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REKTORI KÖSZÖNTŐ

Kedves Leendő Hallgatónk!
A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú és 
fiatal egyetem, hiszen jogelődjeink múltja 1839-ig, illetve 1855-ig 
nyúlik vissza, ugyanakkor Intézményünk jelenlegi nevén az Ország-
gyűlés 1993-as jóváhagyása óta működik. Egyetemünk így a régi 
és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és 
a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy 
a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés 
mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és 
tudományágban folytassunk alap- és mesterképzést, felsőoktatási 
szakképzést, szakirányú továbbképzést, pedagógus-továbbképzést 
és doktori képzést. 2013-ban ünnepeltük Egyetemünk 20. születés-

napját – és a már méltán népszerű, régebbi képzéseink mellett folyamatosan indítunk újabb 
szakokat is. Egyetemünkön családias a hangulat, amely az oktatók és hallgatók személyes 
kapcsolatára, a hallgatói együttműködésre épül. A több mint ötezer hallgatónk közé várjuk Önt 
is szeretettel!

Egyetemünk rendre előkelő helyen szerepel a felsőoktatási intézmények rangsorában. Hang-
súlyos szerepet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a kisközösségek támogatása. 
A hallgatók számára vonzó lehet az oktatási helyszínek könnyű megközelíthetősége. 

Reméljük, sikerül kiadványunkkal felkeltenünk érdeklődését Egyetemünk iránt, segíthetjük to-
vábbtanulási terveinek megvalósítását és 2014 szeptemberétől új hallgatóink között üdvözöl-
hetjük. 

Prof. Dr. Balla Péter 
rektor
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szervez. A köznevelési rendszer változásait figyelembe véve ezért indítjuk az Állam- és Jog-
tudományi Karon az új típusú köznevelés szakembere szakirányú továbbképzést. A pedagó-
giai-módszertani kihívásokra reagálva a Bölcsészettudományi Karon hirdetjük a drámapeda-
gógia, a gyakorlatvezető mentortanár, valamint a gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember 
szakirányú továbbképzéseinket.

A jogszabály alapján a köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt 
vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátítá-
sához. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi 
szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás 
felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezeté-
séhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai tan-
eszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását. A jogszabályi előírásokat és intézményvezetőink 
igényeit figyelembe véve ezért kínáljuk a jogi szakokle-
veles köznevelési szakember és a jogi szakokleveles 
protestáns köznevelési szakember szakirányú tovább-
képzéseket. 

A pedagógus előmeneteli rendszer új formai követel-
ményeinek elsajátítását segíti a Református Pedagó-
giai Intézet portfólió segítő belső szakember képzése. A 
hitoktatók továbbképzései közül a gyülekezeti gyermek-
munkás-segítő és az élményt adó hitre nevelés képzé-
seket emeljük ki. 

A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak szakmai 
fejlődését hivatott előremozdítani az RPI iskolatitkári és 
pedagógiai asszisztensi képzése. 

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet is elkötelezett a ma-
gyar köznevelés szakmai megújulása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése iránt. Sze-
retettel várjuk kedves Kollégáinkat képzéseinken!

KRE ÉS RPI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEI ÉS TANFOLYAMAI PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Kedves Pedagógus Kollégák!
Mint Önök előtt is ismert, a megújuló köznevelésben némileg megváltoztak a pedagógusok to-
vábbképzésének szabályai és lehetőségei is. Felértékelődött a pedagógus egyéni felelőssége élet-
pályája tervezésében és alakításában. Ezt a személyes tervező munkát segítendő állítottuk össze 
a Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet tájékoztató kiadványát, 
amellyel segítséget szeretnénk adni folyamatos szakmai fejlődésük tervezéséhez és alakításához.

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Kormányrendelet) módosítása új irányokat és lehetőségeket kínál az önképzésben 
pedagógus kollégáinknak. 

A Kormányrendelet alapján a hétévenkénti kötelező továbbképzés teljesíthető a pedagó-
gus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél megszerzésével. A pe-
dagógus előmeneteli rendszer követelményrendszerében a pedagógus szakvizsga jelentősen 
felértékelődött, ezért is ajánljuk figyelmükbe a Bölcsészettudományi Kar és a Tanítóképző Fő-
iskolai Kar pedagógus szakvizsgát adó képzéseit.

Ugyancsak teljesíthető a hétévenkénti kötelezettség az idegennyelv-tudást igazoló államilag el-
ismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizo-
nyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti 
legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat megszerzésével. A KRE Theolingua Egyházi Szak-
nyelvi Nyelvvizsga Központja jelenleg is áll az egyházi szaknyelvi vizsgarendszer iránt érdeklődők 
rendelkezésére és tervezi egy, a pedagógusok igényeihez igazodó Magiszter pedagógus nyelvvizs-
ga akkreditálását is.

