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Tisztelt Leendő Hallgatónk!
Kedves Olvasó!

A Debreceni Egyetem hazánk egyik leg-
kiemelkedőbb, legnépszerűbb, nemzet-
közileg is elismert intézménye, melynek 
bemutatkozó kiadványát tartod most 
a kezedben. Megtudhatod belőle, hogy 
ha a Debreceni Egyetemet választod, 
a magas színvonalú, gyakorlatorientált 
képzés mellett milyen szolgáltatásokkal, 
lehetőségekkel vár majd intézményünk. 
Legfőbb célunk, hogy hallgatóink kiváló-
an képzett szakemberekké váljanak, és 
piacképes diplomát szerezzenek.
Egyetemistának lenni mindenütt jó, de 
Debrecenben a legjobb! Miért? Európa 
egyik legszebb campusán tanulhatsz 
világhírű oktatóktól, bekapcsolódhatsz 
az egyetemi tananyagon túlmutató tu-
dományos kutatói tevékenységekbe, 
szakmai gyakorlatot szerezhetsz, s nem 
utolsósorban egy családias hangulatú 
egyetemvárosban élhetsz, ahol a pezs-
gő diákélet mellett sportolásra, kikap-
csolódásra, szórakozásra is számos le-
hetőséged akad.
Az egyetemi évek nem csak a jövőd mi-
att fontosak, itt töltöd majd életed egyik 
legszebb és legtartalmasabb időszakát. 
Nem mindegy tehát, hogy hol, milyen 
szellemi és fizikai környezetben történik 
ez meg. 

A Debreceni Egyetem számtalan lehe-
tőséget kínál a korszerű ismeretek elsa-
játítására, arra, hogy megtaláld álmaid 
hivatását, kipróbáld magad több szak-
területen, elméletben és gyakorlatban 
egyaránt, hogy külföldi tapasztalatokat 
szerezz, de akár arra is, hogy megtaláld 
életed párját. Rajtad múlik, hogyan élsz 
ezekkel a lehetőségekkel!
Remélem, kiadványunk segítséget nyújt 
a jó döntéshez és szeptemberben 
személyesen is találkozunk a tanévnyi-
tó ünnepségen és az országban egye-
dülálló tanévnyitó stadion-show-n, a 
yoUDay-en!

 Szilvássy Zoltán
                           rektor
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doktori képzésre való felvételinél, állás- 
interjún és különböző pályázatoknál. 

• A DETEP-es hallgatók részt vehetnek a 
külön nekik rendezett konferenciákon.

• A tagok mindezeken felül pályázatokat 
nyújthatnak be pénzbeli juttatások el-
nyerésére, melyekkel a saját szakmai 
előmenetelüket, kutató munkájukat se-
gítik elő.

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
programja kiterjed a szakkollégiumokra 
és önképző körökre is, ahol a tudomá-
nyos munka mellett a szociális készsé-
gek fejlesztése és a társadalmi felelős-
ségvállalás is fontos szerepet kap. 
További információk: 
detep.unideb.hu
detep@unideb.hu
facebook.com/tehetsegdebrecen

SZAKKOLLÉGIUMOK

Bán Imre Kultúratudományi  
Szakkollégium

Tevékenység: Szakkollégiumunk cél-
kitűzése, hogy tagjaink a kultúratudo-
mányok elméleti és gyakorlati oldalával 
ismerkedhessenek meg egyetemi ok-
tatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és 
gyakorlati szakemberek segítségével. 
Küldetésünk kiterjed minden kultúratu-
dományi ág (irodalomtudomány, vizuá-
lis művészetek, színház, műfordítás stb.) 
irányába. Az elméleti háttér gyakorlati 
kiegészítésére nagy hangsúlyt fektet, 
azaz olyan (mind az egyetem, mind Deb-
recen városának életében hiánypótló) 
rendezvények létrehozására, amelyek 
a hallgatók differens érdeklődési köreit 

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programja az ország legrégebben műkö-
dő, komplex tehetséggondozási formája. 
Komplex, mert minden tudományterüle-
tet magában foglal, teret ad a nem tu-
dományos teljesítményeknek, segít ki-
bontakozni, biztos pályát és karrierutat 
mutat tagjainak.
2000-ben a Debreceni Egyetem létrehoz-
ta a DETEP-et, hogy a legkiemelkedőbb 
hallgatói az ösztöndíjkiegészítés mellett 
olyan előnyökhöz juthassanak, mint pél-
dául kutatócsoportokban való részvétel, 
laborokba való bejutás, egyéni men-
tor-mentorált foglalkozások. Az egye-
tem az összes nappali és levelező, alap-, 
mester- és osztatlan képzésében részt 
vevő hallgatójának biztosítja a DETEP-be 
való bejutást és azokat az előnyöket, 
amik a tagsággal járnak. 

