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Református Ösztöndíj

Jelentkezz a Károlira 
és legyél te is Református Ösztöndíjas!

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban 
Református Ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül 
segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási 
tanulmányait. A Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti 
képzésben részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik 
reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első 
évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterképzési szakon vagy, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy 
részidős képzésben vesznek részt.

Az ösztöndíjat a hallgatók a tanévben 1 alkalommal pályázhatják meg. 
Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónap) adható, mértéke havonta 50.000 Ft.

Bővebb információ: www.kre.hu oldalon, 
a Hallgatóinknak menüpontban. 
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Egyetemünk az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 

1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkö-

telezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői 

munkáját. Képzéseink az egyházi szolgálatra és a keresztyén 

értelmiségi létre készítenek fel a „Közösség, hit, tudás” jelmon-

dat szellemében.

Intézményünk célja református lelkészek, teológusok és 

egyházi munkatársak képzése a Magyarországi Református 

Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb 

világi szakemberek felkészítése a magyar közoktatás és 

kulturális intézményrendszer számára, akik egyházunk hitelveit, 

hagyományait ismerik, egyháztagságuk esetében pedig készek 

és hajlandók szakismeretükkel gyülekezeti közösségeinket 

szolgálni.
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Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Egyetemünk épülete 2017-re teljesen megújult: multimédiás 

tantermek, hallgatói társalgók, csendes belső pihenő udvar, 

korszerű irodák szolgálják a mindennapi munkát. 

A Maróthi György egyetemi könyvtár a szakirodalom gazdag 

választékával, nyugodt munkakörülményekkel, internet-lehe-

tőséggel, elektronikus szakirodalmi adatbázisokkal és egyéb 

kiegészítő könyvtári szolgáltatásokkal támogatja a hallgatók 

tanulását, kutatását. 

Az Andaházy-Szilágyi Mihály egyetemi kollégium felújított 

épületben, nagyerdei környezetben, 2-3 ágyas, saját 

fürdőszobás szobákkal várja a hallgatókat. A kollégium egyben 

az egyetemi gyülekezeti élet, valamint a vidám diákprogramok  

kiemelt helyszíne.

Az egyetemi gyülekezet alkalmainak (hétkezdő istentisztelet, 

reggeli áhítatok, imakörök, évfolyam-bibliaórák, dicsőítő es-

tek, meditációs alkalmak) az egyetem kápolnája ad helyet, 

ahol azért marad elég idő az egyéni elcsendesedésre is. Fon-

tosnak tartjuk a gyülekezetekkel való kapcsolattartást, ezért a 

hallgatók kisebb csoportjai rendszeresen szerveznek kiszállá-

sokat egy-egy gyülekezetbe. Az egyetemi lelkész a személyes 

beszélgetések terén is a hallgatók rendelkezésére áll.

 INFRASTRUKTÚRA

 HITÉLET



Református teológia mesterszak (osztatlan, 10 félév)

A képzésben az intézmény olyan református értelmiségi egy-

háztagokat képez, akik a református teológiát egyetemi szin-

ten művelik. A szak ugyan a lelkész szakirány alapja, de ön-

magában az itt kiadott diploma sem lelkészi, sem hitoktatói 

szolgálatra nem jogosít. (Nappali képzés.)

Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (osztatlan, 

12 félév)

A szakirányon, amely a református teológia szakra épül, 

elkötelezett lelkészeket képzünk a református egyház 

számára. A lelkipásztori hivatás igehirdetői, lelkigondozói, 

gyülekezetszervezői és vezetői kompetenciákat igényel  

– ezért nagy gondot fordítunk az elméleti és a gyakorlati 

oktatás kellő egyensúlyára: ez utóbbit a kötelező legációk, 

évközi gyakorlatok, nyári szakmai gyakorlatok, iskolai és kórházi 

 KÉPZÉSEINK
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Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Református hittanár–nevelőtanár szak (osztatlan, 10 félév)

A szak – egyszakos tanári képzésként – református vallásta-

nárokat (hittanár–nevelőket) készít fel az általános és a közép-

iskolai hittanoktatásra (5–13. osztály), valamint a kollégiumi/

diákotthoni nevelői munkára. A megfelelő teológiai, módszer-

tani és gyakorlati ismereteket intézményünk falai között szerzik 

meg a hallgatók. A képzés a Debreceni Egyetemmel közös 

képzésben valósul meg, ahol a pedagógiai és pszichológiai 

ismereteket sajátítják el a hallgatóink. (Nappali képzés.)

Református hittanár–nevelőtanár – közismereti tanár szak-

pár osztatlan mesterszak (10 félév)

Ezen a képzésen a hittanár–nevelőtanár szak mellett a fiatalok

egy választott másik tanárszakon is tanári képesítést 

szerezhetnek. Egyetemünkön a hittanár-nevelőtanár szakhoz 

szükséges teológiai, módszertani, valamint gyakorlati 

felkészültséget szerzik meg, a közismereti szakhoz tartozó 

ismereteket és gyakorlatokat, valamint a pedagógiai és 

pszichológiai ismereteket pedig a Debreceni Egyetem 

biztosítja számukra. (Nappali képzés.)

Választható közismereti szakok: 

• hittanár–nevelőtanár – magyartanár; 

• hittanár–nevelőtanár – történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára;

 

hospitálások, valamint az összefüggő szakmai gyakorlatként 

megszervezett utolsó két félév biztosítja. Az egyházi alkalmazás 

feltétele a diploma megszerzése, valamint az egységes zsinati 

lelkészképesítő vizsga teljesítése. (Nappali képzés.)



• hittanár–nevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára; 

• hittanár–nevelőtanár – hon- és népismerettanár.

Református hittanár–nevelőtanár szak – rövid ciklusú, 

másoddiplomás képzések

Ha valaki már rendelkezik valamilyen felsőfokú diplomával, a 

hittanár–nevelőtanár szakot, azokra ráépítve, rövidebb képzé-

si idő alatt is elvégezheti. Egyetemünkön erre – levelező mun-

karendben – az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

• református teológus vagy lelkész szakképzettség esetén:  

2 félév 

• református hittanoktató (katekéta) szakképzettség esetén: 

4 félév

• más tanári szakképzettség esetén: 4 félév

• tanítói diploma esetén: 5 félév
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Református kántor alapszak (BA, 6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a református 

gyülekezeti kántori szolgálatra, felvértezve őket az egyházzene 

elméleti és gyakorlati ismereteivel, a szükséges hangszertu-

dással, valamint mindazokkal a pedagógiai kompetenciákkal, 

amelyek lehetővé teszik a különböző életkorú gyülekezeti cso-

portokkal való foglalkozást. (Nappali képzés.)

Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta 

szakirány (BA, 6 félév)

Az alapképzési szakon református hittanoktatókat képzünk 

a közoktatás 1–8. osztálya számára, valamint a gyülekezeti 

gyermek- és ifjúsági munkára. Végzett hallgatóink tanulmá-

nyaikat az osztatlan református hittanár–nevelőtanár szakon, 

annak rövidített formájában (4 félév) folytathatják, megszerez-

ve a képesítést a középiskolai (9–13. osztály) hittanoktatásra 

is. (Nappali és levelező képzés.) 

Teológia minor részismereti képzés (2 félév)

Ez a részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul: 

a felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók 

alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, valamint 

a megszerzett tanúsítvány birtokában bármely nem hitéleti 

diploma esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzésre, 

illetve egyetemünk doktori iskolájába. A képzés nem 

református egyháztagok előtt is nyitva áll. (Levelező képzés.)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem



Tanító szak – és műveltségi területei (BA, 8 félév))

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jogutód-

jaként egyetemünk a tanítóképzés terén országos viszonylat-

ban is meghatározó szerepet játszik. A nappali és esti mun-

karendben meghirdetett szakon hallgatóink felkészülhetnek az 

általános iskola alsó tagozatában (1–4. osztály) való tanításra, 

a kiválasztott műveltségi terület tantárgyát pedig a közoktatási 

intézmények 5–6. osztályában is oktathatják. A tanító szakra a 

vonatkozó állami rendelkezések szerint központi felvételi eljá-

rásban lehet jelentkezni.

A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat a hittanár–

nevelőtanár szakon, valamint szakirányú továbbképzési 

szakjainkon folytathatják. (Nappali és esti képzés.)
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Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítói diplomával 

rendelkezők részére (2 félév)

A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma. Meghirdetett mű-

veltségterületek: magyar nyelv és irodalom, matematika, em-

ber és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális ne-

velés, informatika, technika-életvitel-háztartástan, testnevelés 

és sport, angol nyelv, német nyelv. 

A nyelvi műveltségterületi képzés sikeres teljesítésének 

előfeltétele a legalább középszintű nyelvtudás, amit az 

egyetem felvételi eljárás keretében mér fel.

A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot 

szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az 

általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv 

esetén az általános iskola 1–6. osztályában. (Esti képzés.)

Doktori Iskola (8 félév)

Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik 

a hittudományok területén doktori (PhD) fokozattal záruló 

posztgraduális tanulmányokat és tudományos kutatómunkát 

szeretnének végezni. Az ökumenikusan nyitott képzés nappali 

és levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjjal 

támogatott formában folyik. Nem hitéleti felsőfokú végzettség 

esetén a képzésre azok is felvételt nyerhetnek, akik legalább 

50 kredit értékű teológiai képzés (pl. egyetemünk teológia 

minor képzésének) elvégzését tudják igazolni.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem



Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzési szak (4 félév)

A pedagógiai alapdiplomára épülő képzés református 

hittanoktató szakképesítést biztosít a közoktatás 1–8. 

osztályára, valamint a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkára. 

A rövidebb képzési idő és a nyelvvizsga-követelmény alóli 

mentesség főleg a 40 év feletti korosztály számára jelenthet 

jelentős könnyítéseket. (Levelező képzés.)

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A felvétel feltételei: orvos- és egészségtudomány, 

társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, 

művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi vagy 

igazgatási képzési területen szerzett oklevél. A megszerezhető 

szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta. Ismeretkörök: 

irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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Debreceni Református Hittudományi Egyetem

pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek és ezek 

speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása; más 

művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek; 

saját-élmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat. 

(Esti képzés)

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A felvétel feltétele pedagógus képzési területen szerzett 

oklevél. A megszerezhető szakképzettség megnevezése: 

család- és gyermekvédelem szakos pedagógus. 

Ismeretkörök: jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, 

családszociológia, a gyermekvédelmi rendszer működése, 

intézményi, multikulturális nevelés, mentálhigiéné, esetelemzés. 

(Esti képzés.)

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A felvétel feltétele pedagógus képzési területen szerzett okle-

vél és két év szakmai gyakorlat. A megszerezhető szakkép-

zettség megnevezése: fejlesztőpedagógus. Főbb ismeretkö-

rök: pedagógiai és pszichológiai ismeretek, diagnosztika, a 

fejlesztés fő területei, mentálhigiéné, esetelemzés, tehetség-

gondozás. (Esti képzés.)

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak 

(4 félév)

A felvétel feltétele bármely képzési területen legalább 

alapképzésben szerzett oklevél. A megszerezhető 

szakképzettség megnevezése: roma társadalomismereti 



szakember. Ismeretkörök: társadalom- és művészeti ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, a cigány népcsoportra vonatkozó 

ismeretek. (Levelező képzés.)

Szabadidősport-szervező (2 félév)

A felvétel feltételei: óvodapedagógus vagy tanító szakon 

szerzett oklevél. A szakképzettség megnevezése: pedagógus 

szabadidősport-szervező szakirányon. Főbb ismeretkörök: 

táplálkozástan, mentálhigiéné, rekreáció elmélete és 

módszertana, elsősegélynyújtás alapjai, kommunikációs és 

szociális készségfejlesztés, szabadidős programok szervezése, 

menedzselése. (Levelező képzés.)

Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szak-

irányú továbbképzési szak (2 félév)

A felvétel feltétele pedagógusképzés, társadalomtudomány, 

természettudomány, vagy bölcsészettudomány képzési 

területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű 
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képzésben) szerzett oklevél. A szakképzettség megnevezése: 

szocioterapeuta szakpedagógus. Ismeretkörök: speciális 

pedagógiai pszichológiai ismeretek, társadalomismeret, 

iskolai mentálhigiéné, rendszerszemlélet, konfliktuskezelési 

módszerek, az agresszió kezelésére irányuló speciális 

módszerek, gyakorlati ismeretek. (Esti képzés.)

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsga (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett oklevél. 

A megszerezhető szakképzettség megnevezése: szakvizsgá-

zott pedagógus drámapedagógia szakterületen. Ismeretkörök: 

közigazgatás, államigazgatás, szervezeti kultúra, hatékonyság, 

pedagógiai és pszichológiai ismeretek, játékelmélet, drámajá-

ték, dramaturgia, színi nevelés. (Esti képzés.)

