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A rendszerváltozás lehetővé 
tette, hogy az egyházak, így a 
református egyház is a hagyo-
mányainak megfelelően részt 
vállaljon az oktatásban. Hagyo-
mányainkhoz, eszményeinkhez 
akkor vagyunk hűek, ha tudjuk, 
hogy múltunk hogyan táplálhatja 
jelenünket és jövőnket. Gyökér 
nélkül nincs gyümölcs, ezért is 
hiszek a múlt, a jelen és a jövő 

generációjának szövetségében. Noha a Károli Gáspár 
Református Egyetem alapítására csak a rendszerváltozás 
után kerülhetett sor, mégis gyökereink évszázadokra 
nyúlnak vissza, szellemi örökei vagyunk eleinknek.
 
Az egyetem Károli Gáspár, az első magyar nyelvű Biblia 
alkotójának nevét viseli, így egyetemünk neve a Szen t  - 
írásra utal. A Biblia az isteni szóra, valamint a jót a 
rossztól megkülönböztetni képes mérlegelésre tanít.  
Az egyetem emberi szóra tanít, tudományra, diszciplínákra.  
Egy egyházi egyetem esetében tehát kettős kötődésről 
beszélhetünk, kettős arculatunk van. 
 
Figyelembe kell vennünk, hogy egyetemünk névadója 
milyen értékrendre utal, másrészt szolgálnunk kell 
mindazokat, akik tudományos ismereteket, életpályá-
juk elindítását várják az intézménytől. Egyetemünk-
nek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki 
számára értéket és tudást biztosít. Olyan egyetemre 
van szükségünk, amely egyszerre mély és tágas, mint 

a tenger, ahol a tudomány mélységeit igényesen tárjuk 
fel és tesszük érthető módon közkinccsé hallgatóink 
számára.  
Az előttünk álló feladatoknak csak akkor fogunk tudni 
eleget tenni, ha helyes utat tudunk mutatni fiataljaink 
számára, akik a mai globalizálódó, digitalizálódó, roha-
mosan változó világban keresik önmagukat. Szükség 
van az ideálok állócsillagaira. Az egyik nagy, új kihívás az 
összhang megtalálása egyfelől a nemzeti hagyományok, 
identitás, másfelől az egyetemes értékek között. 
 
A Károli Gáspár Református Egyetemnek olyan egye-
temnek kell lennie, amely képes megtalálni a nemzeti 
identitás és az egyetemes közötti természetes összhangot. 
Úgy kell megőriznünk nemzeti identitásunkat, hogy köz-
ben legyünk nyitottak a világra, fiataljaink az egyetemi 
csereprogramok révén külföldi tanulási lehetőségeikkel 
gazdagítsák tudásukat. 
 
A Károli Gáspár Református Egyetemnek társadalmi 
felelőssége, hogy ne csak egy jó diplomát adjon, hanem 
olyan önállóan gondolkodó értelmiségieket képezzen, 
akikben egyszerre van jelen a biztos szakmai alapokon 
álló gondolkodás és kritika, de főként önkritika, vízió 
és felelősség.
A Károli Gáspár Református Egyetemnek olyan Alma 
Maternek kell lennie, amelyben a múlt gyökerei élénken 
élnek tudatunkban ahhoz, hogy gyümölcsöket teremjünk. 

Prof. Dr. Trócsányi László
rektor

REKTORI KÖSZÖNTŐ
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KI VOLT KÁROLI GÁSPÁR?

Károli Gáspár (1530 körül, Nagykároly – 1591, Gönc)

Károli Gáspár református lelkész, bibliafordító, 
egyház szervező, Czvittinger Dávid, az első magyar 
irodalomtörténész szerint „kora legkiválóbb magyar 
bölcsésze, nyelv- és hittudósa; hívei közt Isten igéjének 
legékesebb hirdetője”. 

1586-tól kezdte meg Göncön az általa vezetett 
munkaközösség a Biblia magyar nyelvre való fordítását, 
elsősorban genfi és heidelbergi latin nyelvű kiadások 
alapján. 1588 őszén települt Vizsolyba Mantskovit Bálint 
lengyel nyomdász, aki másfél év munkával kinyomtatta 
a fordítást és a hozzácsatolt kommentárokat.

1590-ben jelent meg a nyomtatás helyéről Vizsolyi 
Bibliának nevezett első teljes magyar nyelvű Szentírás, 
mely a későbbi protestáns bibliakiadások alapjává 
vált. Bár soha nem lett hivatalos fordítás, felekezettől 
függetlenül elterjedt, nagy hatást gyakorolva a magyar 
irodalmi nyelv fejlődésére.

• A Károli a 4. legjobb a rangsorolt 38 magyarországi 
felsőoktatási intézmény közül. (HVG Diploma 2022)

• Egyetemünket a minőségi oktatás mellett a családias 
hangulat, az oktatók és hallgatók között kialakult nyílt 
és őszinte légkör, valamint szakmai együttműködés 
jellemzi. 

• Gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosítható 
tudást adnak.

• Egyedülálló ösztöndíjprogramunk segítségével az 
önköltség mértéke akár 75%-kal is csökkenthető.

• Egyetemünkön 14 idegen nyelv tanulható, köztük 
olyan különleges nyelvek, mint a finn, észt, norvég, 
kínai vagy japán.

• Az elsőéves hallgatók beilleszkedését évfolyammen-
torok segítik.

• Egyetemünkön – a változatos képzési spektrumnak 
köszönhetően – lehetőség nyílik az élethosszig tartó 
tanulásra.

TÉNYEK ÉS ADATOK – MIÉRT A KÁROLI?
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• Oktatóink hivatásuk magas rangú, elismert képviselői, 
ezzel biztosítva a színvonalas oktatást egyetemünkön.

• A 2021-ben megrendezett Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián (OTDK), a hazai felsőoktatási 
tehetséggondozás legnagyobb seregszemléjén hall-
gatóink 16 tudományterületi szekcióban mérették 
meg magukat. Hallgatóink 13 első, 15 második és 
14 harmadik helyezést szereztek, továbbá a Dokto-
randuszok Országos Szövetségének Fődíját, egy Pro 
Scientia aranyérmet és 15 különdíjat is elhoztak.

• A Károlin számos országos ismertségű, elismert 
szaktekintélyű oktató várja a hallgatókat. Egyetemünk 
országosan az előkelő 2. helyen áll az oktatók kiválósá-
ga alapján, 1. a tudományos fokozattal rendelkező 
oktatók arányát tekintve. (HVG Diploma 2022) 

• Állam- és Jogtudományi Karunk 1. az oktatók kiválósági 
rangsorában a gazdaságtudományi képzésterületi 
rangsorban. (HVG Diploma 2022)

• Az összesített képzési rangsorban a KRE Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kara az élmezőnyben, a 4. 
helyen végzett a rangsorolt 148 hazai felsőoktatási 
kar között – egyúttal a KRE BTK a második legjobb 
bölcsészkar az országban. (HVG Diploma 2022)  

• A KRE BTK első a tudományos fokozattal rendelkező 
oktatók arányát tekintve a bölcsészettudományi 
képzésterületi rangsorban, a karon a tudományos 
fokozatot elért oktatók aránya országosan kimagasló: 
95.5%. (HVG Diploma 2022)

• A BTK-n professzionális televízió- és rádióstúdió áll 
a hallgatók rendelkezésére a gyakorlati ismeretek 
elsajátításához. A kari stúdió által működtetett kultX 
a legsikeresebb online egyetemi rádió.
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• A KAPSZLI az egyetem pszichológia szakos hall-
gatóinak országosan is elismert diákköre, akik már 
több mint 10 éve foglalkoznak ingyenes, pszichológiai 
témájú előadások és konferenciák szervezésével. 
Fő programjuk a havi rendszerességű LelkiMorzsa 
előadássorozat, illetve a KAPSZLI Pszichológiai Napok 
- Magyarország legnagyobb háromnapos, ingyenes 
pszichológiai konferenciája.

• A Hittudományi Karon a tudományos kvalifikációval 
rendelkező oktatók aránya csaknem 100%, ami az 
országban szinte egyedülálló.

• A Szociális és Egészségtudományi Kar 1. a tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a 
társadalomtudományi képzésterületi rangsorban. 
(HVG Diploma 2022) 

• A KRE HTK rendkívül korszerű, a közösségi igényeket 
is kielégítő oktatási épülete és kollégiuma a belváros 
szívében, a Ráday utcában található. Itt kap helyet a 
kar Török Pál Könyvtára is, mely éjjel-nappal várja 
olvasóit.

• A Pedagógiai Karon (korábban: Tanítóképző Főiskolai 
Kar) az oktatók kiválósága tekintetében a tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók aránya 85,71% a 
pedagógusképzés képzési területi rangsor szerint.    
(HVG Diploma 2021)

• A Pedagógiai Kar (korábban: Tanítóképző Főiskolai 
Kar) a 3. legjobb a tanító alapképzési szakos rang-
sorban. (HVG Diploma 2020)

• A Pedagógiai Kar Akkreditált Kiváló Tehetségpont-
ként működve magas minőségű, színvonalas kép-
zést és kutatást támogató környezetben biztosítja 

a tudományos diákköri tevékenység működtetését. 
Tehetséggondozási tanácsadó rendszere kiterjed a kar 
jelenlegi és volt hallgatóira, partnerintézményeinek 
szakembereire egyéni és csoportos szinten.