A Kormányrendelet alapján szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szüksé-
ges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést 
biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény 
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Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember szakirányú továbbképzési szak

A képzés a jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú továbbképzést 1 félévvel ki-
egészítő, ahhoz szorosan kapcsolódó képzés, ahol a résztvevők az egyházi fenntartású intéz-
mények irányításához, illetve középvezetői feladataikhoz szükséges jogi, gazdasági, vezetői, 
protokoll ismereteket szerezhetnek meg. 

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
  A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 1-3. félév 140 000 Ft/félév, 4. félév 25 000 Ft/félév
A felvétel feltételei: bármely képzési terület szakjain legalább alapképzésben szerzett végzett-
ség és szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: jogi ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, vezetési ismeretek, mód-
szertani ismeretek, egyházi ismeretek, záróvizsga felkészítő modul.

Új típusú köznevelés szakembere szakirányú továbbképzési szak

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan 
változó jogszabályi környezetében megfeleljenek a pedagógusokkal, szakemberekkel szemben 
támasztott sokoldalú elvárásoknak. A végzettek képesek a pedagógusok új típusú köznevelésből 
eredő módszertani feladatainak ellátására. Rendelkeznek a pedagógusminősítési eljárásokhoz 
szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, azokat készség szinten képesek gyakorolni. A 
végzettek a képzésen megszerzett ismereteket a köznevelési intézményekben és a közigazga-
tásban is hasznosítani tudják, megfelelvén a változó feladatok támasztotta elvárásoknak.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 1-2. félév 120 000 Ft/félév
A felvétel feltételei: bármely képzési terület szakjain legalább alapképzésben szerzett végzett-
ség és szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: jogi ismeretek, pedagógiai-pszichológiai ismeretek, módszertani ismeretek.

A KRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINEK RÖVID ISMERTETÉSE

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Jogi szakokleveles köznevelési szakember 
szakirányú továbbképzési szak

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a ma-
gyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi kör-
nyezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek 
az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú 
elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézmény-
rendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, 
képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, 
felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési hely-
zeteket. A résztvevők képesek a képzés végére alakilag és 

tartalmilag helyes határozatokat hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik 
alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos 
államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításához vagy 
középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai ismeretekkel.

Képzési idő: 3 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
  A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben:  1-2. félév 140 000 Ft/félév, 3. félév 25 000 Ft/félév
A felvétel feltételei: bármely képzési terület szakjain legalább alapképzésben szerzett végzett-
ség és szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: jogi ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, vezetési ismeretek, mód-
szertani ismeretek, záróvizsga felkészítő modul.
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Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek 
birtokában az etika és erkölcstan tárgyak keretében az etikai, erkölcstani készségeket és is-
mereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő 
módon tudják átadni, elsajátíttatni.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 90 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: felsőfokú végzettség:

 §  alapképzésben, mesterképzésben szerzett pedagógus végzettség; 
 §  régi típusú egyetemi/főiskolai szintű peda-

gógus/tanári végzettség és szakképzettség, 
tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógy-
pedagógus.

Főbb ismeretkörök: etikatörténet, szociológia, 
világvallások, filozófia, logika és érveléstechnika, 
fejlődéslélektan, kommunikációs tréning, vallás-
etikák, hátrányos helyzet, romológia, alkohol- és 
drogfüggés megelőzése, konfliktuskezelés, bio-
etika.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intéz-
ményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház esz-
közeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek 
a „dráma és tánc” tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, 
hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

Képzési idő: 4 félév 
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 90 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: legalább alapképzésben szerzett pedagógus 
végzettség.
Főbb ismeretkörök: játékelméleti stúdiumok, drámajáték stúdiu-
mok, dramaturgiai stúdiumok, dramatikus módszerek a nevelés 
szolgálatában.
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 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 90 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területen legalább 
alapképzésben szerzett oklevél.
Főbb ismeretkörök: kánonok a gyermek- és ifjúsági irodalomban, műfajelmélet, műfajtörténet, 
műelemzések, befogadáselméletek, alkalmazott gyermekirodalom, műhelygyakorlatok.

 Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak

A képzés egyedülálló színvonalú oktatást nyújt olyan szakemberek számára, akik a képi kifeje-
zéspszichológia, pszichopatológia, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia 
területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek. 
Célja: egyetemi színvonalú, tudományosan megalapozott képzés biztosítása már felsőfokú ok-
levéllel rendelkező szakemberek számára.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 120 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: alapképzésben szerzett (illetve főiskolai) végzettség és pszichológiai, or-
vosi és egészségtudományi, pedagógusi, gyógypedagógusi, egészségügyi, sporttudományi, élő 
természettudományi, hittudományi, jogi és társadalomtudományi szakképzettség (különösen: 
pszichológus, viselkedéselemző, tanító, tanár, óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédus, 
szociálpedagógus, művészetpedagógus, konduktor, szociális munkás).
Felvételi elbeszélgetés, mely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irá-
nyultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul. A felvételi el-
beszélgetés időpontja: 2014. május hónapban.