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (4 félév)

A felvétel feltétele pedagógus képzési területen szerzett 

oklevél és három év szakmai gyakorlat. A megszerezhető 

szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető. Ismeretkörök: közigazgatási vezetési 

ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; 

az intézmény környezete, hatékonysága; az integráció és 

szegregáció kérdései; a pedagógus a nevelési-oktatási 

intézmény szervezetében; sajátos pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek; nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek; 

iskolaigazgatás; alkalmazott vezetéselmélet. (Esti képzés.)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁS 
 KÉPZÉSEINK



Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsga 

(4 félév)

A felvétel feltétele pedagógus képzési területen szerzett ok-

levél. A megszerezhető szakképzettség megnevezése: szak-

vizsgázott pedagógus múzeumpedagógiai szakterületen. 

Ismeretkörök: közigazgatás, államigazgatás, szervezeti kul-

túra, hatékonyság, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, 

múzeumpedagógia, művészetpedagógia, művészet- és mű-

velődéstörténet, régészeti, néprajzi ismeretek, kiállítás, kom-

munikáció és marketing, kreatív műhelyfoglalkozások. (Esti 

képzés.)

Pedagógus szakvizsga (4 félév)

A felvétel feltétele: pedagógus képzési területen szerzett 

oklevél és három év szakmai gyakorlat. A szakképzettség 

megnevezése: szakvizsgázott pedagógus. Ismeretkörök: 

közigazgatási, vezetési ismeretek, szervezeti kultúra, 

hatékonyság, a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény 
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szervezetében, speciális nevelési feladatok. (Esti képzés.)

Választható szakterületek:

• Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia 

(fejlesztőpedagógus végzettséggel  

rendelkezőknek 2 félév)

• Fejlesztő, differenciáló pedagógia (fejlesztőpedagógus 

végzettséggel rendelkezőknek 2 félév)

• Gyakorlatvezető tanító

• Gyakorlatvezető óvodapedagógus

• Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés



A jelentkezési és felvételi tudnivalók a https://felveteli.drhe.hu/

oldalon megtalálhatók.

Nyílt nap:
2022. január 25.

Elérhetőségek:
H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Web: www.drhe.hu

Tanulmányi Osztály:

Tel.: +36 52 518 515 • E-mail: tanulmanyi@drhe.hu

Web: www.drhe.hu/hu/node/129

Felnőttképzési Központ (szakirányú továbbképzések): 

Tel.: +36 52 518 562 • E-mail: felnottkepzes@drhe.hu

Web: felnottkepzes.drhe.hu

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK



KREK á r o l i  G á s p á r  R e f o r m á t u s  E g y e t e m



Állam- és  
Jogtudományi Kar

Elérhetőségek:
H-1042 Budapest, Viola u. 2–4.

Tel.: +36 1 370 8601 • E-mail: felveteli@kre.hu

Web: www.kre.hu/ajk

Nyílt nap:
2022. január 25.

További információkért keressék honlapunkat!
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Emberi erőforrások alapképzési szak (7 félév)

Célunk a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag 

felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel 

rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képessé 

válnak a munkaerőpiacok elemzésére, az emberi erőforrás-

gazdálkodás funkciók ellátására, valamint az érdekegyeztetési  

folyamatok koordinálására. Specializációk: etikus gazdálkodás, 

munkaerőpiaci és munkajogi.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (7 félév)

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgaz-

dasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi 

és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó 

szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elem-

zésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és 

folyamatok irányítására, szervezésére. 

Specializációk: adózási és jogi ismeretek, egyházi fenntartású 

intézmények vezetése és gazdálkodása. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (6 félév)

A szak olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező szakemberek 

képzését teszi lehetővé, akik nemzetközi politikai, gazdasági, 

jogi, valamint európai uniós ismeretek megszerzése által ké-

 ALAPKÉPZÉSEK



pesek megérteni a mai globális és gyorsan változó világban 

zajló kapcsolatok, interakciók és folyamatok rendszerét, azok 

okait és következményeit. Specializáció: nemzetközi gazda-

sági kapcsolatok. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Jogász osztatlan képzés (10 félév)

Célunk olyan jogászok képzése, akik az állam- és jogtudo-

mány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más 

társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer 

főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és 

a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szak-

ismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi 

tevékenységre, tanulmányaik doktori képzés keretében való 

folytatására, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szak-

 OSZTATLAN KÉPZÉS
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mai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök 

betöltésére.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Jogi felsőoktatási szakképzés (4 félév)

Célunk olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalma-

zottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazság-

szolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogte-

rületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, vala-

mint felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére. Jogász 

osztatlan képzésünkre továbblépni kívánó hallgatóink részére 

emelt szintű történelem érettségi előkészítőt biztosítunk.

A képzés nappali és levelező munkarendben indul, állami 

ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt. 

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés – 

marketingkommunikáció szakirány (4 félév)

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek 

általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, 

döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások árufor-

galmi vagy marketing területén kereskedelmi, illetve marketing 

ügyintézői tevékenység folytatására. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK



(A képzések csak levelező munkarendben és önköltséges 

finanszírozási formában indulnak.)

Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzései:

Képzések jogi diplomával rendelkezők számára:

• Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M)

• Bűnügyi szakjogász (LL.M.)

• Civilisztikai szakjogász (LL.M)

• Digitális gazdasági szakjogász (LL.M)

• Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) 

Szakirányú képzések gazdaságtudományok, diplomácia és 

közigazgatási terület iránt érdeklődőknek:

• Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó

• Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó

• Külügyi szaktanácsadó

Szakirányú továbbképzések pedagógus végzettséggel 

rendelkezőknek:

• Jogi szakokleveles köznevelési szakember

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési 

szak (3 félév)

A képzésben részt vevő hallgatók a hazai és nemzetközi alapjog-

érvényesítő fórumok (pl. Alkotmánybíróság, NAIH, EBH, Emberi 

Jogok Európai Bírósága) működésével ismerkedhetnek 

meg, amely egyrészről az ezen intézményekben történő 

elhelyezkedést, másrészről az alapjogi  vonatkozású 

jogintézmények beazonosítását és megfelelő alkalmazását 

segíti. A képzés segítségével a hallgatók betekintést nyernek 

azon szervek, illetve eljárások gyakorlatába, ahol az alapvető 

jogok kiemelt relevanciával bírnak: az alapjogok hazai és 

nemzetközi rendszere, az alapjogokhoz kapcsolódó főbb 

ismeretek elsajátítása, azoknak a gyakorlatban történő 

felhasználása.

Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak 

(3 félév)

A képzésben részt vevő hallgatóink a nyomozással és 

bizonyítással kapcsolatos – általános, illetve szakspecifikus − 

feladatokat a napi gyakorlat szintjén sajátítják el. A hallgatók 

Magyarország legnagyobb kriminalisztikai szaktekintélyeitől 

első kézből szerezhetnek tudomást a legújabb törvényi 

szabályozásról és annak gyakorlati alkalmazásáról. Ezt a 

képzést kiemelten ajánljuk az ügyészségen dolgozóknak 

(ügyészeknek, katonai ügyészeknek, alügyészeknek, 

ügyészségi fogalmazóknak), nyomozó hatóságon dolgozó jogi 

végzettséggel rendelkezőknek, büntető ügyszakos bíróknak 

és védőügyvédeknek.



Civilisztikai szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési 

szak (3 félév)

A képzés a magánjog széles skáláját felvonultató jogtudományi 

területek oktatását tűzte ki célul, a jogalkalmazás előtérbe 

helyezésével. Az anyagi jogi ismereteken kívül a jogviták 

megoldása során alkalmazható pszichológiai és eljárásjogi 

alapismeretek, továbbá az angol és a német szaknyelvi 

készségek elmélyítésében is segítséget nyújt. A képzésre 

minden olyan jelentkezőt várunk, aki bármely jogász 

hivatásrendű-, vagy  a közigazgatási területen dolgozik. A 

speciális civilisztikai szakismereteket – elsősorban – a bírák, 

bírósági titkárok, fogalmazók, ügyvédek, ügyvédjelöltek, 

jogtanácsosok, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, 

a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők és a jogi diplomával 

rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek, 

a gazdasági, társasági joggal, továbbá az európai polgári 

eljárásjoggal és a nemzetközi joggal foglalkozó szakemberek 

hasznosíthatják, akik jogalkalmazóként a konkrét ügyek 
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elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett 

a képzésben részt vevő munkáltatók és munkavállalók olyan 

ismeretek birtokába jutnak, amelyek a munkajog körében 

döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá 

teszik a képzett civilisztikai szakjogászt.

Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú 

továbbképzési szak (3 félév)

Mesterséges intelligencia, önvezető autók, sharing economy, 

közösségi média, blockcain, big data… csak néhány 

technológia, amelynek jogi és szabályozási vonatkozásaival 

e képzés keretében meg lehet ismerkedni. Ez az egyedülálló 

képzés a digitális gazdaság legaktuálisabb jogi és szabályozási 

kihívásaira ad választ: végzett hallgatóink eszközt kapnak a 

technológiák jelentette jogalkotási kihívások kezeléséhez 

és a legmodernebb technológiák jogi kérdéseinek 

megválaszolásához.

Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M)  

szakirányú továbbképzési szak (3 félév)

A képzés az energetika és az energiajog főbb szabályozási 

kérdéseivel foglalkozik nemzetközi és hazai szinten (villamos 

energia, a földgáz és a megújuló energiaforrások), részét 

képezi az energetikához kapcsolódó nemzetközi rendszerek 

és energiapolitikához kapcsolódó főbb ismeretek elsajátítása 

a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása céljából.  

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki energetikai 

területen foglalkozó vállalkozásoknál vagy energetikai területtel 



foglalkozó közigazgatási szervnél kíván jogi munkakört 

betölteni.

Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzési szak (3 félév)

Ebben a nem jogászoknak meghirdetett képzésben a 

hallgatók az energetikai jogi és energiaszabályozási ismeretek 

alkalmazásához szükséges esetjoggal, a természeti erőforrások 

hatékony felhasználására vonatkozó ismeretanyaggal, 

az energiajog nemzetközi vetületeivel, az energetika 

közigazgatási kereteivel, valamint az energiajog területén 

felmerülő szerződések és kötelmi viszonyok megismerésével 

és gyakorlatban történő alkalmazásával foglalkoznak. A 

képzésben oklevelet szerzett hallgatók energetikával foglalkozó 

gazdasági társaságoknál (például energiakereskedelmi 

engedélyeseknél), valamint a közszférában energetikával 

foglalkozó szakterületeken (például szabályozó hatóságoknál) 

helyezkedhetnek el.

Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzésen oklevelet szerzett hallgatóink képesek aktívan 

és eredményesen részt venni − belföldi és külföldi szakmai 

tevékenységük során − Magyarország külgazdasági 

pozíciójának előmozdításában. A képzésben résztvevők 

alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézmények 

külgazdasági és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok körébe 

tartozó más tevékenységek ellátása során szakmailag 
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felkészülten legyenek képesek ellátni általános vagy 

szakágazati gazdaságdiplomáciai feladatokat idehaza vagy 

külszolgálatban. A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, 

aki nemzetközi kapcsolatokkal, illetve a nemzetközi kapcsolatok 

működtetésének szakmai feladataival – elsősorban állami 

intézmények keretein belül, de a kutatási és magánszférában 

is – kíván foglalkozni.

Külügyi szaktanácsadó (2 félév)

A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a 

kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének 

magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek 

átadása, a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő 

tevékenységek általánosan alkalmazható gyakorlati 

szempontjainak, illetve céljainak, valamint megvalósítási 

formáinak elsajátíttatása, valamint a külkapcsolati 

tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges értelmezési és működési keretek megismertetése. 

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki nemzetközi 

kapcsolatokkal, illetve a nemzetközi kapcsolatok 

működtetésének szakmai feladataival – elsősorban állami 

intézmények keretei között – kíván foglalkozni.

Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú 

továbbképzési szak (3 félév)

A képzésben részt vevő hallgatóink középvezetőként vagy 

vezetőként képesek megfelelni az intézménymenedzsmenttel 

szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak egy, a 

köznevelési intézményrendszer működését meghatározó 



jogszabályi környezetben. Tudatos és felelős jogalkalmazóként 

tevékenykedve felismerik a jogszabályi környezetből fakadó 

döntési helyzeteket. Hallgatóinkat felkészítjük a formailag 

és tartalmilag helyes határozatok meghozatalára, iratok 

kiadmányozására. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik 

őket nemcsak köznevelési intézményekben betöltött, hanem 

a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban 

történő részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításhoz 

vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű 

informatikai ismeretekkel is.
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Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (8 félév)

A doktori képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az állam- 

és jogtudomány tudományágban PhD-fokozatot szeretnének 

szerezni. A képzés nappali és levelező munkarendben vagy 

egyéni felkészülés keretében zajlik. Nyolc szemeszteren 

keresztül korszerű ismeretek elsajátítására, a tanulmányok 

során konferenciákon való részvételre, továbbá az egyetemi 

oktatásba való bekacsolódásra is lehetőség nyílik. A 

doktoranduszok a szervezett tanulmányokkal párhuzamosan 

elkezdik kutatómunkájukat, az egyéni kutatómunkát 

témavezető segíti. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul.