Mi is pontosan a DETEP?
• A hallgató kutatómunkát végez a té-

mavezetője segítségével.
• A témavezető minden rendelkezésére 

álló segítséget megad, hogy hallgatója 
zavartalanul végezhesse munkáját, és 
ebből produktum születhessen.

• A produktumok krediteket érnek, ami-
ket aztán ösztöndíjra lehet váltani.

• Különböző tréningeken vehet részt a 
hallgató, mellyel segítjük, hogy szak-
májában és/vagy a tudományos pá-
lyán minél előbbre jusson. 

• A programban részt vevő hallgatók 
végzésükkor oklevelet kapnak.

• Programbeli részvételükről bármikor 
igazolást kérhetnek a hallgatók, mely 
előnyt jelent a mesterszakos, illetve 
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összekapcsolják, és amelyek lebonyolí-
tása során a hallgatók a kutatástól elté-
rő, ugyanakkor szakmájukhoz szorosan 
köthető szerepkörökben próbálhatják ki 
magukat.  
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A szakkollé-
gium teret kíván adni a hallgatói kreatív 
alkotó munkának, szakmailag támogatja 
őket a kutatómunkában, konferenciákon 
való részvételben, külföldi tanulmánya-
ikban. Az elméleti képzésen túl műhely-
munkák, workshop-ok és tréningek for-
májában nyújt lehetőséget arra, hogy a 
gyakorlatban is tapasztalatokat szerez-
zenek a különböző művészeti ágakkal 
kapcsolatban. 
Kiknek ajánljuk: A Debreceni Egyetem 
hallgatóinak függetlenül a tanulmányaik 
gerincét képező tudományterületektől.

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi 
Feminine Studies Szakkollégium

Tevékenység: Keresztény értelmiségi 
nőknek személyes, közösségben történő 
kibontakozásához sajátos, női szemlé-
letű (feminine studies) képzést nyújtó, s 
ehhez ökumenikus keresztény közösségi 
keretet biztosító szakkollégium. Szakmai 
segítséget/képzést ad azoknak a fia-
tal nőknek, akik személyes és szakmai 
életükben hitelesen, igényesen, embe-
ri tisztességgel, elkötelezetten kívánják 
szolgálni kisebb közösségüket, a társa-
dalmat és egyházukat. 
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Díja igazodik a 
hallgatók szakkollégiumi indexben veze-
tett teljesítményéhez, segítséget nyújtva 
a publikálás terén, konferencia-előadá-
sok és tanulmányok megjelenéséhez.

Kiknek ajánljuk: Nappali tagozatos női 
hallgatók részére.

Gulyás György Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Előadómű-
vészeti, Alkotóművészeti.
Tevékenység: A kiemelkedő képességű 
hallgatók számára lehetőséget biztosít 
saját szakterületükön való elmélyülésre, 
hazai és nemzetközi versenyekre való 
felkészülésre; mester-kurzusokat, hang-
versenyeket, hangszer-bemutató előa-
dásokat szervez.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Teljesítmé-
nyük függvényében támogatást nyújt 
versenyek nevezési díjához, hangver-
senyek szervezéséhez ingyenes terem-
használatot, műsorok készítését, sokszo-
rosítását biztosítja.
Kiknek ajánljuk: A Zeneművészeti Kar 
hallgatói részére.

Hatvani István Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Angliszti-
ka-Amerikanisztika; Biológiai tudomá-
nyok; Fizika–Matematika–Informatika; 
Földrajztudományok; Kémiatudományok; 
Magyar irodalom–Kommunikáció–Médi-
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atudomány; Műszaki tudományok, Nép-
rajztudomány; Pszichológia; Szociológia 
és Társadalompolitika; Történettudomány.
Tevékenység: Inspiráló és támogató kö-
zösség; konferenciák; kutatási progra-
mok; határon túli programok; műhelyfog-
lalkozások; tudományterületek közötti 
együttműködések; nyelvi kurzusok.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollé-
gium a tagok teljesítményéhez mérten 
hozzájárul a kutatási, publikációs és kon-
ferencia részvételek kiadásaihoz, utazási 
támogatást nyújt, ingyenes fénymásolá-
si és nyomtatási lehetőséget biztosít.
Kiknek ajánljuk: A Bölcsészettudományi 
Kar, a Természettudományi és Technoló-
giai Kar, az Informatikai Kar és a Műszaki 
Kar hallgatói részére.