Főbb ismeretkörök: pszichológiai alapozó tantárgyak, képi kifejezéspszichológiai alapozó tan-
tárgyak, speciális kifejezéspszichológiai tantárgyak, színpszichológia, klasszikus és speciális 
rajztesztek, dinamikus rajzvizsgálat.

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő  
szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, jogi és tanügyigazgatá-
si tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes 
segítése érdekében, illetve annak támogatása, hogy a képzést elvégzők a legfontosabb reflektív 
és tanácsadói elméletek és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján ki-
alakítsák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, 
megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 110 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári sza-
kon) szerzett végzettség és legalább 3 éves tanítási gyakorlat.
Főbb ismeretkörök: pedagógia, pszichológia, módszertan, jog, tanügyigazgatás.

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember  
szakirányú továbbképzési szak

A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a 
gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrend-
szer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit 
jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres 
képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket 
igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjú-
sági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részletei-
ben, a saját munkaterületük keretei között ismerik.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
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Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak

A képzés elméleti anyaga rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésben öleli fel a lelki jelensé-
gekre, a személyközi kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb ismereteket. Alakuló mentálhigiénés 
szemléletmódjuk révén a résztvevők hivatásszerepükben felkészültebbé válnak különböző életve-
zetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére, illetve kedvező irányú befolyásolására. 

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 125 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: 

 § bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudo-
mány, hitéleti, jogi és igazgatási képzési területen legalább alapképzésben szerzett vég-
zettség, szakképzettség. illetve korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél,

 § három éves szakmai tapasztalat humán segítő területen, valamint 
 § felvételi beszélgetés, amely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti 

irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul.
Főbb ismeretkörök: bevezetés a mentálhigiénébe, mentálhigiénés jelenségek, fejlődéslélek-
tan, lelki zavarok, hivatásetika, non-direktív segítő beszélgetés, mentálhigiénés projekt,  
esetmegbeszélés, filmszeminárium.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön  
szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven)

A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és művészeti élet területén végzett te-
vékenységhez szükséges elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével összeforrt 
művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való alkalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. Az 

alsófokú ének-zene oktatásban hivatásukat végző pe-
dagógusok számára lehetőséget kínál, hogy akár a leg-
korszerűbb eszközöket bevonva, színes, változatos és 
élményt nyújtó énekórákat építsenek fel, kiaknázva a 
zenei nevelés lélekformáló és nevelő hatását. 

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés angol és magyar nyelven kerül meghirdetésre.
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: magyar 
nyelvű képzés: 100 000 Ft/félév, angol nyelvű képzés: 
 130 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: legalább alapképzésben szerzett 

pedagógus végzettség és/vagy legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség 
a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, művészet képzési területek egyikén.
Főbb ismeretkörök: zenetörténeti ismeretek, zenepedagógiai ismeretek, informatikai és szak-
nyelvi ismeretek, kulturális szakmai ismeretek.
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Szupervizor szakirányú továbbképzési szak

Az európai megközelítést alapul véve koncepciónk szerint a szupervízió a hivatását gyakorló 
ember, tehát a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb esz-
köze. A szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szu-
pervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyságnövekedést szolgál, egy szerződésen alapu-
ló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. 
Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Módszereiben 
eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes tárházából vá-
logat és alkalmazza egy-egy módszer elemeit.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 210 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: 

 § Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, 
jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány, valamint hitéleti képzési területen leg-
alább alapképzésben (BA/BSc) szerzett oklevél.

 Egyéb feltételek:
 § 5 év szakmai gyakorlat;
 § legalább 60 óra (30 ülés) saját élményű szupervíziós folyamat;
 § legalább 60 óra 5 évnél nem régebbi, igazolt önismereti munka;
 § felvételi beszélgetés, amely a jelentkező motivációjára, szemléleti irányultságára, szak-

területi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul.
 Előnyt jelent:

 § legalább 10 ülés egyéni saját élményű szupervízió (1 egyéni ülés 60 perc, 1 csoportos ülés 
90 perc), amit egy – a képzőhely által elismert – szupervizor tart és dokumentál;

 § valamely pszichológiai módszerben szerzett jártasság és képesítés.
Főbb ismeretkörök: egyéni, csoportos, tanulmányi szupervízió, szupervízió az intézményben és 
szervezeti kultúra, intervenciós technikák alkalmazása a szupervízióban, terepkompetencia, 
etika és jog, a hivatásszemélyiség önmenedzselése, stresszkezelés.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (Budapest)

