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A szak megnevezése: Református közösségszervező alapszak
Tagozat: Nappali /Levelező
A képzés típusa: alapképzés
A végzettség szintje: Alapszak (Bachelor), BA
Szakképzettség: Református közösségszervező / Reformed Community’s Organizer
Képzési terület hittudomány
A szak képzési célja: Olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk 

tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szer-
vezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális köz-
életben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turiszti-
ka) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális felada-
tok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek 
lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyez-
kedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában 
folytassák.

Képzési idő: Alap: 6 félév Finanszírozott: 8 félév 
 A felkínált tanórák (kontaktórák) száma:

nappali tagozaton 1815 óra 
levelező tagozaton 564 óra

Kredites követelmények: Összesen: 180 kredit
Kötelező tantárgyak: 31 kredit alapozó ismeretek, 99 kredit szakmai 
törzsanyag (ebből 15 kredit szakdolgozat). 
Kötelezően választható tantárgyak: 35 kredit specializáció 
Szabadon választható tantárgyak: 15 kredit.

Kredit nélküli követel-
mények 

A diplomakiadás feltétele egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A szakmai gyakorlat idő-
tartama és jellege: 

A választott specializációtól függően az 5. és 6. félévben 30-30 óra egy-
házi művelődésszervező gyakorlat vagy roma közösségszervező gyakor-
lat vagy egyházzenei gyakorlat vagy diakóniai gyakorlat. 

Szigorlatok: RKS01 A keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat
RKS02 Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat 

Záróvizsga: A záróvizsga részei:
– Az elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; 
– Szóbeli vizsga: A specializációs modulok 23 kreditértékű tanegységei-
ből összeállított komplex tételsor. 
– A záróvizsga osztályzatát a szakdolgozat érdemjegyének és a szóbeli 
vizsga eredményének számtani átlaga adja. 
 
Az oklevél minősítését: 

- A keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat érdemje-
gye 

- Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat érdemjegye 
- A specializáció gyakorlati érdemjegye 
- Záróvizsga érdemjegye

Szakdolgozat A szakdolgozat megírása a SRTA tanszékei által kitűzött témakörökből 
szabadon választható. Terjedelme: 40–50 oldal. Értéke: 15 kredit. 


