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Tisztelt Leendő Hallgatók!
Kedves Fiatalok!

Önök a Debreceni Egyetem, hazánk egyik legkiemel-
kedőbb, legnépszerűbb, nemzetközileg is elismert 
intézményének képzési kínálatát tartalmazó kiadvá-
nyát tartják a kezükben. Megtudhatják belőle, hogy 
milyen szakokon, milyen szakirányokon tanulhatnak, 
hol tudnak végzést követően elhelyezkedni, milyen 
gyakorlati lehetőségek vannak az adott szakon vagy 
milyen külföldi részképzésre, tapasztalatcserére van 
módjuk tanulmányaik során. Intézményünk fő cél-
ja, hogy hallgatóink kiválóan képzett szakemberek-
ké váljanak, piacképes diplomát, az egyetem alatt 
szakmai gyakorlatot szerezzenek. Az egyetemi évek 
életük egyik legszebb időszaka. Nem mindegy, hogy 
hol, milyen szellemi és fizikai környezetben töltik el 
azt. Az évszázados hagyományokat őrző patinás 
épületek mellett több új, modern, a képzés és tanu-
lás színvonalat biztosító oktatási, továbbá könyvtár 
épület szolgálja a hallgatóság kényelmét.
Debrecenben jó egyetemistának lenni. Nemcsak 
azért, mert Európa egyik legszebb campusán világ-
hírű oktatóktól tanulhatnak, vagy mert módjuk van 
bekapcsolódni az egyetemi tananyagon túlmutató 
tudományos kutatói tevékenységbe, hanem azért 
is, mert az egyetemvárosban családias a hangulat, 
pezsgő a diákélet, és mert a tanulás mellett spor-
tolásra, kikapcsolódásra, szórakozásra is számos 
módjuk akad.
A Debreceni Egyetem számtalan lehetőséget kínál a 
korszerű ismeretek elsajátítására, arra, hogy megta-
lálják hivatásukat, kipróbálják magukat több szakte-
rületen, elméletben és gyakorlatban egyaránt, hogy 

külföldi tapasztalatokat szerezzenek vagy ráleljenek 
életük párjára. Önökön múlik, hogyan élnek ezekkel 
a lehetőségekkel.
Remélem, kiadványunk segítséget nyújt a jó döntés-
hez és szeptemberben személyesen is találkozunk a 
tanévnyitó ünnepségen!

   Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
      rektor
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2016. szeptemberre meghirdetni kívánt alapképzési szakok

KAR Szak neve
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Igazságügyi igazgatási

Általános Orvostudományi Kar 
(ÁOK) Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

Andragógia
Anglisztika
Germanisztika - néderlandisztika szakirány
Germanisztika - német szakirány
Kommunikáció és médiatudomány
Magyar
Néprajz
Pedagógia
Politológia
Pszichológia
Romanisztika - francia szakirány
Romanisztika - olasz szakirány
Szabad bölcsészet
Szlavisztika - orosz szakirány
Szociális munka
Szociológia
Történelem

Egészségügyi Kar (EK)
Ápolás és betegellátás - ápoló szakirány
Ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány
Ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány
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KAR Szak neve

Egészségügyi Kar (EK)
Egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány
Egészségügyi szervező
Szociális munka

Gazdaságtudományi Kar (GTK)

Gazdálkodási és menedzsment
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Sportszervező
Turizmus-vendéglátás

Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar (GYFK)

Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus - nemzetiségi óvodapedagógus (cigány - roma) 
szakirány
Szociálpedagógia
Társadalmi tanulmányok

Informatikai Kar (IK)

Gazdaságinformatikus
Informatikus könyvtáros
Mérnök informatikus
Programtervező informatikus

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo-
mányi és Környezetgazdálkodási 

Kar (MÉK)

Állattenyésztő mérnöki
Élelmiszermérnöki
Kertészmérnöki
Környezetgazdálkodási agrármérnöki



8

KAR Szak neve

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo-
mányi és Környezetgazdálkodási 

Kar (MÉK)

Mezőgazdasági mérnöki

Növénytermesztő mérnöki

Természetvédelmi mérnöki

Vadgazda mérnöki

Műszaki Kar (MK)

Építészmérnöki

Építőmérnöki (magyar és angol nyelven)

Gépészmérnöki

Környezetmérnöki

Mechatronikai mérnök

Műszaki menedzser

Népegészségügyi Kar (NK)
Ápolás és betegellátás - gyógytornász szakirány
Egészségügyi gondozás és prevenció -  
népegészségügyi ellenőr szakirány

Természettudományi és  
Technológiai Kar (TTK)

Biológia

Biomérnöki

Fizika

Földrajz

Földtudományi

Kémia

Környezettan

Matematika

Vegyészmérnöki

Villamosmérnöki
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KAR Szak neve

Zeneművészeti Kar (ZK)

Alkotóművészet és muzikológia (zeneelmélet)
Alkotóművészet és muzikológia (zeneismeret)
Előadóművészet (egyházzene-kórusvezetés)
Előadóművészet (egyházzene-orgona)
Előadóművészet (klasszikus ének)
Előadóművészet (klasszikus fagott)
Előadóművészet (klasszikus furulya)
Előadóművészet (klasszikus fuvola)
Előadóművészet (klasszikus gitár)
Előadóművészet (klasszikus gordon)
Előadóművészet (klasszikus gordonka)
Előadóművészet (klasszikus harsona)
Előadóművészet (klasszikus hegedű)
Előadóművészet (klasszikus klarinét)
Előadóművészet (klasszikus kürt)
Előadóművészet (klasszikus mélyhegedű)
Előadóművészet (klasszikus oboa)
Előadóművészet (klasszikus orgona)
Előadóművészet (klasszikus szaxofon)
Előadóművészet (klasszikus trombita)
Előadóművészet (klasszikus tuba)
Előadóművészet (klasszikus ütőhangszeres előadóművészet)
Előadóművészet (klasszikus zongora)
Előadóművészet (zenekar és kórusvezetés)
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2016. szeptemberre meghirdetni kívánt mesterképzési szakok

KAR Szak neve
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven)

Általános Orvostudományi Kar 
(ÁOK)

Klinikai laboratóriumi kutató
Molekuláris biológia
Táplálkozástudományi

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

Amerikanisztika
Andragógia
Anglisztika
Digitális bölcsészet
Esztétika
Filozófia
Finnugrisztika
Fordító és tolmács
Hungarológia
Klasszika-filológia
Kommunikáció- és médiatudomány
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv, irodalom és kultúra
Néprajz
Neveléstudományi
Pszichológia
Szlavisztika
Szociálpolitika
Szociológia
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KAR Szak neve

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

Tanári (angoltanár)

Tanári (franciatanár)

Tanári (hon- és népismerettanár)

Tanári (latintanár)

Tanári (magyartanár)

Tanári (némettanár)

Tanári (orosztanár)

Tanári (pedagógiatanár)

Tanári (történelemtanár)

Történelem

Egészségügyi Kar (EK)

Ápolás

Egészségügyi szociális munka

Szociális munka és szociális gazdaság

Gazdaságtudományi Kar (GTK)

Emberi erőforrás tanácsadó

Gazdasági agrármérnöki

Logisztikai menedzsment

Master of Business Administration (MBA)

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki

Számvitel

Vállalkozásfejlesztés

Vezetés és szervezés

Vidékfejlesztési agrármérnöki
Gyermeknevelési és

Felnőttképzési Kar (GYFK) Emberi erőforrás tanácsadó
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KAR Szak neve

Informatikai Kar (IK)

Informatikus könyvtáros
Programtervező informatikus
Tanári (informatikatanár)
Tanári (könyvtárpedagógia-tanár)

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo-
mányi és Környezetgazdálkodási 

Kar (MÉK)

Agrármérnöki
Állattenyésztő mérnöki
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
Kertészmérnöki
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
Növényorvosi
Növénytermesztő mérnöki
Természetvédelmi mérnöki

Műszaki Kar (MK)

Létesítménymérnöki
Mechatronikai mérnöki (magyar és angol nyelven)
Műszaki menedzser
Településmérnöki
Tervező építészmérnöki

Népegészségügyi Kar (NK)

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
Egészségpszichológia
Egészségügyi menedzser
Komplex rehabilitáció
Népegészségügyi

Természettudományi és  
Technológiai Kar (TTK)

Alkalmazott matematikus
Anyagtudomány
Biológus
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KAR Szak neve

Természettudományi és  
Technológiai Kar (TTK)

Biotechnológia
Fizikus
Geográfus
Hidrobiológus
Környezettudomány
Matematikus
Tanári (biológiatanár)
Tanári (fizikatanár)
Tanári (földrajztanár)
Tanári (kémiatanár)
Tanári (matematikatanár)
Vegyész
Vegyészmérnöki

Zeneművészeti Kar (ZK)

Karmester (fúvószenekari karnagy)
Klasszikus énekművész (operaének) 
Klasszikus énekművész (oratórium- és dalének)
Klasszikus hangszerművész (fuvola)
Klasszikus hangszerművész (gitár)
Klasszikus hangszerművész (klarinét)
Klasszikus hangszerművész (kürt)
Klasszikus hangszerművész (oboa)
Klasszikus hangszerművész (orgona)
Klasszikus hangszerművész (szaxofon)
Klasszikus hangszerművész (trombita)
Klasszikus hangszerművész (ütőhangszer)
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KAR Szak neve

Zeneművészeti Kar (ZK)

Klasszikus hangszerművész (zongora)
Kóruskarnagy
Tanári (zeneművésztanár (énekművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (fuvolaművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (gitárművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (klarinétművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (kürtművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (oboaművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (orgonaművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (szaxofonművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (trombitaművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (ütőhangszerművész-tanár))
Tanári (zeneművésztanár (zongoraművész-tanár))
Tanári (zenetanár (egyházzene-kórusvezetés))
Tanári (zenetanár (egyházzene-orgona))
Tanári (zenetanár (ének))
Tanári (zenetanár (fagott))
Tanári (zenetanár (furulya))
Tanári (zenetanár (fuvola))
Tanári (zenetanár (gitár))
Tanári (zenetanár (gordon))
Tanári (zenetanár (gordonka))
Tanári (zenetanár (harsona))
Tanári (zenetanár (hegedű))
Tanári (zenetanár (klarinét))
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KAR Szak neve

Zeneművészeti Kar (ZK)

Tanári (zenetanár (kürt))
Tanári (zenetanár (mélyhegedű))
Tanári (zenetanár (oboa))
Tanári (zenetanár (orgona))
Tanári (zenetanár (szaxofon))
Tanári (zenetanár (trombita))
Tanári (zenetanár (tuba))
Tanári (zenetanár (ütőhangszer))
Tanári (zenetanár (zeneismeret))
Tanári (zenetanár (zongora))
Tanári (ének-zene tanár)
Tanári (zenetanár (zeneismeret))
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2016. szeptemberre meghirdetni kívánt osztatlan képzések

KAR Szak neve
Állam- és Jogtudományi Kar

(ÁJK)
Jogász

Általános Orvostudományi Kar  
(ÁOK)

Általános orvos

Bölcsészettudományi Kar 
(BTK)

Osztatlan tanári

Fogorvostudományi Kar
 (FOK)

Fogorvos

Gyógyszerésztudományi Kar 
(GYTK)

Gyógyszerész

Informatikai Kar  
(IK)

Osztatlan tanári

Természettudományi és  
Technológiai Kar (TTK)

Osztatlan tanári

Zeneművészeti Kar (ZK) Osztatlan tanári
Megjegyzés: Az osztatlan tanári szakok szakpárokban vannak meghirdetve.
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2016. szeptemberre meghirdetni kívánt felsőoktatási szakképzések

KAR Felsőoktatási szakképzés neve (szakirány)
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Jogi

Bölcsészettudományi Kar (BTK)
Kommunikáció és média (Kommunikátor, Moderátor)
Szociális és ifjúsági munka (Ifjúságsegítő, Szociális munka)

Egészségügyi Kar (EK) Szociális és ifjúsági munka (Ifjúságsegítő, Szociális munka)

Gazdaságtudományi Kar (GTK)

Gazdálkodási és menedzsment (Kis- és középvállalkozási)
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Kereskedelem és marketing (Kereskedelmi logisztika)
Nemzetközi gazdálkodási (Nemzetközi szállítmányozás és logisztika)
Pénzügy és számvitel (vállalkozási)
Turizmus-vendéglátás (Turizmus)

Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar (GYFK)

Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Szociális és ifjúsági munka (Ifjúságsegítő, Szociális munka)

Mezőgazdaság-,  
Élelmiszertudományi és  

Környezetgazdálkodási Kar  
(MÉK)

Állattenyésztő mérnöki
(Baromfitenyésztő, Halászati, Ménesgazda, Sertéstenyésztő)
Környezetgadálkodási agrármérnöki 
(Hulladékgazdálkodási, Környezetgazdálkodási)
Mezőgazdasági mérnöki
Növénytermesztő mérnöki
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A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tár, röviden DEENK, az ország második legnagyobb 
könyvtára és az egyetem egyik legnagyobb szerve-
zeti egysége. A hallgatók és kutatók minden kam-
puszon megtalálják épületeit. A könyvtár hatalmas, 
több mint 6 milliós állománya ugyanis hét könyvtári 
egységben van elhelyezve annak érdekében, hogy 
mindenkihez a lehető legközelebb legyen a számára 
szükséges irodalom.
Egyetemi könyvtárként a DEENK elsődleges fela-
data a tanuláshoz, oktatáshoz és kutatáshoz szük-
séges szakirodalmi háttér biztosítása. A több ezer 
tankönyvnek, egyetemi jegyzetnek, különböző tudo-
mányos munkának, valamint a legrangosabb külföldi 
folyóiratokat is tartalmazó folyóirat-állománynak kö-
szönhetően a Debreceni Egyetem hallgatói az ország 
egyik legnagyobb szakirodalmi bázisára támaszkod-
hatnak.
A DEENK azonban nem csak e tekintetben figyelem-
re méltó intézmény. Törvény biztosítja, hogy a nem-
zeti gyűjtőkörű könyvtárban minden hazai könyv-
ből, folyóiratból, magazinból stb. legyen itt legalább 
egy. Ez a nemzeti kulturális értékek védelme miatt 
fontos kiváltság azt is jelenti, hogy ebben a könyv-
tárban tényleg szinte minden megtalálható. A több 
száz éves könyvritkaságok mellett a szép- és isme-
retterjesztő irodalom, turisztika, idegen nyelv, fitnesz, 
hobbi, gasztronómia sem hiányzik, de vannak kották, 

