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Képzési portfólió 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen összesen három különböző képzési területen 
folyik az oktatás: hitéleti képzések, pedagógusképzés, bölcsészettudományi képzés.  

A képzési szintet tekintve egyetemünkön alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, 
szakirányú továbbképzés, valamint PhD képzés folyik. 

Ezeken a képzési területeken jelenleg (2021/2022. tanév, tavaszi félév statisztikai adatai) az 
alábbi szakokat, képzéseket indítjuk, az alábbi munkarendekben és létszámokkal: 

 

Szint Képzés Munkarend 
Felvételi 

kapacitás 

Szakirányú továbbképzés 

Drámapedagógia pedagógus-
szakvizsgára felkészítő 

E 25 fő 

Fejlesztőpedagógus E 25 fő 

Pedagógus szakvizsga E 25 fő 

Közoktatási vezető és pedagógus-
szakvizsga 

E 25 fő 

Múzeumpedagógia 
pedagógusszakvizsgára felkészítő 

E 25 fő 

Szocioterápiás eljárások az iskolai 
erőszak kezelésére 

E 25 fő 

Biblioterápia E 25 fő 

Család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus 

E 25 fő 

Roma társadalomismeret L 25 fő 

Szabadidősport-szervező L 25 fő 

Hit- és erkölcstanoktató L 30 fő 

 Alapképzés (BA) 

 Katekéta–lelkipásztori munkatárs  
N 

40 fő 
L 

Református kántor N 15 fő 

Tanító 
N 

120 fő 
E 

Osztatlan mesterképzés (O) 

 Teológia N 60 fő  

Teológia – lelkész szakirány N 60 fő 

Hittanár-nevelőtanár  N 30 fő  

 szakpáros képzés N 30 fő 

Hittanár-nevelőtanár (rövid 
képzés) 

L 30 fő  

PhD képzés Szervezett doktorképzés 
N 5 fő 

L 15 fő 

Kiegészítő műveltségterületi 
képzések 

Részismereti képzés E 40 fő  

   Összesen: 745 fő 

 



 

Valamennyi alapképzési szakunkra tudunk mesterképzést építeni, az osztatlan 

tanárképzésre való átállással a tanító szakon végzetteknek is lehetősége van 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 

Református teológia osztatlan mesterszak (10 félév)  
A teológia szak 10 féléves osztatlan (MA) mesterképzés. Ezen a szakon az intézmény olyan 
református értelmiségi egyháztagokat képez, akik a teológia tudományának magas szintű 
művelésével szolgálják a Magyarországi Református Egyházat. 
A szak általános és elméleti jellegű képzést kínál a jelentkezőknek. A kiadott diploma lelkészi vagy 
hitoktatói szolgálat végzésére nem jogosít, ám a hallgatók a lelkész szakirányt a megszabott 
feltételekkel tanpályájuk során bármikor felvehetik. 
A teológiai ismeretanyagot három nagyobb szakcsoportba sorolva – biblikus teológia, rendszeres 
teológia és egyháztörténet, illetve gyakorlati teológia – oktatjuk. A tanulmányok kezdetén néhány 
alapozó tárgyra – bibliaismeret, hitvallásismeret, teológiai enciklopédia, bibliai héber és a görög 
nyelv – kerül a hangsúly. A következő években sorra kerülnek bevezetésre a fentebbi 
szakcsoportok tárgyai. 
A hittudomány és ezen belül a református teológia által hangsúlyosan vizsgált témakörök 
gazdagsága miatt a hallgatók idővel egyéni érdeklődési körüknek megfelelő irányba bővíthetik 
ismereteiket – erre a szabadon és a kötelezően választható tárgyak magas részaránya kínálja a 
szervezeti keretet. Az önálló tudományművelés iránti igény kialakítására, az intézményünk által 
biztosított hittudományi doktori képzésre tekintettel is törekszünk. 
A szakot csak nappali tagozaton indítjuk. 
  

Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (12 félév)  
A református lelkipásztori hivatás, melyre ezek a tanulmányok felkészítenek, igehirdető, 
lelkigondozó, gyülekezetszervező és -vezető feladatok ellátását feltételezi. Az erre való felkészítés, 
a szigorúan vett elméleti ismeretátadás mellett, az egyéni kompetenciák fejlesztését és kiterjedt 
gyakorlati képzést is követel. 
A hittudomány és ezen belül a református teológia által hangsúlyosan vizsgált témakörök 
gazdagsága miatt a hallgatók idővel egyéni érdeklődési körüknek megfelelő irányba bővíthetik 
ismereteiket. Az önálló tudományművelés iránti igény kialakítására nem csak a doktori képzésre 
tekintettel törekszünk, de szem előtt tartva annak a közmondásossá vált megállapításnak az 
igazságtartalmát, hogy „jó pap holtig tanul”. 
A lelkipásztori szolgálatra felkészítő gyakorlatok között hagyományosnak tekinthető elemek 
mellett újabbak is vannak. Egyik hagyományos formája a legáció, mely során a másod évfolyamos 
és idősebb hallgatók karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor térségünk református 
gyülekezeteiben ünnepi küldöttként hirdetik Isten Igéjét. Az utóbbi évtizedekben kialakult 
gyakorlati képzési elemek között említhető a kórházi lelkigondozói gyakorlat, a félévközi 
gyülekezeti gyakorlat és a nyári gyakorlatok. 
Lelkészképzésünk fontos részét jelenti a 11–12. szemeszterben következő segédlelkészi év. Ezt az 
időszakot hallgatóink már kijelölt gyülekezetekben töltik, és egy gyakorló lelkipásztor minden 
fontosabb feladatkörével találkoznak. A segédlelkészi év konkrét példája kapcsán is fontos 
hangsúlyozni, hogy az általunk folytatott lelkészképzés szoros együttműködésben történik a 
Tiszántúli Református Egyházkerülettel és gyülekezeteivel. 
Az egyházi alkalmazás feltétele a diploma megszerzése, valamint az egységes zsinati 
lelkészképesítő vizsga letétele. 
A szakot csak nappali tagozaton indítjuk.  
  

Tanító alapszak (8 félév) és műveltségi területek  
A szakra egyetemünk azok jelentkezését várja, akik a diplomájuk megszerzése után az általános 
iskola alsó tagozatában (1-4. évfolyamán) szeretnének tanítani. 
A képzés során szerzett ismeretek, készségek és képességek birtokában a tanítók az általános 
iskola 1-4. osztályában az idegennyelv kivételével minden tárgyat, az 5-6. osztályban pedig 
választott műveltségterületüknek megfelelően taníthatják a rájuk bízott gyerekeket. 



 

Az elméleti képzés során a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és 
funkcionális összefüggéseivel, a hazai közoktatás feladataival, az 1-6. osztály nevelési, oktatási 
preferenciáival, a nevelés-oktatás elméletével, a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságaival 
differenciált személyiségformálásával, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelésének specifikumaival foglalkozunk. 
Tanító szakon alkalmassági vizsgarendszer van. Az ezzel kapcsolatos általános tájékoztatót 
megtalálják a felvi.hu-n és a honlapunkon. 
A képzést nappali és esti tagozaton indítjuk. 
  

Hittanár–nevelőtanár osztatlan mesterszak (10 félév)   
Református hittanár-nevelőtanár 10 féléves osztatlan mesterszak 
A szak – az osztatlan tanárképzési rendhez igazodva – református vallástanárokat (hittanár–
nevelőket) készít fel az általános és a középiskolai hittanoktatásra (5–13. osztály), valamint a 
kollégiumi/diákotthoni nevelői munkára. 
A képzés a Debreceni Egyetem együttműködésével valósul meg. A képzést intézményünk 
egyszakos formában hirdeti meg, az alábbi képzési formákban: 
  

 érettségivel belépők számára: 10 félév, nappali tagozat 
 református teológus és református teológus-lelkész szakképzettségre építve: 2 félév, 

levelező tagozat 
 református hittanoktató szakképzettségre építve: 4 félév, nappali és levelező tagozat 
 egyéb tanári szakképzettség birtokában: 4 félév, levelező tagozat 
 tanító szakképzettség birtokában: 5 félév, levelező tagozat.  

