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Az intézmény története
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az 1538 óta működő Debreceni Református
Kollégium tagintézményeként a hittudományok és az egyházi értelmiségképzés egyik
meghatározó, magyarországi központja.
A 16. század derekára reformátussá vált Tiszántúl egyházi központja Debrecen lett, a
régió lelkész- és tanítóképzésének feladatát pedig a város iskolája látta el. Nyugat-európai
egyetemeket megjárt tanárainak, kiterjedt vidéki iskolahálózatának, valamint a város és az
erdélyi fejedelmek támogatásának köszönhetően a Kollégium a 17. századra országos
jelentőségű intézménnyé vált. A Kollégium a szegények iskolájaként biztosította az alsóbb
társadalmi rétegek művelődését, támogatta társadalmi felemelkedését; egykori diákjai között
jeles tudósok és tudományszervezők mellett ott találjuk a magyar művelődéstörténet számos
meghatározó jelentőségű személyiségét, költőjét, íróját, gondolkodóját.
Az akadémai lelkészképzés, a tanszékek számának fokozatos emelkedése mellett, 1820ban ötéves képzéssé bővült: a két évfolyamos teológiai szakképzés egy hároméves filozófiai,
alapozó tagozatra épült. Az 1850-es évekig visszanyúló előzmények után a Kollégium
fenntartója, a Tiszántúli Református Egyházkerület 1892-ben határozta el, hogy a teológiai
akadémia (azaz fakultás) mellett egy önálló jogakadémiát is felállít. A tanítóképzés már
korábban, 1855-ben különvált a lelkészképzéstől, majd 1959-től egy új, állami fenntartású
intézmény keretei között folyt tovább. A tanítóképző intézet 1976-ban főiskolai rangot kapott,
1990-ben pedig fölvette a Kollégium egykori diákja, Kölcsey Ferenc nevét. A főiskola 1993ban került vissza a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásába, majd 2011-ben a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel egyesülve visszatért a Kollégium keretei
közé.
Az 1850-es évekig visszanyúló előzmények után a Kollégium fenntartója, a Tiszántúli
Református Egyházkerület 1892-ben határozta el, hogy külön tanári karral és dékán vezetése
alatt egy önálló jogakadémiát is felállít. A teológiai és jogi akadémia egészen 1912-ig, az
állami egyetem megalakulásáig fennmaradt. A tanítóképzés 1855-ben vált külön a
lelkészképzéstől, majd 1959-től egy új, állami fenntartású intézmény keretei között folyt
tovább. A tanítóképző intézet 1976-ban főiskolai rangot kapott, 1990-ben pedig fölvette a
Kollégium egykori diákja, Kölcsey Ferenc nevét. A főiskola 1993-ban került vissza a
Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásába, majd 2012-ben beolvadt a Debreceni
Református Hittudományi Egyetembe. Debrecenben ezzel a tanítóképzés visszatért a
Kollégium keretei közé.
A Debrecenben 1912-ben megalapított állami egyetem (ma: Debreceni Egyetem) a
Református Kollégium akadémiai tagozataiból szerveződött, és központi épületének
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megépítéséig, 1932-ig helyileg is a Kollégiumban került
elhelyezésre. A teológiai akadémia az állami egyetem egyik karává alakult, és 1932-ben a
Kollégiumból át is költözött az egyetem épületébe. Innen 1949-ben, a kommunista
államhatalom nyomására költözött vissza a Református Kollégiumba, majd 1950-ben kivált a
Debreceni Egyetemből, és Debreceni Református Theologiai Akadémia néven ismét önálló,
egyházi fenntartású intézménnyé vált. Az Akadémia – doktoráltatási jogának és történelmi
előzményeinek megfelelően – egyetemi rangú felsőoktatási intézmény maradhatott, 1993 óta
pedig, mint államilag elismert és akkreditált, egyházi fenntartású egyetem, Debreceni
Református Hittudományi Egyetem (DRHE) név alatt működik tovább.

