A jelentkező neve: ____________________________________
Oktatási azonosítószáma (ha van): 



JELENTKEZÉSI LAP
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hitéleti alap és osztatlan képzésű
szakjaira jelentkezők részére
1. Felvételemet kérem az alábbi szakra/szakokra:
teológia szak (osztatlan képzés, 10 félév, nappali)
teológia szak – lelkész szakirány (osztatlan képzés, 12 félév, nappali)
vallás- és nevelőtanár (osztatlan képzés, 10 félév, nappali)
vallás- és nevelőtanár (osztatlan képzés, 4 félév, nappali, hittanoktató (KLM)
szakképzettség birtokában)
 katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA, 6 félév, nappali)
 katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA, 6 félév, levelező)
 kántor alapszak (BA, 6 félév, nappali)





Kérjük a megfelelő négyzetben megjelölni, mely szakra jelentkezik! Több szak esetében kérjük a kért
elbírálási sorrendet a megfelelő sorszámok beírásával jelölni!

2. Jelentkező személyi adatai (Személyi igazolvány, útlevél alapján kérjük kitölteni):
Név: ...............................................................................................................................
Születési név: ..................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Állandó lakcím: _______________________________________________________
ország
megye
_____________________________________________________________________
ir. szám,
város, község
utca
házszám
Állampolgársága: ............................................................................................................
Értesítési cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel):...................................................
........................................................................................................................................
Elérhetőségek:
Telefonszám: ................................................ e-mail cím: ..............................................
3. Jelentkező egyházi kapcsolata
Melyik gyülekezet tagja: ................................................................................................
Lelkészének neve:...........................................................................................................
Konfirmációjának helye, időpontja: ...............................................................................
4. Felvétel alapjául szolgáló tanulmányok, eredmények
Érettségi vizsga (várható) ideje: ……………………………………………………………..
Középiskola neve, címe:………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………......
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Felsőfokú tanulmányok, végzettségek amely alapján felvételi pont számítható (oklevél
másolatot, tanulmányi eredmény igazolását mellékelni kell!)
Oklevelet kiadó intézmény neve:
Szakképzettség megnevezése:
Utolsó két félév súlyozott tanulmányi
átlaga:

félév:

félév:

átlag:

átlag:

Oklevél eredménye (számmal/betűvel):
5. Többletpontok igazolása (bizonyítvány másolatot mellékelni kell!)
Nyelvvizsga
Nyelv

Szint

Típus

Legalább 45%-os eredménnyel teljesített, emelt szintű érettségi vizsga ……………………
………………………………………………………………………………….tárgy(ak)ból.
Legalább 60 %-os eredményű hittan érettségi:

 igen

 nem

OKTV-n ……………………………..………….tantárgyból elért …………. helyezés.
Egyéb:………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
6. Előnyben részesítés (igazolásokat mellékelni kell!)
Hátrányos helyzetű (igazolás alapján):

 igen

 nem

Halmozottan hátrányos helyzetű (igazolás alapján):

 igen

 nem

Fogyatékossággal élő (igazolás alapján):

 igen

 nem

A fogyatékosság típusa: ...........................................................................................
Gyermekét gondozó (igazolás alapján):

 igen  nem

A gyermekgondozási ellátás típusa: ........................................................................
7. Kántor szak esetén: Zenei előképzettség alapján adható többletpontok igazolása
(az igazolásokat mellékelni kell!)
Bármilyen hangszeres zeneiskolai befejezett tanulmány:
 igen
 nem
Ének-zene érettségi vizsga:

 igen

 nem

Befejezett (legalább hat évfolyamos) zeneiskolai billentyűs
hangszer tanulmány:

 igen

 nem

A Magyarországi Református Egyház Kántorképző tanfolyamán,
C vagy D csoportban szerzett tanúsítvány:

 igen

 nem
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Felsőoktatási intézményben tanult-e korábban (jelenleg)?

 igen

 nem

Ha igen, az intézmény megnevezése: ............................................................................
a képzés szintje (FSZ, BA, MA, osztatlan) ....................................................................
a szak megnevezése: .......................................................................................................
képzési forma (nappali, levelező, távoktatás) .................................................................
finanszírozási forma (államilag támogatott/állami ösztöndíjas, költségtérítéses/önköltséges):
........................................................................................................................................
államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek száma (csak tájékoztató adat) ............
végbizonyítványt szerzett:

 igen

 nem

oklevelet szerzett:

 igen

 nem

oklevél száma, kelte:.......................................................................................................
Kelt: ________________________________

________________________
a jelentkező aláírása

Nyilatkozatok: (kérjük a jelentkezésének megfelelő helyen írja alá)
Teológia szakon és teológia szak-lelkész szakirányon:
Alulírott, nyilatkozom arról, hogy nem szenvedek sem diszlexiában, sem diszgráfiában, sem
súlyos mentális vagy pszichés zavarban. Tudomásul veszem, hogy ezek kizáró oknak
minősülnek a teológia szak és a teológia szak – lelkész szakirányra való felvételkor.
Kelt: ________________________________

________________________
a jelentkező aláírása
Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta szakirányon:
Alulírott, nyilatkozom arról, hogy nem szenvedek sem diszlexiában, sem diszgráfiában, sem
diszkalkuliában, sem súlyos mentális vagy pszichés zavarban. Tudomásul veszem, hogy ezek
kizáró oknak minősülnek a katekéta–lelkipásztori munkatárs – katekéta szakirányra való
felvételkor.
Kelt: ________________________________

________________________
a jelentkező aláírása
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A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
Minden alap és osztatlan képzésre jelentkező esetében:
- egyháztagságról szóló igazolás,
- saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- a középiskolai bizonyítvány másolata*,
- érettségi bizonyítvány másolata*,
- nem a felvételi eljárás évében érettségizett/diplomát szerző jelentkezőknek 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a felvételi eljárás díjának (3000,-Ft/szak) befizetését igazoló dokumentum másolata**,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- Kárpátaljáról jelentkezők esetében püspöki ajánlás.
Teológia szak lelkész szakirány, vallás- és nevelőtanár szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs
szak, kántor szakra jelentkezők esetében a fentieken túl csatolni kell:
- református konfirmációról szóló igazolás,
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi
érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánlólevele)
- református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánló
levele
Teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében, a fentieken túl, kérjük a jelentkezési
laphoz csatolni:
- más egyházkerületből jelentkező esetén az illetékes püspök hozzájárulását,
- két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben korábban szerzett végzettség, oklevél alapján kéri a felvételi pontok számítását:
- a korábban szerzett oklevél másolata,
- a korábbi tanulmányok utolsó két aktív félévének index másolata, vagy igazolás a
súlyozott tanulmányi átlagokról.
* A felvételi eljárás évében végzők legkésőbb július 12-ig, pótlólag küldjék be!
** A jelentkezési díjat átutalással kérjük fizetni az alábbi számlaszámra: Tiszántúli Református
Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: hitéleti jelentkezési díj + a
jelentkező neve)
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