2022/2023. tanévtől a Doktori Iskola angol nyelven is 

meghirdeti képzését. Az angol nyelvű képzésen az oktatás, a 

tudományos és publikációs tevékenység, valamint a fokozat 

megszerzésének hivatalos nyelve az angol. 

További információ magyar nyelven: 

https://ajk.kre.hu/doktori.iskola/, 

angol nyelven: https://ajk.kre.hu/doctoral.school/

 DOKTORI KÉPZÉS



Az Állam- és Jogtudományi Kar Bocskai István Állam- és 

Jogtudományi Szakkollégiuma a jogászhallgatók szellemi és 

közösségi műhelyeként működik. A szakkollégium magas 

színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, 

autonóm intézmény, melynek célja, hogy saját szakmai 

program kidolgozásával minőségi szakmai képzést 

nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók 

tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, 

szakmailag igényes értelmiség kinevelését, közéleti 

szerepvállalását. A Szakkollégiumba a hallgatók pályázat 

útján, tanulmányi eredményük és szakmai felkészültségük 

alapján kerülhetnek be.

 BOCSKAI ISTVÁN ÁLLAM- ÉS 
 JOGTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM



Elérhetőségek:
H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Tel.: +36 30 589 0920

E-mail: felveteli@kre.hu • Web: www.kre.hu/btk

Képzési helyek:
H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.

H-1088 Budapest, Reviczky u. 6.

H-1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

H-1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.

Nyílt napok:
2022. január 10. • 2022. január 12. • 2022. február 7. • 

2022. február 9.

Pontos időPontok és helyszínek:   www.kre.hu/felveteli/

Amennyiben a későbbiekben a járványügyi helyzet nem teszi 

lehetővé, hogy a nyílt napokat személyes jelenléttel tartsuk 

meg, akkor a képzéseink iránt érdeklődő hallgatók online 

tudnak csatlakozni a nyílt napjainkhoz. Kérjük, a nyílt napok 

előtt tájékozódjanak a kar honlapján.

Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar



KRE
Károli Gáspár Református Egyetem

36

 ALAPKÉPZÉSEK

Anglisztika alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatók számára hasznosítható gya-

korlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. A nyelvfejleszté-

sen kívül a programban megtalálhatók nyelvészeti, valamint a 

legtöbb angol nyelvű kultúra irodalmával, kultúrájával és törté-

nelmével foglalkozó kurzusok. 

Specializációk:

• választhatók:

• fordítói – szaknyelvi; észak-amerikai stúdiumok; kreatív 

írás – alkalmazott irodalom; német nyelv, kultúra és 

gazdaság; nyelvmentor; színházi stúdiumok; bölcsészet- 

és társadalomtudományi szakkollégiumi; filozófia; 

művészettörténet; vallástudomány; világirodalom; ókor-

középkor; művelődéstudomány.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Germanisztika alapképzési szak – néderlandisztika szak-

irány (6 félév)

A képzésben a holland és flamand nyelv és irodalom meg-

ismerése mellett nagy hangsúlyt kap a nyelvterület történel-

me és művészete, valamint a gazdasági- és sajtónyelv, vala-

mint a fordítás elméletének és gyakorlatának megismerése.  

Ezeken felül is számtalan speciális kollégiumot hirdetünk 

Hollandia és Belgium kultúrájának különféle területéről.



Germanisztika alapképzési szak – német szakirány (6 félév)

A képzés célja német nyelven magas szinten kommunikáló, 

német-magyar nyelvi közvetítői (fordítói, tolmácsolási) képes-

ségekkel és a német nyelvről, irodalomról, kultúráról beható 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. 

Specializációk: társadalomtudományi és gazdasági 

fordítói; üzleti és gazdasági kommunikáció; kreatív írás – 

Specializációk: fordítás alapjai; kreatív írás – alkalmazott 

irodalom; német nyelv, kultúra és gazdaság; nyelvmentor; 

színházi stúdiumok; társadalomtudományi és gazdasági 

fordítói; bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi; 

filozófia; művészettörténet; vallástudomány; világirodalom.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.
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alkalmazott irodalom; nyelvmentor; színházi stúdiumok; 

bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi; filozófia; 

művészettörténet; vallástudomány; világirodalom. 

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszí-

rozási formában is indul. A levelező képzés csak önköltséges 

finanszírozási formában indul.

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak – japán szak-

irány (6 félév)

A képzés kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a 

magas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzésére, valamint 

a mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetközi 

kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biztosító 

tantervi program elkészítésére. A nyelvi képzésen túl 

elsősorban a részterületi választható specializációk szolgálják 

az ismeretek bővítését, melyek az alábbiak: fordítói; fordítói 

alap; kreatív írás – alkalmazott irodalom; nyelvmentor; színházi 

stúdiumok; japán irodalmi és nyelvészeti; kínai nyelv- és 

kultúraismeret; német nyelv, kultúra és gazdaság; japán 

társadalomtörténet; japán történelem és kultúrtörténet; kelet-

ázsiai média és kultúra, bölcsészet- és társadalomtudományi 

szakkollégiumi; filozófia; művészettörténet; vallástudomány; 

világirodalom; ókor-középkor; kínai szakirány.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.



Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak – kínai 

szakirány (6 félév)

A szak képzési célja a szak képzési és kimeneti 

követelményeivel összhangban olyan szakemberek képzése, 

akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika 

területén, behatóan ismerik választott szakirányuk nyelvét, 

kultúráját, továbbépíthető elméleti és gyakorlati szaktudással, 

korszerű általános műveltséggel, illetve a kutatómunkához 

nélkülözhetetlen alapvető jártasságokkal rendelkeznek. 

Szakirányú végzettségük birtokában a mai kínai társadalmi, 

kulturális, politikai és gazdasági élet különböző területein, 

az ezeken való kapcsolatépítésben olyan gyakorlatilag 

alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek, amelyek a 

munkaerőpiacra kilépve képessé teszik őket a kulturális vagy 

gazdasági életben, külügyi és külgazdasági, közigazgatási 

és más területeken való elhelyezkedésre, illetve alapfokon 

ismernek egy másik keleti nyelvet.

Specializációk: kínai társadalomismeret, világirodalom; ókor-
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középkor; japán szakirány.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak (6 félév)

A képzési programunk a hagyományosnál magasabb szintű 

etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozásával 

szakszerű kommunikációs oktatást kíván megvalósítani. 

A képzésben választható specializációk: nemzetközi 

kommunikáció; PR, marketing; szervezeti kommunikáció; 

színházi stúdiumok; újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, 

online); nyelvmentor; kreatív írás-alkalmazott irodalom;  vizuális 

antropológia.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Magyar alapképzési szak (6 félév)

Az alapképzési szak kiváló jártasságot biztosít nemzeti nyelvi 

és irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb 

területein. Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom 

sokágú intézményrendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, 

írószervezetek, színházak), így akinek szépirodalmi, 

irodalomkritikai, irodalom-, színház- és nyelvtudományi 

érdeklődése van, annak a szak biztos kibontakozási 

lehetőségeket teremt. 

Specializációk: kreatív írás – alkalmazott irodalom; 

művelődéstudomány; nyelvmentor; színházi stúdiumok; német 

nyelv, kultúra és gazdaság; bölcsészet- és társadalomtudományi 

szakkollégiumi; világirodalom; ókor-középkor.



A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Pszichológia alapképzési szak – magyar és angol nyelven 

(6 félév)

A képzés célja a klinikusi területre való felkészítés. A 

szakképzettség megnevezése viselkedéselemző, alkalmazási 

területek: minden olyan szervezetben, ahol nevelés, képzés, 

fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, 

újranevelés, korrekció, gyógyítás, valamint rehabilitációs 

tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán 

intervenciókat használnak fel a munkájukban, továbbá minden 

pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén 

az alkalmassági vizsgálatok és a standard vizsgálóeljárások 

lebonyolításában.

Magyar nyelven a képzés nappali és levelező munkarendben, 

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is 

indul. 

Angol nyelven a képzés csak nappali munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 
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Szabad bölcsészet alapképzési szak (6 félév)

A képzés során a hallgatók bepillantást nyernek a filozófia, az 

etika, az esztétika, a film- és művészettörténet, a kommunikáció 

és a vallástudomány alapjaiba, és megismerkedhetnek a 

filozófiatörténet legfontosabb alakjaival, irányzataival. Már az 

első félévtől tanulnak egy választható ókori nyelvet.

Választható specializációk: művészettörténet; színházi 

stúdiumok; vallástudomány; filozófia; német nyelv, kultúra és 

gazdaság; bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi; 

világirodalom.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Szociológia alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók 

képzése, akik segíthetik a tudásalapú információs társadalom 

megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség 

feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, 

valamint a szociális integráció erősítését. A szakon végzettek 

rendelkeznek a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

nyitottsággal, együttműködő- és kapcsolatteremtő képes-

séggel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, a 

szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiá-

val és toleranciával. 

Specializációk: big data elemzés, szociálpszichológia, társa-

dalmi problémák kezelése, projektmenedzsment. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.



Történelem alapképzési szak (6 félév)

Történelem alapképzési szakon – az ország más egyetemeihez 

hasonlóan – átfogó magyar és egyetemes történeti oktatás 

folyik. A tananyagban a fő történelmi korszakok kronológiai 

sorrendben következnek. Specializációk: ókor-középkor; 

politika, társadalom, hadtörténet koraújkortól a jelenkorig –  

integráció és konfliktusok; bölcsészet- és társadalomtudományi 

szakkollégiumi; filozófia; művészettörténet; világirodalom; 

vallástudomány.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Osztatlan tanárképzés (10 félév)

2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az 

osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit 

követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. Ez 

 OSZTATLAN TANÁRSZAKOK 
 (CSAK SZAKPÁRBAN)
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a rendszer a 2021. szeptember 16-án hatályba lépett, 

módosított 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet értelmében 

2022 szeptemberétől kezdve részben megváltozik, és 

létrejön az egységes szerkezetű tanárképzés, amely nem 

különbözteti meg az általános iskolai és a középiskolai tanári 

szakképzettséget, valamint ezek megszerzésének idejét. 

Így a közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári 

szakképzettség továbbra is osztatlan, kétszakos képzésben 

szerezhető, ám csak 4+1 éves képzésben. A plusz egy év az 

összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti. 

Választható szakok (csak szakpárban):

• angol nyelv és kultúra tanára,

• holland nyelv és kultúra tanára,

• magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

• mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár,

• német nyelv és kultúra tanára,

• történelemtanár.

A holland nyelv és kultúra tanára, valamint a mozgóképkultúra 

és médiaismeret-tanár szakok csak második tanárszakként 

választhatók.

A Hittudományi Kar hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzése 

is teljesíthető a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

osztatlan tanárképzéseivel párosítva második tanárszakként.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.



 MESTERKÉPZÉSEK

Anglisztika mesterképzési szak – angol nyelven (4 félév)

A képzésre olyan, elsősorban az anglisztika alapképzési sza-

kon oklevelet szerzett hallgatókat várunk, akik nem kívánnak 

tanárok lenni, ám el szeretnék mélyíteni ismereteiket az angol 

irodalom, történelem, kultúra és nyelvészet területén, illetve 

még szélesebb körű angol nyelvi kompetenciákat szeretné-

nek elsajátítani, hogy később ezeket az ismereteket kamatoz-

tassák a munkaerőpiacon. A végzettek megfelelő felkészült-

séggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 

történő folytatásához. Specializáció: angol irodalom. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.
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Európai lexikográfia mesterképzési szak (EMLex) – 

nemzetközi közös képzés hét külföldi partner egyetemmel 

közösen angol és német nyelven ( 4 félév)

Az európai lexikográfia (EMLex) nemzetközi interdiszciplináris 

mesterképzés célja az európai lexikográfia és más 

társtudományok, többek között a számítógépes és 

korpusznyelvészet, a terminológia, a kommunikáció- és 

információtudomány, valamint a projektmenedzsment elméleti 

és gyakorlati ismereteinek közvetítése. A végzettek megfelelő 

felkészültséggel rendelkeznek a tanulmányaik doktori képzés 

keretében történő folytatásához. A végzetteknek a nyolc 

egyetem közös oklevelet (joint degree-t) állít ki. A nemzetközi 

mesterprogramra a konzorcium honlapján (EMLex - European 

Master in Lexicography (https://www.emlex.phil.fau.eu/)) lehet 

központilag jelentkezni, mind Erasmus Mundus ösztöndíjas 

(november 1. és március 1. között), mind önköltséges 

(november 1-től folyamatosan) képzési formában. A 2023-as 

közös tavaszi szemeszter képzési helyszíne ezúttal a Károli 

Gáspár Református Egyetem lesz.