CD-k, hanglemezek, valamint egy igazán különleges 
DVD film-gyűjtemény is.
Egy modern könyvtár természetesen nem csupán 
hagyományos nyomtatott könyvekből és dokumen-
tumokból áll. A DEENK amellett, hogy több ezer 
elektronikus könyvhöz, folyóirathoz kép- és videó 
anyaghoz biztosít hozzáférést, saját digitális könyvtá-
rat is épít, valamint üzemelteti az egyetem digitális ar-
chívumát, a DEA-t (Debreceni Egyetem elektronikus 
Archívuma). Ebbe minden, a Debreceni Egyetemen 
születő tudományos munkát és hallgatói dolgozatot 
feltöltenek, elősegítve az egyetem tudományos telje-
sítményének széles körű megismertetését. 
A könyvtár kiemelt feladata emellett az is, hogy se-
gítsen eligazodni a 21. század óriási információtö-
megében. A hallgatók több kötelező és szabadon 
választott kurzust is felvehetnek, melyek (amellett, 
hogy kreditet érnek) elengedhetetlen ismereteket 
nyújtanak a tudományos információ keresésével, az 
egyetemi könyvtárak használatával, valamint a szak-

Debreceni Egyetem
egyetemi és nemzeti 

könyvtár

19



20

dolgozat elkészítésével kapcsolatban. A Neptunban 
is meghirdetett kurzusok és egyedi előadások mellett 
természetesen a mindenki számára elérhető olvasó-
szolgálati pontokon is rendelkezésre állnak a DEENK 
felkészült könyvtárosai.
A DEENK-et bárki szabadon látogathatja, hasz-
nálhatja a polcokon elhelyezett könyveket, folyóirato-
kat és egyéb dokumentumokat. Kölcsönzéshez és 
további szolgáltatásokhoz azonban be kell irat-
kozni. A beiratkozás a DE polgárainak (hallgatóknak, 
oktatóknak) egységesen 2000 Ft egy tanévre, de 
van lehetőség féléves beiratkozásra is, melynek díja 
1200 Ft. A beiratkozáskor kapott olvasójegy a DE-
ENK minden könyvtárában érvényes. A könyvtárban 
található dokumentumokról a katalógus tájékoztat, 
melyet a DEENK honlapjáról lehet elérni. Innen tud-
ható meg, hogy a keresett könyv megvan-e, melyik 
könyvtárunkban található és hogy kölcsönözhető-e? 
A kölcsönzésnek nincs díja. A könyveket 30 napos 
határidővel lehet kivenni, s a lejárati határidőt 5 al-
kalommal lehet meghosszabbítani. A könyvekre 
előjegyzés is tehető, mely 2015-től szintén díjmentes. 
Beiratkozott felhasználóink az egyetem által előfize-
tett adatbázisokhoz, e-könyvekhez és e-folyóira-
tokhoz is teljes hozzáférést kapnak, melyeket otthoni 
számítógépeikről is elérhetnek. Érvényes olvasójegy-
gyel nem gond a legfrissebb szakirodalom össze-
gyűjtése házi dolgozatokhoz, szakdolgozathoz. 

A könyvtár honlapján (www.lib.unideb.hu) 
minden szolgáltatásunkkal kapcsolatban to-
vábbi információk találhatóak, de személye-
sen is szívesen válaszolunk minden kérdésre.
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Alapvető funkciói mellett a könyvtár az egyetemi élet 
számos egyéb pontján is jelen van.  A DEENK üze-
melteti az Egyetemi Kiadót (DUPress), mely szak-
könyveket és folyóiratokat, valamint az oktatáshoz 
készült jegyzeteket, könyveket jelentet meg, 2014/15-
től már e-könyv formájában is.
A könyvtár saját fénymásolóját Reprográfiának hív-
ják, melynek jelenleg három szolgáltatási pontja van 
az egyetemen. A könyvtári fénymásoló üzletekben a 
fekete-fehér és színes fénymásolás mellett nyomtat-
ni, szkennelni, spirál- és hőkötést rendelni, digitalizál-

tatni és lamináltatni is lehet. A Reprográfiához tartozó 
kötészeten és nyomdában könyvkötők és nyomdá-
szok készítenek könyveket, folyóiratokat, jegyzeteket, 
kötnek be diplomamunkákat, javítanak elszakadt lec-
kekönyveket.
Az egyetemi Fordító Irodában ugyancsak magas 
szintű szolgáltatást nyújt az Iroda országos fordító 
gárdája. Több mint 42 nyelven készülnek a hivatalos 
iratok (bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, záróje-
lentések), tudományos közlemények és magánjellegű 
dokumentumok minőségi fordításai.
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A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata az 
egyetem hallgatóinak érdekképviseleti, érdekvédelmi 
szervezete. A felsőoktatási törvény erejénél fogva a 
hallgatói önkormányzatnak a doktorandusz hallgatók 
kivételével minden hallgató a tagja, függetlenül attól, 
hogy tanulmányait milyen képzési és finanszírozási 
formában folytatja. Ebből az alapelvből következik, 
hogy minden hallgató választó és választható. A hall-
gatói önkormányzat képviselőit és tisztségviselőit a 
hallgatók általános, közvetlen és titkos választások 
útján választják meg. A doktori képzésben részt ve-
vők érdekeit a Doktorandusz Önkormányzat képvi-
seli.
Debrecenben a hallgatói önkormányzat kétszin-
tű szervezet. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
(EHÖK) mellett és egyben annak részeként működ-
nek a kari HÖK-ök, amelyek kari szinten képviselik 
a hallgatókat, képviselőket delegálnak a különböző 
egyetemi és kari testületekbe. A kari HÖK-ök fon-
tos feladata a szűkebb értelemben vett közösségek, 
azaz a saját karuk hallgatóinak összefogása, a hall-
gatói élet szervezése, a felmerülő problémák gyors, 
igazságos és hatékony kezelése, az egyetemi élet 
felpezsdítése.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyik alapve-
tő feladata a kari HÖK-ök működését koordinálni, 
tevékenységüket segíteni, a kari HÖK-ökkel közö-
sen kialakított konszenzusos álláspont révén a hall-

A Debreceni 
Egyetem Hallgatói 

Önkormányzata

gatók érdekeit képviselni az egyetem legmagasabb 
szintű vezető testületeiben, a Szenátusban, a Rek-
tori Tanácsban és a rektori vezetésben. Az EHÖK 
egyetértési joggal rendelkezik az egyetem legfonto-
sabb hallgatói szabályzatai, a tanulmányi és vizsga-
szabályzat, valamint a térítési és juttatási szabályzat 
elfogadásakor és módosításakor. Az EHÖK feladata 
az egyetem hallgatóinak országos szintű képvisele-
te is, amely a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájában (HÖOK) valósul meg. Körösparti 
Péter, a DEHÖK elnöke 2010. májustól december 
31-ig, valamint 2013. szeptembertől 2014. december 
31-ig betöltötte a HÖOK elnöki tisztségét is. 2015. 
január 1-je óta Bognár István Ádám, a DEHÖK el-
nökhelyettese a HÖOK elnökségének tagja.  2013. 
január 1-je óta már a második kétéves ciklusban dr. 
Kőmíves Péter Miklós, a DEHÖK képviselője látja el 
a HÖOK Felügyelő Bizottságának elnöki feladatait. A 
doktoranduszok országos képviseletét ellátó Dokto-
randuszok Országos Szövetségének (DOSZ) elnöke 
2013-ban és 2014-ben Csiszár Imre, a DEHÖK ko-
rábbi elnökhelyettese volt. 2015-ben a DOSZ elnöke 
Keresztes Gábor, a DE doktorandusza, elnökhelyet-
tese dr. Kőmíves Péter Miklós, a DE Doktorandusz 
Önkormányzat elnöke.
A DEHÖK legfontosabb döntéshozó szerve a 74 tagú 
küldöttgyűlés, amelynek tagjait a kari HÖK-ök a ka-
rok hallgatói létszámának arányában delegálják. A 
küldöttgyűlés választja meg a DEHÖK elnökét, véle-
ményt nyilvánít az elnök által jelölt elnökhelyettesről 
és az 5 alelnökről, elfogadja a DEHÖK éves költség-
vetését. A küldöttgyűlés ülései között a legfontosabb 
kérdésekben a DEHÖK elnöksége dönt, melynek a 
DEHÖK elnöke, elnökhelyettese és alelnökei mellett 
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tagja a 14 kari HÖK elnök, szavazati jogú állandó 
meghívottja a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. 
A napi ügyeket az operatív testület intézi, amely a DE-
HÖK elnökéből, elnökhelyetteséből, az alelnökökből, 
a kabinetfőnökből és a meghatározott feladatok el-
látására (pl. informatika, sport, külügy) az elnök által 
kinevezett elnöki megbízottakból áll.
Az egyes szakterületeken ellátandó operatív felada-
tokra jönnek létre a DEHÖK bizottságai és egyéb 
szervezeti egységei, melyek a következők: Egész-
ségügyi Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, 
Közművelődési és Rendezvényszervezési Bizottság, 

Külügyi Bizottság, Kollégiumi Felvételi és Szociális Bi-
zottság, Egyetemi Kollégiumi Bizottság, Karrieriroda, 
Sportiroda.
Az EHÖK és a kari HÖK-ök egyik legfontosabb fel-
adata a hallgatói kulturális és szórakoztató rendez-
vények szervezése. A DEHÖK munkájának sikeres-
ségét bizonyítja, hogy az elmúlt években számos 
olyan programot sikerült megszervezni, amely több 
kar hallgatói számára kínált közös kikapcsolódási le-
hetőséget.
A DE Doktorandusz Önkormányzata a doktorandu-
szokkal kapcsolatos érdekképviseleti feladatok ellátá-
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sa mellett a doktoranduszok számára rendezvénye-
ket, konferenciákat szervez, részt vesz a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége (DOSZ) munkájában, 
valamint kapcsolatokat épít más hazai és külföldi fel-
sőoktatási intézmények doktorandusz szervezeteivel.
A Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Ön-
kormányzat közötti koordinációs feladatokat látja el 
a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (DEHDK), 
amely emellett az EHÖK és a DÖK sajtó- és kommu-
nikációs feladatait végző PR- és Sajtóirodát működ-
teti, továbbá részt vesz az EHÖK és a DÖK külkap-
csolatainak építésében.

A legfontosabb hallgatói rendezvények:
Gólyatábor – Az egyetemre frissen felvett hallgatók, 
a gólyák számára az egyetemisták életével, az intéz-
ménnyel való megismerkedés, a felsőbbéves hallga-
tókkal és az oktatókkal való találkozás első színte-
re. Az EHÖK és az érintett kari HÖK-ök 2015-ben 
már kilencedik alkalommal rendezték meg kilenc 
kar (ÁJK, BTK, GTK, GYFK, IK, MÉK, MK, TTK, ZK) 
hallgatói számára az ország legnagyobb létszámú 
gólyatáborát az egyetemi campusok területén, kö-
zel 1800 gólya részvételével. A gólyatábor keretében 
megszervezték a hallgatók egyetemre való beirat-
kozását is. A gólyatábort közösen rendezik meg az 
orvos- és egészségügyi képzést nyújtó karok (ÁOK, 
FOK, GYTK, NK, EK) is Tokajban. 

Gólyabál – Az elsős hallgatók ünnepélyes, de ugyan-
akkor szórakoztató „beiktatása” az egyetem hallga-
tóinak sorába. Az elsőévesek szépséges nyitótánca 
és a mulatságos gólyaeskü után neves sztárvendé-
gek szórakoztatják a megjelenteket. A gólyabálban 

persze a felsőbbévesek is nagy számban képvisel-
tetik magukat. A hagyományok szerint a gólyabált is 
sok esetben több kar közösen rendezi. Idén egy kö-
zös gólyabált rendeznek a BTK, IK, TTK, ZK hallgatói 
számára, a debreceni orvos- és egészségügyi kép-
zést nyújtó karok (ÁOK, FOK, GYTK, NK), illetve az 
agrár-, gazdaságtudományi és műszaki karok (GTK, 
MÉK, MK) szintén egy-egy bált rendeznek. Kari gó-
lyabált tart az ÁJK, az EK és a GYFK.

Kari és kollégiumi rendezvénysorozatok – A legtöbb 
karon ősszel vagy tavasszal, néhány helyen mindkét 
félévben egyhetes rendezvénysorozatot tartanak, 
amely a szakmai előadásoktól kezdve a sörsátrak kí-
nálta szórakozási lehetőségeken át a hatalmas kon-
certekig széles skáláját kínálja a kikapcsolódási le-
hetőségeknek. A debreceni orvos- és egészségügyi 
képzést nyújtó karokon a Medikus Hét, a Böszörmé-
nyi úti campuson a végzősöket búcsúztató Sárgulási 
Hét, a BTK, az IK, a TTK és a ZK közös Kari Hete, 
az MK őszi és tavaszi sörsátor, a kollégiumok által 
rendezett kolihetek, a ZK Éjféli Koncert, a Kassai úton 
az ÁJK, az IK és a Campus Hotel hallgatói számára 
szervezett Campus Majális és Campus Szüret egya-
ránt a hallgatók széles tömegeit vonzza.

