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Ösztöndíj-lehetőségek, nemzetközi kapcsolatok 
 
 
Egyetemünk – a Debreceni Református Kollégium hagyományainak folytatásaként – nagy 
hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolataira úgy az oktatás, mint a kutatómunka területén. 
Hallgatóink különféle ösztöndíjak keretében tanulhatnak Ausztriában, Belgiumban, 
Csehországban, Dániában, Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, 
Finnországban, Hollandiában, Horvátországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, 
Németországban, Portugáliában, Szlovákiában vagy Romániában, 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 Magyarországi Református Egyház zsinatának 
ösztöndíjprogramjában él tovább. Ugyanakkor az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
felsőoktatási programok, mindenekelőtt az Erasmus+ lehetővé tették partnereink körének 
folyamatos bővítését a tanító szakos hallgatóink számára is. 
 

 
 
ERASMUS+ ösztöndíjak 
A tanulmányi mobilitási program időtartama egy tanév során egy vagy két félév lehet; a hallgató az 
egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban marad, a külföldön teljesített tantárgyait, kreditjeit 
pedig az egyetem az itthoni képzésbe beszámítja. A hallgatók tanulmányaik során több alkalommal 
is elnyerhetik az Erasmus+ ösztöndíjat, így az alap-, a mester- és a doktori képzés során 12-12 
hónapot, osztatlan képzésben pedig 24 hónapot tölthetnek külföldön. A tanulmányok mellett 
természetesen a program lehetőséget ad a nyelvtanulásra, mindenekelőtt a szaknyelv 
elsajátítására, egy másik ország kultúrájának, szokásainak megismerésére, a barátkozásra, 
kapcsolatépítésre, valamint – a fogadó intézmények által felkínált programokon keresztül is – a 
boldog diákévek további gazdagítására. A szakmai gyakorlati mobilitás keretében hallgatóink 
külföldön teljesíthetik a képzésükhöz tartozó, összefüggő szakmai gyakorlatot: ennek hossza két 
hónaptól akár 12 hónapra is kiterjedhet. Intézményünk magas létszámban tud ösztöndíjat 
biztosítani, s aki a minimális pályázati feltételeknek megfelel, általában ki is tud utazni.  
 
Zsinati ösztöndíjak  
A Magyarországi Református Egyház zsinatának tanulmányi ösztöndíjai a hitéleti képzésben részt 
vevő hallgatóknak nyújtanak lehetőséget nyugat-európai, valamint egyesült államokbeli 
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egyetemeken részképzésre, egy tanévnyi időre. Az ösztöndíjat hallgatóink jellemző módon a 10. 
félév teljesítése után, a segédlelkészi év teljesítése előtt veszik igénybe.  

A zsinati ösztöndíj egy speciális esete a Washington D.C. Magyar Református Egyházközség 
és a Wesley Theological Seminary (USA) közös ösztöndíja, amelynek keretében egy lelkész szakos 
hallgató végezheti összefüggő szakmai gyakorlatát (segédlelkészi évét) a gyülekezetben, és 
folytathat ezzel párhuzamosan teológiai tanulmányokat az amerikai egyetemen. 
 
Külügyi Iroda  
A Külügyi Iroda az egyetem 106-os szobájában található. Az Erasmus+ tanulmányi és szakmai 
gyakorlati ösztöndíjakkal kapcsolatban Szegeczkiné Máté Éva Edina intézményi Erasmus 
koordinátor, más külföldi tanulási lehetőségek vonatkozásában pedig dr. Gonda László egyetemi 
docens, külügyi koordinátor és Kőszeghy Attila külügyi referens állnak készséggel a hallgatók 
rendelkezésére személyesen, e-mailben vagy telefonon. 

e-mail: szegeczki.eva@drhe.hu; gondal@drhe.hu; koszeghy.attila@drhe.hu 
telefon: +36/52/518-592; +36/52/518-583; +36/52/518-512 
 

 
Erasmus+ partnereink – hitéleti szakos hallgatóinknak: 
 
AUSZTRIA: 

