HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÓI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
(4 FÉLÉV, 120 KREDIT)
A pedagógiai alapdiplomára épülő képzés – a katekéta–lelkipásztori munkatárs BA szakhoz
hasonlóan – református hittanoktató szakképesítést biztosít a közoktatás 1–8. osztálya számára. A
diplomát a nemzeti közoktatásról szóló törvény, valamint a Magyarországi Református Egyház
hitoktatásról szóló törvénye is megfelel végzettségnek ismeri el a kötelezően választható hit- és
erkölcstan tantárgy oktatására. A rövidebb képzési idő és a nyelvvizsga-követelmény alóli
mentesség főleg a 40 év feletti korosztály számára jelenthet jelentős könnyítéseket. Ezt a
szakirányú továbbképzést egyetemünk csak levelező munkarendben és költségtérítéses formában
indítja.
A képzés kétharmadát a teológiai tárgyak teszik ki: ezek közvetítik mindazokat a bibliaismereti,
bibliai teológiai, dogmatikai, etikai, egyháztörténeti, egyház- és felekezetismereti ismereteket,
melyek a hit- és erkölcstan tantárgy tananyagának közvetítéséhez szükségesek. Ugyancsak nagy
hangsúly kerül a képzésben a hittanoktatás szakmódszertanára, illetve a sajátos (vallás) pedagógiai
és pszichológiai kompetenciák kialakítására. A képzés gyakorlatorientált, az előadások mellett
nagy hangsúly kerül a kiscsoportos munkára, illetve a gyakorlati jellegű tantárgyakra.
A hallgatók a 4. félév szorgalmi időszakában egy 8 hetes összefüggő hitoktatói iskolai gyakorlatot,
illetve egy 4 hetes gyülekezeti katechetikai gyakorlatot teljesítenek. Az előbbi gyakorlat az iskolai
hit- és erkölcstan-oktatás, míg ez utóbbi a gyülekezeti gyerekmunka gyakorlatával ismerteti meg a
leendő hitoktatókat. Az egyetem a gyakorlóhelyeket igyekszik a hallgatók kéréseire, javaslataira is
tekintettel kiválasztani. Mindkét gyakorlathoz gyakorlatkísérő szeminárium kapcsolódik, mely
segíti a tapasztalatok feldolgozását, illetve azok fényében a megszerzett ismeretek elmélyítését.
Erre a hitéleti, azon belül pedig egyházi alkalmazott szaknak minősül, képzésre azok
jelentkezhetnek, akik – alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy
egyetemi képzésben megszerzett – pedagógus szakképzettséggel, továbbá református
konfirmációval és református egyháztagsággal rendelkeznek. Felvételi vizsga, illetve ponthatár
nincs, a felvételi eljárás egy pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll. A pályaalkalmassági
elbeszélgetés során a Felvételi Bizottság szóbeli, egyéni elbeszélgetés keretében felméri a
jelentkezők egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatait, keresztyén hitvallásos elkötelezettségét és
életfelfogását, szóbeli kifejezőkészségét, valamint elhivatottságát, pályaalkalmasságát.
A záróvizsga az elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédéséből, valamint a
hittanoktatás elmélete és gyakorlata tárgykörében egy komplex tételsor alapján lefolytatott,
szóbeli vizsgából áll.
A diploma kiadásának nincsenek nyelvi előfeltételei (nyelvvizsga-követelmény).
A képzés elvégzése után a volt hallgatóknak lehetőségük van egyetemünkön a református hittanár–
nevelőtanár osztatlan mesterszakot is elvégezni, és ezzel a hit- és erkölcstanoktatáshoz a
közoktatás 9–13. osztályaiban is végzettséget szerezni.