A közös rendezvényeknek is köszönhetően a külön-
böző karok közötti kapcsolat évről évre erősödik. A 
DEHÖK és a kari HÖK-ök is arra törekednek, hogy az 
egyetem hallgatóinak minden téren egységes, erős 
és hatékony érdekképviselete valósuljon meg. Talán 
cseppet sem túlzás azt állítani, hogy Debrecenben 
működik az ország egyik legerősebb hallgatói érdek-
védelmi szervezete.
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A Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpontja 2007 
áprilisa óta kínál vizsgázási lehetőséget államilag elis-
mert nyelvvizsga-rendszerével, a DExammal.
A DExam olyan általános egynyelvű angol nyelvvizs-
garendszer, amely három szinten (B1, B2 és C1) méri 
a nyelvtudást, és amelynek fő sajátossága a modul-
választási lehetőség. A modulválasztási lehetőséggel 
a közép- (B2) és felsőfokú (C1) DExam vizsgázók él-
hetnek, akik a vizsgán érdeklődésüknek megfelelő-
en humán- vagy reálmodul vizsga-feladatsorral talál-
koznak. A társadalomtudományok és a művészetek 
iránt érdeklődők humán tematikájú feladatokon, míg 
a természettudományok és a technika iránt érdeklő-
dők reálmodul tematikájú feladatokon is tesztelhetik 
nyelvtudásukat.
A DExam Vizsgaközpont évente 3 vizsgaidőszakban 
kínál vizsgázási lehetőséget: a téli (január–február), a 
tavaszi (április-május) és az őszi (október–november) 
vizsgaidőszakban.
A 2007. évben elnyert akkreditációját követően a 
DExam vizsgarendszer népszerűsége folyamato-
san nő a vizsgázók körében. A vizsgázói létszám 
növekedése mellett a DExam vizsgahelyek számá-
nak emelkedése is tapasztalható. Jelenleg a DExam 
Vizsgaközpont mellett az országban további 15 vizs-
gahelyen lehet a DExam vizsgarendszerrel vizsgázni: 
Békéscsabán, Dunaújvárosban, Egerben, Gödöllőn, 
Győrben, Jászberényben, Kisvárdán, Mátészalkán, 
Mezőtúron, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, 
Székesfehérváron, Szolnokon és Veszprémben.

A DExam Vizsgaközpont a sikeres vizsgázás elősegí-
tése céljából, folyamatosan indítja térítéses nyelvtan-
folyamait, melyek között megtalálhatók a vizsgára fel-
készítő intenzív, a DExam Hétvégék, a DExam Félév 
és a nyári tanfolyamok is.

Dexam vizsgaközpont

Mind a vizsgázáshoz, mind a nyelvtanfolya-
mokhoz kapcsolódó további információ a 
www.dexam.hu honlapon, valamint szemé-
lyesen a DExam Vizsgaközpont recepcióján 
(4032 Debrecen, Komlóssy út 56.) érhető el. 
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Hallgatói kapcsolatok 
és Szolgáltatások 

központja

A Debreceni Egyetem Szenátusa a 2013 novembe-
rében módosított nemzeti felsőoktatási törvényt vég-
rehajtva 2014. február 6-án tartott ülésén elfogadta 
az egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
amely gyökeresen átalakította az egyetem szerveze-
tét. Az SZMSZ értelmében rektorközvetlen központi 
általános szolgáltató szervezeti egységként létreho-
zásra került a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatá-
sok Központja (HKSZK), amelynek feladata a hall-
gatók számára számos, nem szorosan az oktatási 
feladatokhoz kötődő szolgáltatás biztosítása, mint 
például a Neptun rendszer működtetése, egyes ta-
nulmányi adminisztrációs feladatok ellátása, valamint 
az egyetem összes kollégiumának működtetése és a 
Kancelláriával (korábban Gazdasági Főigazgatóság) 
együttműködésben történő üzemeltetése.
A Szenátus 2015. február 5-i ülésén új egyetemi Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot fogadott el, amely 
végrehajtotta a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
kancellária-rendszer bevezetéséről szóló módosítá-
sát. Az új SZMSZ az előző évben létrehozott szerve-
zeti struktúrát már csak kismértékben alakította át. 
Eszerint a HKSZK a kancellárnak közvetlenül aláren-
delt központi szolgáltató szervezeti egységként mű-
ködik tovább.
A HKSZK megalakulását követően többfordulós 
egyeztetés eredményeként rögzítésre került a nem 

kifejezetten az egyes karokhoz kötődő hallgatói ta-
nulmányi adminisztrációs és szolgáltatási feladatokat 
ellátó Hallgatói Adminisztrációs Központ és a kari ta-
nulmányi osztályok közötti munkamegosztás. 2014 
nyarán egy-egy új ügyfélszolgálati iroda került kiala-
kítása a Kassai úti, illetve a Böszörményi úti campu-
son annak érdekében, hogy a hallgatók a tanulmá-
nyaikhoz lehető legközelebbi helyszínen vehessék 
igénybe a szolgáltatásokat. A HKSZK elsősorban a 
magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók szá-
mára nyújtja szolgáltatásait, az angol nyelvű képzés-
ben részt vevő hallgatók tanulmányi adminisztrációját 
a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ látja el.
A HKSZK számos egysége a korábbi, az átszervezést 
megelőzően végzett munkáját folytatja. Az Egyetemi 
Tanulmányi Információs Központ, a Mentálhigiénés 
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és Esélyegyenlőségi Központ, az Alumni Központ 
tevékenységét eddig is intézményi és országos el-
ismeréssel végezte. A HKSZK igazgatója gyakorolja 
a munkáltatói jogkört a DE Hallgatói és Doktoran-
dusz Képviselet közalkalmazott munkatársai felett, 
az utasítási jogkörrel részükre a DE Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke rendelkezik. Új szervezeti egység 
foglalkozik a hallgatói öntevékeny csoportokkal és 
egyéb szervezetekkel történő kapcsolattartással. A 
HKSZK-n belül létrehozott Karrierközpont a DE HÖK 
karrierirodájával együttműködve felelős a hallgatók 
elhelyezkedésének támogatását biztosító szolgálta-

tások színvonalas ellátásáért. A hallgatói szociális és 
kollégiumi felvételi ügyek irodája a Hallgatói Önkor-
mányzattal szoros együttműködésben látja el felada-
tait, felelős a kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj 
eljárás megszervezéséért. A HKSZK-n belül került 
létrehozásra a Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) 
Központ, amelynek feladata a hallgatók és a dolgo-
zók részére az intézményen belüli személyi azonosí-
tásra és különböző szolgáltatások (pl. gépjármű- és 
épület-beléptetés) igénybe vételére jogosító egyetemi 
kártya kibocsátása.



31



32



33

Az itt ismertetett információkat tartalmazó egyetemi 
szabályzatok (pl. a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a 
hallgatói térítési és juttatási szabályzat) teljes terjedel-
mükben megtalálhatók a Debreceni Egyetem hon-
lapján a http://www.unideb.hu címen, az Egyetem 
> Szabályzatok menüpontban.

A Debreceni Egyetemen a hallgatói tanulmányi és 
szociális alapon járó térítések és juttatások rendsze-
rét a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet, illetve a rendeletben foglaltak alap-
ján „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Jutta-
tási Szabályzata” állapítja meg. A szabályzat szerint 
a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók:

I. TeljesíTmény alapján adhaTó juTTaTások
1. Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévi tanulmányi 
eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók 
a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanul-
mányi ösztöndíjat. Az egyetem hallgatóira egységes 
ösztöndíjrendszer vonatkozik, amelynek lényege, 
hogy nem a tanulmányi átlag, hanem matematikai 
képlet határozza meg az ösztöndíjak pontos össze-
gét. A rendszer lényege, hogy csak az egymással 
ténylegesen összehasonlítható teljesítményű hallga-
tókat sorolják egy kategóriába. A tanulmányi ösz-
töndíj összegének megállapítására a félévek elején, 
a beiratkozások lezárása után kerül sor, a szabály-

zatban rögzített eljárásrend és összegek szerint. Az 
ösztöndíj mértéke az egyes kategóriákban 10.000 – 
28.000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:
• minden hallgató esetében megállapítják az ún. ösz-
töndíjindexet,
• egy adott szak/évfolyam/csoport hallgatóinak ösz-
töndíjindexeit csökkenő sorrendbe rendezik,
• a hallgatókat e sorrend alapján 4 sávba sorolják 
úgy, hogy összesen a hallgatók legfeljebb 35%-a ré-
szesüljön tanulmányi ösztöndíjban; adott ösztöndíj- 
összeg félévenként más-más tanulmányi eredmény-
hez tartozhat,
• a két- vagy többszakos hallgatókat mindegyik 
szakjukon besorolják, majd, ha az ösztöndíjösszegek 
különbözőek, azokat átlagolják.

2. Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért 
járó ösztöndíjat pályázati úton azok kaphatják meg, 
akik méltók lennének akár a köztársasági ösztöndíjra 
is, de abban a keret szűkössége miatt már nem ré-
szesülhettek. Ezt az ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 
2%-a kaphatja meg, az odaítélés részletes szabályait 
a kar határozza meg.

3. Mesterképzési szakmai ösztöndíj
A mesterképzés első évfolyam első félévére beirat-
kozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, álla-
milag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő 
hallgatók mesterképzési szakmai ösztöndíjban ré-
szesülhetnek. Az ösztöndíjban a karok mesterképzés 
első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak 

Hallgatói juttatások
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legfeljebb 50 %-a részesülhet. Az ösztöndíj a hallgató 
által a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott pá-
lyázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható jutta-
tás. Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik 
a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett 
kredittel rendelkeznek, a mesterképzésre felvételi 
jogalapot jelentő előző képzés során legalább 3,00 
összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az 
alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű.
Az ösztöndíj odaítélésének, illetve esetleges vissza-
vonásának eljárási rendjét a karok határozzák meg. 
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató 
több nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösztöndíj mérté-
ke 15.000 – 30.000 Ft.

4. Kiemelt sportösztöndíj
A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten 
elért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által 
kiírt pályázat alapján sportösztöndíj adományoz-
ható. A pályázatot minden félév elején írják ki, a 
támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztön-

díjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. A spor-
tösztöndíj összege kategóriától függően 5.000 – 
25.000 Ft/hó.

5. Kiemelt művészeti ösztöndíj
A kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallga-
tók a rektor által kiírt pályázat alapján művészeti ösz-
töndíjban részesülhetnek. A pályázatot minden félév 
elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. 
Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. 
A művészeti ösztöndíj összege kategóriától függően 
5.000 – 25.000 Ft/hó.

6. Szakmai utak, gyakorlatok támogatása
A szakmai utakat, gyakorlatokat a karok döntése 
alapján támogatják. Az Erasmus ösztöndíjjal vala-
melyik európai egyetemen tanulmányokat folytató 
magyar hallgatókat pályázat alapján a karok külön 
támogatásban részesíthetik.

7. Szakmai gyakorlati ösztöndíj
A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimene-
ti követelményben meghatározott legfeljebb féléves 
összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pá-
lyázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre ad-
ható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az 
a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a 
képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e he-
lyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a 
szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó 
lakóhely közötti távolság legalább 1 km.
Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, mértékét, az 
odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a 
karok határozzák meg, de havi összege a hallgatói 
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normatíva éves összegének 10%-át (11.900 Ft) nem 
haladhatja meg.

8. Köztársasági ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért 
járó köztársasági ösztöndíjat az egyetem javaslata 
alapján a felsőoktatást felügyelőminiszter adomá-
nyozza. Az ösztöndíjat pályázati úton egy tanévre le-
het elnyerni, legfeljebb a hallgatók 0,8 %-a kaphatja 
meg, a pályázók rangsorolásának részletes szabá-
lyait a kar határozza meg. A köztársasági ösztöndíj 
mindenkori összegét a költségvetési törvényben álla-
pítják meg, jelenleg 34.000 Ft/hó.

9. Tehetséggondozási ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt 
nyújtó hallgatók bekerülhetnek a Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozási Programjába (DETEP), amely-
nek tagjaként tutorális oktatásban, további szakkép-
zésben részesülnek, felkészülhetnek a tudományos 
életpályára. A programban kiváló teljesítményt nyújtó 

hallgatók a programtanács döntése alapján ösztön-
díjban részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke az elért 
teljesítménytől függően 10.000 – 34.000 Ft/hó.

Doktoranduszoknak a fenti, teljesítmény alapján ad-
ható juttatásokat a jelenleg hatályos jogszabályok 
szerint nem lehet folyósítani. Ők doktori ösztöndíjat 
kapnak, ennek havi összege 2015-ben 100555 Ft. 
Szociális rászorultság alapján megállapított ösztön-
díjakban azonban a PhD-hallgatók is részesülhetnek.

II. szocIálIs rászorulTság alapján adhaTó juT-
TaTások
10. Szociális ösztöndíj
A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kollégiumi Felvé-
teli és Szociális Bizottság (KFSZB) ítéli oda a rászoru-
lóknak. A szociálisösztöndíj-kérelmeket a kollégiumi 
felvételi eljárással egyszerre, azonos űrlapon, azonos 
igazolások benyújtásával lehet leadni. A kérelmeket 
az egyetemre frissen felvett elsőéveseknek az egye-
temi felvételt követően, augusztus első felében kell 
leadniuk. A szociálisösztöndíj-kérelmek elbírálása 
egyetemi szinten egységes, a kollégiumi felvételivel 
azonos pontrendszer alapján történik, mivel a hall-
gatók szociális helyzete nem függ attól, melyik karon 
tanulnak. 
A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kor-
mányrendelet alapján – amennyiben elérik a bíráló-
bizottság által meghatározott minimális ponthatárt 
– kiemelt összegű rendszeres szociális ösztöndíjra 
jogosultak az alábbi csoportokba tartozó, hátrányos 
helyzetű hallgatók:
1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az 
éves hallgatói normatíva 20%-a (2015-ben 23.800 Ft), 
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amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által 
meghatározott minimális ponthatárt és
• fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt 
rászorult, vagy
• halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos hely-
zetű és szülője, szülei legfeljebb az általános iskolát 
végezte, végezték el), vagy 
• nagycsaládos (legalább két eltartott, tanuló testvé-
re van), vagy
• családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
• árva (25 éves életkor alatt).

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az 
éves hallgatói normatíva 10%-a (2015-ben 11.900 
Ft), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által 
meghatározott minimális ponthatárt és
• hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociális 
helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve aki-
nek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát megállapította), vagy 
• gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
• félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik nem tartoz-
nak a fenti csoportok egyikébe sem, és elérik a bírá-
lóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt, 
a rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb összege 
6.000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb 
szempontjai:
• családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók 
és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy 
csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.)
• jövedelem – a családban az egy főre eső éves brut-
tó jövedelem nagysága
• távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés 
székhelyétől
• egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a 
pályázó testvérének súlyos betegsége.

11. Erasmus ösztöndíjas hallgatók szociális tá-
mogatása
Az Erasmus ösztöndíjjal kiutazó magyar hallgatók, 
magyarországi állandó lakóhelyüktől függetlenül, 
ösztöndíjuk időtartamában bizottsági döntés alapján 
rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek, 
melynek összege a 2014/2015-ös tanévben a tanul-
mányi eredménytől és a rendszeres szociális ösztön-
díjra való jogosultságtól függően 14.000 – 20.000 Ft/
hó volt.

12. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjat a települési önkormányzatok ítélik oda a 
legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel 
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rendelkező hallgatóknak. Ezt a támogatást a megyei 
önkormányzatok kiegészíthetik. Az állam a települési 
és megyei önkormányzati támogatást megdupláz-
za, de ha az önkormányzatok több mint 5.000 Ft-ot 
ítéltek oda a hallgatóknak, akkor is legfeljebb 5.000 
Ft-tal egészíti ki. A Bursa ösztöndíjat már a végzős 
középiskolások is igényelhetik. A Bursa Hungarica 
ösztöndíj összege (önkormányzati és intézményi ösz-
töndíj együtt): 2.000 – 11.000 Ft/hó.

13. Egyszeri szociális ösztöndíj
A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíjat a KFSZB 
ítéli meg a tanulmányok során bármikor beadható 
pályázat alapján házasságkötés, saját gyermek szü-
letése vagy szülő elhunyta esetén, illetve más, rend-
kívüli méltányosságot érdemlő esetekben. A pályázat 
feltétele, hogy a rendkívüli esemény fél éven belül tör-
ténjen. A támogatások összege legfeljebb 50.000 Ft.

14. Egyszeri alaptámogatás
Azok az elsőéves hallgatók, akik pályázatot nyújta-
nak be rendszeres szociális ösztöndíjra, szociális 
helyzetük alapján a rendszeres szociális ösztöndíj 
fejezetben felsorolt kiemelt csoportok valamelyikébe 
tartoznak (nagycsaládos, hátrányos helyzetű stb.), 
és elérik a bírálóbizottság által a rendszeres szoci-
ális ösztöndíjra való jogosultsághoz meghatározott 
minimális ponthatárt, tanulmányaik első félévében a 
kormányrendelet szerint jogosultak az egyszeri alap-
támogatásra, melynek összege felsőoktatási szak-
képzés, alapképzés és osztatlan képzés esetén az 
éves hallgatói normatíva 50%-a (2015-ben 59.500 
Ft), mesterképzés esetén az éves hallgatói normatíva 
75%-a (2015-ben 89.250 Ft).
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kollégiumok

miért jó a kollégiumban lakni?
A Debreceni Egyetem jelenleg 4800 kollégiumi fé-
rőhellyel rendelkezik, amelyből 922 Magyarország 
egyik legkorszerűbb diákotthonában, a Campus 
Hotelban található. További 1700 férőhelyet az el-
múlt öt évben újítottak fel, illetve 600 férőhely tíz 
éven belül épült, jó állapotban lévő épületekben ta-
lálható. 2015-ben a kollégiumba jelentkező hallgatók 
86 %-át sikerült elhelyezni, ami országosan is kiváló 
arány.
Az egyetem minden kollégiumába azonos felvéte-
li rendszer alapján, a HÖK képviselőinek bevoná-
sával, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások 
Központjának szervezésében veszik fel a hallgató-
kat. A férőhelyek a felsőbb- és az elsőévesek, illetve 
a doktoranduszok között fel vannak osztva, vala-
mint azt is meghatározták, hogy hány hallgatót le-
het tanulmányi teljesítménye, és hány hallgatót lehet 
szociális rászorultsága alapján felvenni. Az elsőéve-
seket kizárólag szociális helyzetük alapján veszik fel. 
A kollégiumi felvételi kérelmek beküldési határideje 
az egyetemre felvételt nyert hallgatók számára au-
gusztus első felére esik. Más felsőoktatási intézmé-
nyektől eltérően a kollégiumi felvételi kérelemmel 
azonos űrlapon lehet igényelni a rendszeres szoci-
ális ösztöndíjat is. Az igénylőlapokat csak az inter-
neten lehet kitölteni. Az egyetemi kollégiumi portál 
címe: http://koli.unideb.hu
Érdemes kiemelni a kollégiumi felvételi eljárás egy 
újdonságát. A vonatkozó szabályzatot a Szenátus 

olyan értelemben módosította, hogy a 2014-től kezd-
ve az egyetem összes karának bármely, kollégiumi 
ellátásra egyébként jogosult hallgatója bármelyik kol-
légiumba jelentkezhet, megkötés nélkül. Az eljárás 
során a pályázónak azt kell megjelölnie, hogy mely 
kollégiumba szeretne a leginkább bekerülni és me-
lyek azok, amelyekbe még felvétele esetén beköltöz-
ne, de kevésbé preferál.
A kollégiumok felszereltsége változatos. Ma Magyar- 
ország egyik legmodernebb diákotthona Debre-
cenben működik, de a többi kollégium is kényelmes 
elhelyezést nyújt. Az elmúlt évek folyamatos felújítá-
sainak, fejlesztéseinek köszönhetően a legtöbb épü-
let állapota sokat javult. A fejlesztések tovább foly-
tatódnak: az egyetem arra törekszik, hogy minden 
kollégiumi férőhely megfeleljen a 21. század elvárá-
sainak.
Minden kollégium biztosítja a megfelelő alapszol-
gáltatásokat: szobánként hűtőszekrény, épületen-
ként legalább két-három tanulószoba, emeleten-
ként konyha hagyományos és mikrohullámú sü-
tővel egyaránt felszerelve, mosókonyha automata 
mosógépekkel, vasalóhelyiség, valamint közösségi 
helyiségek, klubterem, tévészoba is megtalálható 
a kollégiumokban. Az elmúlt években megvalósult 
fejlesztések eredményeként a Debreceni Egyetem 
minden kollégiumi épületében kiépült a szobán be-
lüli internet-hozzáférés.
A hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési díjakat az 
egyetem Szenátusa állapítja meg egy tanévre vonat-
kozóan. A térítési díj a kollégiumok felszereltségétől, 
komfortfokozatától függ (ágyak száma egy szobá-
ban, van-e vizesblokk a szobában, hány éven belül 
volt felújítva az épület), összege épületenként változó. 
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Kollégiumok Cím Karok
Ágyak
száma

szobánként

Férőhelyek 
száma

Térítési 
díj

Vizesblokk a 
szobában

Internet 
a szobá-

ban

Tévé a 
szobá-

ban
Arany Sándor
Diákapartman

4032 Debrecen,
Böszörményi út 142.

A 2014/2015. 
tanévtől az 

egyetem bármely 
karának bármelyik, 

egyébként kollégiumi 
ellátásra jogosult 
hallgatója képzési 
szinttől függetlenül 

jelentkezhet 
bármelyik egyetemi 

kollégiumba.

2 116 22000 van van nincs

Borsos József Kollégium 4028 Debrecen,
Ótemető utca 2. 3 270 12000 nincs van nincs

Campus Hotel 4028 Debrecen,
Kassai út 26.

1 25 35000

van van van
2 376 22000
2 224 21000
3 297 20000

DE - DRHE Kossuth Lajos 
III. Kollégium

4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

2 170
18000 van van van

3 480

Hajdúböszörményi
Kollégium

4220 Hajdúböször-
mény, Désány István 

utca 1-9.
3 210 12000 van van nincs

Kossuth Lajos I. Kollégium 4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

1 17 35000
van van van

2 300 22000

Kossuth Lajos II.
Kollégium

4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

1 1 35000
van van van

2 288 22000
Markusovszky Lajos II. 

Kollégium
4032 Debrecen,

Nagyerdei körút 98. 3 319 19000 van van van

Markusovszky Lajos III. 
Kollégium

4032 Debrecen,
Móricz Zsigmond 

körút 22.
3 360 18000 van van van

Államilag támogatott hallgatók esetén 12.000-35.000 
Ft/hó, költségtérítéses hallgatóknak a diákotthonok-
ban az államilag támogatott hallgatók díja mellett ki 
kell fizetniük a kollégiumi normatíva összegét (2015-
ben 11.650 Ft/hó) is.
Tehát miért is jó a Debreceni Egyetem kollégiumai-
ban lakni? Mert itt egy kellemes közösségben töltheti 
egyetemista éveit a hallgató, ahol sok színes szóra-
koztató program, kulturális rendezvény várja. Az év-
folyamtársak, csoporttársak közelében könnyebb a 
tanulás. A legtöbb kollégium néhány percre van az 
oktatási épületektől. És nem utolsó sorban: anyagi-
lag is megéri, mivel az albérlet ára még a magasabb 
kollégiumi díjaknak is akár a duplája lehet.

A Debreceni Egyetem kollégiumai:
Arany Sándor Diákapartman

Borsos József Kollégium
Campus Hotel

DE-DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium
Hajdúböszörményi Kollégium
Kossuth Lajos I-II. Kollégium

Markusovszky Lajos Kollégium
Nyíregyházi Kollégium

Sportkollégium
Tisza István Kollégium

Vámospércsi Úti Kollégium
Veres Péter Kollégium
Weiner Leó Kollégium
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Ótemető utca 2. 3 270 12000 nincs van nincs

Campus Hotel 4028 Debrecen,
Kassai út 26.

1 25 35000

van van van
2 376 22000
2 224 21000
3 297 20000

DE - DRHE Kossuth Lajos 
III. Kollégium

4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

2 170
18000 van van van

3 480

Hajdúböszörményi
Kollégium

4220 Hajdúböször-
mény, Désány István 

utca 1-9.
3 210 12000 van van nincs

Kossuth Lajos I. Kollégium 4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

1 17 35000
van van van

2 300 22000

Kossuth Lajos II.
Kollégium

4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.

1 1 35000
van van van

2 288 22000
Markusovszky Lajos II. 

Kollégium
4032 Debrecen,

Nagyerdei körút 98. 3 319 19000 van van van

Markusovszky Lajos III. 
Kollégium

4032 Debrecen,
Móricz Zsigmond 

körút 22.
3 360 18000 van van van
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Kollégiumok Cím Karok
Ágyak
száma

szobánként

Férőhelyek 
száma

Térítési 
díj

Vizesblokk a 
szobában

Internet 
a szobá-

ban

Tévé a 
szobá-

ban

Nyíregyházi Kollégum
4400 Nyíregyháza, 
Bethlen Gábor utca 

58-60.
A 2014/2015. 

tanévtől az 
egyetem bármely 

karának bármelyik, 
egyébként kollégiumi 

ellátásra jogosult 
hallgatója képzési 
szinttől függetlenül 

jelentkezhet 
bármelyik egyetemi 

kollégiumba.

2 6

12000

nincs

van nincs
3 63 nincs
3 39 van
4 180 nincs

Sportkollégium 4032 Debrecen, Mó-
ricz Zsigmond út 4.

2 2
18000 nincs van nincs

3 87

Tisza István Kollégium 4027 Debrecen, 
Egyetem sugárút 13. 2 186 14000 nincs van nincs

Vámospércsi Úti
Kollégium

4034 Debrecen, Vá-
mospércsi út 84.

2 16
12000 nincs van nincs

3 225

Veres Péter Kollégium 4032 Debrecen, Bö-
szörményi út 140.

2 14
12000 nincs van nincs

4 504

Weiner Leó Kollégium 4032 Debrecen, Na-
gyerdei körút 82.

2 30
12000 nincs van nincs

4 80

Balassi Intézet Márton 
Áron Szakkollégium

4027 Debrecen, 
Egyetem sugárút 13.

bármely kar határon túli 
magyar hallgatói

2 42
11500 nincs van nincs

3 63
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lakHatáS
KoLLégiuM
Lásd a Kollégiumok fejezetnél.
ALBérLET
Az albérleti árak nagymértékben függnek a lakás el-
helyezkedésétől, bútorozottságától, miből épült (pa-
nel, tégla), fűtési módjától (távfűtés, vagy egyéni gáz). 
Általában 1-2 havi kauciót kérnek előre. 

Főbérlő nélkül (egyetem közelében)
• Garzon (20-30 m2) 40-60.000 Ft + rezsi
• Egyetem közeli 2 szobás (50-55 m2) panelban 70-
120.000 Ft/hó + rezsi
• Egyetem közeli 3 szobás (68-70 m2) téglaépület 
100.000-150.000 Ft/hó + rezsi

Főbérlővel (egyetem közelében)
• Bútorozott lakásban külön bejáratú szoba rezsivel 
együtt 30-50.000 Ft/hó

étkezéS
Az egyetem területén található élelmiszerbolt, zöldsé-
ges, éttermek (pizzéria, egyetemi menza).

mennyibe kerül 
debreceni diáknak 

lenni?

Menzák Nyitva tartás
Agrár Étterem 

(4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

agraretterem.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.30

Nagyerdei Étterem 
(4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.)
nagyerdei.hu

Hétfő – csütörtök: 
11.30–14.30

Péntek: 11.30–14.00

Campus Sebestyén Étterem 
(4028 Debrecen,
Ótemető u. 2-4.)

etelhordo.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.00

Lovarda menza 
(4028 Debrecen,

Kassai út 26.)
lovarda.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.00

Klinika Menza étterem 
(4032 Debrecen,

Nagyerdei krt. 22.)
klinikamenza.hu

Hétfő – péntek: 
11.15–21.00

Menta Konyha - Egészség-
ügyi Kar menzája

(4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 2-4.)

mentakonyha.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–13.30

Gyermeknevelési és Felnőtt-
képzési Kar Étterme

(4220 Hajdúböszörmény, 
Désány István u. 1-9.)

nagyerdei.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–15.30
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UtazáS
DKV DEBrECENi KÖzLEKEDéSi zrT.

Jegyárak
(villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)

Vonaljegy elővételben 300 Ft
Vonaljegy járművezetőnél 400 Ft

1 napos jegy 1.000 Ft
3 napos jegy 2.400 Ft
7 napos jegy 3.100 Ft

Kiscsoportos jegy 1.900 Ft
Gyűjtőjegy (11 darab vonaljegyet 

tartalmaz) 3.000 Ft

Csoportos diákjegy 500 Ft/fő

Bérletárak

- arcképes és arckép nélküli utazási igazolvánnyal 
vagy diákigazolvánnyal együttesen érvényes -
(villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)

Általános éves kombinált bérlet 71.000 Ft

Arcképnélküli havi kombinált bérlet 19.500 Ft

Általános havi kombinált bérlet 6.500 Ft

Tanuló havi kombinált bérlet 3.600 Ft

Általános félhavi kombinált bérlet 4.100 Ft
- kiegészítő bérletszelvény, arcképes és arckép 
nélküli utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal 

együttesen érvényes -
Kiegészítő általános havi

kombinált bérlet 4.000 Ft

Kiegészítő tanuló havi
kombinált bérlet 3.000 Ft

Kiegészítő bérlet váltására van lehetőség, azoknak 
az utasoknak, akik a VoLÁN társaságok, valamint  
a MÁV-STArT zrt. által kiadott érvényes, legalább 
havi (nem 30 napos) helyközi bérlettel rendelkeznek, 
melynek induló vagy célállomása Debrecen.

