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Külföldi tanulmányi ösztöndíjra pályázhat az a hitéleti szakos hallgató, aki: 

 a pályázat benyújtásakor legalább két, egyetemünkön eltöltött aktív félévvel és az 

ösztöndíjas időszak megkezdésekor legalább 100 szakmai kredittel rendelkezik, 

 utolsó két aktív féléve tanulmányi átlagának (ösztöndíj-indexének) átlaga legalább 4,00, 

 a választott szakterületéből legalább 6 kreditnyi tanegységet teljesített „jeles” 

eredménnyel, 

 legalább középfokú (B2 szintű), „C” típusú (komplex) vagy azzal egyenértékű államilag 

elismert nyelvvizsgával rendelkezik angol, német, francia vagy holland nyelvből (az 

Amerikai Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság célország esetében a jelentkező 

2022. október 31-éig köteles a megfelelő szintű TOEFL nyelvvizsgát megszerezni angol 

nyelvből). 

 

A pályázathoz benyújtandó: 

 a rektorhoz címzett jelentkezés, melyen fel kell tüntetni a pályázó elérhetőségét is 

(postacím, telefon, e-mail), 

 szakmai önéletrajz (két nyelven, magyarul és a választott nyelvterület nyelvén), 

 legalább „C” típusú (komplex) középfokú (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga 

bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat hiteles másolata (az USA-ba és az UK-ba 

történő jelentkezés esetén a TOEFL nyelvvizsga pótlása kötelező!), 

 a Tanulmányi Osztály igazolása a tanulmányi előfeltételek teljesüléséről, 

 a választott szakterület és egy másik teológiai szakterület professzorának vagy habilitált 

docensének ajánlása magyarul és a választott nyelvterület nyelvén, 

 a választott szakterület ajánlója által jóváhagyott tanulmányi terv (1-1,5 oldal, magyarul 

és a választott nyelvterület nyelvén), mely tartalmazza a külföldi tanulmányok 

szakterületét, témáját, annak szakmai indoklását, a tanulmányok tervezett célját, 

nyelvterületét, és amennyiben van, a tanulmányi hellyel kapcsolatos konkrétabb 

elgondolásokat (ország, egyetem). 
 

A pályázatot 1 példányban kell leadni a Rektori Hivatalban (106-os iroda). 
 

A pályázati felhívás és az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos tájékoztató elérhető a DRHE 

honlapján, a Hallgatóknak menüpont alatt.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni dr. Hodossy-Takács Előd intézetvezetőnél és dr. Gonda 

László külügyi koordinátornál lehet. 

 

Debrecen, 2022. június 14. 

 

            

        Dr. Baráth Béla Levente 

          rektor 

    sk. 