Ihrig Károly Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Gazdaság-, 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok.
Tevékenység: Az Ihrig Károly Szakkollé-
gium a Debreceni Egyetem egyik legfia-
talabb szakkollégiuma, működését 2015 
őszén kezdte meg. A szakkollégium leg-
főbb célja, hogy felkészítse tagjait a mo-
dern kor kihívásainak eleget tevő értelmi-

ségi pályára. Átlagos taglétszáma 35–40 
fő körül mozog. Munkáját három pillérre 
támaszkodva végzi. A szakkollégisták 
műhelyrendszerből álló féléves kurzuso-
kon elégíthetik ki egy adott terület iránti 
tudásszomjukat. Számos műhely műkö-
désének biztosítunk teret: módszertan; 
oktatásgazdaságtan; vállalatgazdaság-
tan és üzleti intelligencia.  
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Minden szak-
kollégista saját tudományos témájában 
kutatómunkát végez témavezetője segít-
ségével, melynek elvárt eredménye egy 
tudományos diákköri dolgozat. A szakkol-
légiumi generális előadások során önisme-
reti-, előadói készségek-, IT-ismeretek fej-
lesztésével kapcsolatos kurzusok segítik a 
tagok fejlődését. Továbbá a szakkollégium 
lehetőséget biztosít tagjainak, hogy meg-
hívott neves előadók nyílt, plenáris előadá-
sain bővítsék tudásukat és ismereteiket.
Kiknek ajánljuk: A Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói részére.

Kerpely Kálmán Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Mezőgazda-
ságtudományi, Agrárgazdasági és Vidék-
fejlesztési.
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Tevékenység: Magas színvonalú gya-
korlati képzés és szolgáltatás; a nem-
zeti és egyetemes kultúra közvetítése; 
gyakorlati és tudományos ismeretek bő-
vítése; hazai és külföldi munkaerőpiaci 
szereplőkkel való kapcsolatok kiépítése, 
ápolása; szakkollégiumi hallgatók tanu-
lási körülményeinek javítása, költségei-
nek enyhítése.
Kiknek ajánljuk: A Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgaz-
dálkodási Kar, Gazdaságtudományi Kar 
hallgatói részére.

Lippai Balázs Roma Szakkollégium
Tevékenység: Összefogja a Debrece-
ni Egyetemen és a Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai Karon tanuló roma szár-
mazású, hátrányos helyzetű és a roma 
kultúra iránt érdeklődő hallgatókat érték-
teremtő, egymást segítő közeg létrehozá-
sa végett. A roma szakkollégium küldeté-
se a lemorzsolódás megakadályozása és 

a diplomához jutás támogatása. Minde-
mellett cél, hogy olyan fejlesztésekben ve-
gyenek részt a tagok, amelyek társadal-
milag is hasznosíthatók. A szakkollégiumi 
közösség rendszeresen végez alkalmazott 
társadalomtudományi vizsgálatokat azzal 
a céllal, hogy a gyakorlati szempontból al-
kalmazható eredmények kimunkálásával 
hozzájáruljon a roma származás és hátrá-
nyos helyzetű fiatalok társadalmi integrá-
ciójának előmozdításához.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Lippai Ba-
lázs Roma Szakkollégium tagjai ösztön-
díjas támogatásban részesülhetnek.
Kiknek ajánljuk: A Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 
Kar hallgatói részére.

Márton Áron Szakkollégium
Tevékenység: A Magyarországon tanu-
ló határon túli hallgatók szakmai szem-
pontból eredményes magyarországi 
tartózkodásának biztosítása (szállás, 
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képzés, információközvetítés, ösztöndí-
jazás). Minél több hallgató szülőföldre 
történő visszatérésének elősegítése, el-
sősorban szakmai és anyagi segítség-
nyújtással. Az épületben megvalósuló 
ingyenes szakkollégiumi képzés az egye-
temi tanulmányokat kiegészítő, valamint 
a munkaerőpiacon ma már nélkülözhe-
tetlen készségek és képességek, kurrens 
ismeretek elsajátítását segíti: angol, kar-
riertervezés, Kárpát-medencei ismere-
tek, Közép-Európai tanulmányok.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A szakkol-
légium kulturális és sport programokra 
ingyenes vagy kedvezményes bérletet, 
jegyet biztosít. Konferenciát, találkozó-
kat és tanulmányutakat szervez. Tehet-
séggondozói és Kutatói Szakkollégiumi 
programja révén ösztöndíjjal támogatja 
a legtehetségesebb hallgatóit.
Kiknek ajánljuk: Minden határon túli 
egyetemi hallgatónak.

