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Doktori Iskola (6 félév)

Az egyetem Doktori Iskolája azok jelentkezését várja, akik 

a hittudományok területén doktori (PhD) fokozattal záru-

ló posztgraduális tanulmányokat és tudományos kutató-

munkát szeretnének végezni. Az ökumenikusan nyitott 

képzés levelező, valamint állami ösztöndíjjal támogatott 

nappali munkarendű formában folyik.

Református teológia mesterszak (10 félév)

A tíz féléves képzésben az intézmény olyan reformá-

tus értelmiségi egyháztagokat képez, akik a teológia 

tudományának magas szintű művelésével szolgálják 

a Magyar Református Egyházat. A szak egységes, osz-

tatlan képzésként működik, a kiadott diploma lelkészi 

szolgálatra nem jogosít. Nappali képzés.

 KÉPZÉSEINK
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Református teológia mesterszak 
– lelkész szakirány (12 félév)

A református teológia szakra épülő szakirányon egyete-

münk elkötelezett református lelkészek képzését végzi  

a Magyar Református Egyház számára. Az osztatlan mes-

terképzés ideje 12 félév, amelynek 11–12. félévét a hallga-

tók összefüggő szakmai gyakorlatként (segédlelkészi év) 

gyülekezetekben, az egyetem által felkért szakoktatók irá-

nyításával teljesítik. Az egyházi alkalmazás feltétele a diplo-

ma megszerzése, valamint a zsinati lelkészképesítő vizsga 

teljesítése. Nappali képzés.

Református kántor alapszak (BA, 6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a reformá-

tus gyülekezeti kántori szolgálatra, felvértezve őket az 

egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, a szüksé-

ges hangszertudással, valamint mindazokkal a pedagó-

giai kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik a külön-

böző életkorú gyülekezeti csoportokkal 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. Végzett hallgatóink 

tanulmányaikat 2015 szeptemberétől immár az osztatlan 

vallás- és nevelőtanár szakon folytathatják, négy félév alatt  
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megszerezve a képesítést a középiskolai (9–13. osztály) 

hittanoktatásra is. Nappali képzés, kellő számú jelentkezés 

esetén a képzést levelező munkarendben is indítjuk.

Református vallás- és nevelőtanár szak (MA)

A szak – az osztatlan tanárképzési rendhez igazodva – re-

formátus vallástanárokat (hittanár–nevelőket) készít fel az 

általános és a középiskolai hittanoktatásra (5–13. osztály), 

valamint a kollégiumi/diákotthoni nevelői munkára. A kép-

zés a Debreceni Egyetem Tanárképző Intézetével együtt-

működésben valósul meg. A képzést intézményünk egy-

szakos formában hirdeti meg, az alábbi képzési formákban:

• érettségivel belépők számára: 10 félév, nappali képzés,

• református teológus és református teológus-lelkész 

szakképzettségre építve: 2 félév, nappali és levelező 

képzés,

• református hittanoktató és katekéta szakképzettségre 

építve: 4 félév, nappali képzés, kellő számú jelentkezés  
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esetén a képzést levelező munkarendben is indítjuk,

• egyéb tanári szakképzettség birtokában: 4 félév, nap-

pali képzés, kellő számú jelentkezés esetén a képzést 

levelező munkarendben is indítjuk,

• tanító szakképzettség birtokában: 5 félév, nappali kép-

zés, kellő számú jelentkezés esetén a képzést levelező 

munkarendben is indítjuk.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mes-
terszak (MA, 4 félév)

A szakra felvett hallgatók két szakirány között választ-

hatnak. A pasztorális tanácsadás szakirány gyülekezeti 

lelkigondozásra, a szociális szférában pedig intézmény-

vezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökre készít fel. A 

szervezetfejlesztési szakirány egyházi szociális intézmé-

nyek vezetéséhez szükséges jogi, teológiai, szociális és 

management-ismereteket kínál. Az ökumenikusan nyitott 

képzés a Debreceni Egyetemmel való együttműködés-

ben valósul meg. A jelentkezés feltétele nem hitéleti alap-

diploma esetében legalább 50 kreditnyi teológiai részis-

mereti képzés előzetes teljesítése. Nappali és levelező 

képzés.

Teológia minor részismereti képzés (3 félév)

Ez a részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul: 

A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók 

alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és  
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a megszerzett tanúsítvány birtokában nem hitéleti diploma 

esetén is jelentkezhetnek hitéleti mesterképzéseinkre. Ez a 

levelező képzés nem református egyháztagok előtt is nyitva 

áll.

Tanító szak (BA, 8 félév)

Egyetemünk a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 

Főiskola jogutódjaként a tanítóképzés terén meghatározó 

szerepet játszik a régióban, de eredményeinket a szakma 

országosan is elismeri. A nappali és esti munkarendben 

meghirdetett képzésen hallgatóink felkészülhetnek az ál-

talános iskola alsó tagozatában (1–4. osztály) való taní-

tásra, választott műveltségi területük tantárgyát pedig a 

közoktatási intézmények 5–6. osztályában is oktathatják. 

A pedagógiai gyakorlatok helyszínét, az egyetem közelé-

ben működő Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Álta-

lános Iskola biztosítja.
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Informatikus könyvtáros szak (BA, 6 félév)

Magyarországon elsők között, 1963-ban jogelőd intéz-

ményeinkben indult el a felsőfokú könyvtáros-képzés. Az 

alapszakon megszerezhető szakmai ismeretek nemcsak a 

magyar könyvtári rendszer bármely típusú könyvtárában te-

szik keresett szakemberekké a végzett hallgatókat, de olyan 

egyéb területeken is, amelyek a magyar kulturális örökséget 

gondozzák. Nappali és esti képzés.

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 
– ifjúságsegítő szakirány (FOKSZ, 4 félév)

A képzés célja, hogy hallgatóinkat felkészítse az alábbi fel-

adatokra: a gyermek és ifjúsági korosztály körében fejlesztő, 

támogató, segítő tevékenység végzése szociális, közműve-

lődési és pedagógiai területen, információs és tájékoztató, 

tanácsadó tevékenység végzése, a gyermekek és fiatalok 

öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékenysé-

gének elősegítése. Nappali és esti képzés.

A DRHE Felnőttképzési Központjának fő tevékenységi terü-

lete a pedagógusok és hitoktatók továbbképzésének segí-

tése. A 2015/16. tanévben az alábbi szakokat és tanfolyami 

továbbképzéseket indítjuk:

Szakirányú továbbképzési szakok:
• Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak: 4 félév

• Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak: 4 félév

 FELNŐTTKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
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• Rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak: 2 félév

• Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésé-

re: 2 félév

• Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szak-

irányú továbbképzési szak: 2 félév

Pedagógus szakvizsgás képzéseink:
• Drámapedagógia 

• Múzeumpedagógia 

• Pedagógus szakvizsga (választható tanulmányi terü-

letek: Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia, 

Család- és gyermekvédelem, Az inklúzió pedagógiája)

Tanfolyamaink:
• A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (RWCT): 60 óra

• Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és 

oldására: 60 óra

• Technikák a tanítással, tanulással kapcsolatos pszichés 

gátlások oldására: 60 óra

• Pedagógiai grafológia: 60 óra

• Az életpálya-tervezés tanítása-tanulása: 30 óra

• Pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztésen 

alapuló tehetséggondozásban: 30 óra

Elérhetőségek:

Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., honlap:  www.drhe.hu

Hitéleti szakok: 52/518-515, kustarm@drk.hu

Nem hitéleti szakok: 52/518-537, csikjud1@kfrtkf.hu

Felnőttképzés: 52/518-560,  felint@kfrtkf.hu 
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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 

A Bölcsészettudományi Kar új,

Dózsa György úti épülete 

2014 szeptemberétől 

29 új tantermével, 

3 számítógéptermével és könyvtári 

olvasójával várja hallgatóit.
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Állam- és 
Jogtudományi Kar 

(KRE – ÁJK)

Elérhetőségek:

H-1042 Budapest, Viola u. 2–4. • Tel.: +36 1 370 8601 • 

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

Nyílt napok: 

2015. január 9. 10.00 • 2015. január 30. 10.00 • 2015. február 7. 