Választható területe: mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés, tehetséggondozás, te-
hetségfejlesztés. 
A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, jogi és tanügyigazgatá-
si tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes 
segítése érdekében, illetve annak támogatása, hogy a képzést elvégzők a legfontosabb reflek-
tív és tanácsadói elméletek illetve módszerek ismerete és azok alkalmazásának tapasztalatai 
alapján kialakítsák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk ter-
vezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 110 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség: 

 §  alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű kép-
zések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógy-
pedagógus; 

 §  tanári oklevél.
Főbb ismeretkörök: kötelező ismeretkörök: közigazga-
tási vezetési ismeretek, a nevelési-oktatási intézmény 
mint szervezet, a nevelési-oktatási intézmény haté-
konysága, pedagógus a nevelési-oktatási intézmény 
szervezetében, speciális nevelési feladatok; választha-
tó ismeretkörök: mentori, vezetőtanári feladatokra való 
felkészítés, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.
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Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzési szak 
(Nagykőrös, Budapest)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a 
magas szintű német nyelvi képzésen túl alkalmassá 
válnak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés fel-
adatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő isme-
retekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek el-
látásához.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben:  
100 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: az alábbi alapképzési szakok va-
lamelyikén szerzett oklevél: óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal); tanító (nemzetiségi 
szakirányokkal); konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal); gyógypedagógus; szociá-
lis munkás; szociálpedagógus és idegen nyelvi alkalmassági (szóbeli és írásbeli) vizsgán való 
sikeres megfelelés. 
Főbb ismeretkörök: kötelező alapozó modulok, szakmai törzsanyag, szakmai gyakorlat, euró-
pai uniós ismeretekek (választhatóság).

Szupervizor-coach szakirányú továbbképzési szak

A cél a szupervizor oklevelet megszerzett humán hivatások képviselői, művelői számára olyan 
képzés biztosítása, melyben elsajátíthatják a coaching tartásához szükséges speciális ismere-
teket; azaz a coach kompetenciákról és módszertanról meghatározó és széleskörű ismerete-
ket szerezhetnek és az oktatás során ezek felhasználhatóságáról gyakorlati tapasztalatokra is 
szert tehetnek. 

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 250 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei:

 § pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, 
jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány valamint hitéleti képzési területen alap-
képzésben szerzett oklevél,

 §  szupervizor szakirányú továbbképzésben szerzett 
szakképzettség,

 § folyamatos szupervizori munka-gyakorlat,
 §  felvételi beszélgetés, amely a jelentkező érdeklődé-

si körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, 
szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapaszta-
lataira irányul.

Főbb ismeretkörök: a coaching elméleti megközelítése, 
módszertana; vezetéselmélet, vezetésmódszertan; coa-
ching modellek; egyéni esetfeldolgozás; a hivatássze-
mélyiség önmenedzselése.
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A KRE RÉSZISMERETI KÉPZÉSEINEK RÖVID ISMERTETÉSE

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (angol)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (magyar)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzés (német)

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 100 000 Ft/félév
A felvétel feltételei: bármilyen alap-, illetve mesterképzésben, vagy 
régi típusú főiskolai, illetve egyetemi képzésben szerzett végzett-
ség és szakképzettség; idegen nyelvi részismereti képzés esetén a képzéshez az adott idegen 
nyelvből államilag elismert felsőfokú komplex („C” típusú) nyelvvizsga.
A részismeretek megszerzésére irányuló képzések célja, hogy azok a tanári vagy diszciplináris 
mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való je-
lentkezés benyújtásához hiányzik az 50 kreditértékű mellékszakos kreditcsomagjuk, különböző 
képzések keretében megszerezhessék azt. A részismereti képzés elvégzésével tehát lehetőség 
nyílik egy újabb tanári szakképzettség megszerzésére. Figyelem! A 277/1997. (XII. 22.) Kor-
mányrendelet szerint a pedagógus-továbbképzés teljesíthető részismeret megszerzésére irá-
nyuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirattal!

Főbb ismeretkörök: Angol részismereti képzés: angol nyelv, nyelvészet és irodalom; észak-ame-
rikai irodalom; brit és észak-amerikai történelem és kultúra; Magyar részismereti képzés: ma-
gyar nyelvészet (leíró grammatika, nyelvtörténet stb.), a magyar irodalom különböző korszakai, 
irodalomelmélet; Német részismereti képzés: német nyelv, nyelvészet és irodalom.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (Nagykőrös)

Választható területei: preventív-korrektív pedagógiai pszichológia, iskolai szabadidős progra-
mok szervezési feladatai, a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és 
gyakorlati kérdései az iskolában, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.
A képzés célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismere-
tek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorló pedagó-
gusok gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során felkészülnek a pedagó-
gus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 100 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség: 

 § alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, kon-
duktor, gyógypedagógus; 

 § tanári oklevél.
Főbb ismeretkörök: kötelező ismeretkörök: közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési-okta-
tási intézmény mint szervezet, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, pedagógus a neve-
lési-oktatási intézmény szervezetében, speciális nevelési feladatok; választható ismeretkörök: 
preventív-korrektív pedagógiai pszichológia, iskolai szabadidős programok szervezési felada-
tai, a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az 
iskolában, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.
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Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák  
pedagógiai alkalmazásába pedagógus-továbbképzés (TERVEZETT ÚJ KÉPZÉS)

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplo-
mások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek va-
lamint az irodalom integratív szemléletű oktatására. 