A fentieken kívül szakpáros képzést is indítunk, a vallástanár szak mellé a Debreceni Egyetem 

egyes közismeretei tanárszakjai párosíthatók. A szakpáros képzésre felvételt nyerők is a DRHE 

hallgatói, a különböző szolgáltatásokra (pl. kollégiumi elhelyezés) a DRHE-n jogosultak. A 

szakpáros képzés során a hallgatók a pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteket 

a szakpárral közös ismeretként, a teológiai ismereteket a vallástanári szakképzés részeként szerzik 

meg; másik szakjukat pedig értelemszerűen a Debreceni Egyetemen felkínált szakként 

tanulják. Arról, hogy mely szakok párosításaként kerül meghirdetésre szakpáros 

vallástanárképzés, évenként születik döntés.   

  

Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta szakirány (6 félév)  
Katekéta-lelkipásztori munkatárs 6 féléves BA alapszak. Az oklevél megszerzéséhez szükséges 
kreditek száma: 180. 
A szakon református hittanoktatókat képzünk a közoktatás 1-8. osztálya számára. 
Végzett hallgatóink tanulmányaikat a hittanár-nevelőtanár mesterszak rövid ciklusú képzésén 
folytathatják, megszerezve a képesítést a középiskolai hittanoktatásra is. 
A felvételi eljárás része az alkalmassági vizsga, ahol a jelentkezők írásbeli kifejezőkészségét, ének-
zenei készségét, beszéd technikáját és motivációját vizsgáljuk. 
A szakot nappali és levelező tagozaton indítjuk. 
  

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés (4 félév)  
Pedagógiai alapdiplomára épülő képzés református hittanoktató szakképesítést biztosít a 
közoktatás 1-8. osztálya számára. A rövidebb képzési idő és a nyelvvizsga-követelmény alóli 
mentesség elsősorban a már korábban pedagógiai szakképesítést szerzettek számára jelent 
jelentős könnyítéseket. 
A szakirányú továbbképzést csak levelező tagozaton indítjuk. 
 
Református kántor alapszak (6 félév) 

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, 
felkészítsen a református gyülekezeti kántori szolgálat tartalmas, sokoldalú felkészültséget kívánó 
feladataira, a megszerzett pedagógiai kompetenciák tegyék lehetővé a különböző életkorú 
gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást. A jelentkezők az alkalmassági vizsgán igazolják 



 

billentyűs hangszertanulmányaikat, gyülekezeti ének ismeretüket és egyházi elbeszélgetésen is 
részt vesznek. 
A szakot csak nappali tagozaton indítjuk. 

 

Teológia minor részismereti képzés (2 félév)  
Ez a képzés nem diplomaszerzésre irányul: A felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók 

alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában nem 

hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzéseinkre. A levelező képzés nem 

református egyháztagok előtt is nyitva áll.  

 

Doktori Iskola (8 félév)  

Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik 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.  

  

TOVÁBBKÉPZÉSEINK  
Felnőttképzési Központján keresztül intézményünk tanfolyami képzéseket, pedagógus 

továbbképzéseket, szakirányú továbbképzési szakokat és szakmai napokat kínál az érdeklődők 

számára.  

Pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szakok:   

Drámapedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (4 

félév),   

Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (4 

félév)   

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (4 félév)   

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (4 félév) 

 

További szakirányú továbbképzési szakok:   

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés (4 félév),   

Biblioterápia szakirányú továbbképzés (4 félév),   

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzés (4 félév),   

Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzés (4 félév)  

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzés (2 félév),  

Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzés (2 félév) 

 