További információk: https://www.emlex.phil.fau.de/

A képzés nappali  munkarendben EU ösztöndíjas (EMJMD) és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak (4 félév)

Az irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak olyan 

munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek 



mindennapi, magas fokú eszköze a kulturális kommunikáció. 

A képzést elvégzők alkalmassá válnak a nemzeti kultúra 

ápolásával, az irodalom kutatásával kapcsolatos feladatok 

ellátására, a kutatási eredményeknek a közművelődés 

különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein való 

közvetlen alkalmazására, a korszerű műveltség közvetítésére, 

alakítására, népszerűsítésére, az irodalmi műveltség magas 

fokú terjesztésére, amelyre az Európai Unió tagállamaként 

jelenleg a korábbinál sokkal komolyabb igény mutatkozik. 

A végzettek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek 

tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Specializációk: modern magyar irodalom, régi magyar irodalom. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Japanológia mesterképzési szak (4 félév)

A szak továbbfejlesztett formában és tartalmakkal lefedi 

a korábbi osztatlan képzésben nyújtott japanológiai 
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ismereteket, úgymint a japán nyelv magas szintű, a Japán 

Nyelvi Alkalmassági Vizsga felsőfokú szintjével azonos értékű 

ismeretét, a japán kultúra elméleti és gyakorlati ismeretét, 

japán nyelvészeti ismereteket, továbbá a szak- és műfordítás 

alapjait. A szak profiljának megfelelően jellemzőek a szakmai 

nyelvi fejlesztés tantárgyai, illetve a „Japán gazdasági 

intézmények” és „Összehasonlító üzleti kultúra”, „Japán a 

mai világban – külpolitika és külkapcsolatok”, vagy a „Digitális 

média a nyelvfejlesztésben és a kutatásban” tantárgyak.  

A végzettek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanul-

mányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak (4 félév)

A képzés során a hallgatók a kommunikáció, illetve a média 

egészének jellegzetességein túl megismerik a részterülete-

ket, ágazati kapcsolódási pontokat. Képesek az adott terüle-

ten magas színvonalú szakmai munka végzésére, valamint a 

szakterületükön elvárt – többnyelvű és különböző funkciójú – 

kommunikációra, az informatikai ismeretek hatékony alkalma-

zására. Képzésünket magas színvonalú kutatásmódszertani 

háttér, jól felszerelt rádió és televízió stúdió segíti. A végzettek 

megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 

képzés keretében történő folytatásához. 

Specializációk: digitáliskommunikáció-menedzsment, kreatív-

médiatartalom-fejlesztés. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.



Művészettörténet mesterképzési szak (4 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, 

a szobrászat, az építő- és az iparművészet, valamint a mo-

dern média területén megszerzett ismereteik birtokában tájé-

kozottak az egyetemes képzőművészet és az általános mű-

vészetelmélet fő kérdéseiben. Ismerik az egyetemes művé-

szettörténet anyagát, és különösen jártasak a magyarországi 

művészettörténet területén. A végzettek megfelelő felkészült-

séggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 

történő folytatásához. 

Specializáció: muzeológia-műemlékvédelem. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Néderlandisztika mesterképzési szak (4 félév)

A képzés keretében hallgatóink tovább mélyíthetik tudásukat 

a holland-flamand kultúra és nyelv területén, továbbá 

bővebb ismereteket szerezhetnek a fordítás elméletéről és 
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gyakorlatáról amellett, hogy választhatnak a nyelvtudományi 

vagy irodalomtudományi modul között. Végzett hallgatóinkat 

szívesen látják a Magyarországra települt nagyvállalatok, 

kisebb holland érdekeltségű vállalatok, valamint a követségek. 

A végzettek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek 

tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul. A képzés 

levelező munkarendben önköltséges finanszírozási formában 

indul.

Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak – 

német nyelven (4 félév)

A diszciplináris mesterképzési szak célja olyan bölcsészek 

képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának 

átfogó ismeretével, valamint a három specializáció (a mai 

német nyelv és leírása; irodalom, kultúra, identitás; lexikográfia 

és szótártudomány [EMLex]) által biztosított speciális 

felkészültséggel rendelkeznek. A tanulmányok során lehetőség 

nyílik műfordítási ismeretek megszerzésére is. A végzettek 

megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 

képzés keretében történő folytatásához.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul. A képzés 

levelező munkarendben önköltséges finanszírozási formában 

indul.

Pszichológia mesterképzési szak (4 félév)

Ez a mesterképzési szak olyan szakemberek képzését tűzi 

ki célul, akik a pszichológia vonatkozó tudományterületeinek 



korszerű tudásanyagát mesterszinten képesek elsajátítani, 

és ismereteiket szakszerűen és hatékonyan képesek 

alkalmazni az egészséges és kórosan megváltozott pszichés 

folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés 

és testi betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és 

terápiájának támogatásában, valamint a betegségmegelőzés 

és az egészségfejlesztés gyakorlatában. A végzettek 

megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 

képzés keretében történő folytatásához. 

Specializációk: klinikai és egészségpszichológia; fejlődés- és 

klinikai gyermekpszichológia; interperszonális és interkulturális 

pszichológia. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Színháztudomány mesterképzési szak (4 félév)

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és 

történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény 

mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai 
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és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és 

szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. 

Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi 

vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment 

kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 

színháztörténeti kutatómunka végzéséhez. A végzettek 

megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 

képzés keretében történő folytatásához. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Szociológia mesterképzési szak (4 félév)

A képzés fő célja magas szintű szociológiai felkészültséggel 

rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet 

különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, 

politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, 

településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy 

csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, 

irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes 

elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő felkészültséggel 

rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 

folytatásához. Specializáció: szociálpszichológia. 

A képzés levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzési szak 

(4 félév)

A társadalmi-visekedéselemzés mesterképzési szakon kép-

zésünk célja, hogy hallgatóinkat olyan komplex ismeretekkel 



lássuk el, amelyek birtokában a társadalmi folyamatokat mind 

szociálpszichológiai szempontból, mind pedig számszerűsí-

tetten képesek legyenek elemezni. Ehhez a társadalmi rend-

szerekre vonatkozó, átfogó elméleti ismeretek mellett fokozott 

hangsúlyt helyezünk a gyakorlati, a mindennapi életben és a 

munkaerőpiac több szegmensében is jól alkalmazható mód-

szertani eszközök megismertetésére, begyakorlásának lehe-

tővé tételére.

Specializációk: big data elemzés, szociálpszichológia

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Történelem mesterképzési szak (4 félév)

A diszciplináris mesterképzés specializációi: ókor-középkor; 

politika, társadalom, hadtörténet a koraújkortól napjainkig 

– integráció és konfliktusok. A szak által beindított speciális 

programok célja az egyetemen eddig is folytatott kutatómun-

ka tematizálása és a nemzetközi kutatásba való bekapcso-

lása. A végzettek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek 
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tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

Továbbtanulási lehetőségként kínáljuk a kar Történelemtudo-

mányi Doktori Iskoláját. 

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul.

Vallástudomány mesterképzési szak (4 félév)

A szak képzése három szakaszra osztható. Az alapozó sza-

kasz kutatás-módszertani és nyelvi bevezetést ad. A törzs-

képzési szakasz betekintést nyújt a világvallások történetébe, 

bemutatja a vallási meggyőződések érvényesülését a társa-

dalomban, hatásukat a művészetekre. A végzettek megfelelő 

felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 

keretében történő folytatásához. Választható specializáció: 

vallástörténet. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Tanári mesterképzési szakok (MA, 2-4 félév a bemeneti 

alapvégzettségtől és szakképzettségtől függően)

Azon érdeklők számára, akik rendelkeznek a bemenethez 

megfelelő felsőfokú végzettséggel, az alábbi másoddiplomás 

tanárképzéseinket hirdetjük meg:

• angol nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti 

alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2 

vagy 4 félév)

• angol nyelv és kultúra szaktanára (képzési idő: 2 félév)



• holland nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti 

alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2 

vagy 4 félév) 

• holland nyelv és kultúra szaktanára (képzési idő: 2 félév)

• magyar mint idegen nyelv tanára (képzési idő: a bemeneti 

alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 

2 vagy 4 félév) (a két féléves képzésnél a bemeneti 

alapvégzettségtől függően az intézmény részismereti képzés 

elvégzését írhatja elő)

• magyar nyelv és irodalom szakos tanár (képzési idő: a 

bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől 

függően 2 vagy 4 félév)

• magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár (képzési idő: 2 

félév)

• mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár (képzési idő: a 

bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől 

függően 2 vagy 4 félév)

• német nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti 

alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2 

vagy 4 félév)

• német nyelv és kultúra szaktanára (képzési idő: 2 félév)

• történelemtanár (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől 

és a kimeneti szakképzettségtől függően 2 vagy 4 félév)

• történelem szaktanár (képzési idő: 2 félév)

A képzés levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában indul.
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Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, 

európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és 

műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, 

japán, kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési szak 

(3 félév)

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés 

elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek 

tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe 

vevő fordítására. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel 

rendelkeznek a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az 

EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, 

jogi, politikai és kulturális életében. Ismerik a nyelvi közvetítés 

etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és 

kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni 

a szerkesztés szabályait és eszközeit. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, 

európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű 

szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, 

holland, japán, kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési 

szak (4 félév)

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés 

elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK



tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe 

vevő fordítására. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel 

rendelkeznek a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az 

EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, 

jogi, politikai és kulturális életében. Ismerik a nyelvi közvetítés 

etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és 

kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni 

a szerkesztés szabályait és eszközeit. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzésen végzettek képesek a nevelési-oktatási, illetve 

közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen 

kívül) a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni 

és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, 

továbbá képesek a ’dráma’ és ’tánc’ tantárgyak önálló 

stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, 
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hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas 

oktatására. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik 

elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az Etika, erkölcstan 

tantárgy keretein belül az etikai, erkölcstani készségeket 

és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a 

korosztály gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, 

elsajátíttatni általános és középiskolában.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzési 

szak (2 félév)

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, 

akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az etika 

és erkölcstan tantárgyak keretében az etikai, erkölcstani 

készségeket és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag 

megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő módon 

tudják átadni, elsajátíttatni.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret 

szakirányú továbbképzési szak (2 félév) 

Az interdiszciplináris képzésünket sikeresen teljesítők 

jártasságot szereznek a gazdaságpszichológia, szervezeti 

magatartás társadalomtudományi szempontú elemzésében, 

a gazdaság és a munka világában hasznosítható teológiai 

ismeretekben, gazdasági viselkedés keresztyén hit felől való 

értelmezésében. Saját projektek kialakításával mélyítik el az 

üzleti élet morális kérdéseivel kapcsolatos önreflexiójukat, 

járatossá válnak a vállalati stratégiai tervezés társadalmi 

felelősséget érintő kérdéseiben. A képzés során saját élményt 

szereznek a lelki egészség megőrzéséről, kibontakoztatásáról, 

megismerkednek a szervezet működésének lelki dimenzióit 

erősítő szervezetpszichológiai módszerek használatának 

előnyeivel, az alkalmazásuk szakmai-etikai kereteivel. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.
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Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, 

szakmódszertani, jogi és tanügy-igazgatási tudásának bővítése, 

célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes 

segítése érdekében. További cél annak támogatása, hogy a 

legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek 

ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakítsák 

saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai 

szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében 

mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, 

szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az 

intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben 

nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket 

igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról, 

a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében 

dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük 

keretei között ismerik. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



IKT-oktatásmódszertan szakirányú továbbképzési szak 

(2 félév)

A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, 

akik az oktatás területén az eredményesség érdekében 

hatékonyan használják az információs és kommunikációs 

technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, 

beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges 

finanszírozási formában indul.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú 

továbbképzési szak – magyar nyelven (4 félév)

A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és 

művészeti élet területén végzett tevékenységhez szükséges 

elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével 

összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való 

alkalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. A képzésben részt 
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vevők egy széles spektrumú, zenei és pedagógiai, továbbá 

a különböző társművészetekhez kapcsolódó ismeretanyagra 

tehetnek szert. A képzés a kulturális és a művészeti élet 

területén dolgozó szakemberek számára olyan készségeket 

és ismereteket nyújt, amelyek segítségével magas szinten 

fogják tudni képviselni a Kodály-kultúra terjesztését mind 

Magyarországon, mind pedig külföldön. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú 

továbbképzési szak – angol nyelven (4 félév)

A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és 

művészeti élet területén végzett tevékenységhez szükséges 

elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével 

összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való 

alkalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. A képzésben részt 

vevők egy széles spektrumú, zenei és pedagógiai, továbbá 

a különböző társművészetekhez kapcsolódó ismeretanyagra 

tehetnek szert. A képzés a kulturális és a művészeti élet 

területén dolgozó szakemberek számára olyan készségeket 

és ismereteket nyújt, amelyek segítségével magas szinten 

fogják tudni képviselni a Kodály-kultúra terjesztését mind 

Magyarországon, mind pedig külföldön. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési 

szak (2 félév) 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: eligazodni a 

térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban, és azok 

értelmezésében. Célja, hogy a magasan képzett szakemberek 

különféle szakterületeken új és korszerű ismeretekhez 

jussanak. A képzésben részt vevők alkalmassá váljanak 

arra, hogy megszerzett ismereteiket a hazai és a külföldi 

írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, 

diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális 

intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus 

területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség 

alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós 

munka. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.
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Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév) 

A képzés fő célja, hogy a pedagógus oklevéllel rendelkező 

és a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődő 

kollégák megismerjék a magyar nyelv tanításának elméletét és 

módszertanát annak érdekében, hogy akár a közoktatásban, 

akár a felnőttoktatásban vagy bármilyen más formában a 

megfelelő szakmai tudás birtokában adhassák át nyelvünket 

és kultúránkat nem magyar anyanyelvű tanítványaiknak.