Nyirkos István Sporttudományi 
Szakkollégium

Tevékenység: A 2017 tavaszán létre-
jött szakkollégium elsődleges célja, hogy 
magas színvonalú, interdiszciplináris 
tudományos és gyakorlati képzéssel, 
szolgáltatásaival hozzájáruljon a Deb-
receni Egyetem szakemberképzésének 
fejlődéséhez. Kiemelt feladatai a Debre-
ceni Egyetem sporttudományi-, vagy a 
sporthoz kapcsolódó tudományterületek 
hallgatói számára a tananyagot meg-
haladó ismeretek megszerzésének biz-
tosítása; a TDK-n és OTDK-n részt vevő 
hallgatók számának növelése és a szín-
vonal tovább emelése; a doktori iskolák 

utánpótlásának biztosítása; a sport- és a 
kapcsolódó tudományterületeken konfe-
renciák, képzések, előadások szervezé-
se; a sport témájú szabadon választható 
tárgyak színvonalának emelése, illetve 
közösségépítés. 
Tevékenységei között szerepel a kap-
csolattartás az egyetem belső – a szak-
kollégium munkájában érintett vagy 
ténylegesen részt vevő – szervezeti egy-
ségeivel, így kiemelten a Sporttudományi 
Koordinációs Intézet szakmai munkájá-
nak támogatása. Munkája részét képe-
zi a magas színvonalú egyetemi képzés 
megvalósítása érdekében a hazai és 
külföldi munkaerő-piaci szereplőkkel, vál-
lalkozásokkal, társintézményekkel, szer-
vezetekkel való kapcsolatok kiépítése és 
ápolása, többek közt a debreceni Regio-
nális Sporttudás Központ kialakulásának 
segítése. A szakkollégium küldetése a 
nemzeti és egyetemes kultúra közvetíté-
sével felkészíteni a szakkollégiumi hallga-
tókat az értelmiségi létre, a tudományos 
ismeretek bővítésére és alkalmazására, a 
tudományok és a kultúra művelésére.
Kiknek ajánljuk: Elsősorban a Debreceni 
Egyetem sporttudományi – vagy a sport-
hoz kapcsolódó tudományterületek hall-
gatói számára. 

Praetor Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Jogtudomá-
nyok.
Tevékenység: A Debreceni Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán működő 
szakkollégium 2013-ban jött létre. Hé-
téves fennállásunk alatt számos jeles 
eredményt sikerült elérnünk: nyolc tudo-
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mányos konferencián számos hazai és 
külföldi előadó mellett több, mint száz 
hallgató tartott előadást. Eddig tizen-
hat kötetünk jelent meg: a Praetor I–VI., 
a Civilizációk és vallások, a Jog és film, a 
Jog és irodalom, a Migráció a 21. század-
ban, a Visszatekintés 1956-ra, a Hazai 
és nemzetközi integráció múltja, jelene 
és jövője, A jog tudománya, a Minden-
napok joga I-III. és az ENSZ tematikus 
tanulmánykötet. A kötetek megjelenése 
minden évben folyamatos. A szakkollégi-
um célja, hogy minél több diák megtalálja 
azt a jogi szakterületet, amellyel később 
foglalkozni szeretne. Ebben a munkában 
a tagok jelentős szaktudással rendelkező 
tanároktól kapnak segítséget az általuk 
választott műhelyben, ahol színvonalas 
TDK-dolgozatok és előadások is szület-
nek. A szakkollégium nyolcvanfős tag-
ságának igyekszünk minél érdekesebb, 
sokszínűbb tudományos, kulturális és 
közösségi programokat szervezni. Példa-
ként említhetjük több nagykövet látogatá-
sát, színházi és komolyzenei előadásokat, 
valamint a bécsi tanulmányi kirándulást.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Szakkollégiu-
munk az Állam- és Jogtudományi Kar tá-
mogatásával minden félévben ösztöndíj 
pályázatot ír ki, amelyet a tudományos és 
közösségi életben egyaránt résztvevő, ki-
emelkedő szorgalmú tagjaink kaphatnak.
Kiknek ajánljuk: Az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar hallgatói részére.

