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A

Kedves Lelkip6sztor Testv6rem!

Szeretettel aienlom figyelm6be a Debreceni Reformitus Hittudomiinyi Egyetemen
folytatott k6pz6seinket, melyekre a p6tfelv6teli id6szakban m6g virjuk a jelentkez6seket.
TalAn az 0n gyrilekezet6ben is vannak odaszdnt 6letii egyhiiztagok, akik csak egy kis
b6toritdsra, biztatiisra virnak, hogy,,a hitrik mell6 tudomanyt ragasztva" az eryhAz 6s a
gyiilekezet szolgdlatdba Stljanak.
K6rem, hogy ha a gytlekezet6ben vannak ilyen egyhiiztagok, akkor tiij6koztassa
6ket ezekr6l a lehet6s6gekr6l! Szeretettel virunk minden 6rdekl6d6t int6zm6nytinkbe!
A reformAtus teol6gia szak lelk6sz szaki16nyra a
jelentkez6s6t v;irjuk nappali tagozatra.

lelkip6sztori hivat6s ir;int elkotelezettek

Ktlcinosen is a gyrilekezeti tagok figyelm6be ajiinljuk a hit- 6s erktilcstanoktat6i
szakiriinyri toviibbk6pz6si.inket, melyre pedag6gusi diplomiival lehet ielentkezni; a
v6gzett hallgat6k az iiltaliinos iskolai hitoktatiisra lesznek jogosultak. Ez a k6pz6s levelez6,
6nkolts6ges formiiban indul, 6s az oklev6l kiadiisdhoz nem sziiks6ges nyelwizsga.

Ugyancsak szeretettel vdrjuk a tanit6i, hitoktat6i, valldstan6ri hivat6sra
jelentkez6ket. Uj lehet6s69, hogy a vallSstandr szakunkat egy6b taniiri szakkal is ossze Iehet
kapcsolni; ezek koziil az id6n m69 a hittaner-tdrt6nelemtaniir szakpiirra lehet jelentkezni.
Kieg6szit6 mfvelts6gtertileti 16szismereti k6pz6siinket a tanit6knak ajSnljuk:
6k a k6pz6s uten az adott ta nlarryat az 5-6. osztalyban is tanithatjiik majd.
Azok szlmAra pedig, akik a teol6giai tudomdnyok irdnt 6rdekl6dnek, de nem c6liuk
az egyetemi diploma, a Teol6gia minor r6szismereti k6p26sre hivjuk szeretettel. Ezen a
Ievelez6 k6pz6sen k6t f6l6v alatt a teol6gia alapjaival ismerkedhetnek meg, hogy ismereteik

gyarapitdsdval a gyiilekezetnek vagy int6zm6nyeinek m69 odaad6bb munkatdrsai
legyenek. Ugyanakkor ez a k6pz6s a k6s6bbiekben feljogositja majd 6ket arra, hogy
biirmityen diplomlval a birtokukban hit6leti mesterk6pz6sekre, p6lddul valldstandr
szakra, illeWe vezet6i vagy Ielkigondoz6i szakiriinyf toviibbk6pz6seinkre ielentkezzenek.
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A toviibbi tudnival6kat, hatirid6ket eryetemtink

honlapiiin

a

https: //drhe.hu/hu/felvetelizoknek oldalon taliilhatidk meg'

Bizva abban, hogy

a

gytilekezetek 6piil6s6re 6s iaviira tudunk szolgiilni, viirjuk

jelentkez6ket.
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