10.00 • Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

Emberi erőforrások alapképzési szak (6 félév)

Célunk a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag 

felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel 

rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képes-

 ALAPKÉPZÉSEK
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sé válnak különböző munkaerő-piaci elemzések elvégzé-

sére, valamint emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és 

érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára. Specializációk: 

etikus gazdálkodási, munkaerő-piaci és munkajogi.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 185 000 Ft/félév (nappali), 170 000 Ft/félév (le-

velező).

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (7 félév)

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik köz-

gazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtu-

dományi és módszertani ismereteik birtokában képesek 

a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak 

tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállal-

kozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szerve-

zésére.  Specializációk: adózási és jogi, egyházi fenntar-

tású intézmények vezetése és gazdálkodása

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 185 000 Ft/félév (nappali), 170 000 Ft/félév (le-

velező).

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (6 félév)

A szak olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező szakem-

berek képzését teszi lehetővé, akik nemzetközi politikai, 

gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismeretek meg-

szerzése által képesek megérteni a mai globális és gyor-
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san változó világban zajló kapcsolatok, interakciók és fo-

lyamatok rendszerét, azok okait és következményeit.

Specializáció: nemzetközi gazdasági kapcsolatok

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 180 000 Ft/félév (nappali), 160 000 Ft/félév (le-

velező).

Jogász osztatlan képzés (10 félév)

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

mány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó 

más társadalomtudományok alapjainak elsajátításával, a 

jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, 

a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismereté-

ben, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk alap-

ján alkalmasak jogászi tevékenységre, a gyakorlati ta-

pasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a 

 OSZTATLAN KÉPZÉS
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jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére.

A szakmai gyakorlat során a hallgatók az intézményen 

kívül, a szakmailag kompetens vezető oktatók és a gya-

korlati képzésre alkalmas vezetők, szakalkalmazottak fel-

ügyelete és irányítása mellett legalább jártassági szintű 

– néhány vonatkozásban pedig készség szintű gyakorlati 

ismeretekre tesznek szert, ezáltal segítve az egyes szak-

tárgyaknál tanultak rögzülését.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 235 000 Ft/félév (nappali), 205 000 Ft/félév (le-

velező).

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (4 félév)

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi 

szakiránya olyan gazdasági szakemberek képzését teszi 

lehetővé, akik részt vesznek a vállalati létszámgazdálko-

dás folyamatában, átlátják a személyügyi folyamatokat 

és a vállalat munkaügyi folyamatainak jogszabályozását.

A humánpolitikai szakirány iránt érdeklődők alkalmassá 

válnak a toborzási és kiválasztási feladatok ellátására, il-

letve részt vesznek a képzési programok szervezésében 

és általános szervezési feladatok ellátásában is.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 150 000 Ft/félév (nappali), 130 000 Ft/félév (levelező). 

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
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Jogi felsőoktatási szakképzés (4 félév)

Célunk olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalma-

zottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igaz-

ságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott 

jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, 

valamint felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 150 000 Ft/félév (nappali), 130 000 Ft/félév (levelező).

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 áruforgalmi vagy marketing területén ke-

reskedelmi, illetve marketing szakreferensi tevékenység 

folytatására.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 165 000 Ft/félév (nappali), 145 000 Ft/félév (levelező). 

Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzés (3 félév)

A képzésben résztvevők elsajátítják a nyomozással és  

bizonyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifikus fel-

adatokat a napi gyakorlat szintjén, és ezáltal alkalmasabbá 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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válnak arra, hogy különböző állami intézményekben az igaz-

ságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenysé-

geket szakmailag felkészültebben lássák el.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában 

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

160 000 Ft/félév az 1. és 2. félévben, a 3. félévben 50 000 

Ft (levelező).

Európai uniós programtervező és -értékelő szakirányú 

továbbképzés (2 félév)

A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakembe-

rek képzése, akik felső- és középvezetői munkakörben 

vagy önállóan dolgozó szakemberként képesek az EU-s 

társfinanszírozású fejlesztési programok tervezésével, 

irányításával és értékelésével kapcsolatos feladatok ma-

gas színvonalú elvégzésére.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

220 000 Ft/félév (levelező).

Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbkép-

zés (2 félév)

A gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú to-

vábbképzés a külgazdasági és nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok körében jártas szakemberek képzését tűzte 

ki célul, akik aktívan és eredményesen részt vesznek Ma-

gyarország külgazdasági pozíciójának előmozdításában 

itthoni és külföldi szakmai tevékenységük során. 
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A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

200 000 Ft/félév (levelező).

Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzés (4 félév)

A jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzés 

célja, hogy a teológus-lelkész oklevéllel rendelkező, lel-

készi szolgálatban álló szakemberek számára jogi is-

meretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában 

képesek az eredményesebb lelkészi és egyéb segítői fel-

adatok ellátására.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában 

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

40 000 Ft/félév (levelező). A 4. félévben a képzés résztve-

vői 50%-os támogatást kapnak, így abban a félévben a 

fizetendő önköltség mértéke 20 000 Ft.

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés (2 félév)

A külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben 

résztvevők a kortárs diplomáciai ismeretek és nemzetkö-

zi kapcsolatok működésének megértése által elsajátítják 

a külkapcsolati tevékenységek általánosan alkalmazható 

gyakorlati szempontjait, céljait és annak megvalósítási 

formáit, valamint megismerik a külkapcsolati tevékeny-

ségekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges 

értelmezési és működési keretek összességét.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

200 000 Ft/félév (levelező).
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Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés (2 félév)

A szakirányú továbbképzés célja olyan szaktanácsadók 

képzése, akik a sportágazat különböző szervezeteit kép-

viselik hazai és nemzetközi szinten. A végzettek isme-

rik a diplomácia alapfogalmait és technikáit, a hazai és 

nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai 

szakkérdéseket. Alapvető szakmai ismeretekkel rendel-

keznek a sport szervezeti, illetve a sport közgazdasági-

üzleti területein. 

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 

200 000 Ft/félév (levelező).

Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú  

továbbképzés (3 félév)

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a 

magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogsza-

bályi környezetében középvezetőként vagy vezetőként 

megfeleljenek az intézménymenedzsmenttel szemben 

támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek tudatos és 

felelős jogalkalmazóként tevékenykedni. Közigazgatási 

jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak közne-

velési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos 

államigazgatási feladatokban való részvételre is.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában 

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 

140 000 Ft/félév az 1. és a 2. félévben, a 3. félévben  

25 000 Ft (levelező).
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Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember szakirá-

nyú továbbképzés (4 félév)

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a 

magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabá-

lyi környezetében középvezetőként vagy vezetőként meg-

feleljenek az intézménymenedzsmenttel szemben támasz-

tott sokoldalú elvárásoknak. A végzettek képesek alakilag 

és tartalmilag helyes határozatokat hozni, iratokat kiadmá-

nyozni. Rendelkeznek az egyházi fenntartású intézmények 

intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz 

szükséges jogi, gazdasági, vezetői, protokoll ismeretekkel.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:140 000 Ft/

félév az 1-3. félévben, a 4. félévben 25 000 Ft (levelező).

Új típusú köznevelési szakember szakirányú továbbképzés (2 félév)

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a 

magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogsza-
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bályi környezetében megfeleljenek a pedagógusokkal, 

szakemberekkel szemben támasztott sokoldalú elvárá-

soknak. A végzettek képesek a pedagógusok új típusú 

köznevelésből eredő módszertani feladatainak ellátásá-

ra. Rendelkeznek a pedagógus-minősítési eljárásokhoz 

szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 

120 000 Ft/félév (levelező).

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (6 félév)

Ezt a doktori képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik 

az állam- és jogtudomány tudományágban PhD fokoza-

tot szeretnének szerezni. Négy szemeszteren keresztül 

korszerű ismeretek elsajátítására, a tanulmányok során 

bel- és külföldi konferenciákon való részvételre, továbbá 

külföldi részképzésre is lehetőség nyílik. Az ötödik és a 

hatodik szemeszter a doktoranduszok önálló kutatásaira 

épít.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 80 000 Ft/félév (nappali), 80 000 Ft/félév (leve-

lező).
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Bölcsészettudományi Kar  
(KRE – BTK)

Elérhetőségek:

H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. • Tel.: +36 1 483 2900. 

• Fax: +36 1 483 2905. • E-mail: felveteli@kre.hu. • Web: 

www.kre.hu/btk

Képzési helyek: 

H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.

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

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

Nyílt napok:

2014. december 12.  14.00 (BA, Osztatlan) 16.00 (MA)

2015. január 27. 11.00 (BA, Osztatlan) 13.00 (MA)

2015. február 6. 11.00 (BA, Osztatlan) 13.00 (MA)

Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap
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Anglisztika alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatók számára hasznosítható 

gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. A nyelv-

fejlesztésen kívül a programban megtalálhatók nyelvé-

szeti, valamint a legtöbb angol nyelvű kultúra irodalmával, 

kultúrájával és történelmével foglalkozó kurzusok.

Specializációk: kötelező: angol vagy amerikanisztika, 

választhatók: amerikanisztika, fordítói-szaknyelvi, irodal-

mi-kulturális, kreatív írás - alkalmazott irodalom, nyelv-

mentor, színházi stúdiumok

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 175 000 Ft/félév (nappali).

Germanisztika alapképzési szak – néderlandisztika szakirány 

(6 félév)

A képzésben a holland és flamand nyelv és irodalom megis-

merése mellett nagy hangsúlyt kap a nyelvterület történelme 

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.

Specializációk: fordítás alapjai, színházi stúdiumok, nyelv-

mentor, kreatív írás-alkalmazott irodalom

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben 170 000 Ft/félév (nappali).
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Germanisztika alapképzési szak – német szakirány (6 félév)

A képzés célja német nyelven magas szinten kommuniká-

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

képességekkel és a német nyelvről, irodalomról, kultúráról 

beható ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. 

Specializációk: fordítás alapjai, kreatív írás-alkalmazott 

irodalom, nyelvmentor, színházi stúdiumok, társadalom-

tudományi és gazdasági fordítói

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 165 000 Ft/félév (nappali).

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak – japán szakirány 

(6 félév)

A képzés kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a  

magas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzésére, valamint 

a mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetkö-

zi kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biz-

tosító tantervi program elkészítésére. A nyelvi képzésen túl 
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elsősorban a részterületi választható specializációk – fordítói, 

japán irodalmi és nyelvészeti, japán köztörténet és társada-

lomtörténet, japánspecifikus multimédia-ismeret, kínai nyelv- 

és kultúraismeret, színházi stúdiumok, nyelvmentor, kreatív 

írás-alkalmazott irodalom – szolgálják az ismeretek bővítését.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanév-

ben: 195 000 Ft/félév (nappali).

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (6 félév)

A képzési programunk a hagyományosnál magasabb szintű 

etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozá-

sával szakszerű kommunikációs oktatást kíván megvalósí-

tani. A képzésben választható specializációk: nemzetközi 

kommunikáció; PR, marketing; szervezeti kommunikáció; 

színházi stúdiumok; újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, 

online); nyelvmentor; kreatív írás-alkalmazott irodalom

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 205 000 Ft/ félév (nappali), 205 000 Ft/félév (levelező).

 

Magyar alapképzési szak (6 félév)

Az alapképzési szak kiváló jártasságot biztosít nemzeti nyelvi 

és irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb terüle-

tein. Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom sokágú intéz-

ményrendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, írószervezetek, 

színházak), így akinek szépirodalmi, irodalomkritikai, irodalom-, 

színház- és nyelvtudományi érdeklődése van, annak biztos ki-
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bontakozási lehetőségeket teremt a magyar alapképzési szak.

Specializációk: kreatív írás – alkalmazott irodalom, művelődés-

tudomány, nyelvmentor, színházi stúdiumok

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási for-

mában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 

185 000 Ft/félév (nappali).

Pszichológia alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja a klinikusi területre való felkészítés. A szak-

képzettség megnevezése viselkedéselemző, alkalmazási 

területek: minden olyan szervezetben, ahol nevelés, képzés, 

fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újra-

nevelés, korrekció, gyógyítás, valamint rehabilitációs tevé-

kenység folyik, és ennek során a szakemberek humán inter-

venciókat használnak fel a munkájukban, továbbá minden 

pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az 

alkalmassági vizsgálatok és a standard vizsgálóeljárások le-

bonyolításában.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 
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formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 295 000 Ft/félév (nappali), 295 000 Ft/félév (levelező).

Szabad bölcsészet alapképzési szak (6 félév)

A képzés során a hallgatók bepillantást nyernek a filozó-

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

kommunikáció és a vallástudomány alapjaiba, és megis-

merkedhetnek a filozófiatörténet legfontosabb alakjaival, 

irányzataival. Már az első félévtől tanulnak egy választható 

ókori nyelvet. Választható specializációk: vallástudomány, 

művészettörténet, valamint színházi stúdiumok.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 175 000 Ft/félév (nappali).

Szociológia alapképzési szak (6 félév)

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelő-

adók 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, együtt-

működő- és kapcsolatteremtő képességgel, kommuni-

kációs készséggel, idegennyelv-tudással, a szociokul-

turális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és 

toleranciával.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 
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tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali), 200 000 Ft/félév (le-

velező).

Történelem alapképzési szak (6 félév)

Történelem alapképzési szakon – az ország más egyete-

meihez hasonlóan – átfogó magyar és egyetemes történe-

ti oktatás folyik. A tananyagban a fő történelmi korszakok 

kronológiai sorrendben következnek. Választható specia-

lizációk: egyház-, vallás- és művelődéstörténet, hadtörté-

net és fegyvertörténet, valamint politikai rendszerek.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 185 000 Ft/félév (nappali).