Főbb ismeretkörök: alapfogalmak, művészetterápiák, biblioterápia, írásterápia, olvasásterá-
pia, poetry therapy, meseterápia.
Képzési idő: 60 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 60 000 Ft/fő (az útiköltséget és szállásdíjat nem 
tartalmazza.)

Multikulturális nevelés  
- roma gyermekek az iskolában pedagógus-továbbképzés (TERVEZETT ÚJ KÉPZÉS)

A pedagógus továbbképzés célja, hogy a roma gyermekekkel foglalkozó pedagógusok útmuta-
tót kapjanak a mindennapi nehézségek, konfliktusok megoldására. A képzés elsősorban gya-
korlatorientált, magában foglalja a terepmunkát, kiscsoportos megbeszéléseket, tréningeket, 
amelyek gyakorlati példák megismerésével és elemzésével segítik a résztvevőket az önvizsgá-
lat és önnevelés folyamatában. 

A továbbképzést sok gyakorlat, terepmunka jellemzi. 

Főbb ismeretkörök: Multikulturális társadalom; Roma gyermekek az iskolában; Szegregá-
ció-integráció kérdései; Konfliktus és konfliktuskezelés, konfliktus-megoldási stratégiák; Elő-
ítéleteket leépítő, illetve gyengítő nevelési módszerek az iskolában; Tanári önreflexió fejlesztése
Képzési idő: 30 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 30 000 Ft (az útiköltséget és szállásdíjat nem 
tartalmazza.)

A KRE ÉS AZ RPI TANFOLYAMI KÉPZÉSEINEK RÖVID ISMERTETÉSE 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése pedagógus-továbbképzés

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplo-
mások (gyógypedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő, sza-
badidő-szervező stb.) felkészítése a 2013 őszén indult új, NAT szerinti munkára a családi életre 
nevelés területén. A képzés 40 pontot ad a kötelező továbbképzés keretében.

A képzés nyolc témakörében módszertani és elméleti jártasságot nyújtunk a résztvevőknek: 
 § Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés
 § Önismeret és érzelmi intelligencia
 § Jellem és értékrend
 § A család működése
 § Változások és veszteségek kezelése a családban

 § Nemiség, párkapcsolat, szexualitás
 § Veszélyek és devianciák
 § Elméleti és módszertani összefoglaló

Képzési idő: 40 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában in-
dul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben:  
40 000 Ft/fő (az útiköltséget és szállásdíjat nem tartal-
mazza.)
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Vizuális kultúra, vizuális nevelés pedagógus-továbbképzés (TERVEZETT ÚJ KÉPZÉS)

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb dip-
lomások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti vizuális kultúra, vizuális nevelés egyes 
területeinek oktatására.

A képzés saját élmény alapján, gyakorlati hangsúlyokkal ismerteti meg a hallgatókat a külön-
böző kulturális hagyományok átadásának módjaival.

Főbb ismeretkörök: 1. A vizuális jelrendszerek kulturális 
antropológiai kontextusban (művészetantropológiai val-
lásantropológiai, ökológiai és környezetantropológiai kon-
textusok). 2. Személyközpontú, tárgyközpontú, látványköz-
pontú, élményközpontú vizuális nevelés, művészetalapú 
tanulás, iskola, kutatás (arts based school, arts based 
research) 3. Módszertani kérdések (keret, légkör, feladat, 
reflexió, kompetencia, épített környezet) 4. Különböző 
szakterületek eredményeinek elemzése 5. „Tárgy- és kör-
nyezetkultúra”, képzőművészet és kifejezés 6. Médiumok: 
 színházi, fotó-, film- és médiaelemzések, reklám. 
Képzési idő: 60 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 60 000 Ft (az útiköltséget és szállásdíjat nem 
tartalmazza.)

Művészetpedagógia pedagógus-továbbképzés (TERVEZETT ÚJ KÉPZÉS)

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplo-
mások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek ok-
tatására, különös tekintettel a vizuális kultúrára.