MÁV-STArT zrT.
Nappali és esti tagozatos hallgatók kedvezménye: 
Menetjegy: a nappali és az esti tagozaton tanuló 
diákok érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazol-
ványukkal 50%-os kedvezményű, másodosztályú 
menetjeggyel utazhatnak. A vasút csak a vonaton 
kéri a kedvezmény igazolását, így a jegyet a szülők is 
megválthatják gyermeküknek.
Bérlet: a nappali és esti tagozatos diákok 90%-os 
havi-, félhavi-, valamint 30 napos bérletet válthatnak 
a lakóhely és az oktatási intézmény között. Ha a la-
kóhely vagy a tanintézet székhelyén nincs vasútállo-
más, akkor a legközelebb fekvő vagy legkönnyebben 
megközelíthető vasútállomástól lehet a bérletet meg-
váltani. A bérlettel beutazható viszonylat igazolására 
a diákigazolvány szolgál!
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Bérletes utazás a diákigazolványban feltüntetet-
től eltérő viszonylatban: 
Amennyiben a diákigazolványból nem állapítható 
meg egyértelműen a bérlettel igénybe vehető vi-
szonylat, szükséges az ún. „Igazolás a tanulók vasúti 
kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiállí-
tása, amelyet az iskola vagy a lakóhely vasútállomá-
sán lévő pénztárak állítanak ki írásbeli kérés alapján. 
„Igazolás” igényelhető saját kérelem alapján, amely 
mintája a mav-start.hu weboldalról letölthető.
Amennyiben a tanulmányok szükségessé teszik 
(pl.: időszakosan eltérő gyakorlati helyekre kell 
utazni) a nyomtatványra több utazási viszonylat is 
bejegyezhető.
Az Igazolás segítségével a diákbérlet nyújtotta ked-
vezmény több, tanulmányokhoz szükséges viszony-
latban igénybe vehetővé válik. Az új diákigazolvány 
kiállításakor új „Igazolás” nyomtatványt kell kiállítani.
A diákbérlet a pénztárnál kiadható a diákigazolvány 
felmutatása nélkül is, ez esetben a pénztáros a bérle-
ten „Igazolvány hiánya” megjelölést alkalmaz.

Levelező tagozatosok kedvezménye: 
A levelező tagozaton tanulók 50%-os menetjegy vál-
tására jogosultak a lakóhelyük és az iskola székhelye 
között. Amennyiben a levelezős hallgató nem lakóhe-
lyétől veszi igénybe a vasúti kedvezményt (lakóhelyén 
nincs vasúti közlekedés vagy időben nem kedvező), 
a fentiekben ismertetett „Igazolás” nyomtatványt 
tölthetik ki, amellyel igazolhatja lakóhelyének és a 
tanintézet közötti viszonylattól eltérő viszonylatot. A 
kérelemben feltüntetett adatokat a vasúti társaság el-
lenőrzi a diákigazolvány/egyéb bizonylat alapján.
A levelezős diákok nem válthatnak tanuló bérletet! 
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SzórakozáS, kUltúra, Sport

Mozi
Cinema City (Debrecen Plaza - 4026 Debrecen, Pé-
terfia utca 18.)

Típus 2D Digitális 3D

Teljes árú 
jegy 1.410 Ft 1.770 Ft (szemüveg 

nélkül 1.540 Ft)

Diákjegy 1.140 Ft 1.500 Ft (szemüveg 
nélkül 1.270 Ft)

Első előa-
dásra jegy 1.140 Ft 1.500 Ft (szemüveg 

nélkül 1.270 Ft)

Apolló Mozi (4025 Debrecen, Miklós utca 1.)  

Típus 2D Digitális 3D

Teljes árú 
jegy 860 Ft 1090 Ft

Diákjegy 760 Ft 990 Ft

Csoportos 
jegy

(20 fő felett)
660 Ft 890 Ft

SzíNHÁz
Csokonai Színház
(4024 Debrecen, Kossuth utca 10.)

Nagyszínpad / Próza

Teljes ár Kedvezményes ár
(20% csoportos)

KIEMELT 3.000 Ft -

I. kategória 2.500 Ft 2.000 Ft

II. kategória 1.600 Ft 1.280 Ft

III. kategória 850 Ft -
Nagyszínpad / Opera, Operett, Tánc

Teljes ár Kedvezményes ár
(20% csoportos)

KIEMELT 3.500 Ft -

I. kategória 2.700 Ft 2.160 Ft

II. kategória 1.800 Ft 1.440 Ft

III. kategória 1.000 Ft -
Kamaraszínház

Teljes ár Kedvezményes ár 
(20% csoportos)

KIEMELT 3.000 Ft -

I. kategória 2.500 Ft 2.000 Ft

II. kategória 1.600 Ft 1.280 Ft

III. kategória 850 Ft -
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AgÓrA TuDoMÁNyoS éLMéNyKÖzpoNT
(4032 Debrecen, Móricz Zs. út, Botanikus Kert)
A tudomány és a természet számtalan csodája van 
jelen életünkben. Nap mint nap használjuk azokat a 
technikai újításokat, amelyeket a fizikának, a kémi-
ának és más tudományágaknak köszönhetünk. De 
vajon tudjuk-e, hogyan működnek ezek, és egyál-
talán hogyan működik a körülöttünk lévő világ? Az 
Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi éle-
tünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára 
közérthetően és élményszerűen.

Nyitvatartás

Hétfő szünnap

Kedd - péntek 10.00 – 18.00

Szombat, vasárnap 13.00 – 19.00

Jegytípus Jegyár

Teljes árú jegy 1.800 Ft
Gyerek-, diák-, pedagógus- 

és nyugdíjas jegy 1.200 Ft

Csoportos belépőjegy
(10 főtől) 900 Ft

Csoportos belépőjegy
(100 főtől) 700 Ft

BoWLiNg
Campus Bowling Bár
(4028 Debrecen, Zákány utca 4.)

Bérlés időpontja Bérleti díj

Hétfő 10.00 - 16.00
16.00 - 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Kedd 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Szerda 10.00 – 16.00
16.00 – 02.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Csütörtök 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Péntek 10.00 – 16.00
16.00 – 02.00

1.500 Ft/óra
2.700 Ft/óra

Szombat 10.00 – 18.00
18.00 – 02.00

1.500 Ft/óra
2.700 Ft/óra

Vasárnap 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.500 Ft/óra
2.500 Ft/óra



50

mUnkaleHetőSég

CAMpuS ELEVEN
Tagsági feltételek 
• 16. életévét betöltött diák vagy nappali tagozatos 
hallgató
• A szövetkezeti részjegy megvásárlása (1.000 Ft)
Belépéshez szükséges dokumentumok
• Hallgatói jogviszony igazolás és érvényes diákiga-
zolvány: az adott félévre vonatkozó, eredeti, egy hó-
napnál nem régebbi igazolás,
• Érvényes személyigazolvány, lakcímkártya,

• Érvényes TB kártya: Amennyiben külföldi diákként 
szeretnél munkát vállalni, kérünk gondoskodj a TAJ 
szám igénylésről,
• Adókártya,
• Alkalmassági vizsgálat: Egy évnél nem régebbi üzem- 
orvosi igazolás, amennyiben nem rendelkezel ilyen 
igazolással az iskolaszövetkezet üzemorvosa ked-
vezményes áron készíti el az igazolást. A vizsgálat-
hoz minden esetben beutaló szükséges, melyet az 
iskolaszövetkezet irodájában lehet átvenni. Egyes 
munkakörök betöltéséhez az alkalmassági vizsgán 
túlmenően Egészségügyi Kiskönyv is szükséges.
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Munkaközvetítés, munkavégzés 
• Az iskolaszövetkezet munkavállalói adatbázisába a 
jelentkezési lap kitöltésével kerülhetsz be. Amennyi-
ben eleget teszel a tagsági feltételeknek és rendelke-
zel a felsorolt szükséges dokumentumokkal, jelent-
kezésedet két módon is leadhatod.
1. Online jelentkezési lap kitöltésével: az online jelent-
kezés menüpont alatt. Ebben az esetben a szüksé-
ges dokumentumokat a munkaszerződés megkötése 
előtt személyesen, az iskolaszövetkezet irodájában 
kell bemutatnod. Fontos, hogy az érvényes hallgatói 
jogviszony igazolással már a jelentkezés időpontjá-
ban rendelkezz.
2. Személyesen, az iskolaszövetkezet irodájában, a 
szükséges dokumentumok bemutatásával.
• A jelentkezési lapok kitöltésével automatikusan re-
gisztrálod magad a munkavállalók adatbázisában. A fo-
lyamat következő lépéseként, amennyiben találtunk ne-
ked megfelelő munkát, a munkaszerződés megkötése 
szükséges. Munkaszerződésedet az előzetesen leadott 
adataid alapján, a megfelelő bérezéssel feltüntetve elké-
szítjük, a munkavégzés kezdete előtt pedig személye-
sen kell átvenned az iskolaszövetkezet irodájában.
• A munkavégzés alkalmával jelenléti ívet kell vezet-
ned az elvégzett munkaórákról, majd a jelenléti ívedet 
következő hónap 3-áig kell személyesen leadnod, ez 
alapján történik a bérutalás minden hónap 12-éig.

CAMpuS WorK
A Campus Work Iskolaszövetkezet azzal a szándék-
kal alakult meg, hogy tevékenysége során Debrecen 
város diákságának lehetőséget biztosítson a szerve-
zett formában történő munkavégzésre. Szövetkeze-
tükben középiskolás tanulók, egyetemi és főiskolai 
hallgatók is munkát vállalhatnak, így széleskörű szol-
gáltatást tudnak nyújtani partnereiknek. Céljuk egy 
olyan diákvállalkozás folyamatosan magas színvona-
lú működtetése, ahol tagjaik tudása és lehetőségei 
találkoznak megbízóik igényeivel.

Mit nyújthat neked a Campus Work?
Ha rossz tapasztalataid vannak a munkavállalással 
kapcsolatosan, a segítségükkel szervezett formában 
dolgozhatsz; tagságod garancia a törvényes és szak-
szerű foglalkoztatásra. Teljes és részmunkaidős lehe-

Cím: 4028 Debrecen, Csengő utca 4. 
Ügyintézés: 4032 Debrecen, Dóczy József 
utca 9., DEAC iroda I.emelet 
Tel.: + 36 30 / 815 1273
Weboldal: campuseleven.hu 
E-mail: info@campuseleven.hu
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tőségekkel próbálnak alkalmazkodni órarendedhez. 
A betanított, egyszerűbb munkáktól a komolyabb, 
szakmai lehetőségekig igyekszenek igényeidnek és 
szaktudásodnak megfelelő állást találni. 

A következő típusú munkák közül választhatsz:
• Értékesítés,
• Informatikai munkák,
• Irodai kisegítés,
• Kérdőívezés,
• Könnyű fizikai munkák,
• Nehéz fizikai munkák,
• Nyelvtudást igénylő munkák,
• Szórólapozás,
• Takarítás,
• Telemarketing, call center,
• Teszt kitöltés,
• Újsághordás.

Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Nyitvatartási idő: 10-15 óráig
Tel.: + 36 52 / 512 900 (88290)
Mobiltelefon: + 36 30 / 204 4650
Levelezési cím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Weboldal: campuswork.hu
E-mail: campuswork@campusnet.hu

MELÓ-DiÁK
A Meló-Diák Országos Diákvállalkozási Hálózat bu-
dapesti tagja az Universitas, 1983-ban alakult a Bu-
dapest Közgazdaságtudományi Egyetemen azért, 
hogy a diákok számára szervezett kereteken belül 
nyújtson munkalehetőséget. Megalakulása óta piac-
vezető, országosan 40 irodával rendelkezik és évente 

45.000 diák számára biztosít munkalehetőséget. 

 A következő típusú munkák közül választhatsz:
• Adminisztratív jellegű,
• Áruházi feladatok,
• Könnyű és nehéz fizikai,
• Éttermi munkák,
• Marketing és piackutatás kapcsolatos,
• Nyelvigényes,
• Promóciós jellegű,
• Szórólapterjesztés,
• Szakmai jellegű,
• Telefonos, telemarketinges.

Munkavállalás az iskolaszövetkezetben:
• A munkavégzés előtt be kell lépni az iskolaszövet-
kezetbe, személyesen.
• Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, TAJ kártya, adókártya, érvényes diákigazolvány 
és bankszámlaszám.
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• A munkavégzés előtt szövetkezeti jegyet kell váltani. 
Ezt az összeget vagy befizeted, vagy az első fizeté-
sedből vonjuk le, s a szövetkezetből való kilépésed-
kor visszakapod.
• Bármelyik munkára jelentkezhetsz, ha eleget teszel 
a munka feltételeinek.
• Ha éppen nem találsz megfelelő munkát, akkor 
csak regisztrálj a honlapunkon, és folyamatosan 
értesíteni fogunk az aktuális munkalehetőségekről 
(e-mailben, sms-ben), ha szeretnéd.
• A munkaviszony feltétele a szerződés aláírása.
• A szerződés tartalmazza: alapbéred, munkaköröd, 
munkaidőd, a munkavégzés helyét és megnevezi a 
főnököd is.

Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 58.
Tel.: + 36 52 / 430 738
Weboldal: melodiak.hu
E-mail: debrecen@melodiak.hu

JoKEr-DiÁK
A Joker-Diák 1995 óta foglalkozik munkaerőszerve-
zéssel és közvetítéssel. 2008-ban a szervezet újjá-
alakult, s jelenleg két egységként működik tovább:
• A Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet 
aktív tanulói jogviszonnyú diákokkal foglalkozik,
• A Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és Közvetítő 
Iskolaszövetkezet pedig felnőttekkel is, akik már be-
fejezték tanulmányaikat.
Vezetőik kimagasló szakmai tapasztalata és elhiva-
tott munkatársaik garantálják, hogy mind a megbízó 
cégek, mind a munkavállalók egyaránt megtalálják a 
számításaikat a közös projektekben. Társadalmi sze-
repvállalásuk keretében rendszeresen támogatják fi-
atalok egészségével foglalkozó alapítványokat, beteg 
gyerekeket, hátrányosabb helyzetű diákokat.  Debre-
cenben és környékén mintegy 30 ezer hallgató számít 
potenciális munkavállalónak. Szervezetük adatbázisá-
ban 8 ezer fő szerepel, az összes képzési területről. 