A budapesti képzési helyen kívül, határon túli képzési helyszín 

Szabadka (Szerbia). A budapesti képzésre a környező 

országokból is várjuk a levelező munkarend megadott napjain 

megjelenni tudó jelentkezőket. A képzés csak levelező 

munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indul. 

Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés elméleti része rendszerszemléletű, holisztikus 

megközelítésben öleli fel a lelki jelenségek, a személyközi 

kapcsolatok legfontosabb ismereteit. A hallgatók 

alakuló mentálhigiéné központú szemléletmódjuk révén 

hivatásszerepükben felkészültebbé válnak különböző 

életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek 

megelőzésére, kedvező irányú befolyásolására. A gyakorlati 

tantárgyak keretében a hallgatók szakemberekkel dolgozzák 

fel a hivatásszerep napi tapasztalatait, bővítik a szakmai 

eszköztárat, ezáltal fejlődik a szakmai önazonosság, 

tudatosodnak az illetékességi határok. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a 

magyar kulturális élet intézményi kereteiben olyan – különös 

tekintettel művészeti vonatkozású – szakfeladatok ellátására, 

amelyek felölelik a kulturális infrastruktúrának alapot adó jogi-

igazgatási, gazdasági, marketing, menedzsment és szervező 

tevékenységek körét, akár az állami, akár a magánszférában.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú 

továbbképzési szak (3 félév)

A képzés fő célja, hogy megalapozott elméleti ismeretekkel 

és gyakorlati jártassággal rendelkező online mentálhigiénés 



KRE
Károli Gáspár Református Egyetem

66

tanácsadó szakemberek képzésével hozzájáruljon a 

jelenleginél szakmailag megalapozottabb, színvonalasabb és 

hatékonyabb internetes tanácsadási szolgáltatási (szolgálat-) 

rendszer kifejlődéséhez. A képzés a lelki egészség megőrzése 

és fejlesztése, továbbá a lelki kultúra előmozdítása érdekében 

megvalósuló, interneten keresztül végzett tanácsadási 

feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket és 

gyakorlati jártasságot biztosítja. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

• mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés

• tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban 

(drámapedagógia; magyar nyelv és irodalom, dráma- és 

színházismeret (biblioterápiás technikák)) 

A továbbképzésben résztvevők megszerzett elméleti és 

gyakorlati ismereteiknek köszönhetően hatékonyan felügyelik, 

kísérik és irányítják a közoktatás szakrendszerű képzéseiben 

tanító, gyakorlati félévüket teljesítő és kezdő tanárok iskolai 

munkáját. A képzés előnyei és szakmai háttere: a képzésben 

részt vevők olyan reflektív és tanácsadói elméletek, valamint 

módszerek ismeretére tesznek szert, amelyek alkalmassá 

teszik őket a saját szerepértelmezésük kialakítására, 

pedagógiai szituációk megtervezésére, megvalósítására, 

értékelésére és az önfejlesztés motiválására.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

(4 félév)



Rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési 

szak (2 félév)

A képzés célja igényes, magas szintű, tudományosan 

megalapozott rajzvizsgálati (rajzelemzési) szakmai ismeretek 

nyújtása már felsőfokú végzettséggel rendelkező, elsősorban 

a képi kifejezéssel (gyermekrajzok, felnőtt képi alkotások) 

kapcsolatban munkálkodó, vagy a felnövekvő generáció 

oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek 

számára.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú 

továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik 

az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, 

folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, 

ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen 
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kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve 

az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek 

megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé 

teszik a másokkal való szakmai együttműködést. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Szupervizor szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A szupervízió a hivatását gyakorló ember, a szakmai 

személyiség karbantartásának és fejlesztésének 

leghatékonyabb eszköze. A szupervízió tanulást, fejlődést, 

személyes hatékonyságnövekedést szolgál. Lényegi eleme, 

fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív 

jelenléte. Képzésünk a hagyományos képzésektől eltérően 

gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy a hallgatók már az első, 

alapozó félév után elkezdenek szupervíziót adni. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Szupervizor-coach szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A szak célja a szupervizor szakképzettséget megszerzett 

humán hivatások képviselői, művelői számára olyan képzés 

biztosítása, melyben elsajátíthatják a coaching tartásához 

szükséges speciális ismereteket, így a coach-kompetenciákról 

és -módszertanról meghatározó és széleskörű ismereteket 

szerezhetnek, s az oktatás során ezek felhasználhatóságáról 

gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Részismeretek megszerzésére irányuló képzések – 

angol,  bibliográfia, filozófia, magyar, magyar mint idegen 

nyelv, német, személyközpontú művészetpedagógia, 

történelem, vallástudomány, vizuális kultúra és vizuális 

nevelés (2 félév) 

A részismeretek megszerzésére irányuló képzések célja, 

hogy azok a diszciplináris mesterképzési szakokra vagy a 

2 féléves magyar mint idegen nyelv tanára mesterképzési 

szakra jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a 

mesterképzésre való jelentkezés benyújtásához hiányzik 

az 50 kredit értékű szakterületi kreditcsomagjuk, különböző 

képzések keretében megszerezhessék azt. Figyelem!  

A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés 

af) pontja szerint a pedagógus-továbbképzés teljesíthető 

részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc 

kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirattal! 

A képzés megfelelő érdeklődés esetén indul, csak önköltséges 

finanszírozási formában.
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A veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógiai 

munkában (30 óra) 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok átfogó és 

a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket szerezzenek 

a különböző veszteségélmények, így a szülők válása, az 

élettér megváltozása, a szülők munkahelyének elvesztése, 

külföldön munkát vállaló családtagok, kriminalizálódott 

szülők, szektatagság stb., és a gyász pszichológiai 

következményeiről, a veszteségélmények pedagógiai 

kezelésének lehetőségeiről, illetve az azok következtében 

előálló pedagógiai kihívásokról, feladatokról. Fontos célkitűzése 

a képzésnek, hogy olyan kommunikációs és konfliktuskezelési 

ismeretekkel és készségekkel gazdagodjanak a résztvevők, 

melyek alkalmassá teszik őket a veszteségélménnyel 

küzdő tanulók megfelelőszintű pedagógiai támogatására.  

A képzés mindenekelőtt gyakorlati ismereteket nyújt. 

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre 

nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők 

felkészítését elősegítő továbbképzés (40 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai 

oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások (gyógypedagógus, 

mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő, 

szabadidő-szervező stb.) felkészítése a 2013 őszén indult 

új, NAT szerinti munkára a családi életre nevelés területén.  

A képzés nyolc témakörében elméleti és módszertani 

 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK



jártasságot nyújtunk a résztvevőknek: társas kapcsolatok; 

kommunikáció és konfliktuskezelés; önismeret és érzelmi 

intelligencia; jellem és értékrend; a család működése; 

változások és veszteségek kezelése a családban; nemiség, 

párkapcsolat, szexualitás; veszélyek és devianciák; 

oktatásmódszertan.

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

Identitás, befogadás, elutasítás: a külföld és hazai föld 

viszonyainak megítélése az ókortól napjainkig (20 óra) 

A képzés fő célja, hogy a történelmet oktató tanárok vagy 

pedagógusok/lelkészek/jogászok, akik a nevelő-oktató 

munkát, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását a 

pedagógus munkakörök betöltésére jogosító felsőfokú 

végzettség és szakképzettség birtokában végzik, s a jelzett 

problematika bármely aspektusával szembesülhetnek, 

átfogó, forrásokra épülő áttekintést, továbbá oktatási/nevelő 
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tevékenységük során is alkalmazható ismereteket szerezzenek 

egyetemes és magyar történeti keretek közt.

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

Innovatív módszerek és technikák a mai németnyelv-oktatásban 

(30 óra)

A továbbképzés alapvető célja, hogy a részt vevő 

pedagógusok a klasszikus, jól bevált tanítási-tanulási 

stratégiák mellett olyan új módszereket ismerjenek meg és 

próbáljanak ki, amelyeket a mindennapi pedagógiai munka 

során sikerrel tudnak alkalmazni. Főbb ismeretkörök: a 

tanulás folyamatára irányuló legújabb kutatási eredmények, a 

legújabb módszertani ajánlások, a modern nyelvoktatásban 

eredményesen használható, tanulást segítő technikák.

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

Személyközpontú művészetpedagógia (30 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai 

oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése 

a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés 

egyes területei-nek oktatására. Főbb ismeretkörök: 

gyermekközpontú és személyközpontú művészetpedagógia, 

integratív módszertani kérdések, vizuális kultúra, kortárs 

vizuális művészetpedagógia, a művészetalapú segítés jó 

gyakorlatai, projektív vizuális feladatok pedagógiai és terápiás 



alkalmazása, képességmérés és pszichodiagnosztika.

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

Vizuális kultúra és vizuális nevelés (60 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai 

oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 

2013 őszén indult NAT szerinti vizuális kultúra, vizuális nevelés 

egyes területeinek oktatására. A képzés saját élmény alapján, 

gyakorlati hangsúlyokkal ismerteti meg a képzésben részt 

vevőket a különböző kulturális hagyományok átadásának 

módjaival. 

Főbb ismeretkörök: a vizuális jelrendszerek kulturális 

antropológiai kontextusban (művészetantropológiai, 

vallásantropológiai, ökológiai és környezetantropológiai 

kontextusok); személyközpontú, tárgyközpontú, 

látványközpontú, élményközpontú vizuális nevelés, 

művészetalapú tanulás, iskola, kutatás (arts based school, 
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arts based research); módszertani kérdések (keret, 

légkör, feladat, reflexió, kompetencia, épített környezet); 

különböző szakterületek eredményeinek elemzése; tárgy- és 

környezetkultúra, képzőművészet és kifejezés; médiumok: 

színházi, fotó-, film- és médiaelemzések, reklám.

A továbbképzés levelező, önköltséges képzés, melynek 

költségeit a munkáltató átvállalhatja.

 DOKTORI KÉPZÉS

Történelemtudományi Doktori Iskola (8 félév)

A Történelemtudományi Doktori Iskola témakínálata, 

vizsgálódási területe a nemzetközi összefüggésekben 

elhelyezett 18-20. századi magyar történelem 

társadalom-, politika- és hadtörténetét öleli fel.  

A korszakhatáron belül választható témák Mária Terézia 

királynő uralkodásától a Kádár-korszak közepéig  

a magyar társadalom számos nemzetközi, katonai,  

illetve belpolitikai konfliktusait hivatottak feldolgozni.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas 

és önköltséges finanszírozási formában is indul.



 BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET- ÉS
 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM

2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Benda Kálmán 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, 

amely várja a normál egyetemi curriculumon felül is 

érdeklődő hallgatókat. A szakkollégium szellemiségében és 

tehetséggondozó munkájában a református kollégiumok, 

valamint a francia „grandes écoles” hagyományaira épít. A 

szakkollégium célja, hogy olyan elmélyült szakmai ismeretekkel 

rendelkező közösséget hívjon életre, amely elkötelezett 

a humán kultúra, valamint a keresztény értékek iránt. Az 

intézmény a 2021/2022-es tanévben a Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar képzési kínálatával összhangban 

8 műhelybe várja az elsőéves hallgatók jelentkezését.  
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A normál curriculumon túlmutató minőséget a kiscsoportos 

műhelykurzusok, az általános személyiségfejlesztő és 

egészségtudatos gondolkodást erősítő ún. értelmiségképző 

tantárgyak, valamint a szakma neves képviselőiből álló oktatói 

gárda is garantálja. A szakmai kurzusokon túlmenően a 

hallgatók magas szintű idegen nyelvi képzésben is részesülnek 

a választott nyelvből. A 81 fő bentlakására alkalmas, jellemzően 

négy-hat fős apartmanokból álló Horánszky utcai épület egyúttal 

kiemelkedő szintű lakhatást is biztosít a szakkollégisták számára.  