Az intézmény általános jellemzői
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő
Debreceni Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református
Egyházkerület által fenntartott és a Magyar Református Egyház szolgálatában álló oktató,
nevelő és tudományművelő intézmény. Küldetése Jézus Krisztus elhívásán alapul, aki
szolgálatába hívja és munkába állítja az övéit.
Egyetemünk tanbeli kérdésekben a Szentírás alapján áll, önmagára nézve kötelezőnek
ismeri el a Magyarországi Református Egyház hitvallásait, Alkotmányát, törvényeit és zsinati
határozatait. Oktatóitól, dolgozóitól és hallgatóitól elvárja a református egyház hitelveinek és
érdekeinek tiszteletben tartását, valamint a keresztyén értékrenddel összeegyeztethető
életfolytatást.
Egyetemünk elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a
Magyar Református Egyház számára. További feladata olyan teológusok és világi
szakemberek felkészítése a magyar társadalom és kulturális intézményrendszer számára, akik
a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek
hitelesen 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 sajátosságainak ápolása és megőrzése
mellett végzi. Felsőfokú/felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket,
osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat.
Képzési programjaiban érvényesíti az állami jogszabályokat, a Magyarországi Református
Egyház rendelkezéseit, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.
Református elkötelezettsége mellett egyetemünk a magyar nemzet és az egyetemes
keresztyén anyaszentegyház egészének szolgálatában áll, szüntelenül kész a keresztyén
felekezetekkel való ökumenikus párbeszédre, felsőoktatási intézményeikkel a szakmai
kapcsolatok ápolására, kész a nem keresztyén világvallásokkal és eszmerendszerekkel
folytatott dialógusra, a velük való testvéri közösség gyakorlására. Őrzi, ápolja és tovább
gazdagítja a Debreceni Református Kollégium hagyományait, a Kollégiumból kinőtt
Debreceni Egyetemmel pedig széleskörű együttműködésre törekszik.
A DRHE jelenleg két, részben kari hatáskörökkel is rendelkező intézettel és tizenkilenc
tanszékkel rendelkezik. Egyetemünk osztatlan, alap, mester és doktori, valamint felsőfokú
szakképzésein a református lelkészképzés mellett teológusok, további egyházi alkalmazottak,
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tanítók, könyvtáros szakemberek, valamint egyéb világi
értelmiségiek képzését végzi. Az intézménynek jelenleg közel 60 főállású oktatója és mintegy
800 hallgatója van.

Képzési portfolió
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen összesen hat különböző képzési területen
folyik az oktatás: hitéleti képzések, pedagógusképzés, társadalomtudományi képzés,
bölcsészettudományi képzés, FSZ – művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport,
FSZ/FOSZK – szociális szolgáltatások szakmacsoport.
A képzési szintet tekintve egyetemünkön felsőfokú/felsőoktatási szakképzés, főiskolai
szintű képzés, egyetemi szintű képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú
továbbképzés, valamint PhD képzés folyik.
Ezeken a képzési területeken jelenleg az alábbi szakokat, képzéseket indítjuk, az alábbi
munkarendekben és létszámokkal:
Szint
Szakirányú
továbbképzés

Felsőoktatási
szakképzés
Alapképzés (BA)

Képzés
Drámapedagógia területen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirány
Fejlesztőpedagógus
Pedagógus szakvizsga
Szociális és ifjúsági munka
Katekéta–lelkipásztori munkatárs (református
hittanoktató)
Református kántor
Tanító

Informatikus könyvtáros
Mesterképzés (MA)

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
Hittanár–nevelőtanár

Osztatlan
mesterképzés (O)

Teológia
Teológia – lelkész szakirány
Hittanár–nevelőtanár szak

PhD képzés

Szervezett doktorképzés

Munkarend
E
E
E
N
L
N
L
N
L
N
E
L
N
L
N
L
N
L
N
N
N
L
N
L

Intézményi
kapacitás
30
30
30
50 fő
40 fő
15 fő

120 fő

40 fő
60 fő
60 fő

60 fő
30 fő
30 fő
2 fő
15 fő
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Valamennyi alapképzési szakunkra tudunk mesterképzést építeni – ez alól jelenleg csak a
tanító szak jelent kivételt, ám az osztatlan tanárképzésre való közeli átállással 2015 őszétől is
lehetőség lesz intézményünkön belül mesterfokozatig tovább folytatni a tanulmányokat.
Néhány kis létszámú szakunkat csak levelező munkarendben tudjuk indítani, míg más
képzéseinket az oktatói kapacitások végessége miatt nem tudjuk levelező formában hirdetni.
Hitéleti osztatlan képzéseinket a fenntartó elvárásainak megfelelően csak nappali képzési
formában hirdetjük.