• Egyetemünknek 258 felsőoktatási intézménnyel van 
nemzetközi intézményközi megállapodása.
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ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉSEK ÉS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 

Az oktatási tevékenység minőségének növelése,  
a hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése és 
a hallgatói előrehaladás sikerességének elősegítése 
érdekében az egyetem elégedettségi méréseket végez. 
Ide tartozik az oktatói munka hallgatói véleményezése, 
a hallgatói elégedettségmérés, az oktató és nem oktató 
dolgozók elégedettség mérése, a Gólyafelmérés és  
a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR). 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) célkitűzése 
egy olyan központi nyomonkövetési rendszer kiépítése, 
amely az intézmény egykori és jelenlegi hallgatóiról szol-
gáltat munkaerőpiaci adatokat, releváns információkat.  
Az éves felmérések elvégzésével információt sze-
rezhetünk hallgatóink elhelyezkedési stratégiájáról, 
megismerhetjük munkaerőpiaci elvárásaikat, a mun-
kaadók elégedettségét intézményünkkel, valamint 
véleményüket a hallgatók munkavégzéséről, szakmai 
ismereteiről és kompetenciáiról. 

Az adatok segíthetnek leendő hallgatóinknak a tá-
jékozódásban, valamint egyetemünk számára is vissza-
csatolást jelentenek.

• A hallgatók végzettségük és szakképzettségük 
megszerzését követően könnyen megtalálják helyüket a 
munkaerőpiacon, vagy kezdenek bele további felsőfokú 
tanulmányokba. A végzést követően volt hallgatóink 
átlagosan 2-3 hónapon belül elhelyezkednek.

• A KRE-n végzett és az egyetemen jelenleg is felsőfokú 
tanulmányokat folytató hallgatók több mint fele tanul 
mesterképzésben. A Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Kar esetén a jelenleg is tanulmányokat 
folytató hallgatók 64,5%-a valamilyen mesterkép-
zésben vesz részt.

A VÉGZÉST KÖVETŐEN VOLT 
HALLGATÓINK ÁTLAGOSAN 

2-3 HÓNAPON 
BELÜL ELHELYEZKEDNEK.
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• A munkaerőpiaci érvényesülés szempontjából előnyt 
jelent a több oklevél, ezért a végzettek egy része 
a továbbtanulást választja. A kérdőívet kitöltő volt 
hallgatók egynegyede jelenleg is részt vesz felsőfokú 
képzésben, a legnagyobb arányban a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar hallgatói (29,7 %) tanul-
nak tovább. 

• A KRE BTK anglisztika, keleti nyelvek és kultúrák, 
valamint magyar alapképzési szakjain végzettek 
rendelkeznek a legmagasabb bruttó átlagjövede-
lemmel a más intézményekben végzettekhez képest. 
(diplomantul.hu)

• A germanisztika alapképzési szakon és a szabad 
bölcsészet alapképzési szakon végzettek közül a 
KRE-n végzettek tudtak a második legrövidebb idő 
alatt elhelyezkedni a munkaerőpiacon. (diplomantul.hu)

• A pszichológia alapképzési szakon végzettek közül a 
KRE-n diplomázottak dolgoztak a legnagyobb arányban 
olyan munkakörben, amihez diploma szükséges 
(81,82%). (diplomantul.hu)

• A KRE BTK kommunikáció- és médiatudomány 
mesterképzésén oklevelet szerzettek 100%-a diplomát 
igénylő munkakörben helyezkedett el. (diplomantul.hu)

• A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon végzett 
hallgatók 75%-a a végzettségének megfelelő vagy 
hasonló területen szerezte meg második oklevelét, 
s az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói között is 
közel háromnegyedre tehető ez az arány.

• A KRE-ÁJK által biztosított gyakorlatorientált kép-
zésnek köszönhetően a jogász osztatlan szakun-
kon végzettek rendelkeznek a 2. legmagasabb 

havi bruttó átlagjövedelemmel a képzési területen.  
(Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2021)

• A KRE ÁJK gazdasági képzésein végzettek 83%-a 
diplomát igénylő munkakörben helyezkedett el. 
(diplomantul.hu)

• A bölcsészettudományi képzési területen a KRE BTK-n 
végzettek rendelkeznek a 2. legmagasabb bruttó 
átlagjövedelemmel a munkaerőpiacon. (diplomantul.hu)

• A hitéleti képzésen oklevelet szerzettek egy hónap 
alatt el tudtak helyezkedni a képzést követően.  
(Oktatási Hivatal)

• A KRE Szociális és Egészségtudományi Karán 
megszer zett oklevéllel kimagaslóan jók az el-
helyezkedési lehetőségek. A Károli szociális munka 
alapképzési szakon végzettek mindössze néhány 
nap alatt el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon.  
(diplomantul.hu) 

• A pedagógusképzés képzési területen végzettek 
kevesebb, mint egy hónap alatt elhelyezkedtek a 
képzést követően. (Oktatási Hivatal)

• A Pedagógiai Kar (korábban: Tanítóképző Főiskolai 
Kar) végzettjei az országos átlagnál magasabb kezdő 
keresetet érnek el és az országos átlagnál gyorsabban 
találják meg első munkahelyüket. 

• Az egyetemi évek alatt megszerzett ismereteket a 
munkájukban nagy vagy teljes mértékben alkalmazók 
aránya a jogi képzési területen végzettek körében 
(90%) és a hitéleti képzéseket abszolváltak körében 
(88%) a legmagasabb.
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• Eddigi munkahelyi tapasztalatai alapján a Pedagógiai 
Kar (korábbi nevén: Tanítóképző Főiskolai Kar) hall-
gatóinak 77,6%-a ismét a Károli Gáspár Református 
Egyetemet választaná, ha újra választás előtt állna.

• A Hittudományi Karon végzett válaszadó hallgatók 
100%-a választaná újra az adott szakot és képzést, 
az Állam- és Jogtudományi Karon végzetteknél ez 
az arány 73,1%.

• A válaszadó, végzett hallgatók 80,9%-a ajánlaná 
másoknak is a Károli Gáspár Református Egyetemet, 
ha most megkérdeznék.

A VÁLASZADÓ, 
VÉGZETT HALLGATÓK 

80,9%-a 
AJÁNLANÁ MÁSOKNAK IS  

AZ EGYETEMET

JOGI KÉPZÉSI 
TERÜLETEN VÉGZETTEK KÖRÉBEN 

90%
A GYAKORLATBAN IS ALKALMAZZA 

MEGSZERZETT TUDÁSÁT

A PEDAGÓGIAI KAR 
(KORÁBBAN: TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR) 

HALLGATÓINAK 77,6%-a
VÁLASZTANÁ ÚJRA A KÁROLIT 

A HITTUDOMÁNYI KARON 
VÉGZETT VÁLASZADÓ 

HALLGATÓK 

100%-a 
VÁLASZTANÁ ÚJRA AZ INTÉZMÉNYT
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BUDAPESTI ÉS VIDÉKI ÉPÜLETEINK

REKTORI HIVATAL
 1088 Budapest, Reviczky u. 6.
 rektori.hivatal@kre.hu
 székhely: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG
 1091 Budapest, Kálvin tér 7/A.
 gif@kre.hu 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
 1042 Budapest, Viola u. 2–4
 dekanihiv.ajk@kre.hu

BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
 dekanititkarsag.btk@kre.hu
 1088 Budapest, Reviczky u. 6.
 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 
 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.

HITTUDOMÁNYI KAR
 1092 Budapest, Ráday utca 28.
 dekanihivatal.htk@kre.hu

PEDAGÓGIAI KAR
 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
 pk.dth@kre.hu
 1042 Budapest, Árpád út 161–163.
 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6–14.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
 1042 Budapest, Viola u. 3–5.
 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.
 dekanihivatal.szek@kre.hu

BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET- ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM 

 1085 Budapest, Horánszky u. 26.
 benda.szakkollegium@kre.hu

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM 
 1116 Budapest, Temesvár utca 18. 
 bethlen_koll@kre.hu 

BOCSKAI ISTVÁN KOLLÉGIUM
 1042 Budapest, Hajnal u. 13.

HTK INTERNÁTUS
 1092 Budapest, Ráday u. 28.

PK INTERNÁTUS
 2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. 

ÓBUDAI DIÁKHOTEL
 1037 Budapest, Kunigunda útja 25-27.
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ÚJ ÉPÜLETTEL GAZDAGODOTT EGYETEMÜNK: BEMUTATJUK A KÁROLYI-CSEKONICS-PALOTÁT

A palotát 1881-1885 között építtette Csekonics Margit és 
férje, Károlyi István a bécsi Ferdinand Fellner és Herman 
Helmer tervei alapján. A Károlyi-Csekonics-palotának 
hányattatott sors jutott: a II. világháborúban jelentősen 
megsérült és később sem kapott méltó felújítást. 

Magyarország kormánya még 2015 végén döntött arról, 
hogy a felújítást követően a Magyarországi Református 
Egyház tulajdonába adja a Károlyi-Csekonics-palotát, 
vagyis a VII. kerület Múzeum utca 17. és a Reviczky utca 
6. szám közötti épületegyüttest. 

A 2004-ben műemlékvédelmi besorolás alá került palo-
taegyüttes felújítási munkálatai 2017 végén kezdődtek, 
majd az épület ünnepélyes átadására 2020. szeptember 
1-jén került sor.  

