A jelentkező neve: ____________________________________
____________________________________________________
Oktatási azonosítószáma: 



JELENTKEZÉSI LAP
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem MA szakjaira jelentkezők részére
1. Felvételemet kérem az alábbi szakra:
 vallás- és nevelőtanár (MA, levelező lelkészi végzettségűeknek, 2 félév)
 vallás- és nevelőtanár (MA, levelező tanári végzettségűeknek, 4 félév)
 vallás- és nevelőtanár (MA, levelező hitoktatói végzettségűeknek, 4 félév)
 pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – tanácsadás szakirány (MA, levelező tagozat,
4 félév)

2. Jelentkező személyi adatai:
Név: ...............................................................................................................................
Születési név: ..................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Állandó lakcím: _______________________________________________________
ország
megye
_____________________________________________________________________
ir. szám,
város, község
utca
házszám
Állampolgársága: ............................................................................................................
Értesítési cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel):...................................................
........................................................................................................................................
Elérhetőségek:
Telefonszám: ................................................ e-mail cím: ..............................................
3. Jelentkező egyházi kapcsolata
Melyik egyház és gyülekezet tagja: ................................................................................
........................................................................................................................................
Református konfirmációjának helye, időpontja: ............................................................
........................................................................................................................................

Az alapdiplomát kiállító felsőoktatási intézmény megnevezése: ...................................
........................................................................................................................................
a képzés szintje (BA, MA, osztatlan) .............................................................................
a szak megnevezése: .......................................................................................................
képzési forma (nappali, esti, levelező, távoktatás) .........................................................
finanszírozási forma (államilag támogatott/állami ösztöndíjas, költségtérítéses/önköltséges):
.............................................................................................................................................
államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek száma (csak tájékoztató adat) ............
végbizonyítványt szerzett:

 igen

 nem

oklevelet szerzett:

 igen

 nem

oklevél száma, kelte:.......................................................................................................
oklevél minősítése (számmal is): ....................................................................................

5. Többletpontok igazolása (A bizonyítvány másolatát mellékelni kell!)
Nyelvvizsga
Nyelv

Szint

Típus

6. Előnyben részesítés (igazolásokat mellékelni kell!)
Hátrányos helyzetű (igazolás alapján):

 igen

 nem

Halmozottan hátrányos helyzetű (igazolás alapján):

 igen

Fogyatékossággal élő (igazolás alapján):

 nem

 igen

 nem

A fogyatékosság típusa: ...........................................................................................
Gyermekét gondozó (igazolás alapján):

 igen

 nem

A gyermekgondozási ellátás típusa: ........................................................................
Kelt: ________________________________

____________________________________
a jelentkező aláírása

Kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:
saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- korábban szerzett diploma másolata,
- azok számára, akik nem a felvételi eljárás évében szereztek oklevelet, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- egyháztagság igazolása,
- a felvételi díj átutalásáról szóló igazolás másolata*,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- református konfirmációról szóló igazolás (csak vallás- és nevelőtanár szakra),
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész (esperes) ajánló levele, (csak vallás- és
nevelő tanár szakra).
-

*

Átutalásnál a számlaszám: 11738008-20011428 Tiszántúli Református Egyházkerület
(a jelentkező nevét valamint a „felvételi díj” megjelölést a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni)

A jelentkezéseket kizárólag postai úton lehet beküldeni 2017. augusztus 18-ig az alábbi címre:
DRHE Tanulmányi osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Alkalmassági vizsgára, pályaalkalmassági elbeszélgetésre minden jelentkezőnek külön
értesítés nélkül meg kell jelenni augusztus 24-én, csütörtökön 9 órakor.

