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REFORMÁTUS TEOLÓGIA MESTERSZAK (10 FÉLÉV) 

Református teológia 10 féléves osztatlan mesterszak 

 

 „Isten azért adta segítségül igéjét, mert előre látta, hogy képmása, melyet e gyönyörű világ 

formája hordoz, nem lesz elég hatékony azok oktatására, akiket gyümölcsözően akar 

tanítani. Ennélfogva nekünk is ezt a biztos utat kell követnünk, ha őszintén vágyunk Isten 

tiszta szemléletére. Az igéhez kell nekünk fordulnunk, mondom, amely hamisítatlanul és 

élethűen jeleníti meg számunkra a cselekvő Istent, míg tetteit az örök igazság szabálya 

szerint mérlegeli, nem pedig fonák ítéletünk alapján. […] Isten orcájának tündöklése, 

melyet az apostol az 1Tim 6,16-ban megközelíthetetlennek nevez, olyan számunkra, mint 

a kiismerhetetlen labirintus, amelyen át őhozzá csak az ige fonalának mentén haladva 

jutunk el. Ránk nézve pedig célszerűbb ezen az úton botladoznunk, mint mellette sebesen 

szaladnunk.” (Kálvin János: Institutio  A keresztyén vallás rendszere, 6. fejezet 3.) Mélyen 

gyökerező emberi vágy és kiváltság Isten nagyságos dolgainak kutatása, egyúttal ennek 

megfelelő életvitel formálása. A bevezető idézet e törekvés kiteljesítésére vonatkozó 

klasszikus reformátori tanács, mely jól tükrözi az egyetemünkön folyó tíz féléves osztatlan 
teológus mesterképzés alapelveit és hangsúlyait. 

 A református teológia mesterszak (osztatlan MA) hitéleti képzés. A képzési idő 10 félév, az 

oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 300. Az oklevélben szereplő 

szakképzettség megnevezése: okleveles református teológus (Magister Theologiae). A 

kiadott diploma lelkészi szolgálatra nem jogosít, de a megkezdett képzés mellé – 

megszabott feltételekkel – a lelkész szakirány is felvehető. A szak célja olyan református 

értelmiségi egyháztagok képzése, akik felsőfokú szinten művelik a teológia tudományát. 

Ennek megfelelően a teológia szak elméleti képzése, nagymértékben megegyezik a teológia 
szak lelkész szakirányon folyóval. 

 A képzés során a teológiai ismeretanyag három nagyobb szakmai területre bontva kerül 

feldolgozásra: a bibliai-, a rendszeres teológiai és egyháztörténeti, a gyakorlati teológiai 

tantárgycsoportban. A képzés elején – tekintettel a hallgatók korábbi ismeretanyagának 

eltéréseire – néhány alapozó tárgyra kerül a hangsúly. Esetünkben ez a bibliaismeret, a 

hitvallásismeret, a teológiai enciklopédia mellett a bibliai héber és a görög nyelv alapjainak 

az elsajátítását jelenti. A következő években sorra kerülnek bevezetésre a fentebb említett 

csoportok különböző szaktantárgyai. A teológia szakos hallgatók a szemináriumi 

tanegységekhez kapcsolódó gyakorlati felkészítésben, az évközi gyakorlati hét során pedig 

jellemzően szakkönyvtári gyakorlaton vesznek részt. A tehetséges hallgatóknak 

képességeik és fejlődésük alapján lehetőségük van egyéni fejlesztési feladatokat kérni, 

tanulmányaikat hittudományi doktori programok keretében tovább folytatni. 

 A jelentkezéshez református egyháztagság és konfirmáció szükséges, ezt a református 

konfirmációról szóló igazolás mellett, a lakóhely szerint illetékes református lelkész 

ajánlólevele, református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a 

vallástanár ajánlólevele igazolja. A teológia szak esetében is a felvételt kizáró ok a diszlexia, 
a diszgráfia valamint a súlyos mentális vagy pszichés zavar. 