A palotaegyüttest úgy építették át, hogy előadói és 
szemináriumi termei egyszerre akár kilencszáz hall-
gatót fogadhassanak: egy 200 fős konferenciaterem, 

egy 120 fős és két további, kisebb befogadóképességű 
előadó, valamint 25 szemináriumi terem áll a hallgatók 
rendelkezésére. Az épületben helyet kapott a BTK 
Történettudományi Intézete és Doktori Iskolája, a Bod 
Péter Könyvtár, az egyetem Lelkigondozói Szolgálata és a 
Hallgatói Önkormányzat irodája is. A három részből álló 
palotaegyüttes műemléki szempontból legértékesebb 
részébe, a Múzeum utcára néző épületszárnyba kerül-
tek a Rektori Hivatal irodái, valamint itt található az 
impozáns hall, a bálterem, a szivarszoba, az ebédlő 
korhű történelmi terei, melyek rendezvények meg-
tartására is alkalmasak.

Az épületben található egy 5.500 élő növény alkotta „Zöld 
Fal”, amelynek látványa elvarázsolja a lelket, közelebb 
hozza a természetet, és különleges atmoszférát nyújt 
a baráti beszélgetésekhez.
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A dinamikusan fejlődő Kar a magyar jogi felsőoktatás 
legfiatalabb intézménye, ugyanakkor nagy tradícióval 
rendelkező jogászképző intézmények méltó örököse.

Az 1831-ben létrejött Kecskeméti Református Joga-
kadémia utódintézményeként kezdte meg működését 
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara 1998-ban. Az Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola eredetileg 2003-ban alakult, 2014 óta 
pedig megújult formában működik. 

A kortárs gazdasági és társadalmi elvárásokra, illetve 
piaci igényekre válaszul a Kar a hagyományos jogász-
képzés mellett alapképzéseket, felsőoktatási szak-
képzéseket és szakirányú továbbképzéseket is indít. A 
képzések fejlesztése során – az állam- és jogtudományi 
karok között egyedülálló módon – a jogi és gazdasági 
ismeretek összekapcsolását megcélozva üzleti, speciális 
jogi és társadalomtudományi képzésekkel egészítette 
ki oktatási kínálatát. 

Karunkon oktat – sok más neves szakember mellett – a 
Gazdasági Versenyhivatal magas rangú vezetője, kúriai 
bíró, alkotmánybíró, alkotmánybírósági tanácsadók és 
helyettes államtitkár is. 

Alapképzések: 
emberi erőforrások • gazdálkodási és menedzsment 
• nemzetközi tanulmányok 

Osztatlan képzés: jogász

Felsőoktatási szakképzések: 
jogi • kereskedelem és marketing – marketingkom-
munikáció szakirány

Szakirányú képzések jogi végzettséggel ren-
delkezőknek:
alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) • bűnügyi szakjogász 
(LL.M.) • civilisztikai szakjogász (LL.M) • digitális gaz-
dasági szakjogász (LL.M) • energetikai és természeti 
erőforrások szakjogász (LL.M.) 

Szakirányú képzések gazdaságtudományok, 
diplomácia, közigazgatási és pedagógiai terület 
iránt érdeklődőknek:
gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó • energiajogi és 
természeti erőforrások szaktanácsadó • külügyi szak-
tanácsadó • jogi szakokleveles köznevelési szakember

Doktori Iskola: Jogi doktori iskolánk arra vállalkozik, 
hogy az egyetemeken megszokott, a jogalkalmazói 
munkára felkészítő, normacentrikus képzés helyett 
probléma-orientált képzést folytasson. A doktori isko-
la három képzési programot kínál: Felelősség; Etika; 
Piac- és technológiaszabályozás. Igyekszünk a PhD 

KAROK
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képzés szervezésében rugalmasan figyelembe venni 
doktoranduszaink egyedi igényeit, mindig ügyelve egy-
felől a képzés színvonalára, másfelől a kollegiális légkör 
megtartására. Bízunk benne, hogy céljaink, program-
jaink és működésünk sok jövőbeli oktatót és kutatót 
segít majd hozzá a magas színvonalú tudományos és 
szakmai munkavégzés lehetőségéhez, amit mindnyá-
jan becsülettel vállalhatunk és képviselhetünk mind 
önmagunk, mind szűkebb és tágabb közösségünk felé. 
A Doktori Iskola a 2022/2023. tanévtől angol nyelven is 
meghirdeti képzését. 

Tehetséggondozás – tudományos diákkör – önképzés:
Az Állam- és Jogtudományi Kar kezdetektől nagy 
hangsúlyt fektet a tehetséges hallgatók felkutatására, 
felkarolására, támogatására, tudásuk kibontakoz-
tatására. A Karon a hallgatók tehetséggondozását a 
Bocskai István Szakkollégium, a Tudományos Diákkör 
(TDK), a nemzetközi és hazai tanulmányi versenyek, 

valamint a tutoriális képzés támogatja. Rendszeres 
TDK ülések, tanulmányi versenyekre való felkészítés, 
elismert szakértők, külföldi szakemberek által tar-
tott előadások, hazai és nemzetközi intézmények, 
konferenciák látogatása folyamatos részét képezik a 
tehetséggondozásnak.

A tanulni vágyó, tehetséges fiatalok felkarolására és 
támogatására 2005 óta a jogászhallgatók szellemi és 
közösségi műhelyeként működik a Bocskai István Állam- 
és Jogtudományi Szakkollégium. A szakkollégium 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. 
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BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Az 1993-ban eredendően középiskolai tanárképzés 
céljaira létesült Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kar (korábbi nevén: Bölcsészettudományi Kar) képzési 
szerkezete az elmúlt években jelentősen megváltozott, 
képzési spektruma kibővült: számos alapképzési szakot, 
mesterképzési szakot és szakirányú továbbképzést kínál 
magyar és idegen nyelven, továbbá doktori iskolával is 
rendelkezik. Az oktatók tevékenységének alapvető eleme 
a kutatás, amely az oktatott ismeretek, tananyagok 
állandó megújulásának, megújításának meghatározó 
eszköze. Hitvallásuk szerint az oktatás egy olyan – a 
hallgatókkal kialakított, odafigyelő – kapcsolat, amelynek 
egyik legfontosabb célja a tehetségek kibontakoztatása 
és az önálló, lelkiismeretes munkára való felkészítés. 

A kar oktatási tevékenységének sikerességét nem 
csupán az elmúlt évek felsőoktatási rangsoraiban való jó 
szereplés jelzi, hanem a hallgatói érdeklődés folyamatos 
növekedése, a hallgatói létszám folyamatos bővülése is. 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar az elmúlt 
években a különböző rangsorokban rendre jó helye zést 
ért el. A HVG Diploma 2022. adatai alapján az összesített 
képzési rangsorban a Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Kar az élmezőnyben, a 4. helyen végzett a 148 
rangsorolt hazai felsőoktatási kar között – egyúttal a 
KRE BTK a 2. legjobb bölcsészkar az országban.  

Karunk első a tudományos fokozattal rendelkező oktatók 
arányát tekintve a bölcsészettudományi képzésterületi 
rangsorban. A tudományos fokozatot elért oktatóknak 
a kar összes oktatóján belüli aránya országosan ki-
magasló: 95.5%. 

A bölcsészettudományi képzési területen a KRE BTK-n 
végzettek rendelkeznek a 2. legmagasabb bruttó átlag-
jövedelemmel a munkaerőpiacon.
Konkrét szakok tekintetében a KRE BTK anglisztika, 
keleti nyelvek és kultúrák, valamint magyar alapkép-
zési szakjain végzettek rendelkeznek a legmagasabb 
bruttó átlagjövedelemmel a más intézményekben 
végzettekhez képest.

A KRE BTK-n 13 tudományos diákkör működik. A 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar fontos fela-
datának tekinti a tehetséges hallgatókkal való kiemelt 
foglalkozást, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás 
támogatását, a tehetséggondozás feltételrendszerének 
fejlesztését. A diákköri munka a kar szempontjából 
komoly tőke, amely az elért eredmények alapján a kar 
egyik legfontosabb erőssége.  

A 2021-ben megrendezett XXXV. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia a KRE-BTK szempontjából az eddigi 
legsikeresebb ilyen esemény volt: 93 pályamunkával 
neveztek a kar hallgatói, így az összesen 43 díj elnyerése 
mögött kimagaslóan színvonalas össz- és átlagteljesít-
mény is húzódik. 



19WWW.KRE.HU

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Szakkollégium 2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit 
a hallgatók előtt azzal a céllal, hogy az alap-, mester- 
és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató 
hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen. 
A szakkollégium arra törekszik, hogy a keresztyén – és 
különösen a protestáns – értékek és szemléletmód 
mentén korszerűen művelt, jó szakembereket képezzen 
a magyar nemzet számára, akik indíttatást éreznek majd 
arra, hogy bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi 
tudományos életbe, valamint a doktori fokozat megszer-
zésével a hazai tudományos intézetek és felsőoktatási 
intézmények szakmai utánpótlását biztosítsák.

Az elmúlt évek során a hallgatói szolgáltatások folyama-
tosan bővültek a BTK-n. A kar két jelentős és népszerű 
szolgáltatása a Karrieriroda és a Diáktanácsadó.