A következő típusú munkák közül választhatsz:
• Adminisztratív munkák,
• Könnyű és nehéz fizikai munkák,
• Éttermi munkák,
• Fordítás, tolmácsolás,
• Fürdőszolgáltatási munkák,
• Hostessi tevékenységek,
• Piac- és közvéleménykutatás, áruminta, szóróla-
pok terjesztése, polcfeltöltés.

Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 28. II./4.
Tel.: +36 52 / 451 999
Weboldal: jokerdiak.hu
E-mail: info@jokerdiak.hu
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Sok hallgató úgy gondolja nincs szüksége segítségre 
az egyetemi évei alatt, mivel családtagjaihoz, bará-
taihoz tud fordulni, ha gondjai vannak. Az egyetemi 
évek alatt előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor 
úgy érezzük, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk 
fölött. Nem haladunk a tanulmányainkban, gondok 
jelentkeznek a magánéletben, konfliktusaink vannak 
a közeli ismerőseinkkel. Ezekben a helyzetekben 
nem igénylünk orvost, terapeutát, de ilyen esetek-
ben érdemes egy külsős szakemberrel konzultálni 
és átgondolni a helyzetünket. A Mentálhigiénés és 
Esélyegyenlőségi Központ munkatársai ezekben a 
helyzetekben ajánlják fel segítségüket az anonimitás 
betartásával. Abban is közreműködnek, hogyan ke-
zeld a konfliktusaidat, hogyan töltsd el tartalmasan 
a szabadidődet és hogyan kapcsolódhatsz be már 
működő közösségek életébe.
Az Egyetemi Tanács 2001. október 7-i ülésén úgy 
döntött, hogy a felsőoktatási törvényben leírtak szel-
lemében gyakorlati téren is tesz és létrehozza az 
országban egyedülálló Mentálhigiénés Programot a 
nyugat-európai egyetemekhez hasonlóan. Ezzel a 
Debreceni Egyetem oktatói és kutatói tevékenysége 
mellett, a hallgatók mindennapi életében jelentkező 
gondjaiban is igyekszik támogatást és segítséget 
nyújtani. 

mentálhigiénés és 
esélyegyenlőségi 

központ

2010-ben Európa Uniós támogatással kialakításra 
került a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Köz-
pont, ahol otthonosan kialakított környezetben kép-
zett és tapasztalt szakemberek várják sokszínű szol-
gáltatásokkal a hallgatókat. 

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat
Mindnyájunknak lehetnek gondjai az életben, amikor 
úgy érezzük, hogy semmi sem sikerül vagy nem ta-
láljuk a hangot a környezetünkben lévő emberekkel 
vagy éppen saját magunkkal. Ilyen időszakban ér-
demes képzett mentálhigiénés szakemberrel átbe-
szélni és megérteni a kialakult élethelyzetet. Néhány 
jellemző probléma, amellyel felkeresik a szolgáltatást 
a hallgatók:
• életvezetési problémák
• szülőkkel való kapcsolati gondok
• tanulási nehézségek
• párkapcsolati problémái
• önértékelési problémák
• szerhasználattal kapcsolatos kérdések
• kapcsolatteremtési nehézségek
• magányosság
• életcélok hiánya.

A konzultáció egy olyan bizalmas kapcsolat, ahol 
képzett szakember (akit köt a titoktartás) segít tisz-
tázni, mások gondolatait és érzéseit. A konzultáció 
segíti a jobb önismeretet és hatékonyabb életvezetés 
kialakítást. A konzultáció során a hallgató és a segítő 
együtt határozza meg a helyzetnek leginkább meg-
felelő lépéseket.
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A konzultáció TAJ kártya, valamint orvosi beutaló 
nélkül vehető igénybe, anonim és ingyenes.
Készségfejlesztő- és érzékenyítő tréningek
• Önismereti tréning
• Kommunikációs készségfejlesztő tréning
• Stressz- és konfliktuskezelési tréning
• Esélyteremtő kapcsolati tréning
• Esélyegyenlőségi tréning

Mentor program
Az Esélyháló Mentor Hálózat legfontosabb célja a 
Debreceni Egyetemen tanuló hátrányos helyzetű, 
roma és fogyatékossággal élő fiatalok (mozgásban-, 
látásban-, hallásban korlátozott, autista spektrum za-
var diagnózissal rendelkező) komplex támogatása, 
azzal a céllal, hogy a hallgatóknak nagyobb esélyük 
legyen tehetségük kibontakoztatására a felsőoktatási 
tanulmányaik ideje alatt. A szolgáltatások igénybe vé-
tele előzetes regisztrációhoz kötött! A regisztrációhoz 
szükséges formanyomtatványok, illetve információk 
a lelkiero.unideb.hu weboldalon találhatók. A nyom-
tatványokat kitöltve személyesen a központban kell 
leadni, vagy scannelve az e-mail címünkre kell elkül-
deni a szükséges dokumentumokkal együtt!

A Mentor program keretében igénybe vehető 
szolgáltatások:
• Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, 
scannelés, spirálozás),
• Tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése,
• Jegyzetelő szolgáltatás,
• Diáksegítői szolgáltatás koordinálása,
• Szabadidős programok és klubfoglalkozások szer-
vezése,

• Szállító szolgáltatás biztosítása,
• Személyre szóló segítés,
• Elhelyezkedéssel, munkavállalással kapcsolatos 
konzultáció.

A Központ további szolgáltatásai:
• Egyéni konzultáció
• Kompetencia és személyiségfejlesztő tréningek
• Mentálhigiénés szakkönyvtár
• Szabadidős klubok
• Mentálhigiénés filmklub 
• Kortársképzés, kortárssegítés
• “Mozgó-társ” Buli Segély Szolgálat a Lovardában
• Párkapcsolati Szabadegyetem
• Olimpiai Akadémia
• Mentálhigiénés Egyetemi Napok szervezése
• Családbarát szolgáltatások
  
Szolgáltatások a fogyatékossággal élő hallgatók 
számára: 
• Fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás
• Tanulást segítő technikai eszközök (pendrive, dikta-
fon, laptop) kölcsönzése
• Jegyzetelő szolgálat
• Diáksegítő szolgáltatás igénylése
• Információadás mentálhigiénés, pszichológiai, szo-
ciális és egészségügyi szolgáltatásokról
• Személyszállítás
• Személyi segítés
• Szabadidős és kulturális programok szervezése

Ezeket a szolgáltatásokat a Lelkierő Egyesülettel 
együttműködve végzi a Központ.
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Elérhetőség:
4032 Debrecen, Poroszlay út 97. 
Nyitvatartás:
  hétfő-csütörtök 8:00–18:00 (szorgalmi időszakban), 
       8:00–16:00 (vizsgaidőszakban) 
  péntek: 8:00–14:00
Telefon: 52 / 518 627
E-mail: demek@unideb.hu
Honlap: www.lelkiero.unideb.hu
Facebook: www.facebook.com/demekdebrecen 

Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda
a Böszörményi Úti Campuson:
Veres Péter Kollégium
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
Dr. Fónainé Pásztor Enikő fogadóórája:
hétfőtől péntekig: 10:00–12:00
Telefon: 52 / 508 444 / 88190
E-mail: fonaieniko@agr.unideb.hu
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„A karriertervezést nem lehet elég korán kezdeni!”

A karriertervezést nem lehet elég korán elkezdeni, 
éppen ezért már az egyetemi tanulmányok alatt bele 
kell vágni a „felkészülésbe”: ebben az időszakban 
hatékonyan lehet fejleszteni azokat a kompetenciá-
kat, amelyek segítik álmaink állásának megtalálását. 
Bár a szakmai tudás már a birtokukban van, a hall-
gatók általában még közvetlenül a diploma megszer-
zése előtt sem elég felkészültek ebben a témában. 
Gyakran nem tudják pontosan, hogyan kell elindul-
ni, hogyan kell a számukra legmegfelelőbb munkát 
megtalálni, és milyen feltételek, tudás és tapaszta-
lat szükségesek az esélyek növeléséhez. Senki nem 
születik úgy, hogy tud önéletrajzot írni, tisztában len-
ne az állásinterjún való megfelelő viselkedéssel vagy 
az önfejlesztés lehetőségeivel – viszont ezeket meg 
lehet tanulni! 
A Karrierközpont abban segít, hogy a diákok meg-
ismerjenek és megtanuljanak olyan módszereket, 
kapjanak olyan tippeket, tanácsokat, amelyek révén 
nagyobb eséllyel találnak munkát, számukra megfe-
lelő állást. Már a tanulmányok elejétől fogva haszno-
sak lehetnek a személyiségfejlesztéssel kapcsola-
tos tréningek, ahol önismerettel, önérvényesítéssel, 
önértékeléssel, kapcsolatépítéssel, nyelvtanulással, 
kreatív ötletek megvalósításával kapcsolatos tippe-
ket kaphatnak a diákok. Emellett kifejezetten kar- 
rierépítéssel kapcsolatos rendezvényeink, kurzusa-
ink, tanácsadásaink is vannak. Előadásokat szerve-
zünk karriertani alapismeretekről, tréningeket, ahol 

Hallgatói karrierközpont gyakorlati feladatokkal tudják fejleszteni kompetenci-
áikat a hallgatók. Az egyéni pályaorientációs tanács-
adás keretében pedig a speciális, egyedi kérdéseket 
tudják megválaszolni a Karrierközpont munkatársai.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a témában 
járatos andragógus- és pszichológia szakos hallga-
tókkal, akik az egyetemi rendezvényeken segítik az 
érdeklődőket tanácsokkal, ötletekkel, pályaorientáci-
óval és karrierépítéssel kapcsolatos kérdésekben. A 
tanulmányaik vége felé haladó érdeklődőknek szak-
embereink megtanítják az önéletrajz- és a motiváci-
ós levélírás technikáit, próba-állásinterjún tesztelhetik 
képességeiket, megtudhatják, mi az a „kopogtató 
levél” stb..
Mivel ma már a legtöbb helyen sokat számít a ta-
pasztalat, szakmai gyakorlati lehetőségek közvetíté-
sében is segítünk, ennek jegyében építjük és fejleszt-
jük vállalati kapcsolatainkat. Az egyetem egységeivel 
együttműködve szorosabbra fűzzük az együttműkö-
déseinket, hogy a hallgatóink minél hamarabb megta-
nulják, hogyan lehet a vállalati világban érvényesülni, 
sikereket elérni, egyáltalán egy cégnél elhelyezkedni. 
Hasznos, ha már az állásinterjú előtt jártak az adott 
helyen pl. egy gyárlátogatás keretében, vagy esetleg 
lehetőségük nyílt egy szerződés részeként kutatáso-
kat végezni az adott helyen, szemináriumi dolgozatot 
készíteni a cég alkalmazottainak felügyeletével.
Szeretnénk, ha diákjaink lelkileg-szellemileg felké-
szülten, jó tanácsokkal és ötletekkel érkeznének a 
munka világába. A szakmai tudás mellett ugyanis 
nagyon fontos, ha az ember tisztában van képessé-
geivel, adottságaival, majd a kettőt megfelelően tudja 
hasznosítani és érvényesíteni – egy nagyszerű kar- 
rier, sikeres élet reményében.
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A DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programjának előkészítése 2008-ban indult, amely 
egyedülálló módon fogja össze és foglalkozik a fel-
sőoktatásban tanuló tehetséges diákokkal. A DETEP 
a Debreceni Egyetem azon hallgatóinak közössége, 
akik kedvet és tehetséget éreznek magukban, hogy 
tanulmányaikon felül kutassanak, fejlesszenek és si-
kereket érjenek el a munkaerőpiacra való kilépésük 
pillanatáig és azon túl is. (A program a Zeneművésze-
ti Kar hallgatói esetében a művészeti tevékenységet 
is támogatja.)
A Debreceni Egyetem olyan országszerte egyedülál-
ló tehetséggondozó programot működtet, amelynek 
célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség 
kibontakozását. A program részeként olyan pálya-
modellt és lehetőségeket nyújt a hallgatók számá-
ra, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet 
ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. A te-
hetséges hallgatókat az egyetemre történő felvételtől 
egészen a végzésig támogatja, segíti a BSc/BA-ból 
az MSc/MA képzésbe való előrelépésüket, valamint 
igyekszik a legjobbakat PhD-képzésbe juttatni. Az 
erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsola-
tot tart fenn a középiskolákkal, mint a beérkező hall-
gatókat nevelő intézményekkel, más szervezetekkel 
(pl. Kutató Diákok Országos Szövetsége), továbbá 
azokkal a szellemi műhelyekkel, amelyekben később 
a végzett hallgatók elhelyezkednek. Végső célja egy-
részt a legtehetségesebb hallgatók egyetemi okta-
tókká/kutatókká válásának támogatása, másrészt, 

hogy az egyetem minél több kiemelkedő tudású, 
tehetséges szakembert biztosítson az egyetemen kí-
vüli szféra számára. 
A szabályzat szerint tagja lehet a közösségnek min-
den olyan aktív, nappali és levelező tagozatos hallga-
tó, aki tanulmányait nem szakította meg két szemesz-
ternél hosszabb időszakra és rendelkezik minimum 2 
lezárt félévvel. A tehetséggondozó programba egyé-
ni jelentkezéssel (minden év szeptemberében), tan-
székvezetői/oktatói ajánlással vagy középiskolában 
elért eredményekkel lehet bekerülni. A DETEP-ben 
minden év januárjában lehet az előző évben szerzett 
tudományos teljesítményekkel pályázni ösztöndíjra. 
Ösztöndíjra pályázni 4 kredit felett lehet, ami 2 helyi 
konferenciából, kiállításból, hangversenyen való fellé-
pésből, poszterből, folyóirat közleményből stb. tevő-
dik össze. Az ösztöndíjak kreditarányosan kerülnek 
kiosztásra. Mindig naptári évre vonatkozik a teljesít-
mény, nem tanévre. 
A DETEP-be beletartoznak a tudományos diákkörök, 
szakkollégiumok, önképzőkörök. A tagok témaveze-
tő segítségével egyéni munkaterv szerint kutatómun-
kát végeznek a tanszékeken, melynek eredményeit 
különböző fórumokon pl. publikáció, előadás, posz-
ter, hangverseny formájában kell megjelentetni. 
A programban részt vevő hallgatók előmenetelét az 
elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer doku-
mentálja. A teljesített kreditek számára a speciális 
képzést jelölő saját kódok szolgálnak, melyek ugyan-
csak részei a rendszernek. Azok, akik a DETEP hall-
gatói voltak, a diplomamellékletükben az oklevél mel-
lé kapnak egy kimutatást a teljesítménykreditekről.
A tanszéki tevékenységet a kari DETEP bizottságok 
fogják össze, míg a tehetséggondozás vezető testü-

Tehetséggondozás
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lete a Tehetségtanács, melynek elnöke a mindenkori 
tudományos rektorhelyettes. A Tehetségtanácsnak 
tagjai még a kari koordinátorok, a szakkollégiumok 
képviselői, HÖK képviselők, valamint a Debreceni 
Egyetem Regionális Tehetségpont vezetője. A DE-
TEP kiváló akkreditált Tehetségpontként és Tehet-
ségsegítő tanácsként a pályázatokon nyert össze-
gekkel a hallgatók szakmai/tanulmányi előmeneteleit 
támogatja. 
A középiskolákkal való kapcsolattartás a Regionális 
Tehetségponton keresztül működik. Erre egyes szak-
kollégiumok is törekszenek középiskolai szekciójuk-
kal, programjaikkal. 

