A jelentkező neve: ____________________________________
JELENTKEZÉSI LAP
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem MA szakjaira jelentkezők részére
1. Felvételemet kérem az alábbi szakra/szakokra:
 vallás- és nevelőtanár (osztatlan MA, 2 félév, levelező)
(teológia szakon végzetteknek)
 vallás- és nevelőtanár (osztatlan MA, 4 félév, levelező)
(egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség
birtokában)
 vallás- és nevelőtanár (osztatlan MA, 5 félév, levelező)
(tanító szakképzettség birtokában)

2. Jelentkező személyi adatai:
Név: ...............................................................................................................................
Születési név: ..................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Állandó lakcím: _______________________________________________________
ország
megye
_____________________________________________________________________
ir. szám,
város, község
utca
házszám
Állampolgársága: ............................................................................................................
Értesítési cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel):...................................................
........................................................................................................................................
Elérhetőségek:
Telefonszám: ................................................ e-mail cím: ..............................................

3. Jelentkező egyházi kapcsolata
Melyik egyház és gyülekezet tagja: ................................................................................
........................................................................................................................................
Református konfirmációjának helye, időpontja: ............................................................
........................................................................................................................................

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

 igen

 nem

oklevelet szerzett:

 igen

 nem

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

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

Szint

Típus

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

 igen

 nem

Halmozottan hátrányos helyzetű (igazolás alapján):

 igen

Fogyatékossággal élő (igazolás alapján):

 nem

 igen

 nem

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

 igen

 nem

A gyermekgondozási ellátás típusa: ........................................................................

Kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:
-

saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
azok számára, akik nem a felvételi eljárás évében szereztek oklevelet, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
református konfirmációról szóló igazolás,
református egyháztagságának igazolása,
a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi
érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánlólevele),
a jelentkezési díj (3000,-Ft) befizetését igazoló dokumentum*,
a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
egyháztagságának igazolása,
előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
korábban szerzett diploma másolata.

* A jelentkezési díjat átutalással kérjük fizetni az alábbi számlaszámra: DRHE, 11738008-21475740 (a
megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: hitéleti jelentkezi díj + a jelentkező neve)

Kelt: ________________________________

____________________________________
a jelentkező aláírása