Nemzetközi kapcsolatok 
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar jelenleg kb. 
130 Erasmus+ KA 103 partnerrel rendelkezik Európa 
24 országában. Ezen partnerségek mellett részt vesz 
a programcsalád KA 107-es programjában (nemzet-
közi kreditmobilitás) 7 ország 12 intézményével és két 
Erasmus KA 203 projektben (Translanguaging for Equal 
Opprotunities: Speaking Romani at School, Civic and 
History Teachers’ Education in Europe. Modules for the 
Development of Democratic Competences and Social 
Responsibility of Teacher Trainees). 3 CEEPUS hálózati 
tagsággal rendelkezik, tengerentúli partnerszerződé-
seinek száma pedig közel 40. 

A KRE BTK 2015-ben kapcsolódott be a Stipendium 
Hungaricum programba, ahol jelenleg 4 képzést kínál  
az ide érkező külföldi hallgatóknak (Anglisztika BA, 
Pszichológia BA, Anglisztika MA, Német Nyelv- Irodalom 
és Kultúra MA). Teljes ciklusú képzésre az Ösztöndíj 
Keresztény Fiataloknak Program és a saját alapítású 
Károli Keresztyén Ösztöndíj keretében 2019 óta, a Di-
aszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj keretében pedig 2021 
óta fogad ösztöndíjas hallgatókat a partnerországokból. 
A MAB 2019-ben akkreditálta az Európai lexikográfia 
mesterképzési szakot (EMLex – Az Europäischer Master 
für Lexikographie, European Master in Lexicography) 
nemzetközi közös képzés formájában, angol és német 
oktatási nyelvekkel.
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Alapképzési szakok: 
anglisztika • germanisztika – néderlandisztika szakirány 
• germanisztika – német szakirány • keleti nyelvek és 
kultúrák - japán szakirány • keleti nyelvek és kultúrák 
- kínai szakirány • kommunikáció- és médiatudomány 
• magyar • pszichológia • pszichológia - angol nyelven 
• szabad bölcsészet • szociológia • történelem.  

Osztatlan tanárképzés:  
angol nyelv és kultúra tanára • holland nyelv és kultúra 
tanára • magyartanár • média-, mozgókép és kom-
munikációtanár • német nyelv és kultúra tanára • 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • 
hittanár – nevelőtanár (a Hittudományi Karral közösen) 

Mesterképzési szakok: 
anglisztika - angol nyelven • európai lexikográfia – 
angol és német nyelven (nemzetközi közös képzés) • 
irodalom- és kultúratudomány  • japanológia • kom-
munikáció- és médiatudomány • néderlandisztika • 
német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven • 
művészettörténet •  pszichológia  • színháztudomány 
• szociológia • társadalmi-viselkedéselemzés • tanári 
mesterképzési szakok  • történelem  • vallástudomány.

Szakirányú továbbképzések:
bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, 
európai uniós és társadalomtudományi egy vagy két 
nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható idegen 
nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német 
nyelv) • drámapedagógia • erkölcstan, etika szakos 
pedagógus • etika keresztyén szempontból • gaz-
daságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret • 
gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő • gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember • 
IKT-oktatásmódszertan • Kodály-kultúra Magyar-
országon és külföldön – magyar és angol nyelven • 
Latin-Amerika szakreferens • magyar mint idegen 
nyelv szakos pedagógus • mentálhigiénés segítő • 
művészeti igazgatás és művészetmenedzsment • online 
mentálhigiénés tanácsadás • pedagógus szakvizsga, 
választható ismeretkörök: mentori, vezetőtanári fela-
datokra felkészítés; tantárgy-pedagógiai kérdések az 
iskolai gyakorlatban • rajzvizsgálati szaktanácsadó • 
színház- és filmművészeti szakíró, kritikus • szupervizor 
• szupervizor-coach.

Részismeretek megszerzésére irányuló képzések 
(változó kreditszámmal):
angol • biblioterápia • filozófia • magyar • magyar mint 
idegen nyelv • német •  személyközpontú művészet-
pedagógia • történelem • vallástudomány • vizuális 
kultúra és vizuális nevelés.

Pedagógus-továbbképzések: 
a veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógia 
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munkában • bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás 
technikák pedagógiai alkalmazásába • családi életre 
nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése  • identitás, 
befogadás, elutasítás: a külföld és hazai föld viszonya i - 
nak megítélése az ókortól napjainkig • innovatív mód-
szerek és technikák a mai németnyelv-oktatásban • 
személyközpontú művészetpedagógia • vizuális kultúra 
és vizuális nevelés.

Doktori képzés: 
Történelemtudományi Doktori Iskola.
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HITTUDOMÁNYI KAR

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kara abból a célból jött létre, hogy lelkipásztorok és 
teológusok képzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
Magyarországi Református Egyház tudós lelkészei és 
tudósai tanításukkal és élet-példájukkal, a gyülekezetben 
és azon kívül is az egyes ember és a magyar nemzet 
javát szolgálják. A kar lehetőséget nyújt az ókori szent 
nyelveken (héber, görög) írt Ó- és Újszövetség tanul-
mányozására, a teológiai és etikai gondolkodásban 
való elmélyülésre, a vallás- és egyháztörténet egyre 
szélesebb megismerésére, a lelkipásztori gyakorlat 
megszerzésére. Karunk nyitott azok felé is, akik csak 
a református teológia szakon szeretnének tanulni. Az 
1855-ben alapított Budapesti Református Teológiai 
Akadémia 1993 óta a KRE Hittudományi Karaként 
működik. 

A hallgatói létszám kiegyensúlyozott. A karra átlagban 
150-160 hallgató jár. A kis létszám a családias hangula-
tot és a hallgatókkal való kapcsolattartásban az egyéni 
odafigyelést is lehetővé teszi. 

Az Akadémia a második világháború óta ad ki teológiai 
doktori diplomákat. Az állami elismertetés után 1992-
ben alakult meg a MAB által is jóváhagyott Hittudományi 
Doktori Iskola, mely sokáig az egyetem egyetlen doktori 
iskolájaként működött. A Doktori és Habilitációs Tanács 
a kiadott doktori címeken kívül neves hazai, valamint 
külföldi tudományos és közéleti személyiségeknek adott 
doctor honoris causa címet.

KÉPZÉSEINK
Osztatlan képzések: 
• teológia – lelkész szakirány
• teológia – teológus szakirány
Osztatlan tanárképzés: 
• hittanár-nevelőtanár (egyszakos és szakpáros)
Mesterképzések:
• hittanár-nevelőtanár
• Master of Theology
Szakirányú továbbképzések:
• Lelkigondozói asszisztens
• Spiritualitás és misszió az egyházban
• Szaklelkigondozó
• Protestáns kórházlelkész
Doktori képzés:
• Hittudományi Doktori Iskola (magyar, angol és német 
nyelven)
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SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és 
Egészségtudományi Kara 2019-ben kezdte meg 
működését azzal a céllal, hogy a magyar református 
felsőoktatás évszázados hagyományainak erős fun-
damentumára építve olyan szociális és egészségügyi 
szakembereket képezzen, akik megalapozott, sokrétű 
tudásukkal felvértezve magabiztosan megküzdenek 
a jelenkor bonyolult szakmai és emberi kérdéseivel.

A Szociális és Egészségtudományi Kar három képzési 
helyszínen (Budapest, Nagykőrös, Kecskemét) indít 
képzéseket egészségtudományi, társadalomtudományi 
és hitéleti képzési területen. A képzés mind a tante-
remben, mind a külső gyakorló helyszíneken családias 
légkörben zajlik elkötelezett, szakmájukban elismert 
oktatóink segítségével.

Megalapozott a remény, hogy a karon végzett, elkötelezett 
értelmiségiek meghatározó szerepet fognak játszani 
a XXI. század szociális és egészségügyi folyamatainak 
mind össztársadalmi, mind egyéni szinten megnyilvánuló 
kihívásainak megoldásában.

Alapképzési szakok: 
ápolás és betegellátás – ápoló szakirány (Budapest) 
• diakónia (Nagykőrös) • szociális munka (Budapest, 
Kecskemét) • szociálpedagógia (Budapest, Kecskemét)

Szakirányú továbbképzések: iskolai szociális munka 
(Budapest, Kecskemét)

Tanfolyami képzés: szociális vezetőképzés
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PEDAGÓGIAI KAR

A kar elődjét, a Tanítóképezdét 1839-ben alapította a 
Nagykőrösi Református Anyaszentegyház Presbitériuma 
és mintegy száz éven keresztül bocsátott ki kántor-
tanítókat, mígnem először 1948-ban államosították, 
majd 1957-ben bezárták a jó hírű intézményt. 1990-
ben indult meg újra a tanítók és hittanoktatók képzése 
Nagykőrösön, és rövidesen újabb szakokkal bővült a kar 
tevékenységi profilja. A nagykőrösi tanítóképző 1993-ban 
a Károli Gáspár Református Egyetem egyik alapító kara 
lett. A Pedagógiai Kar (korábban Tanítóképző Főiskolai 
Kar) négy képzési helyszínen (Nagykőrösön, Budapesten, 
Kecskeméten és Marosvásárhelyen) indít képzéseket 
pedagógusképzés, hitéleti és bölcsészettudomány 
képzési területen. 

A pedagógusképzés képzési területen végzettek kevesebb, 
mint egy hónap alatt elhelyezkednek a képzést követően. 
Az itt végzett hallgatók között a pályán-maradási arány 
70-80%.