Sántha Kálmán Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Orvos- és 
egészségtudományok.
Tevékenység: Fő cél, hogy az érdeklő-

dő hallgatók olyan előadásokon, kurzu-
sokon vehessenek részt, amelyek nem 
szerepelnek az egyetemi tantervben. 
Témájuk elsősorban: természetgyógyá-
szat, az orvosi hivatással összefüggő 
jogi és közgazdasági ismeretek, kultu-
rális antropológia, filozófia. A másik fő 
cél a tudományos munka segítése azzal, 
hogy egymás kutatási témájának meg-
ismerésére és megvitatására előadási 
lehetőséget biztosítunk. Ezeken felül fel-
sőbb éves szakkollégisták konzultációk-
kal segítik az alsóbb évesek felkészülését 
egyes számonkérésekre.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A szakkollégi-
um kulturális programokra ingyenes bér-
letet vagy kedvezményes jegyet biztosít. 
Konferenciát, találkozókat és kirándulást 
szervez.
Kiknek ajánljuk: Az Általános Orvostu-
dományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, 
a Gyógyszerésztudományi Kar és a Nép- 
egészségügyi Kar hallgatói részére.

Szent László Katolikus Szakkollégium
Tevékenység: A Debreceni Egyetem ke-
resztény elhivatottságú hallgatóit tömö-
ríti egy családias, pezsgő szellemiségű, 
az emberi- és katolikus értékek megőrzé-
sére törekvő közösségbe. Intézményünk 
alapvető célja a szakmai és emberi tisz-
tes helytállásra való összpontosítás, a 
fiatalos lendületű katolikus szellemiség 
keretében.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Intézményünk 
nyomtatási, scannelési lehetőséget biz-
tosít hallgatói részére. Szervezett kirán-
dulásokat, rendezvényeket az intézmény 
kiemelten támogat. A szociálisan rá-
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szoruló hallgatók esetében csökkentett 
kollégiumi díj igényelhető. Szent Imre 
ösztöndíj jó tanulmányi eredmény és te-
vékeny kollégiumi munka esetén pályáz-
ható.
Kiknek ajánljuk: A Debreceni Egyetem 
minden katolikus szellemiségű hallgató-
jának.

Szent Miklós Görögkatolikus Roma 
Szakkollégium és Diákotthon

Tevékenység: Folyamatos támogatásban 
és fejlesztésben részesítjük a hallgatóin-
kat, ingyenes önismereti és személyiség-
fejlesztő tréningekkel, nyelvoktatással, 
kirándulásokkal, széleskörű képzésekkel, 
neves előadókkal, mentorprogrammal, 
kulturális programokkal, és egy összetar-
tó, családias közösséggel egyaránt. Fon-
tos számunkra az önkéntesség, a hitélet. 
Amit még kínálunk, kollégiumi lakhatás 
egy jól felszerelt modern környezetben. 
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Szakkollégis-
táink havi szinten tanulmányi ösztöndíj-
ban részesülnek, ennek feltétele a szak-

kollégium által előírt feladatok teljesítése. 
Kiknek ajánljuk: A Debreceni Egyete-
men tanuló elsősorban roma és/vagy 
hátrányos helyzetű hallgatók jelentke-
zését várjuk, akik felelős értelmiségiként 
tenni szeretnének a cigányság felemel-
kedéséért és a cigány–magyar együtt-
élésért, akik fontosnak tartják a társadal-
mi problémák megoldását, nyitottak egy 
keresztény szellemiségű közösségre. Ha 
ezek alapján magadra ismersz, akkor itt 
a helyed nálunk! 
Itt megtalálsz minket: szentmiklosro-
maszakkoli.hu, facebook.com/szmgrsz/

Tormay Béla Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Szántóföl-
di növénytermesztési, Állattenyésztési, 
Halászati kultúra, Élelmiszerbiztonsági, 
Kertészeti, Környezetgazdálkodási, Ter-
mészetvédelmi, Szakigazgatási, Vállalati 
gazdaságtani és Vidékfejlesztési.
Tevékenység: A Tormay Béla Szakkollé-
gium célja, hogy magas színvonalú kép-
zéssel és szolgáltatással, az alap- és 
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alkalmazott tudományok művelésével 
hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és 
ezen belül az Agrártudományi Campus 
szakember képzésének fejlődéséhez. A 
Szakkollégium lehetőséget nyújt a hall-
gatók számára, hogy szakterületükön, 
érdeklődési területükön belül többlet is-
meretanyagot szerezzenek, valamint a 
hallgatói támogatási rendszer adta lehe-
tőségek segítségével kutatómunkát vé-
gezzenek. A Tormay Béla Szakkollégium 
fontos céljának tekinti még a nyelvokta-
tást és a különböző általános és szakirá-
nyú kurzusok által olyan interdiszciplináris 
képzés létrehozását, amely széles látókö-
rű, szakmailag felkészült szakemberek ki-
bocsátását teszi lehetővé.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A szakkollé-
gium kirándulásokat, kulturális progra-
mokat és konferenciákat szervez. Tagjait 
támogatja a kutatómunkában, a publi-
kálásban, a konferenciákon való részvé-
telben és a külföldi tanulmányaikban. 
Lehetőséget ad a tagok együttes kollé-
giumi elhelyezésére, valamint ingyenes 
fénymásolást és nyomtatást biztosít.