HITÉLETI KÉPZÉSEINK
Doktori Iskola (6 félév)
Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik egyetemi vagy mesterképzési
oklevél birtokában a hittudományok területén doktori (PhD) fokozattal záruló posztgraduális
tanulmányokat és tudományos kutatómunkát szeretnének végezni. Az ökumenikusan nyitott
képzés levelező, valamint állami ösztöndíjjal támogatott nappali tagozaton folyik.
Református teológia mesterszak (10 félév)
A tíz féléves képzésben az intézmény olyan református értelmiségi egyháztagokat képez, akik
a teológia tudományának magas szintű művelésével szolgálják a Magyar Református
Egyházat. A szak egységes, osztatlan képzésként működik, a kiadott diploma lelkészi
szolgálatra nem jogosít. Nappali képzés.
Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (12 félév)
A református teológia szakra épülő szakirányon egyetemünk elkötelezett református lelkészek
képzését végzi a Magyar Református Egyház számára. Az osztatlan mesterképzés ideje 12
félév, amelynek 11–12. félévét a hallgatók összefüggő szakmai gyakorlatként (segédlelkészi
év) gyülekezetekben, az egyetem által felkért szakoktatók irányításával teljesítik. Az egyházi
alkalmazás feltétele a diploma megszerzése, valamint a zsinati lelkészképesítő vizsga
teljesítése. Nappali képzés.
Református kántor alapszak (BA, 6 félév)
A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a református gyülekezeti kántor szolgálatára,
felvértezve őket az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, a szükséges
hangszertudással, valamint mindazokkal a pedagógiai kompetenciákkal, amelyek lehetővé
teszik a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást. Nappali képzés.
Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta szakirány (BA, 6 félév)
Az alapképzési szakon református hittanoktatókat képzünk a közoktatás 1–8. osztálya
számára. Végzett hallgatóink tanulmányaikat a hittanár–nevelőtanár mesterszakon
folytathatják, megszerezve a képesítést a középiskolai (9–13. osztály) hittanoktatásra is.
Nappali képzés, melyet alkalmanként levelező munkarendben is meghirdetünk.
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Hittanár–nevelőtanár mesterszak (MA, 5 félév)
Ez a hitéleti tanárképzési mesterszak református vallástanárokat (hittanár–nevelőket) készít
fel a közoktatásban hittanoktatásra (5–13. osztály), valamint a kollégiumi/diákotthoni nevelői
munkára. A képzés a Debreceni Egyetem Tanárképző Intézetével együttműködésben valósul
meg. A jelentkezés feltétele nem hitéleti alapdiploma esetében legalább 50 kreditnyi teológiai
részismereti képzés előzetes teljesítése. Nappali és 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
mentálhigiénés munkakörökre készít fel. A szervezetfejlesztési szakirány az 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
teológiai részismereti képzés előzetes teljesítése. Nappali és levelező képzés.
Teológia minor részismereti képzés (3 félév)
Ez a részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul: A felsőoktatási végzettséggel már
rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett
tanúsítvány birtokában nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzéseinkre. Ez a levelező képzés nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

NEM HITÉLETI KÉPZÉSEINK
Tanító szak (BA, 8 félév)
Egyetemünk a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jogutódjaként a tanítóképzés
terén meghatározó szerepet játszik a régióban, de eredményeinket a szakma országosan is
elismeri. A nappali és esti munkarendben meghirdetett képzésen hallgatóink felkészülhetnek
az általános iskola alsó tagozatában (1–4. osztály) való tanításra, választott műveltségi
területük tantárgyát pedig a közoktatási intézmények 5–6. osztályában is oktathatják. A
pedagógiai gyakorlatok helyszínét, kiváló szakoktatókkal, az egyetem közelében működő
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola biztosítja.
Informatikus könyvtáros szak (BA, 6 félév)
Magyarországon elsők között, 1963-ban jogelőd intézményeinkben indult el a felsőfokú
könyvtáros-képzés. Az alapszakon megszerezhető szakmai ismeretek nemcsak a magyar
könyvtári rendszer bármely típusú könyvtárában teszik keresett szakemberekké a végzett
hallgatókat, de olyan egyéb területeken is, amelyek a magyar kulturális örökséget gondozzák.
Nappali és esti képzés.
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés –
ifjúságsegítő szakirány (FOKSZ, 4 félév)
A képzés célja, hogy hallgatóinkat felkészítse az alábbi feladatokra: a gyermek és ifjúsági
korosztály körében fejlesztő, támogató, segítő tevékenység végzése szociális, közművelődési
és pedagógiai területen, információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenység végzése, a
gyermekek és fiatalok öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékenységének
elősegítése. Nappali és esti képzés.