KÉPZÉSEK NAGYKŐRÖSÖN:
Alapképzési szakok:
• csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nagykőrös, Budapest, 

Kecskemét)
• kántor (Nagykőrös)
• közösségszervezés (Nagykőrös, Budapest)
• óvodapedagógus (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)
• református hittanoktató (Nagykőrös)
• tanító (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)
• református közösségszervező (Nagykőrös)

Mesterképzési szak: 
• neveléstudomány (Nagykőrös) 

Szakirányú továbbképzések: 
• Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító 

szakember szakirányú továbbképzési szak (Nagykőrös, 
Budapest)

• Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzés (Nagykőrös, Budapest)

• Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 
választható ismeretkörökkel:
• Fejlesztő, differenciáló pedagógia
• Gyakorlatvezető óvodapedagógus
• Gyakorlatvezető tanító
• Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

• Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzés

• Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú 
továbbképzés

• Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés
• Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A kar nagykőrösi képzési helyszínén biztosítani tudja  
a hitéleti és világi szak párhuzamos elvégzését is, akár 
állami ösztöndíjas formában is.

SZÉKHELYEN KÍVÜLI KÉPZÉSEK MAROSVÁSÁRHELYEN:
Alapképzési szakok:
• kántor
• tanító
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IDEGEN NYELVŰ KÉPZÉSEK

Anglisztika (angol nyelven) alapképzés 
A képzés célja, hogy a hallgatók számára hasznosítható 
gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. A 
nyelvfejlesztésen kívül a programban megtalálhatók 
nyelvészeti, valamint a legtöbb angol nyelvű kultúra 
irodalmával, kultúrájával és történelmével foglalkozó 
kurzusok.
Specializáció: észak-amerikai stúdiumok 

Pszichológia alapképzési szak (angol nyelven)
A képzés célja a klinikusi területre való felkészítés. 
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 használ-
nak fel a munkájukban, továbbá minden pszichológiai 
laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkal-
massági vizsgálatok és a standard vizsgálóeljárások 
lebonyolításában. A szakképzettség megnevezése: 
viselkedéselemző.

Anglisztika (angol nyelven) mesterképzési szak
A képzésre olyan, elsősorban az anglisztika alapképzési 
szakon oklevelet szerzett hallgatókat várnak, akik el 
szeretnék mélyíteni ismereteiket az angol irodalom, 
történelem, kultúra és nyelvészet területén, illetve még 
szélesebb körű angol nyelvi kompetenciákat szeretnének 
elsajátítani, hogy később ezeket az ismereteket kamatoz-
tassák a munkaerőpiacon. Az anglisztika MA-n szerzett 
oklevél bemeneti lehetőséget biztosít az egyszakos, 

két féléves angol nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú 
tanári mesterképzési szakra. A végzettek megfelelő 
felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához is.

Európai lexikográfia mesterképzés 
(német és angol nyelven)
Az EMLex olyan nemzetközi interdiszciplináris mesterkép-
zés, amely az európai lexikográfiai, számítógépes lexi-
kográfiai, korpuszlexikográfiai, valamint a szótártani 
kutatások eredményeinek átfogó, egyetemi szintű 
oktatását tűzte ki célul 9 egyetem oktatói és az IDS 
(Institut für Deutsche Sprache) kutatóinak részvételével. 
Az EMLex lehetővé teszi továbbá a különböző európai 
országokból származó hallgatók javarészt közös kép-
zését, valamint a diákok és oktató tanárok, professzorok 
jövőbeni még szorosabb szakmai együttműködését. A 
képzést Németországban 2009-ben, Franciaországban 
2010-ben, Spanyolországban 2012-ben és Lengyelország-
ban 2014-ben akkreditálták. Magyarországon 2012-től 
lehetséges a képzésbe való bekapcsolódás a Károli 
Gáspár Református Egyetem német nyelv, irodalom 
és kultúra mesterszakának alkalmazott nyelvészet és 
lexikográfia (EMLex) szakiránya révén.

Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés 
(német nyelven)
A diszciplináris mesterképzési szak célja olyan bölcsészek 
képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tu-
dományának átfogó ismeretével, valamint a három 
specializáció (a mai német nyelv és leírása; irodalom, 
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kultúra, identitás; lexikográfia és szótártudomány 
[EMLex]) által biztosított speciális felkészültséggel 
rendelkeznek. A tanulmányok során lehetőség nyílik 
műfordítási ismeretek megszerzésére is. A német nyelv-, 
irodalom és kultúra MA-n szerzett oklevél bemeneti 
lehetőséget biztosít az egyszakos, két féléves német 
nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanári mesterkép-
zési szakra. A végzettek megfelelő felkészültséggel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához is.

Hittudományi Doktori Iskola (magyar, angol és német 
nyelven)
A Budapesti Református Teológiai Akadémia, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 
jogelődje a második világháború óta állít ki doktori 
diplomákat. A program célja, hogy megismertesse a 
diákokkal a legújabb kutatási módszertant, felkészítse 
őket az önálló tudományos munkára, szakmai konferen-
ciákon való részvételre, valamint segítsen számukra 
felsőoktatási gyakorlatot szerezni. 
Képzési idő: 8 félév.  Meghirdetett munkarend: nappali.
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HALLGATÓI ÉLET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Hallgatói élet Budapesten
Budapesten minden lehetőség adott, hogy az itt töltött 
egyetemi évek a legszebb időszak legyen az ember 
életében. Budapest szó szerint az ország szíve, lüktető, 
színes világváros. Azok a fiatalok, akik nagy múltú in-
tézményünk valamely tudományterületén részesülnek 
magas színvonalú képzésben, közvetlenül Budapest 
pezsgő hangulatú belvárosában vagy attól pár percre 
tanulhatnak. Több tucat könyvtár segíti a felkészülést, 
több mint 100 múzeum, kiállítóterem és galéria, valamint 
közel 100 színház várja a színvonalas szórakozásra vágyó 
fiatalokat. A Zeneakadémián, a Művészetek Palotájában 
vagy az Operaházban világszínvonalú művészek tolmá-
csolásában hallgathatják a lelket felemelő melódiákat 
vagy neves előadók koncertjein vehetnek részt. Másfajta 
kikapcsolódásra pedig több mint 500 kávézó, népszerű 
szórakozóhelyek, 15 gyönyörű gyógyfürdő és számos 
budapesti strand nyújt lehetőséget. A számtalan prog-
ramlehetőség mellett a Budapesten tanuló hallgatóknak 
a későbbi elhelyezkedési esélyeik is jobbak: már az 
egyetemi éveik alatt elkezdhetik későbbi karrierjük 
építését vállalatok gyakornoki programjai segítségével.

Hallgatói élet egyetemünkön
Egyetemünkön pezsgő diákélet zajlik. Campusaink 
elhelyezkedése vonzó hallgatóink számára, ugyanis
olyan kulturális közeget kínálnak, amit a karok sokrétűen 
ki tudnak használni. Hallgatóink aktív  közösségi és 
tudományos életet élnek.

Ízelítő a programokból:
• könyvbemutatók, vitaestek, művészeti napok
• őszi és tavaszi tréninghét szakmai, kulturális prog-

ramokkal
• hallgatói tehetségnapok
• konferenciák, szimpóziumok, szakmai fórumok
• sportrendezvények
• imaközösség és bibliaórák

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat (KRE HÖK, EHÖK) látja el.  
A KRE HÖK célja és feladata többek között az egyetemre 
beiratkozott, azzal hallgatói jogviszonyban állók, azaz  
a hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi őket 
érintő – felsőoktatási – kérdésben, minden egyetemi, 
regionális, illetve országos testületben. A kari hallgatói 
önkormányzatok képviselői részt vesznek a kari szintű 
döntéshozói fórumon, kiterjedt rendezvényszervezési 
feladatokat látnak el, továbbá segítik a hallgatókat  
a felsőoktatást érintő ügyekben.
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Sportos egyetem
A szellemi fejlődésen kívül egyetemünk számára fon-
tos a testi egészség megőrzése is, hallgatóink a tanév 
során bármikor csatlakozhatnak az egyetem labdarúgó, 
kosárlabda, vagy floorball edzéseihez, belekóstolhatnak 
a vízilabda és a jégkorong világába vagy tagjai lehetnek 
az egyetem sikercsapatainak: a négyszeres Buda-
pest-bajnok röplabda- vagy kétszeres Budapest-bajnok 
kézilabda csapatnak, vagy kipróbálhatják magukat 
a háromszoros országos bajnok strandkézilabda 
csapatban is. 
A tömegsportok szerelmesei is számos lehetőség közül 
választhatnak: mint pl. az aerobik, zumba, pilates vagy 
különböző tánc és küzdősportok, amelyekhez természe-
tesen az egyetem több épületében edző- és konditermek 
állnak a hallgatók rendelkezésére.

A versenysporthoz csatlakozók részt vehetnek akár a 
Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság keretein belül 
szervezett intézmények közötti izgalmas versengésekben 
is, vagy társaikkal saját csapatot alkotva nevezhetnek 
az őszi és tavaszi sportnapok házibajnokságaira.

A sportiroda a hét minden napján hallgatóink ren-
delkezésére áll személyesen, telefonon vagy e-mailben, 
és különböző programokat, illetve versenyszerű és 
szabadidős sporttevékenységet kínál. Egyetemünk nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a Károlin tanuló élsportoló 
hallgatók összeegyeztethessék sportkarrierjüket a tanul-
mányaikkal. A Károlin 100%-ban támogatjuk a sportolói 
karriert: garantáljuk, hogy sportoló hallgatóink részt 
vehetnek az edzéseiken és mérkőzéseiken. Az egyéni, 

kedvezményes tanrendnek köszönhetően tanulmányaik 
pedig összhangban lehetnek a sportkarrierrel. 
 