A bentlakó státusz mellett azonos kollégiumi jogokat biztosító 

bejáró státusz is választható. Szakkollégiummal kapcsolatos 

egyéb tudnivalókat a www.kre.hu/btk/bkbtsz oldalon találnak.



Hittudományi Kar
Elérhetőségek:
 H-1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Tel.: +36 30 410 4203 • E-mail: felveteli.htk@kre.hu  

Web: www.kre.hu/htk

Nyílt napok:
2021. november 25. és december 9.

További információért keressék honlapunkat! 
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Teológia-lelkész osztatlan képzés (12 félév)

A nappali munkarendű református teológia-lelkész szakra a 

Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra ké-

szülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birtokában 

lehet jelentkezni a Zsinati Lelkészképesítő vizsgára.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul.

Teológia-teológus osztatlan képzés (10 félév)

A nappali munkarendű református teológia-teológus szakra a 

teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású egy-

háztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lelkészké-

pesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul.

Hittanár-nevelőtanár* osztatlan képzés (MA, 10 félév)

Egyszakos vagy osztatlan szakpáros mesterképzés érettségivel 

és konfirmációval rendelkező református fiatalok részére. 

A hittanár-nevelőtanár szak elvégzése megfelelő teológiai, 

pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati 

felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az általános, 

mind a középiskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 

5–12. évfolyamok tanulói körében református keresztyén 

vallásoktatói és nevelői munkát végezhessenek. A szakpáros 

képzésben a hittanár-nevelőtanár szak mellett a világi tanári 

szakon végzettek általános vagy középiskolai tanárként 

 OSZTATLAN KÉPZÉSEK



helyezkedhetnek el (bővebben ld. a BTK osztatlan tanári 

képzéseinél). 

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a 

belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatu-

kat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni 

pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka ke-

retében teljesítik. A pedagógiai és pszichológiai tantárgyakon 

túl bölcsészeti szakjukhoz kapcsolódó oktatást a BTK biztosít-

ja számukra. A képzés nappali munkarendben, állami ösztön-

díjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Hittanár-nevelőtanár* osztott tanári mesterképzés (MA, 2 félév)

A képzésre okleveles református lelkészek jelentkezését várjuk. 

A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önkölt-

séges finanszírozási formában is indul.

Hittanár-nevelőtanár* osztott tanári mesterképzés (MA, 4 vagy 5 félév)

A képzésre az alábbi végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezőket várjuk

• református hittanoktató (katekéta), képzési idő: 4 félév;

• református hittanoktató (katekéta) és (általános iskolai) tanító 

szakképzettség együttes megléte esetén, képzési idő: 2 félév;

• református hittanoktató (katekéta) szakképzettség és a 

képzésük alatt sikeres pedagógiai – pszichológiai szigorlatot 

tettek, képzési idő: 2 félév;

• főiskolai/egyetemi szintű tanári szakképzettség, képzési idő: 

4 félév, legközelebb 2023 őszén indul legalább 5 jelentkező 

esetén;

 MESTERKÉPZÉSEK
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• (általános iskolai) tanító szakképzettség, képzési idő: 5 félév, 

legközelebb 2023 őszén indul legalább 5 jelentkező esetén.

* Az oklevélen szereplő szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése: 

okleveles református vallás- és nevelőtanár.

Master of Theology (MA, 4 félév)

A nappali munkarendű, angol nyelvű képzés kizárólag önkölt-

séges finanszírozási formában indul. A szakra olyan angolul be-

szélő hallgatók jelentkezését várjuk, akik a teológiai ismereteik 

elmélyítését szeretnék speciális területeken: bibliai, egyháztör-

téneti, rendszeres teológiai, és gyakorlati teológiai. Jelentke-

zési feltétel: teológia alapképzési szak, hitéleti BA. Választható 

specializációk: egyház és állam, egyház és Izrael, a technikai 

társadalom etikája, Evangélium a marginalizáltak között, ifjúság.

The English Language Master of Theology degree is designed 

for students who desire to continue theological education to 

enhance their professional competence in specific areas related to 

theology (Biblical Studies, Church History, Systematic or Practical 

Theology). Through the program, students can pursue advanced 

training led by professors of the Theological Faculty of the Káro-

li Gáspár University of the Reformed Church. The curriculum is 

two years (4 semesters: 2 semesters of general training and 2 

semesters of specifications) and completed with a written thesis. 

Completion of the program can enhance ministry or provide 

preparation for a doctoral program. Conditions for admission: BA 

in religious studies or related areas, good competence in English. 

Specialisations: State and Church, Church and Israel, Ethics in a 

Technical Society, Gospel on the Periphery, Youth.



 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzési szak 

(4 félév)

A továbbképzésre hitéleti képzésben részt vett hallgatókat vá-

runk. A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellá-

tására, amelyekben a lelkipásztorok felügyelete alatt nehéz élet-

helyzetekben lévőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges 

finanszírozási formában indul.

Protestáns kórházlelkész szakirányú továbbképzés (2 félév)

A képzés célja a kórházlelkészek részére olyan átfogó 

egészségügyi alapismeretek és az egészségügyi 

ellátórendszerrel kapcsolatos speciális lelkigondozói és 

intézményi ismeretek átadása, ami alapján képesek ellátni 

a speciális betegcsoportokkal kapcsolatos lelkigondozói 

feladatokat.

A képzésre MA végzettséget (vagy korábban egyetemi 

szintű képzést) igazoló diplomával rendelkező protestáns 

lelkipásztorok jelentkezését várjuk, akik egyházuk megbízása 

alapján kórházlelkészi munkát végeznek vagy a jövőben 

terveznek részt venni ebben. A levelező munkarendű 

keresztféléves képzés gyakorló református lelkészek számára 

ingyenes, más jelentkezők számára önköltséges finanszírozási 

formában indul.
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 DOKTORI KÉPZÉS

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú 

továbbképzési szak (4 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatónak kifejezetten a Krisztus-hit 

megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának 

kísérésében nyújtson segítséget, a Szentírás útmutatásait 

a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében 

véve alapul. A képzésre olyan protestáns egyháztagok 

jelentkezését várjuk, akik hitéleti képzési területen legalább 

alapképzésben szerzett oklevéllel, valamint minimum két év 

egyházi munkatapasztalattal rendelkeznek. A képzés csak 

levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában 

indul. 

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzésre okleveles teológus-lelkész szakképzettséggel 

rendelkezők jelentkezését várjuk. A végzettek alkalmasak 

minden olyan munkakör betöltésére, ahol a lelkigondozói 

feladatoknak kiemelt jelentőségük van. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges 

finanszírozási formában indul. 

Hittudományi Doktori Iskola (8 félév)

A nappali munkarendű doktori képzés magyar, angol és 

német nyelven is elérhető. Jelentkezni egyetemi teológus, 

lelkész, protestáns teológus, illetve vallástanár oklevéllel lehet. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul.



Pedagógiai Kar
Elérhetőségek:
H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

Tel.: +36 53 350 885 • Mobil: +36 30 564 9331

H-1042 Budapest, Árpád út 161–163.

Tel.: +36 30 655 8577; +36 30 780 8957

H-6000 Kecskemét, Kaszap utca 6–14. 

Tel.: +36 30 654 1341 

E-mail: felveteli@kre.hu • Web: https://pk.kre.hu/

A nyílt napokkal kapcsolatban bővebb információ itt 

olvasható: www.kre.hu/nyiltnap
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Kántor alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kán-

tori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadásá-

ra énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős 

szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gya-

korlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú 

gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndí-

jas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Nappali munkarendben Nagykőrösön más, nem hitéleti szak 

párhuzamos, egyidejű felvételére is van lehetőség.

Református hittanoktató alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös)

Hallgatóink a képzési idő alatt szerteágazó teológiai ismeretekre 

tesznek szert, szinte minden teológiai tudományágba 

betekintést kapnak, valamint az egyházi szolgálat speciális 

igényeire és körülményeire is igyekszünk felkészíteni 

növendékeinket. Fontosnak érezzük az egyházzenei és 

liturgikus ismeretek átadását is. A jövőbeni hittanoktatói 

szolgálat teljesítését segítik a pedagógiai és pszichológiai 

tantárgyak, amelyeket a keresztyén nevelés értékrendszere 

szerint adunk elő. A hittanoktatói szolgálatra való készülést 

segítik a hittanoktatás elméletével és gyakorlatával foglalkozó 

tantárgyak, valamint az évközi és nyári szakmai gyakorlatok. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 

 ALAPKÉPZÉSEK



Nappali munkarendben Nagykőrösön más, nem hitéleti szak 

párhuzamos, egyidejű felvételére is van lehetőség.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak 

(6 félév) (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét) 

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, 

akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkal-

masak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükség-

leteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. 

Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalás-

ra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészülnek ta-

nulmányaik mesterképzésen történő folytatására. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami ösztön-

díjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Közösségszervezés alapképzési szak 

(6 félév) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek 

kulturális intézményekben, rendezvényszervezéssel foglalkozó 

intézményekben, vállalkozásoknál, fesztiválszervezéssel, 

esküvőszervezéssel, kulturális turizmussal, konferenciák 

szervezésével, településfejlesztéssel foglalkozni. El tudják 

látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és állami vagy 

önkormányzati intézmények működtetését, képesek helyi 

szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés fejlesztésével 
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összefüggő feladatokat megszervezni, irányítani.

A képzés levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Óvodapedagógus alapképzési szak 

(6 félév) (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)

Az óvodapedagógus mesterség, hivatás elmélyítése érdeké-

ben különös gondot fordítunk a személyközi, társas lelkületi 

kompetenciák fejlesztésére. Segítséget szeretnénk nyújtani a 

pedagógiai diagnosztizálás, a szakszerű képességfejlesztés 

metodikájának elsajátításához. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Nappali munkarendben Nagykőrösön más, hitéleti szak 

párhuzamos, egyidejű felvételére is van lehetőség.

Tanító alapképzési szak  

(8 félév) (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, 

akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és 

képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában 

valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület 

oktatási-nevelési feladatainak az ellátására. 

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Nappali munkarendben Nagykőrösön más, hitéleti szak 

párhuzamos, egyidejű felvételére is van lehetőség.



Neveléstudomány mesterképzési szak (4 félév) (Nagykőrös)  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő 

tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és 

alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a 

felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói 

feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés 

feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, 

hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai 

eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori 

képzésben történő folytatására.

A képzés nappali és levelező munkarendben, állami 

ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak (4 félév) (Nagykőrös, Budapest) ÚJ KÉPZÉS

A szak a pedagógusok számára a napi gyakorlatban 

alkalmazható, tornateremben, osztályteremben, 

csoportszobában is végezhető mozgásfejlesztési módszertant 

ad. Emellett olyan ismeretekkel is gazdagítja tudásukat, 

amivel képessé válnak felismerni a speciális nevelési igényű 

gyermekek fejlesztésére alkalmas terápiát.

A képzés levelező munkarendben, blended (kevert) formában, 

önköltséges finanszírozási módban indul.

ÚJ KÉPZÉS
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Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú 

továbbképzési szak (4 félév) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szin-

tű német nyelvi képzésen túl alkalmassá válnak a kisgyermek-

kori otthoni, családi nevelés feladatainak felelős ellátására, to-

vábbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú 

gyermekek ellátásához szükséges ismeretekkel. 

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

(4 félév) (Nagykőrös)

A képzés célja pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges 

elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése 

a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorló 

pedagógusok gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve 

a képzés során felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve 

az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Választható ismeretkörök:

• Fejlesztő, differenciáló pedagógia 

• Gyakorlatvezető óvodapedagógus

• Gyakorlatvezető tanító

• Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.



Protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) (Nagykőrös)

A képzés célja a protestáns köznevelési intézmények 

vezetőinek felkészítése feladatuk szakszerű ellátására, illetve 

a pedagógus szakvizsga letételére. A képzés a világnézetileg 

elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális 

vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben 

minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában 

a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak.

A képzés levelező munkarendben, blended (kevert) formában, 

önköltséges finanszírozási módban indul.