Kiknek ajánljuk: A Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgaz-
dálkodási Kar és a Gazdaságtudomá-
nyi Kar hallgatói részére.

Verzár Frigyes Szakkollégium
A Verzár Frigyes Szakkollégiumot 2013-
ban 10 alapító taggal és az oktatókkal 
közösen alapították a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kar Kari Tanácsának 
a támogatásával.  
Tagozatok: Szociális és Társadalomtu-
dományi Tagozat (SZTT), Egészségtudo-
mányi Tagozat (ET), Gerontológiai Tago-
zat (GT).
Tevékenység: Egy olyan szakmai kö-
zösség építése és fenntartása, amely 
a közösség, társadalmi érzékenység és 
szakmaiság elvén alapuló tehetséga-
zonosítás, tehetséggondozás mellett 
magas szintű, minőségi szakmai kép-
zést nyújtson. Célunk, hogy magunk-
hoz vonzzuk azokat a hallgatókat, akik 
a kötelező ismereteken túl magasabb 
tudásra törekednek és lehetőségeket 
biztosítsunk képességeik fejlesztésé-
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Cím Ágy/szoba Férőhelyek száma Térítési díj Vizesblokk a szobákban

4029 Debrecen,
Blaháné u. 25.

2 18 17.000 Ft igen
2 12 13.000 Ft nem
3 3 17.000 Ft igen

Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) férőhelyei

hez és ezáltal sokoldalú, társadalmi 
problémák iránt nyitott értelmiségivé 
váljanak. Célkitűzésünk, hogy a kar 
képzési profiljába illően magas szintű 
elméleti és gyakorlati tapasztalatszer-
zést biztosítsunk, előadások, kurzusok, 
konferenciák, szakmai kirándulások, 
kutatások által. A Szakkollégium tagjai 
szakmai tudásuk, közéleti szerepválla-
lás révén kamatoztatni tudják készsé-
geiket, képességeiket, jártasságukat a 
munkaerőpiacon. A Szakkollégium te-
vékenységének célja, hogy sokoldalú, 
a társadalmi problémák iránt nyitott, 
azokat kezelni akaró és tudó értelmisé-
gi elitet neveljen. Kiemelten fontosnak 
tartjuk továbbá, hogy hozzájáruljunk 
az Egészségügyi Kar tehetséges hall-
gatói közötti személyes kapcsolatok 
kiépítéséhez a korábban már végzett 
hallgatók és szakkollégisták bevonásá-
val, a velük való rendszeres kapcsolat-
tartással. 
Kiknek ajánljuk: Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Kara bármely nappali és 
levelező tagozatos hallgatói (alapszak, 
mesterszak, doktori képzés, szakirányú to-
vábbképzés) részére.

Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium (WISZ)

Tevékenység: Interdiszciplináris szakkol-
légium vagyunk, komplex programmal, 

korszerű körülmények közötti bentlakás-
sal. Célunk a hátrányos helyzetű hallgatók 
személyes karrier stratégiájának támoga-
tása, valamint a keresztény cigány/roma 
értelmiség építése. Szakmai programunk 
fő elemei: mentor- és tutorprogram, három 
modulú képzési program (cigány identitás, 
keresztény modul, általános kompetenciák 
fejlesztése), személyiség- és közösségfej-
lesztés, önkéntesség szervezése, igény 
szerinti nyelvi képzés, kutatás, személyes 
lelkigondozás lehetősége, gyakornoki 
program.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Jelentős, telje-
sítményarányosan differenciált, a Szak-
kollégiumi Tanács által megítélt (max. 
60.000 Ft) ösztöndíj. Tényezői: egyetemi 
tanulmányi eredmény, szakkollégiumi 
tanulmányok teljesítése, szakkollégiumi 
feladatvállalás és teljesítés, disszemi-
nációban való közreműködés, önkéntes 
munka.
Kiknek ajánljuk: Elsősorban a magukat 
cigánynak/romának valló, és/vagy hát-
rányos helyzetű nappali tagozatos, álla-
mi finanszírozású képzésben részt vevő 
egyetemi hallgatók számára, továbbá 
bárkinek, aki nappalis és a közössé-
günk, programunk iránt érdeklődő egye-
temi hallgató. A stratégiánk tömören: 
„A célodhoz WISZ!”
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Elérhetőségeink:
HKSzK - Hallgató Karrierközpont
karrierkozpont.unideb.hu
karrier@unideb.hu
facebook.com/dekarrier
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technikákról, a karriertervezés pszicholó-
giai hátteréről, kaphatnak kommunikáci-
ós tippeket és megtudhatják, hogyan kell 
viselkedni egy állásinterjún. Rendszeres 
vendégeink az előadásokon az intézmény 
céges partnereinek HR-vezetői, hogy a 
hallgatók a „másik oldalt” is meghallgat-
hassák, tájékozódjanak, hogyan zajlik a 
felvétel – egy szakember szemével.