A Károli Gáspár Református Egyetemet választotta 
többek között Szabó Gabriella háromszoros olimpiai 
bajnok kajakos, joghallgató; Katona Renáta olimpiai 
8. helyezett kardvívó, óvodapedagógus szakos hallgató; 
Veres Amarilla paralimpiai bajnok párbajtőröző, joghall-
gató; Dávid Krisztina paralimpiai bronzérmes sportlövő, 
pszichológia szakos hallgató és Farkas Petra kétszeres 
Európa-bajnoki ezüstérmes távolugró, szociálpedagógia 
szakos hallgató. 
 
Természetesen a szükséges támogatás az intézmény 
többi sportolójának is biztosított, a tárgyi feltételeken 
túl a számukra alapított sporttevékenységért járó 
ösztöndíjjal is. Az egyetem célja, hogy a jövőben még 
szerteágazóbb lehetőségeket biztosítson hallgatói 
számára, ezáltal hozzájáruljon egy tudatosabb és 
egészségesebb életmód kialakításához. 
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Nyelvtanulás 
Az egyetem biztosítja a hallgatók számára az oklevél 
kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgához az általános 
és szaknyelvi idegennyelv-oktatást. Az Idegen Nyelvi 
Lektorátus egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi 
Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert nyelvvizsgát 
lehet tenni. A THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizs-
gaközpontban felkészítő tanfolyamok segítik a vizsgázni 
szándékozókat angol, német, illetve olasz nyelvből.  
A KRE hallgatói részére mind a felkészítő tanfolyam, mind 
a nyelvvizsga térítési díjából kedvezményt biztosítanak. 

A Lektorátus általános nyelvoktatás keretében angol, 
bolgár, észt, finn, francia, japán, kínai, német, norvég, 
olasz, orosz, portugál, spanyol és török, illetve igény 
esetén más nyelvi kurzusokat is indít kezdő és haladó 
szinten. 

Az Állam- és Jogtudományi Karon jogi, a Hittudományi 
Karon egyházi szaknyelvet oktatunk, a pszichológia 
szakos hallgatók pszichológiai szaknyelvet tanulhatnak. 
Jogász hallgatóinknak PROFEX jogi és közigazgatási 
szaknyelvi felkészítő tanfolyamokat szervezünk.

Minden kar hallgatója felveheti az általános nyelvi órákat, 
bekapcsolódhat más kar nyelvóráiba is. Az oktatás 8-16 
fős csoportlétszámban történik. Az általános nyelvórák díja 
rendkívül kedvező.  Ennek megfizetése alól mentesülnek  
a hallgatók o lyan tantárgy esetében, amely az általuk 
végzett szak mintatantervében kötelező vagy kötelezően 
választható tantárgyként szerepel.

További információ:
www.kre.hu/inyl; www.theolingua.hu

Egyetemi Könyvtári Szövetség 
A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári 
Szövetségét az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészet-
tudományi Kar Bod Péter Könyvtára, a Hittudományi 
Kar Török Pál Könyvtára, a Pedagógiai Kar (korábbi 
nevén: Tanítóképző Főiskolai Kar) könyvtára, valamint 
a Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet 
tagkönyvtárai alapították 1999 nyarán. 2021 júliusában 
a tagkönyvtárakhoz csatlakozott a Kecskeméti Campus 
Könyvtár is. Az Egyetemi Könyvtári Szövetség legfőbb 
feladatának tekinti, hogy az olyan nagy múltú reformá-
tus kollégiumok, mint Sárospatak, Pápa, Debrecen, 
Nagyenyed és Kolozsvár könyvtári hagyo mányait foly-
tassa és úgy alakítsa, fejlessze gyűjtőkörét, hogy azzal 
a lelkészképzés mellett más tudományágak képzését 
és kutatását is támogassa.

Könyvtáraink nyitvatartása hallgatóink igényeihez alkal-
mazkodik, így több könyvtárunk is hosszabb nyitvatartási 
idővel várja az olvasókat.

Karrier- és életpálya tanácsadás
Az Állam- és Jogtudományi Karon működő Karrieriroda 
célja az Egyetem által kínált oklevél értékesebbé tétele 
azáltal, hogy a magas színvonalon képzett hallgatók és 
az üzleti, intézményi szféra képviselői közötti kapcsolat 
megteremtésével, a tudatos karriertervezés eszközeinek 
támogatásával olyan elhelyezkedési kultúra honosodjon 
meg, melyben a hallgatók a szaktudásuknak és érdeklődé-
si területüknek legmegfelelőbb állást találják meg. 
A Karrieriroda a szakmai gyakorlatok befogadásával, 
ügyintézésével és annak határidőben történő leadásában 
segédkezik. 
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A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon működő 
Karrieriroda komplex szolgáltatásokkal segíti a hallgatókat 
az életpályájuk megtervezésében és alakításában. Az 
iroda kiemelt feladata, hogy a hallgatók részére egész 
évben ingyenes karrier- és életpálya-építési tanácsadást 
biztosítson, továbbá a tanév során pálya- és karrier-
orientációs kurzusokat, programokat és csoportokat 
szervezzen.  
A karrierépítéssel kapcsolatos szabadon választható 
kurzusokon és programokon aktuális munkaerő- piaci 
trendekről, bölcsész diplomával elérhető karrier-
lehetőségekről, álláskereséssel kapcsolatos tudni - 
valók ról, vállalkozási ismeretekről tájékozódhatnak a 
hallgatók meghívott HR szakértők, toborzási specia-
listák, vállalati, civil és intézményi partnerek, valamint  
alumni hallgatók jóvoltából.

Az év közben szervezett workshopok és tréningek a 
hallgatók álláskeresésre történő felkészülését segítik 
az önélet rajz-írási tanácsadás, próba-állásinterjú, 
Assessment Center, LinkedIn profil készítése révén. 
Ezen túlmenően egyéb, a munkavállaláshoz fontos soft 
skilleket fejlesztő tréningeket is szervez az iroda, mint 
pl. stressz- és kon f iktuskezelő, kreatív problémame-
goldó, időgazdálkodást segítő kiscsoportos tréningek.  
A Karrieriroda közösségi média oldalán és honlapján 
folyamatosan informálja a hallgatókat karrierépítéssel 
összefüggő témákban: az önismerettől kezdve, a külön-
böző karrierlehetőségek bemutatásán át, a diák- és 
gyakornoki munkák, álláshirdetések, valamint releváns 
ösztöndíjak, külföldi programok meghirdetéséig.
Részt vesz az intézményi diplomás pályakövetési 

kutatás koordinálásában és a kutatási eredmények 
disszeminációjában.
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a Diák-
tanácsadó Központ munkatársai segítségével biztosítja 
mindazokat az információkat és mentálhigiénés szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, 
harmonikus életvitelét szolgálják. A Diáktanácsadó 
Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hallgatók 
részére: kortárssegítés, pszichológiai tanácsadás, 
online mentálhigiénés tanácsadás, életpálya- és kar-
riertanácsadás és különböző csoportos programok (pl. 
tematikus filmklub, önismereti társas, tanulástámogató 
csoportok).

Alumni program
A Károli Gáspár Református Egyetem alumni prog-
ramjának célja, hogy elősegítse egykori hallgatóival 
a kapcsolattartást az egyetemi tanulmányaik után is, 
valamint támogassa volt hallgatóit a szakmai kapcso-
lataik megőrzésében, ápolásában és az élethosszig 
tartó tanulásban.
Alumni hírleveleinkben tájékoztatást adunk új kép-
zéseinkről, tudományos konferenciáinkról, rendez-
vényeinkről, legújabb kiadványainkról és más érdekes 
egyetemi hírekről. Lehetőséget biztosítunk egykori hall-
gatóinknak szakmai-tudományos szempontból releváns 
információk publikálására, meghívjuk őket különböző 
egyetemi szakmai programokra és hallgatókkal való 
beszélgetésekre, továbbá alumni találkozókat szervezünk 
részükre. Frissen és régebben végzett hallgatóinkat a 
fentieken túlmenően hasznos információkkal és állás-
ajánlatokkal segítjük az álláskeresésben. 
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Károli Egyetemi Lelkészség – lelki bázis károlisoknak
A Károli Egyetemi Lelkészség célja, hogy támogassa a 
hallgatókat abban, hogy az egyetemi évek ne csupán a 
tudásgyarapítás, hanem a lelki növekedés meghatározó 
időszaka is legyen.

Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat
Az Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat feladata, küldetése, 
hivatása, hogy a KRE oktatóinak, munkavállalóinak és 
hallgatóinak mentális támogatást adjon összegyetemi 
szinten, egyéni és kiscsoportos foglalkozások, illetve 
tréningek formájában.
 lelkigondozas@kre.hu

SOULító Kortárs Segítő
A SOULító Kortárs Segítő csoport olyan károlis, pszicholó-
gia és szociológia szakos önkéntes hallgatókból áll, 
akik kortársaikat leginkább megértve segítenek az 
egyetemista létből fakadó nehézségekkel kapcsolat-
ban. Négyszemközti és csoportos alkalmakra egyaránt 
lehetőséget biztosítanak.
 soulito@kre.hu

Életvezetési tanácsadás
Az életvezetési tanácsadás során nagy gyakorlattal 
rendelkező pszichológus várja mindazok jelentkezését, 
akik életvezetési elakadással küszködnek, családi és 
kapcsolati problémákban, krízisekben szeretnének 
támogatást kapni, illetve az önismereti folyamataik 
elmélyítésére törekszenek.

kont@kt – Online Hallgatói Tanácsadás
A program a Diáktanácsadás keretén belül kínál 
lehetőséget azon károlis hallgatók számára, akik 
anonimitásuk megőrzése mellett, az internet kínálta 
lehetőséggel élve szeretnének támaszt és megértést 
kapni életvezetési, kapcsolati és beilleszkedési ne-
hézségekkel összefüggő, pályaválasztási, önismereti 
és más fontos kérdésekben. 
 kontakt@kre.hu
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KÁROLI INTERDISZCIPLINÁRIS AKADÉMIA

A Károli Interdiszciplináris Akadémia (továbbiakban: 
KIDA) célja, hogy az abban részt vevő, felvételt nyert 
hallgatók számára magas színvonalú, az egyetemi 
képzésen túlmutató, több tudományágat átfogó szak-
mai képzést nyújtson. Olyan hallgatók jelentkezését 
várja a KIDA, akik a jövőért felelős értelmiségiként 
részt kívánnak vállalni a jövő alakításában, elkötelezett 
egyénként felelősséget éreznek Magyarországért és az 
aktuális társadalmi kérdések megvitatására nyitottságot 
mutatnak.
 
A KIDA a Károli szellemiségén és az universitas egyete-
mességén alapszik. Feladata a tehetségek felkarolása 
és támogatása, fontosnak tartja, hogy az Egyetem 
különböző karain tanulmányokat folytató hallgatók 
között a KIDA keretei között olyan szakmai kapcsolat 
jöjjön létre, amely túlmutat a hagyományos egyetemi 
tanulmányokon.  A KIDA céljának tekinti, hogy a speciá-

lis tehetséggondozó programban részt vevő hallgatók 
életútját figyelemmel kísérje, számukra pályaválasztási 
tanácsadással rendelkezésre álljon. 

Az Akadémia a 2022/2023-as tanévben kezdi meg 
működését. Az első évfolyam képzéseire az alapképzési 
szak (és az osztatlan képzés) első tanévének végén, 
vagyis a második szemeszter vizsgaidőszakában lehet 
jelentkezni.

A Károli Interdiszciplináris Akadémia négy képzési 
műhelyből áll:
1. Diaszpóra és kisebbségek képzési műhely 
2. Európa helye a világban képzési műhely 
3. Családvédelem – középpontban a gyermek (CSAK a 

gyermek) képzési műhely
4. Református Emlékezet, Tradíció, Önazonosság (RETRO) 

képzési műhely 
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A most induló, egyedülálló tehetséggondozó program 
a többnézőpontúság elsajátítása mellett ösztöndíjat 
biztosít az abban résztvevőknek. Képzéseink használ-
ható és értékesíthető tudást, ismert hazai szakértők 
és nemzetközi előadók megismerését, elsőrangú 
kapcsolati hálót nyújtanak. A képzésben résztvevők a 
képzést követően az Egyetemtől külön a tehetséggondozó 
programban való részvételt igazoló oklevelet kapnak és 
további támogatásokban részesülhetnek. 

A képzés nyitott a Károli Gáspár Református Egye-
tem hallgatói számára, bármely karon is tanuljanak, 
sőt, a program résztvevőit kifejezetten a tudomány-
területeken átívelő együttműködés és együttgon-
dolkodás előmozdításában próbáljuk érdekeltté tenni. 
A foglalkozások nagy részére hétköznap délután és este 
kerül sor a KIDA képzési helyszínén. 

A képzés során igyekszünk minél több izgalmas formát 
találni az ismeretszerzéshez (kutatóreggelik, minikon-
ferenciák, klubestek, kirándulások stb.), és ösztönözzük 
a résztvevők önszerveződéseit is. 

A tehetséggondozó program a Magyarországi Református 
Egyház és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
által megkötött közfeladat-finanszírozási szerződés 
keretein belül valósul meg.
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Egyetemünk fontos célkitűzése a református középiskolák-
kal történő kapcsolatfelvétel, a tehetséges középiskolások
továbbtanulásának elősegítése és ezáltal a folytonosság
lehetőségének megteremtése a hazai református nevelé-
si-oktatási intézmények között. Ennek érdekében kezdi
meg működését a Károli Junior Akadémia, Jankó-Badó
Andrea vezetésével.

A rektori program keretében létrejövő akadémia tevé-
kenységét a karokkal együttműködésben végzi, munká -
ját tanácsadó jelleggel a református középiskolák,  
a Magyarországi Református Egyház és az Egyetem 
vezetőségének képviselőiből álló tanács segíti.

A Károli Junior Akadémia változatos programokkal 
(osztálykirándulásokkal, pályaválasztási tanácsadás-
sal, tanulmányi versenyekkel) várja az érdeklődő 
középiskolásokat, melyek révén betekintést nyerhetnek 
az Egyetem mindennapjaiba, valamint átfogó képet 
kaphatnak annak működéséről és képzéseiről. A pro-
gramokon történő részvétel hozzásegítheti őket ahhoz, 
hogy az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakot 
válasszákaz egyetemi jelentkezés során.

A 2022 szeptemberétől induló program keretében a 
11–12. évfolyamos középiskolások számára többek 
között egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy egy (négy 
alkalmas) kurzus keretében az egyes karok képzéseihez 
kapcsolódó alapismereteket szerezzenek.

Az érdeklődők az alábbi kurzusok közül választhatnak:
• Jogi alapismeretek
• Pszichológiai alapismeretek
• Teológiai alapismeretek
• Pedagógiai alapismeretek
• Szociális- és egészségügyi alapismeretek

A képzés során az elméleti alapismeretek elsajátítása 
mellett a résztvevők az adott szakma gyakorló képviselői-
vel is találkozhatnak, az egyetem utáni elhelyezkedés 
lehetőségeiről is tájékozódhatnak. A választott kurzus 
eredményes elvégzése esetén tanúsítványt kapnak, amely 
alapján egy szabadon választható tárgy teljesítését is 
kiválthatják, ha egyetemünkre nyernek felvételt.

KÁROLI JUNIOR AKADÉMIA
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A Károli Gáspár Református Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem közös rendezvények formájában 
is szeretné együttműködését még szorosabbra fűzni, 
ezért 2022. július 3–9. között Society, state and culture 
in Central Europe címmel társadalomtudományi nyári 
egyetemet szervez közép-európai fiatalok számára.

Az ötnapos, angol nyelvű – Szegeden és Budapesten 
megrendezésre kerülő – nyári egyetem hallgatói 
előadásokon és pódiumbeszélgetéseken vehetnek 
részt, amelyek során hazai és külföldi előadók folytatnak 
széleskörű eszmecserét:

• A társadalom és az állam kapcsolatának sajátos 
jellemzőiről, továbbá azon – állami, egyházi, társadal-
mi – szervezetek szerepéről, amelyek e kapcsolat 
kialakításában és fenntartásában, valamint társadalmi 
feladatok végrehajtásában közreműködnek;

• Közép-Európa társadalmainak kulturális sok-
színűségéről, valamint a kulturális identitás és a 
közép-európai kulturális örökség állami védelméről, 
illetve szerepéről a régió társadalmaiban.

Továbbá a nyári egyetem hallgatói a pódiumbeszélgeté-
sekhez csatlakozva hallgatói referátumokat készítenek, ez-
zel lehetőséget nyitva a beszélgetések közös folytatására, 
a program tematikájához kapcsolódó vitára. 

A nyári egyetem keretében a résztvevők egyúttal megis-
merkedhetnek hazánk kultúrájával, a főváros, és a napfény 

dél-alföldi városa, Szeged nevezetességeivel, továbbá 
látogatást tehetnek Magyarország egyik legjelentősebb 
szabadtéri kiállító- és emlékhelyén, az ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkban.
 

KRE-SZTE NYÁRI EGYETEM
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ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEK

A magyar felsőoktatásban adományozható tanulmányi 
alapú ösztöndíjak (tanulmányi ösztöndj, nemzeti felsőok-
tatási ösztöndíj), szociális ösztöndíjak (rendszeres 
szociális ösztöndíj, alaptámogatás, rendkívüli szocális 
ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj) 
és nemzetközi vonatkozású juttatások, valamint a 
Magyarországi Református Egyház által támogatott 
ösztöndíjak mellett számos saját alapítású egyetemi 
és kari ösztöndíjjal kívánjuk támogatni hallgatóink 
egyetemünk iránti elkötelezettségét és kiemelkedő 
szakmai, tanulmányi teljesítményét. 

KÁROLI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Károli Ösztöndíj
Az ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első helyen 
egyetemünkre önköltséges képzésre jelentkező te-
hetséges fiatalokat, akik egyetemünk hallgatóivá válnak.  
Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk 
jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alap-
képzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben 
vesz részt és első helyen jelölte meg egyetemünket.  
Az ösztöndíj félévente kerül odaítélésre, egy tanulmányi 
félév (5 hónap) időtartamra adható és akár az önköltség 
75%-át is fedezheti. Számunkra fontos, hogy az egyetem 
anyagi támogatással is biztosítsa, hogy a rászorulók se 
maradjanak ki a felsőoktatásból.

Károli Kiválósági Ösztöndíj
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, egye-

temünket első helyen megjelölt, elsőéves  alap- vagy 
osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, 
akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai 
versenyen. 