Részismereti képzés

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, 

akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és 

képességek birtokában alkalmasak az iskola 1–6. osztályban 

a meglévő tanítói oklevelük alapján kapott legalább egy 

műveltségi területen túl, további műveltségterületek oktatási-

nevelési feladatainak ellátására. A képzés keretében a tanító 

alapképzési szak választható műveltségi területei: ember és 

társadalom, ének-zene, idegen nyelv, informatika, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, technika-életvitel és gyakorlat, 

természetismeret, testnevelés és sport, vizuális nevelés. A 

képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

ÚJ KÉPZÉS



Szociális és 
Egészségtudományi Kar

Elérhetőségek:
H-1146 Budapest, Dózsa György út 25–27. 

Tel.: +36 30 574 5215; +36 30 173 8140

H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

H-6000 Kecskemét, Kaszap utca 6–14.

Tel.: +36 30 155 5972

E-mail: felveteli@kre.hu • Web: www.kre.hu/szek
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Ápolás és betegellátás – ápoló szakirány alapképzési 

szak (BSc) (8 félév, Budapest)

Az alapképzési szakot eredményesen elvégző diplomás ápolók 

mind az egészségügyi, mind a szociális ágazat intézményeiben 

jó eséllyel helyezkedhetnek el.

Főbb ismeretkörök: ápolástudomány, elméleti és klinikai 

orvostudomány, gyakorlati ápolástudományi ismeretek, 

egészségügyi gazdasági menedzsment ismeretek, 

pszichológia, egészségügyi etika.

A képzés nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is indul.

Diakónia alapképzési szak 

(7 félév, melyből 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat) (Nagykőrös)

A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felkészült 

segítő szakemberek képzése, akik magas szinten képesek a 

diakóniai szolgálat ellátására. Képzésünk a keresztyén értékek, 

az evangéliumi tanítások és a szociális professzió ismeretanyaga 

alapján készít fel a szükséget szenvedő embertársaink testi-, 

szociális-, lelki- és spirituális támogatására. Végzett hallgatóink 

felkészültek a társadalmi problémák okozta egyenlőtlenségek 

kezelésében közreműködni, együttműködve a Magyarországi 

Református Egyház gyülekezeteivel, intézményeivel, valamint 

a jóléti ellátórendszer szakterületein (szociális, köznevelés, 

egészségügy) munkálkodó szakemberekkel.

 ALAPKÉPZÉSEK



Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító diakónusok 

elsősorban az MRE intézményeiben, gyülekezeteiben 

lesznek képesek a gondjaikra bízottak valós szükségleteinek 

feltárására, a kialakult helyzet kritikus és rendszerszemléletű 

elemzésére, a szakmailag megfelelő, költséghatékony 

megoldás kidolgozására és megvalósítására. A szociális 

ágazatirányítási szabályozás értelmében (a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) 

SzCsM rendelet) a szakot sikeresen elvégzők alkalmassá 

válnak az állam által szabályozott jóléti ellátórendszer 

intézményeiben elhelyezkedni. 

A képzés levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási formában is meghirdetésre kerül.

Szociális munka alapképzési szak 

(7 félév, ebből 1 félév szakmai gyakorlat) (Kecskemét, Budapest)

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik 

felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi 
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rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi 

jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a 

társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését 

szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek 

az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia 

kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó 

viszonyok, szociális problémák megelőzésére és szakszerű 

kezelésére. 

A képzés Budapesten nappali és levelező munkarendben, 

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is 

indul. A képzés Kecskeméten csak levelező munkarendben 

indul.

Szociálpedagógia alapképzési szak 

(7 félév, ebből 1 félév szakmai gyakorlat) (Kecskemét, Budapest)

A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik 

a gyermekjóléti-szociális intézményrendszer minden 

intézményében, innovációiban és projektjeiben képesek 

magas színvonalon dolgozni, munkájukhoz pedagógiai 

indíttatású megközelítéseket és eszközöket is alkalmazva. 

A szociálpedagógusok is részt vesznek a társadalom 

formálásában, a prevencióban és a problémák kezelésében 

is. Mindehhez a képzés pszichológiai-, szociológiai-, jogi-, 

pedagógiai- és szociális ismereteket nyújt, jelentős részben 

gyakorlatok keretében.

A képzés Budapesten nappali és levelező munkarendben, 

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is 

indul.

A képzés Kecskeméten csak levelező munkarendben indul.



Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak 

(2 félév) (Kecskemét, Budapest)

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja, hogy a 

résztvevők elsajátítsák az iskolai szociális munka végzését 

megalapozó ismereteket. A képzésen bölcsészettudomány, 

pedagógusképzés, társadalomtudomány képzési területen 

legalább alapképzésen (korábban főiskolai szintű képzésben) 

szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A résztvevők a 

képzésen az iskolai szociális munka és kapcsolódó területek 

hazai és nemzetközi korszerű ismereteit sajátítják el és 

értelmezik saját gyakorlati munkatapasztalataikon keresztül.

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki az óvodai 

és iskolai szociális segítés területén dolgozik, illetve kíván 

munkát vállalni, továbbá a területhez kapcsolódó egyházi, civil 

szervezetben végzett aktivitását kívánja erősíteni.

A képzés csak levelező munkarendben, önköltséges finanszí-

rozási formában indul.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
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Szociális vezetőképzés (alapképzés: 80 jelenléti oktatási óra, 

mesterképzés: 120 óra jelenléti oktatási óra ) (Budapest)

A felvétel feltétele: szociális ellátóintézményben betöltött 

közép- vagy felsővezetői munkakör.

A szociális vezetőképzés új rendszere arra készíti fel a szociális 

ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői 

szerepüket és az általuk irányított intézmények munkáját, 

szerepét korszerű rendszerszemléletben értelmezni. A képzés 

kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, stratégiai 

tervezési-, szervezési- és vezetési ismereteket biztosít 

azok alkalmazási gyakorlatának bemutatásával és felvértezi 

a vezetőket önismereti, csapatépítő, konfliktuskezelő 

technikákkal, s a hatékony kommunikáció eszköztárával.  

A képzés gyakorlatorientált, interaktív és jelentős mértékben 

épít az intézményvezetők által megjelölt szervezeti 

konfliktusok, menedzsment-dilemmák esetmegbeszélésére, 

feldolgozására.

Célunk, hogy az intézményvezetők munkáját a képzés elvég-

zését követően is támogassuk szakmafejlesztési-, képzési- 

és továbbképzési eszközökkel.

A szociális vezetőképzés önköltséges képzés.

A képzés vizsgával zárul és a sikeres vizsgát követően a részt 

vevő személy részére az egyetem tanúsítványt állít ki.

 TANFOLYAMI KÉPZÉS
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A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi Re-

formátus Egyház egyik felsőoktatási intézménye, a Pápai Re-

formátus Kollégium tagintézménye. Történelmi örökségünkből 

fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület 

területén lévő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi köz-

pontjaként kívánunk működni, figyelembe véve a Kárpát-me-

dence magyar reformátusságának a reformáció évszázada 

óta ápolt, közös lelki-szellemi örökségét is. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológusok, 

lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és tovább-

képzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. bolognai 

rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben 

(BA), illetve szakirányú továbbképzésben folyik Akadémiánkon 

az oktatás. Rendszerünk biztosítja a felsőoktatási intézmények 

közötti átjárás lehetőségét. 

Szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett oktatói és 

kutatói karral, intézetek és kutatóközpontok megalapításával 

igyekszünk hivatásunkat betölteni. Gazdag teológiai szak-
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könyvtár, modern oktatástechnikai eszközök és multimédiás 

segédletek állnak a hallgatók rendelkezésére. 

Szeretettel bátorítjuk református testvéreinket, hogy ismerked-

jenek meg a Teológiánkon folyó munkával! Akik pedig elhívást 

kaptak arra, hogy lelkipásztorként, hittanoktatóként kísérjék, 

segítsék a gyermekek, fiatalok és felnőttek lelki életét, istenke-

resését, megtérését, Krisztust követő közösségi életét, jöjje-

nek hozzánk, készüljenek fel erre a szolgálatra.

Jézusé minden hatalom mennyen és földön.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet” 

(Mt 28,19).

Homiletikai szakirányú továbbképzési szak

A két féléves szakra azok jelentkezhetnek, akik teológia 

mesterképzésben vagy teológia osztatlan szakon szereztek 

szakképzettséget. A képzés célja, hogy a homiléta képesítéssel 

bíró lelkipásztorok, papok minden olyan feladatkörben, ahol az 

igehirdetés végzésének kiemelt jelentősége van, homiletikai 

ismereteikben és a keresztyén üzenet továbbadásának szakmai 

kompetenciáiban megújulva tudjanak helytállni. Az oklevélben 

szereplő szakképzettség: homiléta.

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

MA szintű teológus-lelkész oklevéllel rendelkezők számára 

meghirdetett 4 féléves szak, amelynek keretében hallgatóink a 

lelkipásztori lelkigondozói szolgálathoz kapnak elmélyült képzést. 

 SZAKOK ÉS SZAKIRÁNYOK



Az oklevélben szereplő szakképzettség: szaklelkigondozó.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzési szak

Már tanítói vagy tanári végzettségűek számára meghirdetett  

4 féléves szak, amelynek keretében a pedagógiai ismeretekhez 

a teológiai és módszertani kiegészítéseket tanulhatják meg 

a hallgatók, hogy a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói 

munkát végezzenek. A szakirányú továbbképzési szak 

esetében az oklevél kiadásának nyelvi előfeltétele nincs.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak – katechéta 

(református hittanoktató) szakirány (BA)

A 6 féléves alapképzés keretében hallgatóink olyan 

képzést kapnak, amely feljogosítja őket arra, hogy iskolai 

és gyülekezeti keretben, a 8. évfolyammal bezárólag 

hittanoktatói munkát végezzenek. A katechéta-lelkipásztori 

munkatárs szakon lehetőség van a kötelező előadások 
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hétvégi megtartására is, segítve azokat, akik munka mellett 

vagy másoddiplomás képzésként végzik a szakot. Az oklevél 

kiadásának előfeltétele egy középfokú (állami „C” típusú vagy 

azzal egyenértékű) nyelvvizsga megléte.

Református teológia szak – teológus szakirány (MA)

A 10 féléves osztatlan képzés (MA) során hallgatóink felsőfokú 

teológiai tudásra tehetnek szert, akik ily módon igényesebben, 

a Bibliához és hitvallásainkhoz hűségesebben végezhetik („vi-

lági”) munkájukat. A diploma nem jogosít fel lelkészi szolgálat 

végzésére. Az oklevél kiadásának előfeltétele, hogy a hallgató 

angol, német, holland vagy francia nyelvből középfokú (állami 

„C” típusú vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkez-

zék.

Református teológia szak – lelkész szakirány (MA)

12 féléves osztatlan képzésünkre (MA) olyan érettségizett re-

formátus nőket és férfiakat várunk, akik elhívást éreznek a re-

formátus lelkészi szolgálatra. Hallgatóink az utolsó 2 szemesz-

ter során gyakornokként, felkért szakoktató lelkészek felügye-

lete mellett, a tanintézettel folyamatosan konzultálva teljesítik 

tanulmányi feladataikat. 

Jó tanulmányi előmenetelű hallgatóink számára felkínáljuk a 

külföldi tanulmányok folytatásának lehetőségét többek között 

egyházi ösztöndíjpályázatok és az Erasmus+ program kereté-

ben, amelyben intézményünk 2014 óta vesz részt. 

Az oklevél kiadásának előfeltétele, hogy a hallgató angol, 

német, holland vagy francia nyelvből középfokú (állami „C” 

típusú vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkezzék.



Mivel a diploma megszerzésének feltétele egy középfokú 

nyelvvizsga, minden hallgatónak 4 féléven át ingyenes 

nyelvoktatást biztosítunk az alábbi nyelvek egyikéből: angol, 

német, holland, francia. Ezen kívül minden teológia szakos 

hallgató kötelezően tanulja a görög, héber, latin nyelvet.

Az Akadémia épületében nyolc tanterem és két 300, 

illetve 60-70 fős előadóterem használható órák tartására 

és konferenciák szervezésére. Az oktatást interaktív tábla, 

vetítő és modern számítógép állomány segíti. Az intézeti 

könyvtárak egyenként 2-5 ezer könyvvel rendelkeznek. A 

Pápai Református Gyűjtemények 40 ezer kötetes teológiai 

gyűjteménye, valamint az ATLA adatbázis is a hallgatók 

rendelkezésére áll. 

 NYELVOKTATÁS

 AZ AKADÉMIA FELSZERELTSÉGE,
 KOLLÉGIUM
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A korszerűen kialakított és igényesen berendezett kollégiumi 

szobáinkban minden hallgató részére tudunk kollégiumi 

elhelyezést biztosítani. A kétágyas, fürdőszobás fiúszobákhoz 

szintenként közösségi konyha tartozik; a fürdőszobás, két-, 

illetve háromágyas leányszobák nagy része pedig galériás, 

mini-konyhával felszerelt garzon.

