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II.A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A tanév időbeosztása
10. §
(1) Az oktatás féléves rendszerben folyik, a tanév egy őszi félévből és egy tavaszi félévből áll.
A DRHE képzéseit hétfőtől szombatig szervezi. Intézményi rendezvények (egyetemi,
közgyűlések, évnyitók, évzárók, csendes napok stb.) valamint az egyházi alkalmazott
képzésekhez kapcsolódó tanulmányi kötelezettségek vasárnap és egyéb munkavégzés nélküli
napokon is szervezhetők.
(2) A félévnek két része van: a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak. A szorgalmi időszak
hossza mindkét félévben 13-15 hét, a vizsgaidőszaké legalább 6 hét. A tanév időbeosztását
(határnapok) évenként a Szenátus állapítja meg.
(3) A szorgalmi időszak első hete a regisztrációs hét, amely a beiratkozásra, a regisztrálásra és
a kurzusok felvételére, továbbá a (fél-)évkezdő és a csendes napok lebonyolítására szolgál.
Ezen a héten oktatás nincs. A szorgalmi időszak első három hete a regisztrációs időszak,
amelynek második és harmadik hetében – az oktatással párhuzamosan, jelen szabályzat
keretei között – van lehetőség a regisztrálásra és a tantárgyfelvételre. A vizsgaidőszak utolsó
hete a sikertelen vizsgák megismétlésére és a javítóvizsgákra van fenntartva.
(4) Karácsony, Virágvasárnap, Nagypéntek, Húsvét, a Mennybemenetel ünnepe, Pünkösd,
valamint a Reformáció ünnepe, mint egyházi ünnep, tanítási szünnapok, ezeken a napokon az
oktatás és a vizsgáztatás szünetel. Az egyházi ünnepek a DRHE-n – az egyházi alkalmazott
képzések keretében teljesítendő szakmai gyakorlatoktól eltekintve – tanítási szünnapok és
munkavégzés nélküli napok.
(5) A rektor tanévenként az őszi és tavaszi szüneten, valamint a legációs héten és a (4)
bekezdésben felsorolt egyházi ünnepeken túl legfeljebb 3 nap oktatási szünetet engedélyezhet.
(6) A levelező, az esti tagozatos hallgatók külön konzultációs rend szerint járnak a
foglalkozásokra. A konzultációs rendet az adott szakért felelős intézet vezetője köteles
összeállítani, és azt legkésőbb az adott félév regisztrációs hetének végéig a hallgatókhoz
eljuttatni.