Főbb ismeretkörök: gyermekközpontú és személyközpontú művészetpedagógia, integratív 
módszertani kérdések, vizuális kultúra, kortárs vizuális művészetpedagógia, a művészetalapú 
segítés jó gyakorlatai, projektív vizuális feladatok pedagógiai és terápiás alkalmazása, képes-
ségmérés és pszichodiagnosztika
Képzési idő: 30 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 30 000 Ft (az útiköltséget és szállásdíjat nem 
tartalmazza.)
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Iskolatitkári képzés 

A tanfolyam nemcsak a leggyakrabban használt adatbázisok, jelentések használatát mélyíti el 
az oktatási hatósági munkát ellátó szakemberek tanács- és tapasztalatátadásával, hanem a 
mindennapi munkát megkönnyítő szakmai kapcsolatok kialakulását is segíti. A tematika végső 
kialakítása gyakorló iskolatitkárok tanácsai alapján történt, különös figyelmet szentelve a meg-
újuló köznevelési rendszer elvárásainak. 

Képzési idő: 60 óra 
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 56 000 Ft, református köznevelési intézmények 
alkalmazottainak 48 000 Ft.

Pedagógiai asszisztens képzés 

A képzés célja: A hallgató legyen képes a nevelési intézmény tevékenységébe, oktatási-nevelé-
si feladataiba napi tevékenységi szinten bekapcsolódni, kollégáival együttműködni. A hallgató 
a megértés szintjén ismerje meg a nevelés folyamatát, alapvető jellemzőit, módszereit. Kapjon 
betekintést és gyakorlati tapasztalataival vesse össze az óvodás és kisiskolás korú gyermek, 
tanuló pszichés jellemzőit. Ismerje fel és gyakorlati tapasztalataival vesse össze a különböző 
tevékenységekben (gondozás, mozgásos játék, kézműves foglalkozások) rejlő nevelési lehe-
tőségeket, ismerje ezek alapvető szervezési módszereit. Ismerje fel az egyes tevékenységek 
szervezésében, irányításában, értékelésében a pedagógiai asszisztens kompetenciáját.
Képzési idő: 60 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 56 000 Ft, református köznevelési intézmények 
alkalmazottainak 48 000 Ft.

HITTUDOMÁNYI KAR

60 ÓRÁS Erkölcstan továbbképzés pedagógusok számára

Általános iskolai pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettség-
gel rendelkező tanárok számára etika tantárgy oktatására jogosultságot adó pedagógus to-
vábbképzés a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 98. § (6) bekezdése alapján. Az oktatás 
hat nagy tárgyköre: A filozófiai etika alapjai és rövid története, különös tekintettel a keresztyén 
etikai rendszerekre; Bibliai etika és antropológia; Szociál- és gazdaságetikai kérdések; Devian-
ciák, magatartás¬problémák, krízishelyzetek – etikai válaszok; Protestáns család-, házasság- 
és szexuáletika; Az etikatanítás didaktikája és módszertana. 

A pedagógus továbbképzés államilag elismert tanúsítvánnyal zárul.

Képzési idő: 60 óra 
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 60 000 Ft/fő (az útiköltsé-
get és szállásdíjat nem tartalmazza.)
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Élményt adó hitre nevelés 

Aki pedagógusként, szülőként egy református egyházközséghez kapcsolódik, gyakran részt 
vesz a gyermekek közötti szolgálatban. A pedagógiai ötlettár azonban hamar kiürül, és nem is 
mindig használható minden jól a hitre neveléshez. Hogyan lehet kreatívan imádságra bátorí-
tani egy gyermeket vagy éppen fiatalt? Mi segít élvezetesen átélni egy bibliai történetet? Ilyen 
és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ, miközben mind a 16, mind a 40 órás képzés 
élménypedagógiai, drámapedagógiai, játékos ötleteket sorakoztat fel, melyek a mindennapi 
gyakorlatban is jól használhatóak. 

Képzési idő: 16 óra, 40 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben:  
16 órás képzés: 8 500 Ft/fő, 40 órás képzés 25 000 Ft/fő.

Portfólió segítő belső szakember képzés köznevelési intézményekben 

A képzés célja: A köznevelési intézményekben a pedagógus portfóliók szerkesztését, feltölté-
sét segítő, magas szintű IKT-tudással rendelkező szakemberek felkészítése a portfólió készítés 
gyakorlati feladataira, ide értve a jogi, pedagógiai szakmai, informatikai és eljárásrendi tanács-
adást is. 
Képzési idő: 12 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 18 000 Ft, református köznevelési intézmények 
alkalmazottainak 12 000 Ft.

Gyülekezeti gyermekmunkás-segítő képzés (40 órás képzés) 

A hitre nevelésben, gyermekek közötti szolgálatban nemcsak lelkész és hittanoktató, de egy 
hívő lelkületű pedagógus, szülő is részt vehet. Hogyan és milyen módon kezdjen neki? Melyek 
a legfontosabb pontok, lehetőségek egy-egy korosztály megszólításában? Hogyan segíthetjük a 
ránk bízott gyermekek és fiatalok Istenhez való kapcsolódását? A képzés tematikája egyszerre 
ötvözi magában a biblikus és modern valláspedagógián alapuló elméletet, az életközi gyakorla-
tot és a református keresztyén szemléletmódot.

