A tanári pályaalkalmassági vizsgálat elemei

A tanárképzésre jelentkezők a felvételi eljárás keretében pályaalkalmassági vizsgálaton
vesznek részt. A pályaalkalmassági vizsgálat célja a jelölttel való személyes találkozás
során a jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, kommunikációs készségéről
való tájékozódás.
1. A pályaalkalmassági vizsgálaton az előzőleg megküldött motivációs levél alapján
beszélgetés zajlik a jelentkezővel motivációjáról, terveiről, a tanári – vallástanári
pályával kapcsolatos elképzeléseiről.
Kérjük a motivációs levelét 2020. február 15-ig töltse fel az e-felvételi felületre!
2. Egy pedagógiai szituáció elemzése, melynek során a felvételiző szabadon választhat az
alábbi feladattípusok közül:
A) egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése,
véleményezése,
B) beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a
nevelési szempontok kiemelésével.
Abban az esetben, ha a felvételiző az A) feladattípust választja, a beszélgetés a
honlapunkon márciusban megjelenő pedagógiai esetleírások alapján zajlik. Szabadon
választhat közülük, majd a kiválasztott egyetlen esetről folytat kötetlen beszélgetést a
bizottsággal. Az esetleírások értékeléséhez, véleményezéséhez bemutatunk különböző
szempontokat is, de természetesen minden felvételiző a saját elképzelése alapján alkothat
véleményt az általa választott esetről.
Amennyiben a felvételiző a B) feladattípust választja, bármilyen saját
olvasmányélményéről beszámolhat, de válogathat az általunk megadott és a honlapunkon
közzétett olvasmányok közül is. Ily módon nincs kötelezően elolvasandó szöveg, és nincs
kötelező tartalmi vagy formai követelménye sem az olvasmányról való beszámolónak.
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat 3-5 fős bizottság előtt zajlik, kb. 15-20 perc
időkeretben. A bizottság tagjai a felsőoktatási intézmény oktatói, pedagógiai,
pszichológiai, szakmódszertani szakemberei. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye
„alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet. A vizsgálat eredményéről május 29-ig minden
jelentkezőt írásban értesítünk.
Aki nem jelenik meg a pályaalkalmassági vizsgálaton, illetve „nem alkalmas” minősítést
kap, az nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a hittanár-nevelőtanár szakpár esetén a
pályaalkalmasságot külön hitéleti alkalmassági eljárásban is vizsgáljuk. A szakpárra való
felvételhez mindkét alkalmassági vizsgálaton „alkalmas” minősítés szükséges.
Amennyiben a hitéleti alkalmassági eljárásban „nem alkalmas” minősítést kap a
jelentkező, de a tanári alkalmassági vizsgálaton „alkalmas” a minősítése, akkor a hittanárnevelőtanár szakkal együtt megjelölt szakpárra nem nyerhet felvételt, de az esetleg más
megjelölt (nem hitéleti) tanári szakra felvételt nyerhet.

A pályaalkalmassági vizsgálat egy kétnapos eljárás keretében zajlik, melynek időpontja:
2020. május 18-19. Az alkalmassági eljárás díja 4 000 forint, melyet az intézménynek
kell átutalni. Az alkalmassági eljárás pontos beosztásáról, helyszínéről minden érintett
jelentkezőt írásban értesítünk április 30-ig.
Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjék magával hozni:
• személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolvány,
útlevél vagy új típusú vezetői engedély),
• a vizsgadíj átutalását igazoló bizonylat.
3. Az új követelmények szerint minden tanár szakra felvételizőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy „nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak
folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányai során folytatandó egy
éves szakmai gyakorlatát is. Tudomásul veszi, hogy tanulmányai ideje alatt egészségi
állapotában bekövetkezett változás esetén az intézmény kötelezheti foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálatra”. A felvételiző ezt a nyilatkozatot a
pályaalkalmassági vizsgálat keretében teszi meg, erről előzetes igazolást vagy más
dokumentumot hoznia nem kell.
Mivel választott szakjainak egyike, a hittanár-nevelőtanár szak, hitéleti szak, ezért kérjük,
hogy február 28-ig közvetlenül a Tanulmányi osztály címére küldje el a református
konfirmációjának igazolását, a lelkészi ajánlást (amennyiben egyházi fenntartású
iskolában érettségizik, vallástanári ajánlást is kérünk) és az önéletrajzát. Ezek nélkül nem
vehet részt az alkalmassági eljárásban.
Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Tanulmányi osztály
munkatársaihoz.
DRHE Tanulmányi osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
+36 52/518-515
felveteli@drhe.hu

Hitéleti szakok alkalmassági eljárása

Az alábbi hitéleti szakokra jelentkezők a felvételi eljárás keretében alkalmassági vizsgán
vesznek részt:
• református teológia szak,
• teológia szak lelkész szakirány,
• hittanár-nevelőtanár szak vagy szakpáros képzés,
• katekéta-lelkipásztori munkatárs szak,
• református kántor szak.
A pályaalkalmassági vizsgán a felkért oktatók szóbeli, egyéni meghallgatás keretében
felmérik a jelentkezők
• beszédtechnikáját,
• énekhangját, zenei hallását.
Kántor szak esetében még
• hangszerjátékát: két szabadon választott művet kell bemutatni billentyűs
hangszeren (kottából)
• református énekeskönyvi énekanyag ismeretét: a Református énekeskönyv tíz
választott éneke első versszakkal kotta nélkül, a többi versszak kottából.
Csoportos írásbeli felmérő keretében a jelentkező
• helyesírását,
• írásbeli kifejezőkészségét vizsgálják.
Ezt követően a Felvételi Bizottság egyéni elbeszélgetés keretében felméri a jelentkező
• református egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatát,
• egyházismeretét,
• református hitvallásos elkötelezettségét,
• szóbeli kifejezőkészségét,
• pályaalkalmasságát.
A Bizottság ezután dönt a jelölt alkalmasságáról „alkalmas” vagy „nem alkalmas”
minősítéssel.
Az a jelentkező, aki a hitéleti alkalmassági vizsgán „nem alkalmas” minősítést kapott, az
adott évben a DRHE hitéleti szakjaira nem nyerhet felvételt.
Az alkalmassági vizsgát minden felvételi eljárás során meg kell ismételni.
A hitéleti pályaalkalmassági vizsga egy kétnapos alkalmassági eljárás keretében zajlik,
melynek időpontja: 2019. május 20-21. Az alkalmassági eljárás pontos beosztásáról,
helyszínéről minden érintett jelentkezőt írásban értesítünk április 30-ig.
Kérjük, hogy személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt szíveskedjék magával
hozni!
Az alkalmassági vizsga eredményéről május 31-ig minden jelentkezőt írásban értesítünk.