A félévenkénti regisztráció és a tantárgyak felvételének rendje
11. §
(1) A hallgató köteles tanulmányai folytatásának vagy tanulmányai szüneteltetésének
szándékát az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszeren keresztül jelezni. Ezt legkésőbb
a regisztrációs hét végéig, levelező és esti tagozaton pedig az első konzultáció napján köteles
megtenni. Az a hallgató, aki az oktatási rektorhelyettes engedélyével a vizsgaidőszakon kívüli
időben vizsgázott, az utolsó sikeres vizsgát követő 2 munkanapon belül külön engedély nélkül
regisztrálhat.
(2) A regisztrációs időszak során a hallgató
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a) az elektronikus nyilvántartó rendszerben pontosítja a beiratkozás során rögzített,
időközben megváltozott adatait,
b) elektronikusan felveszi a tantárgyakat,
c) az illetékes Tanulmányi Osztályon érvényesítteti diákigazolványát.
(3) A tantárgyfelvétel menete részletesen:
a) A tanszékek által meghirdetett kurzusok és a tantárgyfelosztás alapján a
nappali/esti/levelező tagozatos hallgatóknak az illetékes Tanulmányi Osztály
elkészíti az órarendet, és azt legkésőbb a szorgalmi időszak kezdetéig a hallgatók
számára is nyilvánosságra hozza. Az órarend összeállításánál figyelembe kell
venni, hogy az adott félévre ajánlott kötelező szakmai kurzusok ne ütközzenek
egymással. A kurzusok időpontja és helyszíne a regisztrációs héten kizárólag az
oktatási rektorhelyettes engedélyével módosítható.
b) A szorgalmi időszak első hetén oktatás nincs, ez a hét a regisztráción túl a
tantárgyak kurzusainak az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben
történő felvételére szolgál.
c) A szorgalmi időszak második hetében reguláris oktatás van, de az elektronikus
tanulmányi nyilvántartó rendszer még nyitva áll a kurzusok limitjeinek
módosítására, valamint – szolgáltatási díj fejében – a hallgatói regisztrációra,
tantárgyfelvételre és a tantárgyfelvételek módosítására.
d) A szorgalmi időszak harmadik hetében – szolgáltatási díj fejében – már csak azok
a hallgatók regisztrálhatnak és vehetnek fel tantárgyakat, akik két, egymást követő
passzív félévről térnek vissza, és akiknek erre vonatkozó, írásbeli kérelmét az
oktatási rektorhelyettes jóváhagyja.
e) A leckekönyvet a hallgató a szorgalmi időszak utolsó hetében az illetékes
Tanulmányi Osztályról kikéri, és abba a felvett tantárgyakat az elektronikus
tanulmányi nyilvántartó rendszerrel egyezően beírja.
f) A leckekönyvet a hallgatónak a vizsgaidőszak végéig le kell adnia az illetékes
Tanulmányi Osztályon.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerint felvett tantárgyak kreditértéke egy adott félévben nem lehet
több mint a mintatantervben szereplő átlagos félévi érték + 10. A 40 kredit feletti
tárgyfelvételt egyedi elbírálás alapján – kizárólag külföldi részképzésben teljesített kreditek
befogadása alapján vagy végzős hallgató esetében – az oktatási rektorhelyettes
engedélyezheti.
(5) A következő félévben meghirdetendő tantárgyak és kurzusok jegyzékét az elkészített
tantárgyfelosztásnak megfelelően az előző félévben november 30-ig, illetve április 30-ig
írásban a tanszékek elkészítik, és eljuttatják az illetékes intézet vezetőjének. Az intézetvezetők
a szükséges ellenőrzést és egyeztetést követve a véglegesített jegyzéket egy héten belül
továbbítják az oktatási rektorhelyettesnek.
(6) A létszámra és órarendre nézve a kötelező szakmai tantárgyak felvehetőségét minden
olyan hallgató számára biztosítani kell, aki azt a mintatantervben rögzített félévben kívánja
felvenni.
(7) A diákigazolvánnyal már rendelkező hallgató az igazolványt érvényesítő matricát a