Anglisztika mesterképzési szak – angol nyelven (4 félév)

A képzésre olyan, elsősorban az anglisztika alapképzési 

szakon oklevelet szerzett hallgatókat várunk, akik nem 

kívánnak tanárok lenni, ám el szeretnék mélyíteni isme-

reteiket az angol irodalom, történelem, kultúra és nyel-

vészet területén, illetve még szélesebb körű angol nyelvi 

kompetenciákat szeretnének elsajátítani, hogy később 

ezeket az ismereteket kamatoztassák a munkaerőpia-

con. Specializáció: angol irodalom

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016.  
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tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali), nem EU-tagállamok 

állampolgárai számára 300 000 Ft/félév (nappali).

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 kulturá-

lis kommunikáció. A képzést elvégzők alkalmassá válnak 

a nemzeti kultúra ápolásával, az irodalom kutatásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, a kutatási eredmé-

nyeknek a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi 

kommunikáció tág terein való közvetlen alkalmazására, a 

korszerű műveltség közvetítésére, alakítására, népszerű-

sítésére, az irodalmi műveltség magas fokú terjesztésére, 

amelyre az Európai Unió tagállamaként jelenleg a koráb-

binál sokkal komolyabb igény mutatkozik. 

Specializációk: modern magyar irodalom, régi magyar 

irodalom

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 220 000 Ft/félév (nappali).

Japanológia mesterképzési szak (4 félév)

A szak továbbfejlesztett formában és tartalmakkal lefedi 

a korábbi osztatlan képzésben nyújtott japanológiai is-

mereteket, úgymint a japán nyelv magas szintű, a Japán 

Nyelvi Alkalmassági Vizsga felsőfokú szintjével azonos 

értékű ismeretét, a japán kultúra elméleti és gyakorlati is-
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meretét, japán nyelvészeti ismereteket, továbbá a szak- 

és műfordítás alapjait. A szak profiljának megfelelően jel-

lemzőek a szakmai nyelvi fejlesztés tantárgyai, illetve a  

„Japán gazdasági intézmények” és „Összehasonlító üz-

leti kultúra”, „Japán a mai világban – külpolitika és kül-

kapcsolatok”, vagy a „Digitális média a nyelvfejlesztés-

ben és a kutatásban” tantárgyak.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 230 000 Ft/félév (nappali).

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak (4 félév)

A képzés során a hallgatók a kommunikáció, illetve  

a média egészének jellegzetességein túl megismerik 

a részterületeket, ágazati kapcsolódási pontokat. Képe-

sek az adott területen magas színvonalú szakmai munka 

végzésére, valamint a szakterületükön elvárt – többnyel-

vű és különböző funkciójú – kommunikációra, az infor-

matikai ismeretek hatékony alkalmazására. Képzésünket 

MRTF_20150112_ag.indd   30 2015.01.12.   17:01:56



KRE

magas színvonalú kutatásmódszertani háttér, jól felsze-

relt rádió és televízió stúdió segíti.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali).

Néderlandisztika mesterképzési szak (4 félév)

A képzés keretében hallgatóink tovább mélyíthetik tu-

dásukat a holland-flamand kultúra és nyelv területén, 

továbbá bővebb ismereteket szerezhetnek a fordítás el-

méletéről és gyakorlatáról amellett, hogy választhatnak a 

nyelvtudományi vagy irodalomtudományi modul között. 

Végzett hallgatóinkat szívesen látják a Magyarországra 

települt nagyvállalatok, kisebb holland érdekeltségű vál-

lalatok, valamint a követségek.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali).

Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (4 félév)

A diszciplináris mesterképzési szak célja olyan bölcsé-

szek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra 

tudományának átfogó ismeretével, valamint a két speci-

alizáció (irodalom és kultúratudomány, alkalmazott nyel-

vészet és lexikográfia (EMLex) által biztosított speciális 

felkészültséggel rendelkeznek. A tanulmányok során le-

hetőség nyílik műfordítási ismeretek megszerzésére is.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 
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formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali).

Pszichológia mesterképzési szak (4 félév)

Ez a mesterképzési szak olyan szakemberek képzését tűzi 

ki célul, akik a pszichológia vonatkozó tudományterülete-

inek korszerű tudásanyagát mesterszinten képesek elsa-

játítani, és ismereteiket szakszerűen és hatékonyan képe-

sek alkalmazni az egészséges és kórosan megváltozott 

pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, 

a pszichés és testi betegségekkel küzdő emberek diag-

nosztikájának és terápiájának támogatásában, valamint a 

betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés gyakorlatá-

ban.

Specializáció: klinikai és egészségpszichológia

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 340 000 Ft/félév (nappali).

Színháztudomány mesterképzési szak (4 félév)

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és 

történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi ese-

mény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az 

európai és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg 

és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyama-

táról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színház-

tudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és 

menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel 

MRTF_20150112_ag.indd   32 2015.01.12.   17:01:57



KRE

rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 250 000 Ft/félév (nappali), 230 000 Ft/félév (levelező).

Terminológia mesterképzési szak (4 félév)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ren-

delkeznek azokkal a terminológiai, módszertani, magyar 

nyelvi, idegen nyelvi és egy tág témakörben szaktárgyi 

ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel ké-

pesek a terminológia elveinek megfelelően terminológiai 

dokumentációs munkák végzésére, a terminológia terüle-

tén használt eszközök és módszerek alkalmazására.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 230 000 Ft/félév (nappali).

Történelem mesterképzési szak (4 félév)

A diszciplináris mesterképzés specializációi: gazdaság-, 

társadalom- és népességtörténet, politikai rendszerek, 

katonai konfliktusok és vallás-, egyház- és művelődéstör-

ténet. A szak által beindított speciális programok célja az 

egyetemen eddig is folytatott kutatómunka tematizálása 

és a nemzetközi kutatásba való bekapcsolása.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 220 000 Ft/félév (nappali).
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Vallástudomány mesterképzési szak (4 félév)

A mesterképzési szak három szakaszra osztható. Az ala-

pozó szakasz kutatásmódszertani és nyelvi bevezetést 

ad. A törzsképzési szakasz betekintést nyújt a világval-

lások történetébe, bemutatja a vallási meggyőződések 

érvényesülését a társadalomban, hatásukat a művésze-

tekre. Ezek után a hallgatók vallástörténet, valláselmélet 

specializációt választhatnak. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 200 000 Ft/félév (nappali), 200 000 Ft/félév (le-

velező).

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, eu-

rópai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói 

(választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, né-

met nyelv) szakirányú továbbképzési szak (3 félév)

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés 

elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, tár-

sadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartal-

milag 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, gaz-

dasági, jogi, politikai és kulturális életében. Ismerik a nyelvi 

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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közvetítés etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a for-

dító jogaival és kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban 

is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 160 000 Ft/

félév (levelező).

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 közvetí-

tés elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek 

tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figye-

lembe vevő fordítására. Széles körű szakmai és kulturá-

lis ismeretekkel rendelkeznek a forrásnyelvi és célnyelvi 

ország(ok), valamint az EU országok vonatkozó szakte-

rületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális 

életében. Ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi sza-

bályait, tisztában vannak a fordító jogaival és kötelessé-

geivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a 

szerkesztés szabályait és eszközeit.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

160 000 Ft/félév (levelező).
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Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzésen végzettek képesek a nevelési-oktatási, illetve 

közművelődési intézményekben (tanteremben és tanter-

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

nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű 

tanítványaikat, továbbá képesek a ’dráma’ és ’tánc’ tan-

tárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (iroda-

lom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) 

való színvonalas oktatására.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

90 000 Ft/félév (levelező).

Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzési szak 

(2 félév)

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, 

akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az eti-

ka és erkölcstan tárgyak keretében az etikai, erkölcstani 

készségeket és ismereteket pedagógiailag-módszertani-
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lag megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő 

módon tudják átadni, elsajátíttatni.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 90 000 Ft/

félév (levelező).

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felké-

szítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szak-

módszertani, 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 önköltséges finanszírozási formában indul. Az 

önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 110 000 Ft/félév 

(levelező).

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú tovább-

képzési szak (2 félév)

A képzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kap-

csolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek 

képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelen-

leg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de 

rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A 
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képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- 

és ifjúsági irodalomról, a gyermek- és ifjúsági irodalom intéz-

ményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, 

a saját munkaterületük keretei között ismerik.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 90 000 Ft/ 

félév (levelező).

Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés a már oklevéllel rendelkezők számára egyedül-

álló színvonalú oktatást nyújt a képi kifejezéspszichológia, 

pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészette-

rápia területén, egyetemi színvonalú, nemzetközi szin-

ten is naprakész ismeretek elsajátításán keresztül. A 

kifejezéspszichológiai ismeretekkel rendelkező szakem-

ber minden olyan területen, intézményben működhet, 

ahol nevelés, fejlesztés, képzés, újranevelés, korrekció, 

gyógyítás és rehabilitáció tevékenysége folyik és ennek 

során a szakemberek humán intervenciókat használnak 

fel munkájukban.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön (magyar  

nyelven) szakirányú továbbképzési szak (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 

résztvevők egy széles spektrumú, zenei és pedagógiai, to-
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vábbá a különböző társművészetekhez kapcsolódó isme-

retanyagra tehetnek szert. A képzés a kulturális és a mű-

vészeti élet területén dolgozó szakemberek számára olyan 

készségeket és ismereteket nyújt, amelyek segítségével 

magas szinten fogják tudni képviselni a Kodály-kultúra ter-

jesztését mind Magyarországon, mind pedig külföldön.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 100 000 Ft/ 

félév (levelező).

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 

résztvevők 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 segítségé-

vel magas szinten fogják tudni képviselni a Kodály-kultúra 

terjesztését mind Magyarországon, mind pedig külföldön.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 130 000 Ft/

félév (levelező).
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Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés elméleti része rendszerszemléletű, holisztikus 

megközelítésben öleli fel a lelki jelenségek, a személykö-

zi kapcsolatok legfontosabb ismereteit. A hallgatók alakuló 

mentálhigiéné központú szemléletmódjuk révén hivatás-

szerepükben 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 ha-

tárok.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Az 

önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 160 000 Ft/félév 

(levelező).*

Azon hallgatóknak, akik úgy nyernek felvételt, hogy koráb-
ban elvégezték a 150 órás önismereti csoportmunkát, és azt a  
Kreditátv teli Bizottság elismerte, egyedi kérelem alapján  
a féléves önköltség 125 000 Ft/félév, a képzés valamennyi félévében.
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Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú  
továbbképzési szak (3 félév)

A képzés fő célja, hogy megalapozott elméleti ismeretekkel 

és gyakorlati jártassággal rendelkező online mentálhigiénés 

tanácsadó szakemberek képzésével hozzájáruljon a jelen-

leginél szakmailag megalapozottabb, színvonalasabb és  

hatékonyabb internetes tanácsadási szolgáltatási (szolgá-

lat-) rendszer kifejlődéséhez. A képzés a lelki egészség meg-

őrzése és fejlesztése, továbbá a lelki kultúra előmozdítása 

érdekében megvalósuló, interneten keresztül végzett ta-

nácsadási feladatok ellátásához szükséges elméleti ismere-

teket és gyakorlati jártasságot biztosítja.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

100 000 Ft/félév (levelező).

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzé-
si szak (választható területe: mentori, vezetőtanári  
feladatokra való felkészítés) (4 félév)

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben 

résztvevők megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteiknek 

köszönhetően hatékonyan felügyelik, kísérik és irányítják a 

közoktatás szakrendszerű képzéseiben tanító gyakorlati fél-

évüket teljesítő és kezdő tanárok iskolai munkáját. A képzés 

előnyei és szakmai háttere: a képzésben résztvevők olyan 

reflektív és tanácsadói elméletek, valamint módszerek is-

meretére tesznek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a  

saját szerepértelmezésük kialakítására, pedagógiai szituá-
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ciók megtervezésére, megvalósítására, értékelésére és az 

önfejlesztés motiválására. 

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

110 000 Ft/félév (levelező).

Szupervizor (4 félév)

A szupervízió a hivatását gyakorló ember, tehát a szakmai 

személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghaté-

konyabb eszköze. A szupervízió tanulást, fejlődést, sze-

mélyes hatékonyságnövekedést szolgál. Lényegi eleme, 

fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív 

jelenléte. Képzésünk a hagyományos képzésektől eltérő-

en gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy a hallgatók már 

az első, alapozó félév után elkezdenek szupervíziót adni.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában 

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

210 000 Ft/félév (levelező).

Szupervizor-coach (2 félév)

A szupervizor szakképzettséget megszerzett humán hiva-

tások képviselői, művelői számára olyan képzés biztosítá-

sa, melyben elsajátíthatják a coaching tartásához szüksé-

ges speciális ismereteket. Azaz a coach-kompetenciákról 

és -módszertanról meghatározó és széleskörű ismerete-

ket szerezhetnek, s az oktatás során ezek felhasználható-

ságáról gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek.
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A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 250 000 Ft/

félév (levelező).

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (angol)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (magyar)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (német)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (történelem)

A részismeretek megszerzésére irányuló képzések cél-

ja, hogy azok a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre  

jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mes-

terképzésre való jelentkezés benyújtásához hiányzik az 

50 kreditértékű kreditcsomagjuk, különböző képzések 

keretében megszerezhessék azt. A részismereti képzés 

elvégzésével tehát lehetőség nyílik egy újabb tanári szak-

képzettség megszerzésére. Figyelem! A 277/1997. (XII. 

22.) Kormányrendelet szerint a pedagógus-továbbképzés 

teljesíthető részismeret megkezdésére irányuló, legalább 

harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését iga-

zoló okirattal!

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben: 100 000 Ft/

félév (levelező).
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Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás  technikák  

pedagógiai alkalmazásába (60 óra)

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok és az iskolai 

oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 

2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes 

területeinek, valamint az irodalomnak az integratív szem-

léletű oktatására.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában in-

dul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

60 000 Ft/félév (levelező).

Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesz- 

tése (40 óra)

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az isko-

lai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások (gyógy-

pedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő,  

 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK
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kollégiumi nevelő, szabadidő-szervező stb.) felkészítése a 

2013 őszén indult új, NAT szerinti munkára a családi életre 

nevelés területén.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

40 000 Ft/félév (levelező).

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 

területeinek oktatására.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában in-

dul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

30 000 Ft/félév (levelező).

