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Az rendszerváltás után az egyházi hittudományi képzések sokáig elsősorban lel-
kész, illetve pap utánpótlásra orientáltak maradtak. Csak lassan fektettek nagyobb 
energiákat saját teológiai kutatásba.  Ennek része volt az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem is. Persze ennek különös sajátossága van, mivel nem csak egykarú egye-
temről van szó, hanem egyedüli evangélikus teológiai képzésről Magyarországon. 
Ezt a hiányt pedig gyorsan sikerült orvosolni egyre több nemzetközi kapcsolattal. 
A Doktori Iskola létrehozásával változtak a hangsúlyok. A képzési feladatok mellé 
követelményé vált a kutatás is, mind a tanárok mind a PhD hallgatók részére. A taná-
rok számára ez részben felüdülést jelentett, mert az, ami addig inkább más feladatok 
mellett zajlott, most önálló súlypontot kapott, ami lehetővé tette a munkabeosztás 
más rendszerét. Ennek hatására érezhetően erősödött a tudományos kutatás, amit 
nem csak a folyamatosan növekvő publikációk száma – belföldön és külföldön 
egyaránt – mutat, hanem az oktatók és a doktoranduszok aktív együttműködése 
különböző konferenciákon, belföldön és külföldön. Az interdiszciplináris nyitás 
más szakok felé egyre nagyobb érdeklődésre talál mindkét oldalról; a teológiát és 
más szakokat, legyen ez például irodalomtudomány, történelem, közgazdaság, 
bioetika, pszichológia, fi lozófi a, lehet említeni.

Az EHE Doktori Iskolájába évente átlagosan 2-3 fő nyer felvételt. 2003 óta 19 
doktorandusz szerzett doktori fokozatot. A tendencia jó irányba mutat. Jelentkezni 
lehet hittudományi végzettséggel, illetve vallástudományi MA-val. Az EHE Doktori 
Iskolája nyitott nem evangélikusok előtt is tanításban és tanulásban egyaránt. Sőt,  
inspirálónak is tekinthető ez a nyitottság.

A Doktori Iskola tematikailag „A Biblia és hatástörténete napjainkig” című 
program alatt fut. A kurzuskínálat nem rendszeres, hanem a kis létszámra nézve 
a mindenkori doktoranduszok igényét fi gyelembe véve félévente a következő 
témakörökből áll össze: 

Egyháztörténet:
1. Antijudaizmus és zsidómisszió az évszázadokon keresztül; 2. Középkor és 

spiritualitás; 3. Protestáns irodalom és kulturális intézmények a 16-17. században; 
4. Koraújkori hálózatosodás: peregrináció, emigráció, külmisszió; 5. Újkori meg-
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újulási mozgalmak: pietizmus, belmisszió, ébredés; 6. Diktatúrák szorításában: 
ellenállás és alkalmazkodás között

Gyakorlati teológia
1. Megújulási törekvések a modern homiletikában; 2. A life long learning mint 

kihívás és a valláspedagógia refl exiói; 3. Igehirdetés és tanítás a rendszeres és a 
gyakorlati teológia metszéspontjában; 4. Vezetési modellek és a gyülekezetépítés; 
5. A lelkigondozói irányzatok összehasonlító elemzése; 6. Az egyház küldetésének 
(misszió) mai értelmezése és társadalmi beágyazottsága

Ószövetség:
1. Hermeneutika; 2. Újabb módszertani kérdések; 3. Régészet és ókortörténet; 

4. Etika; 5. Hatástörténetet; 6. Ószövetségi teológiai témák szűkebb értelemben
Újszövetség:
1. Az Újszövetség korának életvilága; 2. Újszövetség és hermeneutika; 3. Új-

szövetség és kultúrakutatás; 4. Újszövetség és etika; 5. A Jézus-mozgalom társa-
dalomtörténete; 6. Társadalomtudományok és Újszövetség

Rendszeres teológia:
1. A teológia megalapozásának (kiindulópontjának) kérdése a legújabb korban
(vallás, kinyilatkoztatás, Szentírás) [prolegomena]; 2. Az evangélium (a meg-

igazulásról szóló tan) a ma embere számára [krisztológia, szótériológia]; 3. Az 
egyház fogalma, tekintettel a ma társadalmára és az ökumenikus párbeszédre 
[ekkléziológia, egyháztan]; 4. A reformátori teológia hangja az ökumenikus pár-
beszédben [az evangélikus teológia sajátosságai]

5. Az ökumenikus dialógusok eredményei, recepciója és kérdései [ökumené]; 
6. Keresztyén etika a globalizáció és pluralizmus világában [etika]

Vallástudomány:
1. Vallásfenomenológia; 2. Vallásfi lozófi a; 3. Vallások közötti párbeszéd; 4. 

Iszlám; 5. Keleti vallások; 6. Ökumené (lásd: Rendszeres teológia)
A kurzuskínálat az évek során egyre sokszínűbb lett, ez részben belföldi és 

külföldi vendégoktatóknak köszönthető. A kínált témák is tükrözik, hogy az EHE 
doktoranduszainak nagy része aktív lelkészi szolgálatból jön és ebbe is tér vissza, 
illetve a PhD hallgatói években sem hagy fel a lelkészi feladatokkal. Így párosul 
az egyház igénye a teológiai tudomány igényeivel. 

Az EHE Doktori Iskolája kapcsolatot ápol főleg a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi és Bölcsészettudományi Karával, amellyel az EHE közösen alapí-
totta és tartja fenn a Hermeneutikai Kutató Intézetet, és a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemmel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK egyes 
tanszékeivel, illetve tanszékcsoportjaival, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karával, valamint az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemmel 
szintén van munkakapcsolatunk oktatásban, vizsgáztatásban, kutatásban.
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A DI és az egyetem folyamatosan támogatta és támogatja a doktoranduszok 
külföldi tanulmányútjait, részben az Erasmus program keretében, részben bilaterális 
kapcsolatok révén. Ezek a tanulmányutak külföldi doktori képzésben való féléves 
vagy éves részvételt tettek lehetővé, ezen túlmenően idegen nyelven történő kon-
zultációs lehetőségre és jobban felszerelt könyvtárak használatára adtak alkalmat. 
Alkalmanként a DI anyagi segítséget nyújt a PhD hallgatók külföldi konferenciákon 
való részvételéhez. Ezek a lehetőségek segítenek abban, hogy a doktoranduszaink 
egyre jobban bekerüljenek a tudományos vérkeringésbe és találjanak egyensúlyt 
az egyházi és a tudományos kihívások között.
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