Református Ösztöndíj
Az egyetem a Magyarországi Református Egyház cél-
jaival összhangban Református Ösztöndíjat alapított 
annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük 
iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási ta-
nulmányait. 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, BSc) teljes idejű képzésben, 
vagy
b) mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben 
(MA) teljes idejű vagy részidős képzésben vesznek részt.

Eötvös Károly Ösztöndíj
Az Állam- és Jogtudományi Kar alap- és osztatlan 
képzési szakokra, teljes idejű (nappali) és részidős (leve-
lező) képzésre 1. helyen jelentkező, felvételi pontszáma 
alap ján kiemelkedő teljesítményt nyújtó önköltséges és 
állami ösztöndíjas hallgatóinak lehetőséget biztosít a 
tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére 
az Eötvös Károly Ösztöndíjprogram keretében.
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Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj
A KRE ÁJK és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése 
keretében a két intézmény közös ösztöndíjat indított 
azon gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók 
számára, akik nappali munkarendű, aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas vagy 
önköltséges finanszírozási formában tanulnak, valamint 
legalább két félévet teljesítettek. A további feltételek a 
www.kre.hu/ajk oldalon olvashatók.  

Sporttevékenységért járó ösztöndíj
A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református 
Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nap-
pali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek 
között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett 
aktívan, versenyszerű sporttevékenységet végeznek, 
vagy országos, nemzetközi sporteredményeket értek 
el, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet 
sikereihez és fejlődéséhez.

AZ EGYETEMÜNKÖN TANULNI VÁGYÓ KÜLFÖLDI 
ÁLLAMPOLGÁROKAT AZ ALÁBBI ÖSZTÖNDÍJ 
LEHETŐSÉGEKKEL VÁRJUK:

Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram
A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram célja, hogy 
elősegítse a magyar felsőoktatás – köztük Egyetemünk 
– nemzetköziesítését, minőségfejlesztését és népsze-
rűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást. 

Károli Keresztyén Ösztöndíj
A világban üldözött vagy diszkriminációnak kitett 
keresztyén fiatalok támogatása céljából az Egyetem 
ösztöndíjat biztosít a képzés teljes időtartamára az 
ösztöndíjprogramban meghatározott országok állam-
polgárai számára. 

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak
Az ösztöndíjprogram célja, hogy lehetőséget biztosítson 
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felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarország állami-
lag elismert felsőoktatási intézményeiben keresztény 
fiatalok számára, akiknek származási országában a 
keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetés-
nek vannak kitéve, vagy korlátozást szenvednek el a 
szabad vallásgyakorlásban.
A programok keretében a hallgatók mentesülnek az 
önköltségi díj megfizetése alól, ösztöndíjat és ingyenes 
kollégiumi férőhelyet vagy lakhatási támogatást kapnak. 
Biztosítjuk számukra a magyarországi egészségbiz-
tosítást, valamint beutazáskor és hazautazás céljából 
évente egy alkalommal az utazási hozzájárulást. 

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram
A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram célja a 
magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók 
magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó 
tanulmányainak kiemelt támogatása. A program – 
az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és 
Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden 
országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed. 
Az ösztöndíjprogramban részt vevő hallgató vállalja, 
hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul 
és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát, 
és a diplomaszerzése után a pályázati felhívásban 
meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti 
a helyi magyar diaszpórát valamely országban.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Károli Gáspár Református Egyetem stratégiai törekvése 
a nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése, a partner-
intézmények számának bővítése és az együttműködések 
mélyítése.

Az egyetemnek a világ 40 országából több mint 210 
felsőoktatási intézménnyel van kétoldalú megálla-
podása, amelyek hallgatók és oktatók kiutazását, 
közös kutatást és publikálást, valamint közös képzések 
megszervezését teszi lehetővé. Partnereink többsége 
európai, de vannak megállapodásaink kanadai, kolumbiai, 
grúz, japán, dél-koreai, tajvani és egyesült államokbeli 
egyetemekkel is.

Európai viszonylatban az Európai Unió Erasmus+ 
Programja tölt be kiemelkedő szerepet a nemzetközi 
együttműködésben, emellett egyetemünk részt vesz 
a regionális CEEPUS és Makovecz Programokban 
is. A magyar kormány Stipendium Hungaricum, Ösz-

töndíjprogram Keresztény Fiataloknak és Diaszpóra 
Felsőoktatási Ösztöndíjprogramjai segítségével a világ 
számos országából több ezer diák jelentkezhet magyar 
felsőoktatási intézményekbe, köztük a Károli Gáspár 
Református Egyetemre is. Intézményünk saját alapítású 
Károli Keresztyén Ösztöndíja azzal a céllal jött létre, hogy 
támogassa a világban üldözött vagy diszkriminációnak 
kitett keresztyén fiatalokat.

Keresztyén egyetemként elsődlegesen törekszünk más 
országok keresztyén felsőoktatási intézményeivel való 
kapcsolatok kiépítésére. Ezt elősegítve az Egyetem 
csatlakozott a Keresztyén Felsőoktatás Nemzetközi 
Hálózatá hoz (INCHE), és társult tagja a Keresztyén 
Főiskolák és Egyetemek Szervezetének (CCCU). Mind-
ezek mellett az Egyetem 2015-ben felvételt nyert a nem 
felekezeti alapú felsőoktatási szervezetbe, a Magna 
Charta Universitatum-ba.
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HALLGATÓINK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

SIMON MÁRTON
japanológia mesterszakos hallgató

költő, műfordító, slammer

KATONA RENÁTA 
óvodapedagógus szakos hallgató

olimpiai 8. helyezett (Tokió),  

Európa-bajnoki ezüstérmes, Universiade ezüstérmes kardvívó

SZABÓ GABRIELLA
jogász szakos hallgató

háromszoros olimpiai bajnok (London, Rio de Janeiro 2x), 
világ- és Európa-bajnok kajakozó 

SCHLACHTA BOGLÁRKA LILLA
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája doktorandusz hallgató

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1. helyezés  
és Doktoranduszok Országos Szövetségének fődíja az Állam- és Jogtudományi Szekció,  

Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozatban; 2. helyezés az Állam- és Jogtudományi Szekció, 
Büntető Eljárásjog; Büntetés-végrehajtás és Kriminalisztika Tagozatban
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FARKAS PETRA  
szociálpedagógia szakos hallgató

kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes és többszörös országos bajnok, 

nemzeti válogatott távolugró

VERES AMARILLA 
jogász szakos hallgató
paralimpiai bajnok párbajtőröző (Tokió)

KOROKNYAI VIRÁG 
jogász szakos hallgató

Miss World Hungary 2017

DÁVID KRISZTINA  
pszichológia mesterszakos hallgató
paralimpiai bronzérmes sportlövő (Tokió)
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HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

„Számomra a legmegnyerőbb a karon létrehozott 
hangulat, ami a közös utazásokon (pl. Németország, 
Izrael) is velünk marad és az a motiváció, amit sehol 
máshol nem éreztem még. A Hallgatói Önkormányzat 
tagjai munkájukat komolyan véve felkeresik a hall-
gatókat és kutatásra ösztönzik őket. A professzorok 
lehetőséget teremtenek, hogy nekik segítve a hall-
gatók fejlődhessenek egy-egy közös projektben. 
Ezeket megtapasztalva és átélve, hosszas várakozás 
után őszintén mondhatom, hogy a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Kara az Alma 
Mater számomra.”

VERES ÁBEL 
IV. évfolyamos teológia-lelkész szakos hallgató 

„Nagyon fontos volt számomra az egyetem kiválasz-
tásánál, hogy ne „tömeggyártásban” történjen a 
képzés. Itt a Károlin elmondható az, hogy nem csak 
Neptun-kódok vagyunk az oktatóknak. Itt lehet 
szabadon kérdezni, és kialakulhat egy igazán jó 
oktató-hallgató viszony, amely nagyban emeli az 
oktatás színvonalát. Emellett a közösségi élet is 
nagyon aktív. A hallgatói önkormányzat és az egye-
temi vezetés is rendszeresen szervez programokat, 
amelyek nagyon sokszínűek, így mindenki megtalálja 
benne a szórakozását. Sze rintem a Károlin van az 
ország egyik legjobb hallgató támogatói rendsze-
re. Rengeteg ösztöndíj elérhető mind az államilag 
támogatott, mind az önköltséges hallgatók részére. 
Én nagyon boldog vagyok, hogy itt tanulhatok és 
ennek a közösségnek a része lehetek.”

HORVÁTH LÁSZLÓ
III. évfolyamos jogász szakos hallgató

„Egy véletlen során keveredtem a Károli nyílt nap-
jára és attól a naptól fogva nem is volt kérdés, hova 
fogok jelentkezni. Így az évek távlatából már tudom, 
hogy jól döntöttem, ugyanis a kiváló oktatáson kívül 
egy igazi családot is kaptam az egyetemtől. Tudom, 
hogy a jövőm jó kezekben van, hiszen a kitűzött 
céljaim eléréséhez minden segítséget megkapok. Az 
egyetem számos tanuláson kívüli programot is kínál, 
mind a sportolás, mind a közösségi élet terén. Egy 
olyan közösség része lettem a Károlin, amit büszkén 
képviselek, hiszen segítjük és támogatjuk egymást.”

MADÁSZ LAURA LÍVIA  
II. évfolyamos kommunikáció-  

és médiatudomány szakos hallgató
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