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 résztvevőket a különböző kul-

turális hagyományok átadásának módjaival.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában  

indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben:  

60 000 Ft/félév (levelező).
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Történelemtudományi Doktori Iskola (6 félév)

A Történelemtudományi Doktori Iskola témakínálata, 

vizsgálódási területe a nemzetközi összefüggésekben el-

helyezett 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 hiva-

tottak feldolgozni. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 120 000 Ft/félév (nappali), 120 000 Ft/félév  

(levelező).

Osztatlan tanárképzés (10-11-12 félév)

2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az 

osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit kö-

vetően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közisme-

reti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzett-

ség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek 

két formája indul: a 4+1 éves képzésben általános iskolai és 

az 5+1 éves képzésben középiskolai tanárképzés. A plusz 

egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.

Választható szakok:

• angol nyelv és kultúra tanára

• magyartanár

• német nyelv és kultúra tanára

 DOKTORI KÉPZÉS

OSZTATLAN TANÁRSZAKOK
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• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 300 000 Ft/félév (nappali).

Osztott tanárképzés (a bemeneti alapvégzettségtől és szakképzett-

ségtől függően 2-5 félév)

Azoknak a hallgatóknak, akik az osztott képzésben kezdték 

meg tanulmányaikat, lehetőségük van a Tanárképző Köz-

pontban mesterképzésben (MA) folytatni tanulmányaikat.

Választható tanári szakképzettségek:

• angoltanár

• magyar mint idegen nyelv tanára

• magyartanár

• némettanár

• történelemtanár

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 270 000 Ft/félév (nappali), 270 000 Ft/félév 

(levelező).

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés – kommu-

nikátor szakirány (4 félév)

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015-2016. 
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tanévben: 155 000 Ft/félév (nappali).

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés  

– moderátor szakirány (4 félév)

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. 

Az önköltség mértéke a 2015/2016. tanévben 155 000 Ft/

félév (nappali).

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés (4 félév)

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 198 000 Ft/félév (nappali).

MRTF_20150112_ag.indd   48 2015.01.12.   17:02:06



KRE

49

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

Hittudományi Kar  
(KRE – HTK)

Elérhetőségek: H-1092 Budapest, Ráday u. 28. 

Tel.: +36 1 218 0266 • Fax: +36 1 217 2403 • Web: 

www.kre.hu/htk • E-mail: felveteli@kre.hu • Nyílt napok: 
2014. december 11. 09.00, 2015. február 12. 09.00  

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

Református hittanoktató alapképzési szak (6 félév)

A nappali munkarendű alapképzési szak célja olyan  

református hittanoktatók képzése, akik alapos teológiai, és 

megfelelő pedagógiai, illetve pszichológiai ismeretekkel,  

a feladataik ellátásához szükséges készségek és képessé-

gek birtokában elegendő gyakorlati tapasztalattal rendel-

keznek ahhoz, hogy köznevelési és gyülekezeti keretben 

a 8. évfolyammal bezárólag református hittanoktatói mun-

kát végezzenek.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 140 000 Ft/félév (nappali).

Teológia - lelkész osztatlan képzés (12 félév)

A nappali munkarendű református teológia-lelkész szakra a 

 ALAPKÉPZÉS

 OSZTATLAN KÉPZÉSEK
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Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra 

készülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birto-

kában lehet jelentkezni a Zsinati Lelkészképesítő vizsgára. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 175 000 Ft/félév (nappali).

Teológia osztatlan képzés (10 félév)

A nappali munkarendű református teológia szakra  

a teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású 

egyháztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lel-

készképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási  

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 175 000 Ft/félév (nappali).

Protestáns teológia osztatlan képzés (10 félév)

A protestáns teológia osztatlan képzés elsődleges cél-

ja, hogy a protestáns teológia iránt aktívan érdeklő-

dő, esti munkarendben tanulni vágyók számára mély 

és alapos felkészítést nyújtson. A kiadott oklevéllel  
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lelkészképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni. 

Az esti munkarendű képzés csak önköltséges finanszíro-

zási formában indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 115 000 Ft/félév (esti).

Hittanár – nevelőtanár (10 félév)

A képzés szakpárban is teljesíthető, erről bővebben a Böl-

csészettudomány Kar oldalain (www.kre.hu/btk) olvashat.

A nappali munkarendű képzés állami ösztöndíjas és ön-

költséges finanszírozási formában is indul. Az önköltség 

mértéke a 2015/2016. tanévben: 175 000 Ft/félév (nappali).

Hittanár – nevelőtanár (5 félév)

A képzésre református hittanoktatói BA oklevéllel vagy lel-

készi oklevéllel lehet jelentkezni.

A levelező munkarendű képzés csak önköltséges finanszí-

rozási formában indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 115 000 Ft/félév (levelező).

Hittudományi Doktori képzés (6 félév)

A nappali munkarendű doktori képzés 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. Az önköltség mértéke magyar nyelven a 

2015/2016. tanévben: 140 000 Ft/félév (nappali), angol és 

német nyelven 300 000 Ft/félév (nappali).

 TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 DOKTORI KÉPZÉS

 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
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Elérhetőségek:

H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. • Tel.: +36 53 350 885 

• Mobil: +36 30 564 9331 • H-1042 Budapest, Viola u. 2-4.  

• Tel.: +36 30 655 8577 • E-mail: felveteli@kre.hu.     

• Web: www.kre.hu/tfk

Nyílt napok:

Nagykőrös: 

2014. november 27. 09.30

2015. február 5. 09.30

Budapest: 

2014. november 25. 10.00

2015. február 3. 10.00

Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

Tanítóképző Főiskolai Kar   
(KRE – TFK)
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Diakónia alapképzési szak (7 félév, 1 félév szakmai gyakorlat) (Nagykőrös)

A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felké-

szült szakemberek képzése, diakóniai szolgálat ellátására. 

Olyan szakemberek képzése, akik keresztyén értékekre 

támaszkodva, evangéliumi szellemben képesek a szük-

séget szenvedő embertársainknak testi, szociális, lelki és 

spirituális téren hatékony segítséget nyújtani. Felkészültek 

a társadalmi problémák okozta egyenlőtlenségek keze-

lésében közreműködni; együttműködve az önkormány-

zatok, a szociális, az egészségügyi stb. ellátórendszerek 

különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 140 000 Ft/félév (nappali), 100 000 Ft/félév (le-

velező).

Kántor alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a 

kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének át-

adására énekben, zenében; felkészültek az egyházzené-

ért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene 

elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a 

különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglal-

kozásra.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: 140 000 Ft/félév (nappali), 100 000 Ft/félév (le-

velező).
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Óvodapedagógus alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös, Budapest)

Az óvodapedagógus mesterség, hivatás elmélyítése érde-

kében különös gondot fordítunk a személyközi, társas lel-

kületi kompetenciák fejlesztésére. Segítséget szeretnénk 

nyújtani a pedagógiai diagnosztizálás, a szakszerű képes-

ségfejlesztés metodikájának elsajátításához. 

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: Budapest: 140 000 Ft/félév (nappali), 140 000 

Ft/félév (levelező) • Nagykőrös: 130 000 Ft/félév (nappali), 

100 000 Ft/félév (levelező).