tantárgyfelvétel lezárása után kapja meg, ha ténylegesen vett fel tantárgyat.
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Tanulmányi foglalkozások
13. §
(1) A tantárgyi programok követelményének teljesítését a DRHE különböző tanulmányi
foglalkozások megtartásával segíti. Formái: előadás, konzultáció, szeminárium, gyakorlat,
szakmai gyakorlat.
(2) A tanórák munkanapokon, a nem hitéleti szakokon a Kölcsey Ferenc Református
Gyakorló Általános Iskola csengetési rendjéhez igazodva, a hitéleti szakokon a rendszeres
közös alkalmak rendjéhez igazodva, minden egész órakor kezdődhetnek.
(3) A tanórák foglalkozások időtartama 45 perc. Egymás után szünet nélkül – szakmai
gyakorlat kivételével – legfeljebb két tanóra tartható.
(4) Az oktató a meghirdetett kötelező tantárgyakat a kurzust felvevő hallgatók létszámától
függetlenül köteles megtartani. A meghirdetett szabadon választható és értelmiségi
tantárgyakat az oktató akkor köteles megtartani, ha azt hitéleti szakokon legalább 5, nem
hitéleti szakokon legalább 10 hallgató felvette.
(5) A nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatók órarend szerinti óráinak
megtartására a szorgalmi időszakban, lehetőleg pénteken 13.00–18.00 óra és szombaton 9.00–
16.00 óra között kerül sor.
(6) Előadásokról való hiányzás miatt a hallgató a felvett tantárgyat nem teljesítette, ha a
hiányzás mértéke meghaladja a 4 heti óraszámot.
(7) Gyakorlati jellegű tantárgyak foglalkozásairól (szemináriumok, nyelvórák stb.) való
hiányzás miatt a hallgató a felvett tantárgyat nem teljesítette, ha a hiányzás mértéke
meghaladja a 3 heti óraszámot.
(8) Amennyiben a hallgatónak az adott félévben az órarendbe be nem épített egyéni
hospitálást vagy gyakorlatot kell teljesítenie, a megengedett hiányzás mértéke a heti
óraszámmal növelhető.
(9) A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatokról való hiányzás (hospitálás, oktatási gyakorlat,
legáció, évközi gyülekezeti gyakorlat stb.) az adott félév keretében nem pótolható. A tanítói
gyakorlati képzésről való, legfeljebb kétszeri távolmaradás esetén a pótlás feltételeit az
illetékes gyakorlatvezető határozza meg. A pótlás csak az adott félévben lehetséges.
(10) Rendkívüli esetben (hosszan tartó betegség, hivatalos távollét, vendéghallgatói távollét,
külföldi résztanulmányok stb.) az oktatási rektorhelyettes a tanszékvezető javaslata alapján
engedélyt adhat arra, hogy a hallgató túllépje a hiányzás engedélyezett mértékét.
(11) Ha a hallgató a kötelező foglalkozásokon nem tud részt venni, rendkívüli esetben
(hosszan tartó betegség, hivatalos távollét, vendéghallgatói távollét, külföldi résztanulmányok
stb.) vagy a kiemelkedő szakmai előmenetel elősegítése érdekében kérelmére az illetékes
intézetvezető az oktatóval való egyeztetést követően engedélyezheti, hogy teljes vagy
részleges felmentést kapjon a tantárgy foglalkozásain való részvétel alól. A kérelmezésre
szolgáló formanyomtatványon a hallgató köteles kérelmét megindokolni, az oktató pedig
rögzíti, hogy a hallgatónak milyen engedményt ad és milyen kötelezettséget ír elő, majd a
formanyomtatványt aláírásával hitelesíti.
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(12) A hallgató, a csoport – alkalmanként és indokolt esetben – előzetes engedélyt kérhet a
kötelező foglalkozásról való távolmaradásra. A távolmaradást a hallgatók hiányzási keretének
a terhére az illetékes oktató engedélyezheti.
(13) A meghirdetett előadások nyilvánosak, ám az oktatás zavartalansága érdekében az adott
tantárgyat fel nem vett jelenlévők számát az oktató korlátozhatja.