DETEP sikerek: 
• Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
folyamatos első helyek
• Pro Scientia aranyérmek
• Mentor Oscar Díj 2013
• Felfedezettjeink pályázat különdíjasai

Elérhetőségek:
Honlap: www.unideb.hu/detep
E-mail: detep@unideb.hu

SzAKKoLLégiuMoK

Boldog TerézIa kaTolIkus egyeTemI FemInIne sTudIes 
szakkollégIum

Tevékenység: Keresztény értelmiségi nőknek sze-
mélyes, közösségben történő kibontakozásához sa-
játos, női szemléletű (feminine studies) képzést nyúj-
tó, s ehhez ökumenikus keresztény közösségi keretet 
biztosító szakkollégium. Szakmai segítséget/képzést 
ad azoknak a fiatal nőknek, akik személyes és szak-
mai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztes-
séggel, elkötelezetten kívánják szolgálni kisebb kö-
zösségüket, a társadalmat és egyházukat. 
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Díja igazodik a hallgatók 
szakkollégiumi indexben vezetett teljesítményéhez. 
Konferencia-előadások és tanulmányok megjelené-
séhez, publikációhoz nyújt segítséget.
Kinek szól: Nappali tagozatos női hallgatók részére.

gulyás györgy szakkollégIum

Tagozatok/ szakcsoportok: Előadóművészeti, Al-
kotóművészeti
Tevékenység: A kiemelkedő képességű hallgatók 
számára lehetőséget biztosít saját szakterületükön 
való elmélyülésre, hazai és nemzetközi versenyekre 
való felkészülésre; mester-kurzusokat, hangverse-
nyeket, hangszer-bemutató előadásokat szervez.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Teljesítményük függvé-
nyében támogatást nyújt versenyek nevezési díjá-
hoz, hangversenyek szervezéséhez ingyenes terem 
használatot, műsorok készítését, sokszorosítását 
biztosítja.
Kinek szól: A Zeneművészeti Kar hallgatói részére.
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haTvanI IsTván szakkollégIum

Tagozatok/ szakcsoportok: Anglisztika - Amerika-
nisztikai, Biológiai tudományok, Filozófia és Humán 
tudományok, Fizika-, Matematika-, Informatikait, 
Földrajztudományi, Kémiatudományi, Magyar iroda-
lom-, Kommunikáció- és Médiatudományi, Nyelvtu-
dományi, Történettudományi, Senior tagság.
Tevékenység: A humán és a természettudományos 
műveltség közötti párbeszéd kialakítására. Műhely-
foglalkozások: interdiszciplináris és interaktív jellegű 
foglalkozások, kerekasztal beszélgetések, nyelvok-
tatás.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium a tagok 
teljesítéséhez mérten hozzájárul kutatáshoz, publiká-
cióihoz, konferencia részvételhez, utazási támogatást 
ad, ingyenes fény-másolást és nyomtatást, valamint 
sportolási lehetőséget nyújt.
Kinek szól: A Bölcsészettudományi Kar, a Termé-
szettudományi és Technológiai Kar és az Informatikai 
Kar hallgatói részére.

Kerpely Kálmán Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Mezőgazdaságtudo-
mányi, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési
Tevékenység: Magas színvonalú gyakorlati képzés 
és szolgáltatás; a nemzeti és egyetemes kultúra köz-
vetítése; gyakorlati és tudományos ismeretek bővíté-
se; hazai és külföldi munkaerőpiaci szereplőkkel való 
kapcsolatok kiépítése, ápolása; szakkollégiumi hall-
gatók tanulási körülményeinek javítása, költségeinek 
enyhítése.
Kinek szól: A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói részére.

lIppaI Balázs szakkollégIum

Tevékenység: Összefogja a karon tanuló roma szár-
mazású, illetve roma kultúra iránt érdeklődő hallgató-
kat értékteremtő, egymást segítő közeg létrehozása 
végett. Mindemellett cél, hogy olyan fejlesztésekben 
vegyenek részt a tagok, amelyek társadalmilag is 
hasznosíthatóak.
Kinek szól: A Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar hallgatói részére.

Márton Áron Szakkollégium
Tevékenység: A Magyarországon tanuló határon túli 
hallgatók szakmai szempontból eredményes magyar-
országi tartózkodásának biztosítása (szállás, képzés, 
információközvetítés, ösztöndíjazás). Minél több hall-
gató szülőföldre történő visszatérésének elősegítése, 
elsősorban szakmai és anyagi segítségnyújtással. Az 
épületben megvalósuló ingyenes szakkollégiumi kép-
zés az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, valamint 
a munkaerőpiacon ma már nélkülözhetetlen készsé-
gek és képességek, kurrens ismeretek elsajátítását 
segíti: angol, karriertervezés, Kárpát-medencei isme-
retek, Közép-Európai tanulmányok.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kulturá-
lis és sport programokra ingyenes vagy kedvezmé-
nyes bérletet, jegyet biztosít. Konferenciát, találkozó-
kat és tanulmányutakat szervez. Tehetséggondozói 
és Kutatói Szakkollégiumi programja révén ösztöndíj-
jal támogatja a legtehetségesebb hallgatóit.
Kinek szól: Minden határon túli egyetemi hallga-
tónak.
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Pálffy István MűvészettudoMányI szakkollégIuM

Tevékenység: A hallgatók egyrészt elméleti, más-
részt pedig különböző szakmai készségeket fejlesz-
tő gyakorlati foglalkozásokon kapnak betekintést a 
színház világába. A Szakkollégium programja en-
nek megfelelően elméleti foglalkozásokból, színházi 
előadások megtekintéséből, majd azok elemzésé-
ből, szakmai beszélgetésekből (a megtekintett előa-
dások művészeivel) és drámapedagógiai foglalko-
zásokból áll.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium ingye-
nes színházbérletet, kollégiumi elhelyezést biztosít. 
A Bölcsészettudományi Kar segítségével tréning és 
tanulmányi kirándulást biztosít.
Kinek szól: A Debreceni Egyetem hallgatói jelentkez-
hetnek függetlenül a tanulmányaik gerincét képező 
tudományterületektől.

praeTor szakkollégIum

Tagozatok/ szakcsoportok: Jogtudományok
Tevékenység: Szakkollégium céljait a hallgatói önte-
vékenységre épülő előadás-sorozatok, kurzusok, vi-
ták szervezésével, a demokratikus magatartásforma 
elsajátítását segítő önkormányzat és a vélemények 
sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtésé-
vel, közös értékeken, együttes cselekvésen alapuló 
életforma kereteinek kiépítésével valósítja meg.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium előda-
dásokon és egyéb rendezvényeken való részvételt 
ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosít, illetve 
tréningeket és kirándulásokat is szervez tagjai szá-
mára.
Kinek szól: Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 
részére.

sánTha kálmán szakkollégIum

Tagozatok/ szakcsoportok: Orvos-tudományok
Tevékenység: Fő cél, hogy az érdeklődő hallgatók 
olyan előadásokon, kurzusokon vehessenek részt, 
amelyek nem szerepelnek az egyetemi tantervben. 
Témájuk elsősorban: természetgyógyászat, az orvosi 
hivatással összefüggő jogi és közgazdasági ismere-
tek, kulturális antropológia, filozófia. A másik fő cél 
a tudományos munka segítése azzal, hogy egymás 
kutatási témájának megismerésére és megvitatására 
előadási lehetőséget biztosítunk. Ezeken felül felsőbb 
éves szakkollégisták konzultációkkal segítik az al-
sóbb évesek felkészülését egyes számonkérésekre.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kultu-
rális programokra ingyenes bérletet vagy kedvezmé-
nyes jegyet biztosít. Konferenciát, találkozókat és ki-
rándulást szervez.
Kinek szól: A Fogorvostudományi Kar, az Általános 
Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar 
és a Népegészségügyi Kar hallgatói részére.

szenT lászló kaTolIkus szakkollégIum

Tevékenység: A Debreceni Egyetem keresztény el-
hivatottságú hallgatóit tömöríti egy családias, pezsgő 
szellemiségű, az emberi- és katolikus értékek meg-
őrzésére törekvő közösségbe. Intézményünk alapve-
tő célja a szakmai és emberi tisztes helytállásra való 
összpontosítás, a fiatalos lendületű katolikus szelle-
miség keretében.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Intézményünk nyomtatá-
si, scannelési lehetőséget biztosít hallgatói részére. 
Szervezett kirándulásokat, rendezvényeket az In-
tézmény kiemelten támogat. A szociálisan rászoruló 
hallgatók esetében csökkentett kollégiumi díj igényel-
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hető. Szent Imre ösztöndíj jó tanulmányi eredmény és 
tevékeny kollégiumi munka esetén pályázható.
Kinek szól: A Debreceni Egyetem minden katolikus 
szellemiségű hallgatójának.

Tormay Béla szakkollégIum

Tagozatok/szakcsoportok: Szántóföldi növény-
termesztési, Halászati kultúra, Élelmiszerbiztonsági, 
Kertészeti, Környezetgazdálkodási, Természetvéde-
lemi, Szakigazgatási, Vállalati gazdaságtani és a Vi-
dékfejlesztés.
Tevékenység: A Tormay Béla Szakkollégium célja, 
hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, 
az alap- és alkalmazott tudományok művelésével 
hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül 
az Agrártudományi Campus szakember képzésének 
fejlődéséhez. A Szakkollégium lehetőséget nyújt a 
hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklő-
dési területükön belül többlet ismeretanyagot szerez-
zenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta 
lehetőségek segítségével, kutatómunkát végezze-
nek. A Tormay Béla Szakkollégium fontos céljának 

tekinti még a nyelvoktatást, és a különböző általános 
és szakirányú kurzusok által, olyan interdiszciplináris 
képzés létrehozását, amely széles látókörű, szakma-
ilag felkészült szakemberek, kibocsátását teszi lehe-
tővé.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kirán-
dulásokat, kulturális programokat és konferenciákat 
szervez. Tagjait támogatja a kutatómunkában, a pub-
likálásban, a konferenciákon való részvételben és a 
külföldi tanulmányaikban. Lehetőséget ad a tagok 
együttes kollégiumi elhelyezésére, valamint ingyenes 
fénymásolást és nyomtatást biztosít.
Kinek szól: A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói részére.

verzár FrIgyes szakkollégIum

Tagozatok/ szakcsoportok: Alkalmazott egészség- 
és társadalomtudományok, Gerontológiai
Tevékenység: A tehetségek felismerése és kurzu-
sok, konzultációk, rendezvények, kutatások, szakmai 
gyakorlatok, belföldi és külföldi tanulmányutak szer-
vezése, képességfejlesztés, idegennyelvi kurzusok, a 
hallgatók tudományos munkájának elősegítése.
Kinek szól: Az Egészségügyi Kar hallgatói részére

WálI IsTván reFormáTus cIgány szakkollégIum

Tevékenység: Célkitűzése, hogy hozzájáruljon a 
közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív tár-
sadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek 
formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik 
a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékeny-
séggel.
Kinek szól: Nappali tagozatos hallgatók részére.
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Utazni jó, utazni kell. A haszna? Rengeteg ismeret, tu-
dás, tapasztalat, barátság és élmény, ami az embert 
egész életében elkíséri. A Debreceni Egyetem (DE) 
bőséges lehetőséget kínál a külföldi tanulmányokra, 
és maga is a világ minden részéről fogad hallgatókat. 

Erasmus+, CEEpuS
Az Erasmus+ továbbra is az Európai Bizottság egyik 
legsikeresebb és legismertebb programja, mely 
2012-ben ünnepelte fennállásának 25. évét. 1987-
ben, az induláskor 11 országból 3 244 hallgató vágott 
neki az ismeretlennek – 2015-re az országok száma 
35-re nőtt, a részt vevő intézmények száma pedig 
4 310-re. A korábbi Erasmus LLP programot 2014-től 
az Erasmus+ program váltotta fel. Az eddigi csere-
hallgatók száma 2015-ben meghaladta a 3 milliót, a 
programban részt vevő akadémiai és adminisztratív 
személyzet száma pedig meghaladta a 47 000 főt.
Az Erasmus+ program a Debreceni Egyetemen az 
intézmény fennállása óta (2000) működik. A Deb-
receni Egyetem az Erasmus+ program keretében a 
Nemzeti Iroda pályázatán a 2015/2016-os tanévben 
536 000 euró támogatást nyert el. Hallgatói tanul-
mányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra összesen 
390 000 euró, oktatói tanulmányutakra 47 000 euró, 
és a személyzet képzésére 19 000 euró áll rendelke-
zésre a tanév során.
A tavalyi évben az Egyetem minden eddiginél ma-
gasabb támogatást, 726 000 eurót használhatott fel 
hallgatói és munkatársi mobilitásokra, amelyből mint-

Irány a nagyvilág
egy 200 hallgató tanulmányi, illetve szakmai gyakor-
lati célú mobilitása valósulhatott meg.
Jelenleg az Egyetemnek 326 felsőoktatási intéz-
ménnyel van kétoldalú Erasmus+ szerződése.
A CEEPUS program a közép- és kelet-európai térség-
ben nyújt hasonló lehetőségeket, a résztvevő orszá-
gok felsőoktatási intézményeinek hálózati együttmű-
ködésére épül. A Debreceni Egyetem karai jelenleg 10 
különböző hálózat tevékenységében vesznek részt.