Református hittanoktató alapképzési szak (6 félév) (Nagykőrös)

Hallgatóink a képzési idő alatt szerteágazó teológiai ismere-

tekre tesznek szert, szinte minden teológiai tudományágba 

betekintést kapnak, valamint az egyházi szolgálat speciális 

igényeire és körülményeire is igyekszünk felkészíteni növen-

dékeinket. Fontosnak érezzük az egyházzenei és liturgikus 

ismeretek átadását is. A jövőbeni hittanoktatói szolgálat 

teljesítését segítik a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, 

amelyeket a keresztyén nevelés értékrendszere szerint 

adunk elő. A hittanoktatói szolgálatra való készülést segítik 

a hittanoktatás elméletével és gyakorlatával foglalkozó tan-

tárgyak, valamint az évközi és nyári szakmai gyakorlatok.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. tan-

évben: 140 000 Ft/félév (nappali), 100 000 Ft/félév (levelező). 
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Szociális munka alapképzési szak (7 félév, ebből 1 félév szakmai 

gyakorlat) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik fel-

készültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendsze-

rekről 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, szakszerű kezelésére.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: Budapest: 150 000 Ft/félév (nappali), 130 000 

Ft/félév (levelező) • Nagykőrös: 130 000 Ft/félév (nappali),  

110 000 Ft/félév (levelező).

Tanító alapképzési szak (8 félév) (Nagykőrös, Budapest, Marosvásárhely)

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, 

akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és ké-

pességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában 

valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi  

terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: Budapest: 140 000 Ft/félév (nappali), 140 000 

Ft/félév (levelező) • Nagykőrös: 130 000 Ft/félév (nappali), 

100 000 Ft/félév (levelező).

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
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Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés

(4 félév) (Nagykőrös, Budapest)

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzé-

se, akik képesek a kisgyermekek (újszülött kortól legfeljebb 

öt éves korig) megfelelő módszerrel történő nevelésére. Se-

gítik e korosztály értelmi, anyanyelvi, érzelmi-akarati képes-

ségének fejlődését, szocializációját valamint egészséges 

testi fejlődését. Képesek a kisgyermekek körében fejlesztő, 

segítő tevékenység végzésére valamint a gyermek egyéni 

szükségleteinek felismerésére. Felkészültek a gyermekek 

napi ellátásában, gondozásában, nevelésében felmerülő 

feladatok megoldásárára, valamint a társszakmák szakem-

bereivel való szakmai együttműködésre.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: Budapest: 140 000 Ft/félév (nappali),  

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
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120 000 Ft/félév (levelező) • Nagykőrös: 110 000 Ft/félév 

(nappali), 100 000 Ft/félév (levelező).

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (4 félév) 

(Nagykőrös, Budapest)

• ifjúságsegítő szakirány 

• szociális munka szakirány

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek 

képzése, akik megfelelő ismeretek birtokában (szo-

ciális, társadalompolitikai, szociológiai, pedagógiai,  

pszichológiai, jogi és ifjúságszakmai), szakmai irányítás 

mellett képesek a társadalom különböző speciális igényű  

csoportjainak (fiatalok, családok, idősek, szenve-

délybetegek stb.) segítésére. Megszerzett ismerete-

ik, kompetenciájuk és szakmai készségeik révén ké-

pesek a kellő mértékű beavatkozásra, támogatásra.  

Mind a szociális munka, mind pedig az ifjúságsegítő 

szakirány képzési céja, hogy a végzettek rendelkezzenek  

reflektív önismerettel, amely nagyban segíti őket a segí-

tő-tanácsadó módszerek és az adminisztrációs feladatok 

ellátásában.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozá-

si formában is indul. Az önköltség mértéke a 2015/2016. 

tanévben: Budapest: 140 000 Ft/félév (nappali), 120 000 

Ft/ félév (levelező) • Nagykőrös: 110 000 Ft/félév (nappali), 

100 000 Ft/félév (levelező).

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
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Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő  
szakirányú továbbképzés (4 félév) (Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas 

szintű német nyelvi képzésen túl alkalmassá válnak a kis-

gyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős 

ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek  

a bölcsődei korú gyermekek ellátásához szükséges isme-

retekkel.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 
(4 félév) (Nagykőrös)

Választható területei:

• preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia

• szabadidő-szervező

• tehetségfejlesztés

• testi-lelki egészség védelme

A képzés célja pedagógusi tevékenység ellátásához szük-

séges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése,  

elmélyítése a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A 

gyakorló pedagógusok gyakorlati tevékenységük tapasz-

talataira építve a képzés során felkészülnek a pedagógus 

munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciá-

lis feladatok ellátására.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
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A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarorszá-

gi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye,  

a Pápai Református Kollégium tagintézménye. 

Történelmi örökségünkből fakadóan elsősorban a Dunán-

túli Református Egyházkerület területén levő gyülekeze-

tek legmagasabb szintű szellemi központjaként kívánunk 

működni, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar  

reformátusságának közös lelki-szellemi örökségét is.

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológu-

sok, lelkipásztorok, katechéták (hitoktatók) képzését és to-

vábbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. 

bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), illet-

ve alapképzésben (BA) folyik Akadémiánkon az oktatás. 

Rendszerünk biztosítja a felsőoktatási intézmények közötti 

átjárás lehetőségét. Szélesedő képzési kínálattal, magasan 

képzett oktatói és kutatói karral, valamint kutatóintézetekkel 

igyekszünk hivatásunkat betölteni. Gazdag teológiai szak-

könyvtár, modern oktatástechnikai eszközök és multimédi-
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ás segédletek állnak a hallgatók rendelkezésére. Szeretet-

tel bátorítjuk református testvéreinket, hogy ismerkedjenek 

meg a Teológiai Akadémiánkon folyó munkával!

Református teológia szak – teológus szakirány (MA)

A 10 féléves osztatlan képzés (MA) során felsőfokú teo-

lógiai tudásra tehetnek szert hallgatóink, akik ily módon 

igényesebben: a Bibliához és hitvallásainkhoz hűsége-

sebben végezhetik („világi”) munkájukat. A diploma nem 

jogosít fel lelkészi szolgálat végzésére. 

Református teológia szak – lelkész szakirány (MA)

12 féléves osztatlan képzésünkre (MA) olyan érettségi-

zett református nőket és férfiakat várunk, akik elhívatást 

éreznek a református lelkészi szolgálatra. Hallgatóink az 

utolsó 2 szemeszterben gyakornokként, felkért szakok-

tató lelkészek felügyelete mellett, a tanintézettel folya-

matosan konzultálva teljesítik tanulmányi feladataikat. Jó  

tanulmányi előmenetelű hallgatóink számára, a testvér-

egyházak támogatásával, fölkínáljuk külföldi tanulmá-

nyok folytatásának lehetőségét.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, 
katechéta (református hittanoktató) szakirány (BA)

A 6 féléves alapképzés keretében hallgatóink olyan kép-

zést kapnak, amely feljogosítja őket arra, hogy iskolai és 

PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA

 SZAKOK ÉS SZAKIRÁNYOK
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gyülekezeti keretben, a 8. évfolyammal bezárólag hittan-

oktatói munkát végezzenek. A katechéta szakon lehető-

ség van a kötelező előadások hétvégi megtartására is, 

segítve azokat, akik munka mellett vagy másoddiplomás 

képzésként végzik a szakot.

Mivel a oklevél megszerzésének feltétele református 

teológia MA szakon egy középfokú és egy alapfokú, 

katechéta-lelkipásztori munkatárs BA szakon egy közép-

fokú nyelvvizsga, minden hallgatónak ingyenes nyelv-

oktatást biztosítunk az alábbi nyelvek egyikéből: angol, 

német, francia. Ezen kívül minden református teológia 

szakos hallgató kötelezően tanulja a görög, héber, latin 

nyelvet.