Képzési idő: 40 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 400 000 Ft/képzés (25 fő) vagy 25 000 Ft/fő.
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Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 220 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, gazda-
ságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, művészet, jogi, közigazgatási, rendészeti és kato-
nai képzési területek szakjain legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: közgazdasági és szakpolitikai alapozó ismeretek, értékelések és hatás-
vizsgálatok módszertana, EU-s és hazai fejlesztéspolitikai ismeretek.

Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indításának célja felké-
szült szakemberek elméleti és gyakorlati tudást adó képzése. A gazdaságdiplomáciai szakta-
nácsadó szakirányú továbbképzésen végzettek képesek aktívan és eredményesen részt venni 
Magyarország külgazdasági pozíciójának előmozdításában itthoni és külföldi szakmai tevé-
kenységük során.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 200 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, gazda-
ságtudo-mányok, műszaki, pedagógusképzés, művészet, jogi, közigazgatási, rendészeti és ka-
tonai képzési területek szakjain legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: makrogazdasági és külgazdasági alapozó ismeretek, európai uniós isme-
retek, szakdiplomáciai ismeretek, Magyarország külgazdaság-politikájával és külgazdaság-po-
litikai intézményrendszerével kapcsolatos szakismeretek.

A KRE TOVÁBBI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEI

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézményekben az 
igazságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenységek ellátása során szakmailag 
felkészülten lássák el a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifi-
kus feladatokat.

Képzési idő: 3 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 160 000 Ft/félév 
(1-2. félév), 3. félévben: 50 000 Ft
A felvétel feltételei: jogi képzési területen osztatlan képzésben 
szerzett végzettség és jogász szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: kriminalisztikai alapozó ismeretek, krimi-
náltaktikai és krimináltechnikai szakismeretek.

Európai uniós programtervező és –értékelő szakirányú továbbképzési szak

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy vezetőként vagy önálló szakmai munkát 
végző beosztottként közreműködjenek a központi közigazgatás vagy más állami, helyi önkor-
mányzati intézmények EU-s társfinanszírozású fejlesztési programjainak tervezésében, irányí-
tásában és értékelésében; közintézmények, nonprofit szervezetek és profitorientált vállalkozá-
sok projektjeinek megvalósításában.
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Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi 
kapcsolatok működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek átadása, 
a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő tevékenységek általánosan alkalmazható 
gyakorlati szempontjainak, illetve céljainak, valamint megvalósítási formáinak elsajátíttatása, 
valamint a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges értel-
mezési és működési keretek megismertetése.

Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 200 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: Bármely képzési területen szerzett alapfo-
kozat és szakképzettség, valamint egy idegen nyelvből legalább 
középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, 
illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megléte.
Főbb ismeretkörök: külügyi igazgatási, jogi és diplomáciai alapo-
zó ismeretek, európai uniós és regionális politikai szakismeretek.

Infokommunikációs szakjogász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan infokommunikációs szakjogászok képzése, akik jogi szakképzettségükhöz 
az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő, a – társadalomtudományi, műszaki, gazda-
sági – társtudományok eredményeire is alapozott speciális jogi ismereteket szereznek.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 150 000 Ft/félév (1-3. félév), 4. félévben: 50 000 Ft 
A felvétel feltételei: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség.
Főbb ismeretkörök: bevezető kurzusok alap modul, informatikai jog modul, távközlési jogmo-
dul, médiajog modul, a záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek.

Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak

A jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzés célja, hogy a teológus-lelkész oklevél-
lel rendelkező, lelkészi szolgálatban álló szakemberek számára jogi ismeretek megszerzését 
biztosítsa, amelyek birtokában képesek az eredményesebb lelkészi és egyéb segítői feladatok 
ellátására. 

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 40 000 Ft/félév . A 4. félévben a képzés résztve-
vői 50%-os támogatást kapnak, így abban a félévben a fizetendő önköltség mértéke: 20 000 Ft.
A felvétel feltételei: hitéleti képzési területen teológia szakon szerzett alapfokozat vagy teológia, 
teológus-lelkész főiskolai szakon szerzett oklevél.

Főbb ismeretkörök: jogi és közjogi alapismeretek, polgári és munkajogi alapismeretek, bünte-
tőjogi alapismeretek, szakigazgatás, egyéb, kiegészítő szakismeretek.
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 § angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” 

végzettség;
 § egyéb felsőfokú végzettség és felsőfokú komplex típusú angol/francia/holland/japán/

kínai/német államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által 
elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelv-
vizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott 
nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Ni-
hongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga esetén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, 
az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), 

 valamint
 § alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 
 § sikeres szóbeli és írásbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés idegen nyelven, próba-

fordítás).
Főbb ismeretkörök: bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és 
társadalomtudományi szakfordítás; műfordítás.

