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Tájékoztató a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
külügyi kapcsolatairól 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – a Debreceni Református 
Kollégium hagyományainak folytatásaként – nagy hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolataira 
úgy az oktatás, mint a kutatómunka területén. Hallgatóink számos ösztöndíj keretében 
tanulhatnak német, angol vagy magyar nyelven oktatóink pedig szintén számos országban 
végeznek rendszeresen vendégoktatói feladatokat, vagy folytatnak egyéni kutatómunkát. 

A kiterjedt nemzetközi együttműködési rendszer részben a XVI. századig visszanyúló egyházi 
kapcsolatokra épül, s jelenleg elsősorban a MRE Zsinatának ösztöndíjai vagy a Gustav Adolf 
Werk pénzügyi támogatásai révén él tovább. Ugyanakkor az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló felsőoktatási programok, mindenekelőtt az ERASMUS+, segítik régebbi 
partnereinkkel a kapcsolattartást, vagy tették lehetővé partnereink körének bővítését a nem 
hitéleti képzésben részt vevő hallgatók és oktatók számára. 

Az ERASMUS+ program keretében teljesített képzési szakaszok kurzusai lehetőséget 
biztosítanak hallgatóinknak speciális készségek, kulcskompetenciák elsajátítására, 
fejlesztésére, a szaknyelv elsajátítására. A szakmai gyakorlati mobilitás innovatív módon teszi 
lehetővé a vonatkozó készségek gyakorlását európai dimenzióban. 

Az ERASMUS+ oktatói mobilitás elősegíti a kiutazó oktatók szakmai és személyes 
fejlődését, gazdagítja tanítási tapasztalataikat és megkönnyíti az új kapcsolatok kiépítését. A 
külföldön tapasztalatot szerzett oktatók révén azok a hallgatók is szélesebb spektrumú képzést 
kaphatnak, akik a hallgatói mobilitásban nem tudnak részt venni. Az oktatói mobilitás 
hozzájárul a képzési program gazdagításához, illetve a színvonal emeléséhez (idegen nyelven 
történő oktatás, külföldi vendégprofesszorok fogadása). A mobilitásban részt vevő oktatók 
kapcsolatszerzése előnyösen mozdítja elő az intézményi kapcsolatrendszer bővítését, 
partneregyetemeinkkel az együttműködési lehetőségek szélesítését. Az oktatók és az 
adminisztratív munkatársak számára az ERASMUS+ mobilitási programok jelentik a 
mobilitás legfontosabb keretét. 

Egyetemünk az ERASMUS LLP, majd az ERASMUS+ program keretében évek óta sikeres 
hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitást folytat az alábbi országokban működő 
partnerintézményeivel: Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Hollandia, Írország, 
Németország, Portugália, Románia, Svájc.  

Szeretettel várjuk partnerintézményeink hallgatóit és munkatársait, hogy intézményünkbe 
látogatva bővítsék nemzetközi tapasztalataikat és színesítsék a nálunk folyó, tudományos 
kutatói és oktatói munkát. Bár a képzés intézményünkben magyar nyelven folyik, 
vendégoktatóink előadásaikat német vagy angol nyelven, tolmácsolással vagy egyes 
szakjainkon tolmácsolás nélkül is megtarthatják. Vendéghallgatóink a tanító szak angol és 
német kurzusait látogathatják, illetve alkalmilag idegen nyelven is felkínált, szabadon  
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választható tantárgyakat teljesíthetnek. Mindezen felül a beérkező teológus hallgatóknak a 
szakdolgozathoz vagy a doktori értekezéshez kapcsolódó egyéni kutatási lehetőséget, a tanító 
szakosok számára pedig a gyakorló általános iskolában hospitálási és tanítási lehetőséget 
biztosítunk. 

A CEEPUS program célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási 
intézményei számára vendégoktatók fogadását, a hallgatócseréket, a nyelvi és szakmai 
kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elősegítve a közép-
európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. Egyetemünk a programba a 
2012/2013-as tanévben kapcsolódott be, és azóta vesz részt egy hálózat munkájában a 
hittudományok (szociáletika) területén. 

Az MRE Zsinatának tanulmányi ösztöndíjai a hitéleti képzésben részt vevő 
hallgatóknak nyújtanak lehetőséget nyugat-európai, valamint egyesült államokbeli 
egyetemeken részképzésre, egy tanévnyi időre. Az ösztöndíjat hallgatóink jellemző módon a 
10. félév teljesítése után, a segédlelkészi év teljesítése előtt veszik igénybe. A rendszer a PhD 
képzést alapvetően nem preferálja. A zsinati ösztöndíj iránti igény nagyjából állandó, a 
kereslet a német nyelvterület iránt fokozatosan csökken, míg az angol nyelvterület iránt ezzel 
arányosan nő. 

A Washington D.C. Magyar Református Egyházközség és a Wesley Theological 
Seminary (USA) közös ösztöndíja keretében tanévenként egy-egy lelkész szakos hallgató 
végezhet gyakorlati gyülekezeti munka mellett egyetemi tanulmányokat a Wesley Theological 
Seminary egyetemen. 

A New Brunswick-i (USA) magyar ajkú református gyülekezet (Magyar Reformed 
Church of New Brunswick) és az ottani hittudományi egyetem (New Brunswick Theological 
Seminary) közös ösztöndíja és szakmai programja keretében szintén minden tanévben egy 
lelkész szakos hallgató végezheti összefüggő szakmai gyakorlatát (segédlelkészi évét) a 
gyülekezetben, és folytathat ezzel párhuzamosan az egyetemen teológiai tanulmányokat. 
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