Campus Mundi
A nagysikerű Campus Hungary ösztöndíjprogram 
folytatásaként meghirdetett Campus Mundi ösztön-
díjprogram várhatóan 2016 elején indul.  Az előzmény 
CH Programmal több ezer debreceni hallgató jutott 
el tanulmányutakra, szakmai gyakorlatra, konferenci-
ákra, kutatóutakra Alaszkától Izlandon át Vietnámig.
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Franciaországtól Japánig
A kapcsolati háló nem szorítkozik kontinensünkre: az 
ösztöndíjak köre Amerikától Japánig terjed. A belépő 
a szaktudás és a jó tanulmányi átlag, de az eredmé-
nyes külföldi tartózkodás feltétele a jó nyelvtudás. A 
francia Champagne-Ardenne Régió és az Észak-Al-
földi Regionális Fejlesztési Ügynökség közötti kap-
csolat alapján évente egy-két tanulmányi ösztöndíj 
pályázható Franciaországba, a Reimsi Egyetem mes-
terképzésére, a Természettudományi és Technológiai 
Kar hallgatói pedig Clermont-Ferrandban folytathat-
nak tanulmányokat. A Távol-Keleten több egyetem-
mel is van cserekapcsolatunk: Japánban a  Hirosaki 
Egyetemre, Chiba Egyetemre és Josai Egyetemre is 
pályázhatnak hallgatóink, csakúgy, mint a koreai Inha 
Egyetemre. Az egyetem stratégiai célként határozta 
meg a kínai kapcsolatok fejlesztését: a Wuhan Egye-
temmel, a belső-mongóliai agrártudományi és orvo-

si egyetemekkel, a Nanjingi Műszaki Egyetememel, 
valamint a Csungkingi Műszaki Egyetemmel van 
szerződéses kapcsolatunk; az utóbbi két intézmény 
ösztöndíjakat is felajánlott diákjainknak a kínai nyelv 
tanulására.
A DE tagja az ISEP (International Student Exchan-
ge Program) programnak, amely az Amerikai Egye-
sült Államok több mint 100 egyeteme, ázsiai, afrikai, 
ausztrál és európai egyetemek között szervez hallga-
tói cserét. A program keretében évente három hall-
gatónk valamely amerikai vagy más külföldi egyete-
men végezheti tanulmányait. A múltban megfordultak 
debreceni hallgatók a program segítségével az USA-
ban, Kanadában, Mexikóban, Angliában, Svájcban, 
de Japánban és Malajziában is.
Hátrányos helyzetű hallgatók vehetik igénybe az ún. 
VELUX tanulmányi ösztöndíjat, mellyel félévet tölt-
hetnek el Dániában. Az ösztöndíj minden felmerülő 

„Ez alatt az öt hónap alatt más emberré 
váltam, nyitottabb lettem Európa és a világ 
iránt. Már nem vagyok bátortalan, ha ide-

gen nyelven kell megszólalnom. 
Rengeteg embert ismertem meg, a világ 

minden részén vannak már barátaim. Csak 
azt tudom mondani mindenkinek, hogy 

egy ilyen ösztöndíjat ki kell próbálni.
Életre szóló élmény volt!!!”

Kósa Bernadett Ildikó (Linz, Ausztria)
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költséget fedez, tanulmányaik idejére még laptopot is 
kapnak a hallgatók.

Mindezeken kívül államközi ösztöndíjak keretében is 
lehetőség nyílik külföldi graduális és posztgraduális 
tanulmányokra, kutatómunkákra, tapasztalatcserére 
és nyári egyetemekre, továbbá lehet válogatni a kül-
földi egyetemek, alapítványok által felajánlott ösztön-
díjak közül is.

Nemzetközi egyetem
A magyar felsőoktatás az utóbbi években kitárta 
kapuit a világ előtt. A Debreceni Egyetem is célul 
tűzte ki a külföldi hallgatók és a külföldi ösztöndí-
jak számának növelését. Magyarországon itt tanul a 
legtöbb külföldi diák, számuk mára már meghaladta 
a 4 000 főt. 
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Sportoló egyetem

A Debreceni Egyetem sportprogramjának célja, hogy 
minden hallgató részt tudjon venni az egyetem sport 
életében, közösségi programjaiban. A sport- és test-
nevelési programok szervezésével és lebonyolítá-
sával a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koor-
dinációs Intézete és a Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának Sport Irodája foglalkozik, míg az 
egyetemi versenysport szervezése a DEAC Sport Kft. 
hatáskörébe tartozik. Alapképzésben (BSc, BA) részt 
vevő hallgatóknak - kivéve a ZK hallgatóit - két félév, 
mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő hallgatóknak 
egy félév, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók-
nak három félév testnevelés kötelező a tanulmányok 
során.

A testnevelés órákon sportágakra van mód jelent-
kezni, így lehet választani többek között az úszást, 
a lovaglást, valamint floorballozást is. Van lehe-
tőség aerobikra, testépítésre, fittballra, spiningre, 
pilatesre, jógára, teniszre, asztaliteniszre és lab-
dajátékokra. Az egyes sportágakban jártasabb 
hallgatóknak módjuk van csatlakozni esti szak-
csoportokba, illetve egyesületi szakosztályokba.

Sportösztöndíj
A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten el-
ért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által kiírt 
pályázat alapján sportösztöndíj adományozható. A 
pályázat minden félév elején kerül kiírásra, a támoga-
tást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önkölt-

séges hallgatók is igényelhetik. A sportösztöndíj ösz-
szege kategóriától függően 3.000-25.000 Ft/hó. Az 
ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a 
tanulmányi követelményeken túlmenően rendszere-
sen részt vállalnak a Debreceni Egyetem sportéleté-
ben. A pályázatot élsportoló vagy egyetemi minőségi 
sport kategóriákban lehet elnyerni.

A legfontosabb sportrendezvények
SPoRTHÉT ÉS DE KuPáK
A hallgatók délutáni szakcsoportokban, edzéseken 
készülhetnek az amatőrök számára kiírt versenyekre, 
illetve az igazolt versenyzők számára hirdetett ME-
FOB-küzdelmekre. Minden félév során rendezünk 
Egyetemi Sportbörzét és DE Kupákat különböző 
sportágakban. A legnépszerűbb rendezvények: 
Aerobik Nap, Spining Nap, DEK Labdarúgás, DEK 
Mix-röplabda, Úszónap, Futónap.

BUZÁNSZKY JENŐ LABDARÚGÓ EGYETEMI KUPA
A tizenhat éve minden félévben elinduló bajnokság 
2004 óta az Aranycsapat egyik legendájának nevét 
viseli. A jelentkező csapatok száma az utóbbi évek-
hez képest a kezdeti harmincról százra nőtt, így 2010 
tavaszán szükségessé vált a Divízió III. osztály bein-
dítása is. 

DR. KAMUTI JENŐ EGYETEMI VÍVÓBAJNOKSÁG
Egyetemünk vívóbajnoksága 2005 januárjától a két-
szeres világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes 
tőrvívó nevét viseli, aki napjainkban a Magyar Olimpi-
ai Bizottság (MOB) elnökségi tagja és számos hazai 
és nemzetközi sporttisztséget tölt be.
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ZSÍROS TIBOR EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOK-
SáG
Az egyetemi bajnokságban évente 20-22 csapat 
versenyez, női, férfi és vegyes csapatok egyaránt. A 
lebonyolítás ún. svájci rendszerben történik. Ennek 
lényege, hogy folyamatosan játékban van a teljes 
versenymezőny fordulóról fordulóra, olyan párosítá-
sokban, amelyek a korábbi fordulók eredményeiből 
adódnak.

TáBoRoK
A campusok testnevelési csoportjai táborokat szer-
veznek a hallgatóknak minden tanévben, amelyeken 
a részvétel beszámításra kerül a testnevelési követel-
ményekbe. Szervezünk: sí-, turisztika, kenu-, kerék-
pár-, vízi-, sport-, edzőtáborokat. 

Egyetemi versenysport – DEAC
Sportolóink kiváló eredményeket érnek el a MEFOB 
versenyeken. Csapatsportágak tekintetében az el-

múlt évben 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzéremmel let-
tünk gazdagabbak, míg egyéni sportágak esetében 
összesen 38 dobogós helyezést tudtunk megszerez-
ni. Férfi kosárlabda csapatunk 2013-ban és 2014-ben 
is megnyerte a MEFOB döntőt, így részt vehettek az 
Európai Egyetemi Játékokon Splitben, majd Rotter-
damban, 2015-ben a nemzetközi kosárlabda kupán 
(ISBL) a legjobb négy közé jutottak.
Hallgatóink között tudhatunk olyan kiváló sportolókat, 
akik nem csak a hazai sportélet meghatározó egyé-
niségei, de a nemzetközi porondon is helyt állnak, 
többek között Risztov Éva, Biczó Bence, Papp Márk, 
Senánszky Petra, Kányási Roland, Mihály Kata, Mül-
ler Anita, Gonda Daniella.
Az egyetemi versenysport klubja a DEAC, a Debrece-
ni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú 
Kft., melynek szakosztályaiban háromszáznál is több 
hallgató sportol. 
Látvány csapatsportok: labdarúgás, kosárlabda (női, 
férfi), kézilabda (férfi). 
Egyéb csapatsportok: röplabda (férfi). 
Egyéni sportok: tollaslabda, tenisz, asztalitenisz, 
sakk, túra, tájfutás, vívás, vitorlás, floorball, úszás.
A DEAC kosárlabda szakosztálya, a Debreceni Ko-
sárlabda Akadémia része és egyben fogadó klubja. A 
férfi és női csapat is NB I-ben versenyez. A nagypá-
lyás labdarúgó szakosztály a 2015-16-ös szezonban 
a megye I. és II. szerepel. Utánpótlás korosztályai 7 
éves kortól 19 éves korig versenyeznek. A futsal szak-
osztály női és férfi csapata is az NB II-ben versenyez, 
az utánpótlás csapatai 20 éves korig versenyeznek, 
a férfi röplabdások az NB I-ben is, míg a férfi kézi-
labdázók jelenleg NB II-ben indulnak. Mindkét, utóbb 
említett sportágban vannak utánpótlás csapatok is.
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Sporttudományi Koordinációs intézet
regionális Sporttudás Központ

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évtized, illetve 
az utóbbi 3-4 év jelentős humán, infrastrukturális, 
képzési és kutatásfejlesztési tevékenység, valamint 
az egyetem stratégiai irányvonalának kijelölése az 
egészségipar szolgálatában, szükségessé teszi a 
sport, mint komplex oktatási, kutatási, társadalmi 
és egyetempolitikai kezelésének magasabb szintre 
emelését. Az elért eredmények, a Debreceni Egye-
tem e témában is egyre markánsabb elismertsége 
és tervei mellett időszerű a szervezeti keretek átala-
kítása, és a Sporttudományi Koordinációs Intézet lét-
rehozása.
A 2015. szeptember 1-jén létrejött, Sporttudományi 
Koordinációs Intézet az Egyetem oktatási-kutatá-
si koordinációs és szolgáltató egysége. Feladata az 
egyetemen folyó, illetve az egyetemmel kapcsolatos 
sporttevékenységek összefogása, működtetése, a 
sporttudományi oktatás karokon való fejlesztésének 
segítése, koordinációja, a sporttudományi kooperatív 
kutatások elősegítése, a témához illeszkedő intézmé-
nyen belüli és intézményközi kapcsolatok fejlesztése, 
valamint részvétel a debreceni sportegészségügyi 
diagnosztikai, ellátó és rehabilitációs rendszer kiala-
kításában és működtetésében.
Feladata továbbá, hogy a Debreceni Egyetem pol-
gárai számára a felsőoktatási törvény által megha-
tározott módon az alaptevékenységéhez igazodóan 
biztosítsa a rendszeres testmozgás és sporttevé-
kenység megszervezését (testnevelési oktatás vég-
zése, szabadidősport szervezése), valamint az ehhez 
szükséges feltételek megteremtését. Az Intézet fel-

adati közé tartozik a Debreceni Egyetem közvetlen 
és közvetett, az egyetem sportszervezetein keresztül 
megvalósuló versenysport koordinálása, a célkitűzé-
sek megfogalmazása, a sportszervezetek beszámol-
tatása.
A Sporttudományi Koordinációs Intézet szorosan 
együttműködik a sporttudományi képzést folytató 
Gazdaságtudományi Karral, a sportszervező alap-
képzési szak gazdájával, illetve a sporttudomány 
társtudományterületein folyó képzések gazdáival, 
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mint pl. a gyógytornász alapszak és a komplex re-
habilitáció mesterszak, a Népegészségügyi Karon, 
a táplálkozástudományi mesterszak, az Általános 
Orvostudományi Karon, a sportjogi szakokleveles 
képzés az Állam- és Jogtudományi Karon. Fontos 
megemlíteni azt is, hogy 2017-től az országban elő-
ször a Debreceni Egyetemen indul sportközgazdász 
mesterképzési szak, illetve szintén ettől az évtől az új 
sporttudományi alapszakokat is – sport- és rekreáci-
ószervezés, valamint edző – indítani kívánja az egye-
tem. Az egyetem stratégiai feladata a testnevelő ta-
nárképzés debreceni beindítása, mely a közismereti 
szakokkal párosítva járulhat hozzá a mindennapos 
testnevelés bevezetésével felmerülő testnevelő tanár 

igények helyi, regionális, sőt országos igényeinek ki-
elégítéséhez. Az említett alap-, és mesterszakok, to-
vábbá posztgraduális képzések mellett a Debreceni 
Egyetem kiváló lehetőséget kínál a sporttudományi 
témájú Ph.D. tanulmányok folytatására, az egyetem 
23 doktori iskolával rendelkezik.
A Debreceni Egyetem meglévő 21. századi infrastruk-
túrájával, sport és tudományos célú létesítményeivel, 
a gyakorlati sportban valamint a sporttudományi fel-
sőoktatásban és kutatásokban aktívan résztvevő, 
vezető tisztségeket betöltő oktatók és kutató köz-
reműködésével, hazai viszonylatban is egyedülálló, 
komplex sporttudományi képzést, kutatást és szol-
gáltatást tud biztosítani az érdeklődők számára.  
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