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalom-
tudományi szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland,  
japán, kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési szak

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú böl-
csészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag 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 vo-
natkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében.

Képzési idő: 3 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 120 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalom-
tudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, 
francia, holland, japán, kínai, német nyelv) szakirányú továbbképzési szak

A képzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú böl-
csészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag 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 vo-
natkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében.

Képzési idő: 4 félév
Meghirdetett munkarend: levelező
 A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke a 2014/2015. tanévben: 120 000 Ft/félév 
A felvétel feltételei: az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:

 §  alapfokozat és anglisztika alapszakos bölcsész (angol 
szakirány) szakképzettség vagy romanisztika, francia 
alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germaniszti-
ka, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzett-
ség vagy germanisztika, német alapszakos bölcsész 
szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetisé-
gi alapszakos bölcsész szakképzettség vagy keleti nyel-
vek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 
szakképzettség vagy keleti nyelvek és kultúrák alap-
szakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség;

 §  legalább főiskolai szintű angol/francia/holland/ja-
pán/kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy 
tanári oklevél;
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IDEGENYELV-OKTATÁS A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMEN

Az Egyetem biztosítja a hallgatók számára az általános és szaknyelvi idegennyelv-oktatást.

Az Idegen Nyelvi Lektorátus és Vizsgaközpont székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 4. A Lekto-
rátus egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert nyelv-
vizsgát lehet tenni.

A Lektorátus általános nyelvoktatás keretében angol, finn, francia, kínai, olasz, orosz, német, 
norvég és spanyol, illetve igény esetén más nyelvet is tanít kezdő és haladó szinten.

Minden Kar hallgatója felveheti az általános nyelvi órákat, bekapcsolódhat más Kar nyelv-
óráiba is.

8-16 fő közötti csoportokat indítunk, nyelvi laborunk az idegen nyelvet tanulók rendelkezé-
sére áll.

Az általános nyelvórák jelenlegi – rendkívül kedvezményes – díja félévenként 5 000 Ft.

A THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpontban 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 biztosítunk.

További információ:

 § www.kre.hu/inyl

 § www.theolingua.hu

 §  alapfokozat és anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség vagy 
romanisztika, francia alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, néder-
landisztika alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német alapszakos 
bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész 
szakképzettség vagy keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 
szakképzettség vagy keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon 
szakképzettség;

 §  legalább főiskolai szintű angol/francia/holland/japán/
kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári ok-
levél;

 §  angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen 
szerzett legalább „bachelor” végzettség;

 §  egyéb felsőfokú végzettség és felsőfokú komplex típusú 
angol/francia/holland/japán/kínai/német államilag elis-
mert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény 
által elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv válasz-
tása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat 
Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény ál-
tal elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása 
esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nór-
joku Siken) N2 (régi típusú vizsga esetén 2 kjú) szintje 
(illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott 
nyelvvizsga), 

 valamint
 §  alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 
 §  sikeres szóbeli és írásbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés idegen nyelven, próba-

fordítás).
Főbb ismeretkörök: bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és 
társadalomtudományi szakfordítás; műfordítás.
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JELENTKEZÉS A KRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEIRE ÉS TANFOLYAMI KÉPZÉSEIRE

A KRE szakirányú továbbképzéseinek jelentkezési feltételeiről, a jelentkezés módjáról a  
www.kre.hu/felveteli oldalon a Képzéseink menüpont alatt talál pontos információkat. Képzé-
seinkkel kapcsolatban munkatársaink az alábbi elérhetőségeken adnak felvilágosítást:

Állam- és Jogtudományi Kar
H-1042 Budapest, Viola u. 2–4.
Tel.: +36 1 370 8601
Fax: +36 1 370 8601/109-es mellék
E-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/ajk

Bölcsészettudományi Kar
H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: +36 1 483 2900
Fax: +36 1 483 2905
E-mail:  dekan.btk@kre.hu 

dekanititkarsag.btk@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/btk

Hittudományi Kar
H-1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: +36 1 218 0266
Fax: +36 1 217 2403
E-mail: dekani.hivvez.htk@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/htk

Tanítóképző Főiskolai Kar
H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Tel.: +36 53 350 885
Fax: +36 53 351 393
E-mail: tfk.tanoszt@kre.hu 
Honlap: www.kre.hu/tfk

A Református Pedagógiai Intézet képzéseivel 
kapcsolatban munkatársaink az alábbi elér-
hetőségeken adnak felvilágosítást:

Református Pedagógiai Intézet
központi telephely:  
H-1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Tel.: +36 1 351 9842
Fax: +36 1 351 9842
E-mail: refpedi@reformatus.hu  
Honlap: www.refpedi.hu


