
 

REFORMÁTUS VALLÁS- ÉS NEVELŐTANÁR OSZTATLAN MESTERSZAK 

 

Tanárnak lenni hivatás. Keresztyén teológiát tanulni a hit megélésére adott válasz. Ha a kettő 

találkozik, akár még jó vallástanár is lehet az emberből.  

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen jó vallástanárokat igyekszünk képezni, olyan 
hallgatókat, akik megalapozott teológiai ismeretekkel és pedagógiai-pszichológiai felkészültséggel 

rendelkeznek, elkötelezettek a református keresztyén tanítás átadása, a fiatalok nevelése és 

egyházunk épülése iránt. A szakot az elméleti ismeretek és a gyakorlatok kiegyensúlyozott aránya 

jellemzi. A vallástanár nem végezheti munkáját elszigeteltségben, más tárgyak tanáraival és 

lelkészekkel kell együtt dolgoznia, ezért a felkészülés során is nyitottságot, a szűk szakterületen túl 

is gazdag általános tájékozottságot követelünk meg, és a sikeres tanuláshoz minden feltételt 

biztosítunk. 

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. Az egyszakos képzést intézményünk az alábbi képzési formákban hirdeti meg:  

 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 félévek során 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 – kerül a hangsúly. A következő években sorra kerülnek bevezetésre a fentebbi 

szakcsoportok tárgyai. Az általános és elméleti jellegű tantárgyak mellett gyakorlatorientált 

képzést nyújtunk. A gyülekezeti gyakorlatok által a hallgatók bepillantást nyerhetnek a gyülekezeti 

katechézisbe különböző egyházközségek mintáján keresztül. Ezt követően iskolai gyakorlatok 

teljesítése kötelező. A hallgatók hittanórákat látogatnak, majd egyházi iskolákban tanítanak, a 

gyakorlatot vizsgatanítás zárja. A felvételi eljárás része az alkalmassági vizsga, ahol a jelentkezők 

írásbeli kifejezőkészségét, ének-zenei készségét, beszédtechnikáját és motivációját vizsgáljuk. 

A meglévő diplomára épülő képzések valamelyikét választók többsége tanulmányai 

megkezdésekor már rendelkezik munkahellyel. Az érettségi után közvetlenül a képzésbe belépők 

az Oktatási Hivatal adatai szerint átlagosan 0,16 hónap elteltével találnak végzettségüknek 

megfelelő munkahelyet. 