Fogadóóra
14. §
(1) A tanulmányi munka támogatására az oktatóknak hetente két fogadóórát (összesen
legalább 90 percnyi időtartamban), lehetőleg a hét két eltérő munkanapján, azonos
időtartamban kell biztosítaniuk, a fogadóórák nyilvánossá tett időpontjaiban és megjelölt
helyszínén pedig a hallgatók rendelkezésére kell állniuk.
(2) A fogadóórán (a hallgató igénye, önkéntes megjelenése esetén) az oktató személyes
elbeszélgetés formájában kíséri figyelemmel a hallgató előrehaladását.
(3) Az oktató az elmaradt fogadóóra pótlásáról és a pótlásra felajánlott időpont közzétételéről
köteles gondoskodni.
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Debreceni Református Hittudományi Egyetem
határnapjai
2015/2016. tanév
I. félév
2015. augusztus 14.

Pótfelvételi jelentkezések határideje
(valamennyi szak és képzés)
2015. augusztus 24. – szeptember 12.
Költözés
2015. augusztus 24.
Alkalmassági pótvizsga – hitéleti szakok
2015. augusztus 27.
Alkalmassági pótvizsga – tanító szak
2015. szeptember 1.
Doktori Iskola – felvételi pótvizsga,
Doktori Tanács ülés
2015. szeptember 3–4.
Bagolytábor
2015. szeptember 6. (Nagytemplom), du. 15 óra Évnyitó
2015. szeptember 7. – december 18.
Szorgalmi időszak
2015. szeptember 7–11.
Beiratkozás, regisztráció, tantárgyfelvétel
2015. szeptember 8.
Összoktatói értekezlet
2015. szeptember 10.
Kompetencia-mérés (tanító szak)
2015. szeptember 11–12.
Félévkezdő csendes napok
2015. szeptember 12.
Jubileumi diplomák átadása
2015. szeptember 14–18.
Tantárgyfelvétel módosítása
2015. szeptember 22.
Szenátusülés
2015. szeptember 15–16.
Egységes zsinati lelkészképesítő vizsga
2015. október …
Természettudományi vetélkedő
2015. október 22.
Megemlékezés október 23-ról
2015. október 26. – november 1.
Őszi szünet
2015. november 2. (hétfő), 18 óra
Megemlékezés a reformáció ünnepéről
2015. november 7–15.
Évközi kateketikai/gyülekezeti gyakorlat
2015. november 9–20.
Kéthetes tanítási gyakorlat (tanító szak)
2015. november 10.
Szenátusülés
2015. november 13.
Mit tud a könyvtár? Bemutató óra, az óra
megbeszélése könyvtáros-tanári
kompetenciák mentén (Könyvtár Tanszék,
Kölcsey F. Ált. Isk., Felnőttképzési K.)
2015. november 17.
Magyar Tudomány Ünnepe, díszdoktoravatás
2015. november 18.
Nyílt nap – hitéleti szakok
2015. november 18.
Nyílt nap – nem hitéleti szakok
2015. november 20.
Tiszalöki BV Intézet – Szakmai nap
2015. december
Mesemondó verseny (Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszék)
2015. december 15.
Szenátusülés
2015. december 16.
Karácsonyi koncert, kiállítás-megnyitó
(Művészeti Tanszék)
2015. december
Házi tanítási verseny 1. fordulója magyar
nyelv és irodalomból
2015. december 17., du. 15 óra
Karácsonyi kibocsátó istentisztelet
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2015. december 21. – 2016. február 5.
2015. december 28–31.
2016. január 22.

Vizsgaidőszak
Téli szabadságidő
Magyar Kultúra Napja (Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszék)
II. félév

2016. február 8. – május 20.
2016. február 2. de.
2016. február 2. du.
2016. február
2016. február 8. – május 13.
2016. február 8. – április 1.

Szorgalmi időszak
Doktori Tanács ülés
Szenátusülés
Egyetemi bál
14 hetes ifjúságsegítő FOSZK gyakorlat
8 hetes tanítási gyakorlat (tanító nappali
tagozat)
2 hetes tanítási gyakorlat (tanító esti tagozat)
Beiratkozás, regisztráció, tantárgyfelvétel
Nyílt nap – nem hitéleti képzések
Nyílt nap – hitéleti képzések
Félévkezdő csendes napok
Előalkalmassági vizsga (tanító szak)
Szenátusülés
Megemlékezés Március 15-éről
Húsvéti kibocsátó istentisztelet
Tavaszi szünet
Alkalmassági vizsga (hitéleti szakok)
Intézményi helyesírási tanítási verseny
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
Versmondó verseny (Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszék)
Scientia ac Educatio konferencia
Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
Mennybemenetel ünnepe
Pünkösdi kibocsátó istentisztelet
Szenátusülés
Alkalmassági vizsga (tanító szak)
Vizsgaidőszak
Szenátusülés
Doktori Iskola – felvételi vizsga
Doktori Tanács ülés
Minősítő vizsga – 1. forduló
Minősítő vizsga 2. forduló
Záróvizsgák (nem hitéleti szakok)
Záróvizsgák (hitéleti szakok)
Kápláni szigorlat
Tanévzáró, diplomaosztó

2016. február 8. – február 19.
2016. február 8–12.
2016. február 10.
2016. február 10.
2016. február 12–13.
2016. február 12.
2016. március 8.
2016. március 10.
2016. március 17., du. 15 óra
2016. március 21–25.
2016. március 21–22.
2016. március 30.
2016. április 11.
2016. április
2016. április
2016. május 5.
2016. május 10.
2016. május 18–19.
2016. május 23. – július 1.
2016. június 21.
2016. június 13.
2016. június 13.
2016. június 16.
2016. június 23.
2016. június
2016. június 24.27–29.
2016. június 30.
2016. július 2.
7

