondozó (2 félév)

A képzés keresztény szellemű, bibliai alapelvekre épülő lelki-

gondozásra nyújt emelt szintű lelkigondozói szakképesítést.

Pasztorálpszichológia (4 félév)

A képzés célja a pszichológiai ismeretek megalapozása, gya-

korlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény 

spiritualitás bázisán. A szociális és civil-szektor, valamint az 

ifjúság-védelem területén olyan elkötelezett és elhivatott szak-

emberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendel-

keznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan bele-

illeszkedjék az e területen meghonosodott, ezen tevékenysé-

geket megjelenítő hazai struktúrákba.

Keresztyén hospice lelkigondozó (4 félév)

A képzés célja olyan biblikus szemléletű lelkigondozók kép-

zése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan, terminális állapotban 

lévő betegek és hozzátartozóik lelki támogatására.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzés (4 félév)

Alap- vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egye-

temi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettséggel, to-

vábbá református konfirmációval és református egyháztagsággal 

rendelkezők számára. A képzés célja olyan szakemberek képzé-

se, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati mód-

szereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek 

birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói felada-

tok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában.
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A szakirányú továbbképzések csak önköltséges finanszírozási 

formában indulnak. Az önköltség mértéke: 90 000 Ft/félév.

A Szociális munka alapképzési szakra kizárólag a központi fel-

vételi eljárásban lehet jelentkezni.

A hitéleti képzésekre történő jelentkezéshez az intézmény sa-

ját jelentkezési lapját kell használni. Jelentkezési lapot írásban 

vagy telefonon lehet igényelni (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; 

tel.: +36 47 312 947; e-mail: srta@tirek.hu) vagy letölteni a 

srta.hu/jelentkezesi-lapok oldalról.

A jelentkezési lapot és a kért mellékleteket az intézmény fenti 

címére kell eljuttatni. A felvételi eljárás díja 4000 Ft, a felvételi 

előtti regisztráció alkalmával fizethető be.

A hitéleti mester- és alapképzési szakokra a jelentkezés határ-

ideje: 2018. április 20. A szakirányú továbbképzési szakokra 

pedig: 2018. augusztus 17.

A felvételi alkalmassági elbeszélgetés időpontja:

• az osztatlan mesterképzésre jelentkezőknek: 2018. április 27.

• az alapképzésekre jelentkezőknek: 2018. április 28.

 JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI 
 ALKALMASSÁGI VIZSGA
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