• Universität Wien – Evangelisch Theologische Fakultät (Bécs)  
https://www.univie.ac.at 
 
CSEHORSZÁG:  

• Károly Egyetem, Protestáns Teológiai Kar (Prága), http://www.cuni.cz/UKEN-145.html 
 

HOLLANDIA: 

• Protestantse Theologische Universiteit (Groningen/Amsterdam), http://www.pthu.nl 
• Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Kampen), http://www.tukampen.nl 
 
NÉMETORSZÁG: 

• Universität Greifswald, Theologische Fakultät (Greifswald) http://www.uni-greifswald.de 
• Kirchliche Hochschule Wuppertal, Institut für Diakoniewissenschaft und DiakonieManagment 
(Bielefeld), http://www.diakoniewissenschaft-idm.de 
• Martin-Luther-Universität, Theologische Fakultät (Halle/Wittenberg) 
http://www.international.uni-halle.de/international_office/ 
• Philipps-Universität Marburg, Evangelisch-Theologische Fakultät (Marburg)  
http://www.uni-marburg.de/international 
• Ruhr-Universität Bochum, Evangelisch-Theologische Fakultät (Bochum) 
https://international.ruhr-uni-bochum.de/de 
• Universität Leipzig, Evangelisch-Theologische Fakultät (Lipcse) 
http://www.uni-leipzig.de 
• Universität Regensburg, Institut für Evangelische Theologie (Regensburg)   
http://www.uni-regensburg.de/ur-international/index.html 
• Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Evangelisch-Theologische Fakultät (Münster) 
https://www.uni-muenster.de/InternationalOffice/practical.html 
 
ROMÁNIA: 

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar (Kolozsvár) http://rt.ubbcluj.ro 
• Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár), http://proteo.cj.edu.ro 
• Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), http://erasmus.partium.ro/hu 
 
SZLOVÁKIA: 
• Selye János Egyetem, Református Hittudományi Kar (Komárom) http://erasmus.ujs.sk/hu 
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Erasmus+ partnereink – tanító szakos hallgatóinknak: 
 
AUSZTRIA: 
• Pädagogische Hochschule Vorarlberg (Feldkirch), http://www.ph-vorarlberg.ac.at 
 
BELGIUM: 
• Thomas More Kempen (Vorselaar) 
http://www.thomasmore.be/english 
 
DÁNIA: 
• University College Copenhagen (Koppenhága), http://www.ucc.dk 
• UCL University College (Jelling), http://www.ucl.dk/international 
 
FINNORSZÁG: 
• University of Eastern Finland, The Joensuu Campus (Joensuu), http://www.uef.fi/en 
• University of Lapland (Rovaniemi), http://www.ulapland.fi/EN 
 
HOLLANDIA: 
• Hogeschool Rotterdam (Rotterdam), http://www.rotterdamuas.com 
 
HORVÁTORSZÁG: 
• University of Zadar (Zadar) 
http://www.unizd.hr/eng/international-relations 
 
ÍRORSZÁG: 
• National University of Ireland Maynooth – Department of Froebel (Dublin),  
https://www.maynoothuniversity.ie/international 
• St. Nicholas Montessori College Ireland (Dublin), https://smsi.ie/Erasmus/ 
 
LETTORSZÁG: 
• Liepaja University (Liepaja), https://www.liepu.lv/en 
  
LITVÁNIA: 
• Klaipeda University (Klaipeda), https://www.ku.lt/en/ 
 
NÉMETORSZÁG: 
• Pädagogische Hochschule Weingarten (Weingarten), https://www.ph-weingarten.de/ 
• Universität Hildesheim (Hildesheim), https://www.uni-hildesheim.de/ 
 
PORTUGÁLIA: 
• Instituto Politécnico de Beja (Beja), https://www.ipbeja.pt 
 
ROMÁNIA: 
• Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – Pszichológiai és Neveléstudományi Kar 

https://www.ubbcluj.ro/hu/ 
• Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad), http://erasmus.partium.ro/hu 
 
SZLOVÁKIA: 
• Selye János Egyetem, Tanárképző Kar (Komárom), http://erasmus.ujs.sk/hu 
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