 NYELVOKTATÁS
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A Teológiai Akadémia közössége, tanárok és diákok kö-

zös szolgálatával, reggeli áhítattal kezdi a tanév minden 

egyes napját. Szerda esténként ún. „otthonóra” kereté-

ben tekintjük át a lelkipásztori hivatás kérdéseit. A lel-

ki-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 a hall-

gatói énekkar szolgál. 

A korszerűen kialakított és igényesen berendezett kollé-

giumi szobáinkban minden hallgató részére tudunk kol-

légiumi 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 alkalmassági vizsga során nincs tételes tantárgyi vizs-

ga; a Bizottság a jelentkezők Szentírás tanítása és a re-

formátus hitelvek iránti elkötelezettségéről, a választott 

 KEGYESSÉGI ÉLET

 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

 FELVÉTELI TUDNIVALÓK

PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA
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pálya iránti elhivatottságáról és a református tradícióba 

való beágyazottságának mértékéről igyekszik meggyő-

ződni. A felvételi kérelmeket saját jelentkezési lapunkon 

kérjük benyújtani, amely a Rektori Hivatalban, illetve hon-

lapunk érhető el.

A MAB által „A” fokozattal akkreditált (2008/7/XIII/1.)  

képzéseink a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve  

a magyar és külhoni lelkészképző intézetekben megsze-

rezhető diplomákkal egyenértékű végzettséget adnak 

hallgatóinknak. 

Nyílt nap: 2014. november 19. (szerda)

OM azonosító: FI 27751

Elérhetőségek:
8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. • Tel.: 89/312-331, 

30/7481620 (református flotta) • FAX: 89/510-974 • E-mail: 

rektori@prta.hu • Banksz.: 11748045-20043836-00000000
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„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jelenések 14,7)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldeté-

sének célja, hogy református egyházunk igényei szerint 

képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi mun-

katársakat. ,,A Sárospataki Református Kollégium egyik 

oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium 

sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, 

a református hitvallásokra és a magyar nemzet irán-

ti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. 

...Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz 

nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-

medence ezen régiójának magyar református egyházai-

ért is... Mindezzel Isten dicsőségét, Egyházunk építését, 

magyar népünk javát szeretnénk munkálni.” (Részletek a 

Küldetésnyilatkozatból) 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közös-

sége szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitok-

tatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.
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korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló 

tudományművelést,

gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,

valamint hallgatók és oktatók között családias 

közösséget talál.

A kor és a tudományos munka követelményeinek meg-

felelő személyi és magas színvonalú tárgyi feltételek  

között folyik az oktatás az intézmény különböző szinteken  

meghirdetett szakjain:

Teológia szak (képzési idő: 10 félév)

Teológia szakon a református teológia tudományának ma-

gas szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképe-

sítéssel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik. 

Lelkész szakirány (képzési idő: 12 félév)

A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan refor-

mátus lelkészeket képzünk, akik oklevelük birtokában je-

lentkezhetnek a zsinati egységes lelkészképesítő vizsgára 

(ELV), ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református 

egyház választható lelkészei lesznek.





 TEOLÓGIA SZAK LELKÉSZ 
 SZAKIRÁNY (OSZTATLAN MA)

 INTÉZMÉNYÜNKBEN
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Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) 
nappali, levelező és a beregszászi kihelyezett 
tagozaton (képzési idő: 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipász-

tori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képe-

zünk. A szak célja olyan felkészült református gyülekezeti  

tagok képzése, akik a katekéta szakirányon szerzett 

ismeretek birtokában alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és  

a felnőtt katekézis gyülekezeti feladatainak ellátására; lelki-

pásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában  

a lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre,  

bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, karitatív- 

kulturális tevékenységek végzésére. 

Református közösségszervező szak (BA) 
levelező tagozaton  (képzési idő: 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése 

folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teoló-
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giai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezé-

si készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni.  

A szakon tanulmányokat folytató hallgató szakjához  

kapcsolódóan négy specializáció közül választhat:  

1) egyházi művelődésszervező, 

2) diakóniai, 

3) roma közösségszervező és

4) himnológiai.

 JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI 
 ALKALMASSÁGI VIZSGA

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját 

kell használni, mind a teológia szakos egységes osztatlan 

képzésre, mind az alapképzési szakokra. 

Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igé-

nyelni (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, 

e-mail: srta@tirek.hu) vagy letölteni: www.srta.hu  

(http://srta.tirek.hu/felveteli/jelentkezesi-lapok/).

Jelentkezési határidő valamennyi szakon: 

2015. április 17.

A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket az intézmény 

fenti címére kell eljuttatni. A felvételi eljárás díja 4.000 Ft, 

melynek befizetéséhez a jelentkezőknek csekket küldünk, 

vagy a felvételi előtti regisztráció alkalmával fizethető be.

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA  
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Kiadó: Prof. Dr. Balla Péter
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
E-mail: rektori.hivatal@kre.hu

Tel.: +36 1 455 9060
Fax.: +36 1 455 9062

Web: www.kre.hu

Grafika: Rezessy Szabolcs
Nyomda: www.poremba.hu

Készült 1500 példányban

Költségtérítéses formában a képzés díja:

• Teológia szak – 140 000 Ft/félév

• Teológia szak lelkész szakirány – 160 000 Ft/félév

•  Katekéta – Lelkipásztori munkatárs szak, nappali  

munkarend – 130 000 Ft/félév

•  Katekéta – Lelkipásztori munkatárs szak és Reformá-

tus közösségszervező szak, levelező munkarend –  

115 000 Ft/félév

Nyílt nap: 2014. november 27.

A felvételi alkalmassági elbeszélgetés időpontja a teológus 

és a lelkészi szakra jelentkezőknek: 2015. április 23-24. Az 

alapszakokon pedig: 2015. április 25. Mindkét alkalommal 

a regisztrációra 9 órától kerül sor, a Tanulmányi Osztályon. 

További információk: www.srta.hu
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Keresztyén teológia (MA) levező munkarend
(képzési idő: 4 félév)

Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat to-

vábbi tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális 

egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt 

a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresz-

tyén művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai 

specifikumait helyezi előtérbe. Ezt az irányt támogatva két 

specializációval tervezzük az indítást: 1) keresztyén mű-

velődéstörténet és 2) etika. A képzés előfeltétele: hitéleti 

képzésben szerzett BA végzettség.

Szociális munka alapképzési szak (BA) levelező 
munkarend (képzési idő: 7 félév)

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik a 

szükségletalapú szociális munka helyett értékalapú szo-

ciális munka végzésére készülnek. Ennek a nem hitéleti 

szaknak az indítását két specializációval tervezzük: 

1) kapcsolati erőszak, 

2) szociális munka szociális gazdaságban.

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA  

 ELŐAKKREDITÁCIÓ ALATT 
 ÁLLÓ SZAKJAINK
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Kiadó: Prof. Dr. Balla Péter
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
E-mail: rektori.hivatal@kre.hu

Tel.: +36 1 455 9060
Fax.: +36 1 455 9062

Web: www.kre.hu 

Grafika: Tasner Péter
Nyomda:  www.xrx.hu

Készült 1500 példányban 
A szerkesztés 2014. november 28-i dátummal lezárva.
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