Az Akadémia épületében található konditermet mind a diákok, 

mind a munkatársak ingyen használhatják, a kikapcsolódni 

vágyóknak pedig az új klubszoba áll rendelkezésére. A 

hallgatóknak uszodabérletet biztosítunk a helyi uszodába, 

a Kollégium gimnáziuma pedig lehetővé teszi a tornaterem 

használatát a focizni szeretők számára. 

Az épületben mozgássérültek által is használható lift található 

az öt szint akadálymentes megközelítése érdekében. A bejá-

ratok szélessége kerekesszékek számára is megfelel.

A Teológiai Akadémia közössége, tanárok és diákok közös 

szolgálatával a tanév minden napját reggeli áhítattal kezdi. 

Szerda esténként ún. „otthonóra” keretében tekintjük át a 

lelkipásztori hivatás kérdéseit. A lelki-szellemi feltöltődésre 

alkalmat adó csendesnappal kezdődik és zárul a tanév. 

Vasárnapokon hallgatóink ún. teológus napon szolgálnak 

a Dunántúl gyülekezeteiben, sátoros ünnepeken ünnepi 

követekként (legátus) hirdetik az Igét a szószékekről. 

Rendszeresen tartunk (modern) zenés áhítatot, illetve olyan 

istentiszteleteket, ahol hallgatói énekkarunk szolgál. 

A hétköznapokon hallgatóink a város kórházában tartott isten-

 DIÁKÉLET



tiszteletekkel, hajléktalanok közötti misszió segítésével vesz-

nek részt a gyülekezet szolgálatában. A Pápai Református 

Kollégium Gimnáziumával együttműködve folyik az „osztály-

teológusi” szolgálat. 

A hallgatók érdekeinek képviseletén túl a HÖK irányítja a diá-

kokat érintő legfontosabb események lebonyolítását. Minden 

tanév kezdetén gólyatábort szervez az elsőéves hallgatóknak. 

Hagyománnyá vált a vidám Mikulás-est és a szemesztervégi 

deáklakoma.

Az alkalmassági vizsga során nincs tételes tantárgyi vizsga; 

a Bizottság a jelentkezőknek a Szentírás tanítása és a refor-

mátus hitelvek iránti elkötelezettségéről, a választott szakirány 

iránti elhivatottságáról és a református gyülekezet életébe való 

beágyazottságának mértékéről igyekszik meggyőződni. A fel-

vételi kérelmeket saját jelentkezési lapunkon kérjük benyújtani, 

amely a Rektori Hivatalban, illetve honlapunkon érhető el. 

A MAB által (2021/1/VI/1. sz. határozattal) akkreditált 

képzéseink a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve a 

magyar és külhoni lelkészképző intézetekben megszerezhető 

diplomákkal egyenértékű végzettséget adnak hallgatóinknak.

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK

Nyílt nap:

2021. november 24.

Elérhetőségek:

8500 Pápa, Március 15. tér 13–14.

Tel.: +36 89 312 331, +36 30 748 1620 (református flotta)

Fax: +36 89 510 974 • E-mail: rektori@prta.hu
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„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jelenések 14,7)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldetésének 

célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teo-

lógusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat. „A Sáros-

pataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi 

és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, 

több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nem-

zet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. …

Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak 

a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen 

régiójának magyar református egyházaiért is… Mindezzel Isten 

dicsőségét, Egyházunk építését, magyar népünk javát szeret-

nénk munkálni.” (Részletek a Küldetésnyilatkozatból)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége 

szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hittanoktatói vagy 

más egyházi hivatást szeretnének választani.
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• korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudomány-

művelést,

• gyakorlatias, gyülekezetközpontú felkészítést,

• valamint hallgatók és oktatók között családias közösséget 

talál.

A kor és a tudományos munka követelményeinek megfelelő 

személyi és magas színvonalú tárgyi feltételek között folyik az 

oktatás az intézmény különböző szinteken meghirdetett szak-

jain.

Református teológia osztatlan mesterképzési szak 

(nappali tagozat, 10 félév)

Teológia szakon a református teológia tudományának magas 

szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítés-

sel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 184 000 Ft/félév. 

Református teológia osztatlan mesterképzési szak – lelkész 

szakirány (nappali tagozat, 12 félév)

A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református 

lelkészeket képzünk, akik oklevelük birtokában jelentkezhet-

nek a zsinati egységes lelkészképesítő vizsgára (ELV), ahol lel-

 INTÉZMÉNYÜNKBEN

 MESTERKÉPZÉSI SZAKOK



készi oklevelüket megszerezve a református egyház választ-

ható lelkészei lesznek. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 184 000 Ft/félév.

Teológia mesterképzési szak (levelező tagozat, 4 félév)

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tu-

dományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolód-

ni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. 

Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat továb-

bi tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyhá-

zi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a mérhető 

igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődés-

történet és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi 

előtérbe. Választható specializációk:

• keresztyén etika specializáció,

• keresztyén művelődéstörténet specializáció.
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A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 132 000 Ft/félév. 

Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

(nappali és levelező tagozat, 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipász-

tori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk.  

A szak célja olyan felkészült református gyülekezeti tagok kép-

zése, akik a katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtoká-

ban alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis 

gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs 

szakirányon szerzett ismeretek birtokában a lelkipásztor irá-

nyítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus 

cselekmények vezetésére, karitatív-kulturális tevékenységek 

végzésére.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 149 000 Ft/félév 

(nappali), 132 000 Ft/félév (levelező).

Református közösségszervező alapképzési szak 

(levelező tagozat, 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése fo-

lyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és 

kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készsé-

geik birtokában képesek irányítani és szervezni. 

 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK



Választható specializációk:

• egyházi művelődésszervező,

• diakóniai szakismeretek,

• roma közösségszervező.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 132 000 Ft/félév.

Diakónia szak (levelező tagozat, 7 félév)

Az alapképzési szak célja olyan keresztyén szociális 

munkások (diakónusok) képzése, akik a keresztyén értékekre 

támaszkodva, evangéliumi szellemben, a szociális munkára 

vonatkozó globális alapelvek és alapvető módszerek 

birtokában képesek a szükséget szenvedő embertársaiknak 

holisztikus szemléletben segítséget nyújtani. Felkészültek a 

társadalmi feszültségek okozta egyenlőtlenségek kezelésében 

közreműködni és képesek együttműködni interprofesszionális 
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módon az állam, az önkormányzatok, az egyházak és a civil 

szervezetek szociális és egészségügyi intézményrendszerének 

különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel.  

A keresztyén szociális munkás olyan készségekkel és 

képességekkel bír, amely segíti őt az egyének, családok, 

gyülekezetek problémamegoldó képességének fejlesztésé-

ben, az egyének és közösségeik társadalmi integrációjának 

támogatásában, a kívánatos együttműködés elősegítésében.  

Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a 

végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, 

illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák.  

A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai 

és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai 

térség szociális és diakóniai szakképzettségeivel szemben 

támasztott követelményekhez.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke levelező tagozaton 

138 000 Ft/félév.

Szociális munka alapképzési szak – a Miskolci Egyetemmel 

közös képzés (levelező tagozaton, duális képzési formában is, 7 félév)

A nem hitéleti szak célja olyan szociális munkás szakemberek 

gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó 

globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai 

követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek 

a szociális munka mint hivatás művelésére, elsődlegesen a 

gyermekjólét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett 

területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a 



kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus 

értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő 

szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. 

A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai 

és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai 

térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott 

követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek 

tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

Választható specializációk:

• szociális munka a kapcsolati erőszak terén,

• szociális munka a munkanélküliek körében.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke: 172 000 Ft/félév.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hat szakirányú 

továbbképzést kínál lelkipásztoraink, egyházi alkalmazottaink 

és intézményeink igényeit mérlegelve:

Biblia-alapú lelkigondozó (2 félév)

A képzés keresztyén szellemű, bibliai alapelvekre épülő lelki-

gondozásra nyújt emelt szintű lelkigondozói szakképesítést.

Pasztorálpszichológia (4 félév)

A képzés célja a pszichológiai ismeretek megalapozása, 

gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztyén 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI 
 SZAKOK
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spiritualitás bázisán. A szociális és civil szektor, valamint 

az ifjúságvédelem területén olyan elkötelezett és elhivatott 

szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal 

rendelkeznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan 

beleilleszkedjék az e területen meghonosodott, ezen 

tevékenységeket megjelenítő hazai struktúrákba.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú tovább-

képzés (4 félév)

Alap- vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy 

egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzett-

séggel, továbbá református konfirmációval és református 

egyháztagsággal rendelkezők számára. A képzés célja olyan 

szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető 

elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint 

teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a reformá-

tus hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 

1-8. osztályában. 

A szakirányú továbbképzések csak önköltséges finanszírozási 

formában indulnak. Az önköltség mértéke: 103 000 Ft/félév.

Bibliai gazdálkodás (4 félév)

A képzés célja: a hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás 

alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a 

képzés keresztyén jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági 

tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri 

a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát.  



Egyházi kommunikáció (4 félév)

A szakirányú továbbképzés célja olyan vallási közösségeknél, 

egyházaknál, vallással foglalkozó civil, kormányzati vagy 

önkormányzati szervezeteknél, a tömegtájékoztatásban részt 

vevő intézményeknél, szerkesztőségeknél, kommunikációt oktató 

alap- és középfokú intézményeknél, egyéb, kommunikációval 

foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál dolgozó 

szakemberek képzése, akik széles spektrumú ismeretekkel 

és kompetenciákkal rendelkeznek a keresztyén intézmények 

társadalom egészében elfoglalt hitéleti, funkcionális, közéleti, 

kulturális, politikai és gazdasági pozíciójával kapcsolatban. 

Tudásukat így az egyházakkal kapcsolatos belső és külső 

kommunikációs folyamatokban akár mint szoros értelemben vett 

szakértők: elemzők, tanácsadók, hatósági szakemberek, akár 

pedig mint a kommunikációt aktívan művelő szóvivők, újságírók, 

szerkesztők kamatoztathatják. A képzés különösen alkalmas a 

hitéleti tevékenységet aktívan gyakorló lelkészek, asszisztensek, 

intézményi munkatársak, közösségvezetők széleskörű és 

gyakorlati kommunikációs készségeinek professzionalizálására.  

Keresztyén hospice lelkigondozó (4 félév)

A képzés célja olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, 

akik felkészültek a gyógyíthatatlan, terminális állapotban lévő 

betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó 

keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus 

Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának 

adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a a hazaérkezés 

békességét.
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A Szociális munka alapképzési szakra kizárólag a központi 

felvételi eljárásban lehet jelentkezni (www.felvi.hu).

A hitéleti képzésekre kizárólag online, az Intézmény honlapjának 

„Felvételizőknek” menüpontja alatt lehet jelentkezni  

(www.srta.hu).

A hitéleti osztatlan- és alapképzési szakokra a jelentkezés 

határideje: 2022. április 22. Teológia mesterképzési 

szakunkra és a szakirányú továbbképzési szakokra pedig:  

2022. augusztus 12.

A felvételi alkalmassági elbeszélgetés időpontja:

• az osztatlan mesterképzésre jelentkezőknek: 2022. április 29.

• az alapképzésekre jelentkezőknek: 2022. április 30.

A hitéleti képzések esetében az alkalmassági vizsga díja: 

4000 Ft.

Elérhetőségeink: 

Levelezési cím: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Honlap: www.srta.hu

Telefon: +36 47 312 947; +36 30 010 8167

E-mail: srta@tirek.hu

 JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI 
 ALKALMASSÁGI VIZSGA



 HASZNOS LINKEK

DRHE központi weboldala:

www.drhe.hu

KRE központi weboldala:

www.kre.hu

KRE felvételi oldala:

www.kre.hu/felveteli

A KRE ÁJK weboldala:

www.kre.hu/ajk

A KRE BTK weboldala:

www.kre.hu/btk

A KRE HTK weboldala:

www.kre.hu/htk

A KRE PK weboldala:

www.kre.hu/pk

A KRE SZEK weboldala:

www.kre.hu/szek

A PRTA weboldala:

www.prta.hu

A SRTA weboldala:

www.srta.hu

e-felvételi:

www.felvi.hu

Diákhitel Központ Zrt.:

www.diakhitel.hu

Diákigazolvány Ügyfélszolgálat:

www.diakigazolvany.hu



Kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
E-mail: rektori.hivatal@kre.hu

Tel.: +36 1 455 9060
Web: www.kre.hu

Tördelés: Tóth Attila / 3mango.hu

A kiadvány csak online formában érhető el.
A szerkesztés 2021. december 10-i dátummal lezárva. 
A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
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