Tréningek – készségek és 
képességek csiszolása

Már a tanulmányok elejétől fogva hasz-
nosak lehetnek a személyiségfejlesztés-
sel kapcsolatos tréningek, ahol önisme-
rettel, önérvényesítéssel, önértékeléssel, 
kapcsolatépítéssel, kreatív ötletek meg-
valósításával kapcsolatos tippeket kap-
hatnak a diákok. A tréningeken gya-
korlati feladatokkal tudják fejleszteni 
kompetenciáikat a hallgatók. Kommuni-
kációról és testbeszédről, tanulási tech-
nikákról és hatékony időgazdálkodásról 
is hallhatnak, akik részt vesznek az alkal-
makon. Akik pedig már kifejezetten állást 
keresnek, célzottan erre irányuló felada-
tokat végeznek a tréner irányításával.

A cél – felkészülten belépni 
a munka világába

Szeretnénk, ha diákjaink lelkileg-szelle-
mileg felkészülten, jó tanácsokkal, tech-
nikákkal és ötletekkel érkeznének a mun-
ka világába. A szakmai tudás mellett 
nagyon fontos, ha az ember tisztában 
van képességeivel, adottságaival, majd 
a kettőt megfelelően tudja hasznosítani 
és érvényesíteni – egy nagyszerű karrier, 
sikeres élet reményében.

Felkészülés – fejlesztés 
A DE hallgatói – kiváló szakmai felkészült-
ségük mellett – már az egyetemi évek 
alatt is tehetnek azért, hogy a végzés 
után könnyebben találják meg helyüket 
a munkaerő-piacon. Ebben az időszak-
ban hatékonyan lehet fejleszteni azokat a 
kompetenciákat, amelyek segítik álmaink 
állásának megtalálását. Senki nem szüle-
tik úgy, hogy tud önéletrajzot írni, tisztában 
lenne az állásinterjún való megfelelő visel-
kedéssel vagy az önfejlesztés lehetősége-
ivel – viszont ezeket meg lehet tanulni!

Egyéni tanácsadás – pályaorientáció
Központunk folyamatosan kétféle ta-
nácsadást biztosít a hallgatóknak. Az 
egyéni pályaorientációs tanácsadás ke-
retében a speciális, egyedi kérdéseket 
tudják megválaszolni munkatársaink. 
Fiatal pszichológusaink olyan, önisme-
rettel és személyiségfejlesztéssel kap-
csolatos tanácsokat adnak, amely az 
életpálya-tervezésben lehetnek hasz-
nosak. A gyakorlati jellegű karrierta-
nácsadáson pedig meg lehet beszélni a 
szakembereinkkel az önéletrajzot vagy a 
motivációs levelet, de lehet konzultálni a 
munkakeresést segítő belső tulajdonsá-
gokról, akadályozó vagy támogató té-
nyezőkről és meg lehet ismerni az aktuá-
lis munkaerő-piaci viszonyokat is.

Előadások – gyakorlati ismeretek 
sokszínű témákban

Előadásokat szervezünk karriertani alap-
ismeretekről, olyan témákról, amelyek az 
álláskereső mindennapjaiban is megje-
lennek. Az érdeklődők hallhatnak tanulási 
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Az itt ismertetett információkat tartal-
mazó egyetemi szabályzatok (pl. a tanul-
mányi és vizsgaszabályzat, a hallgatói 
térítési és juttatási szabályzat) teljes ter-
jedelmükben megtalálhatók a Debreceni 
Egyetem honlapján az unideb.hu címen, 
az Egyetem>Szabályzatok menüpont-
ban.
A Debreceni Egyetemen a hallgatói ta-
nulmányi és szociális alapon járó té-
rítések és juttatások rendszerét a fel-
sőoktatási hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szó-
ló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, il-
letve a rendeletben foglaltak alapján „A 
Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és 
Juttatási Szabályzata” állapítja meg. A 
szabályzat szerint a következő juttatá-
sokat kaphatják meg a hallgatók:

I. Teljesítmény alapján 
adható juttatások

1. Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíjat az előző fél-
évi tanulmányi eredmény alapján lehet 
elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés 
második félévétől kezdve kaphatnak ta-
nulmányi ösztöndíjat. Az egyetem hall-
gatóira egységes ösztöndíjrendszer vo-
natkozik, amelynek lényege, hogy nem 
a tanulmányi átlag, hanem matematikai 
képlet határozza meg az ösztöndíjak 
pontos összegét. A rendszer lényege, 
hogy csak az egymással ténylegesen 
összehasonlítható teljesítményű hallga-
tókat sorolják egy kategóriába. A tanul-
mányi ösztöndíj összegének megállapí-
tására a félévek elején, a beiratkozások 
lezárása után kerül sor, a szabályzatban 

rögzített eljárásrend és összegek szerint. 
Az ösztöndíj mértéke az egyes kategóri-
ákban 13.000–38.000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:
·	 minden hallgató esetében megállapít-

ják az ún. ösztöndíjindexet,
·	 egy adott szak/évfolyam/csoport hall-

gatóinak ösztöndíjindexeit csökkenő 
sorrendbe rendezik,

·	 a hallgatókat e sorrend alapján 4 sáv-
ba sorolják úgy, hogy összesen a hall-
gatók legfeljebb 35%-a részesüljön 
tanulmányi ösztöndíjban; adott ösz-
töndíjösszeg félévenként más-más ta-
nulmányi eredményhez tartozhat,

·	 a két- vagy többszakos hallgatókat 
mindegyik szakjukon besorolják, ezt 
követően, ha az ösztöndíjösszegek kü-
lönbözőek, azokat átlagolják.

2. Kiemelt szakmai és tudományos 
ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos tel-
jesítményért járó ösztöndíjat pályázati 
úton azok kaphatják meg, akik méltók 
lennének akár a nemzeti felsőoktatá-
si ösztöndíjra is, de abban a keret szű-
kössége miatt már nem részesülhettek. 
Ezt az ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 
10%-a kaphatja meg, az odaítélés rész-
letes szabályait az adott kar határozza 
meg. Egyszeri ösztöndíj esetén a legma-
gasabb összege 50.000 Ft.

3. Mesterképzési szakmai ösztöndíj
A mesterképzés első évfolyam első fél-
évére beiratkozott, aktív hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező, államilag támo-
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gatott, teljes idejű képzésben részt vevő 
hallgatók mesterképzési szakmai ösz-
töndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj-
ban a karok mesterképzős első évfolyam 
első félévére beiratkozott hallgatóinak 
legfeljebb 50%-a részesülhet. Az ösztön-
díj a hallgató által a Kari Tanulmányi Bi-
zottsághoz benyújtott pályázat/korábbi 
elbíráláshoz szükséges dokumentumok 
alapján egyszeri alkalommal folyósítható 
juttatás. Az ösztöndíjra azon hallgatók 
pályázhatnak, akik a mesterképzés első 
félévében legalább 20 felvett kredittel 
rendelkeznek, a mesterképzésre felvé-
teli jogalapot jelentő előző képzés során 
legalább 3,00 összesített korrigált kredi-
tindexet értek el, továbbá az alapképzési 
oklevelük legalább jó minősítésű.
Az ösztöndíj odaítélésének, illetve eset-
leges visszavonásának eljárási rendjét 
a karok határozzák meg. A pályázatok 
elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató 
több nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösz-
töndíj mértéke 15.000–30.000 Ft.

4. Kiemelt sportösztöndíj
A nemzetközi, országos, illetve regio-
nális szinten elért kiemelkedő sporttel-
jesítményért a rektor által kiírt pályázat 
alapján sportösztöndíj adományozható. 
A pályázatot minden félév elején írják ki, 
a támogatást egy félévre lehet elnyer-
ni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók 
is igényelhetik. Az ösztöndíjban azok 
a hallgatók részesülhetnek, akik a ta-
nulmányi követelményeken túlmenően 
rendszeresen részt vállalnak a Debrece-
ni Egyetem sportéletében. A pályázatot 
élsportoló vagy egyetemi minőségi sport 

kategóriákban lehet elnyerni. A sport- 
ösztöndíj összege kategóriától függően 
5.000–25.000 Ft/hó.

5. Kiemelt művészeti ösztöndíj
A kiemelkedő művészeti teljesítményt 
nyújtó hallgatók a rektor által kiírt pályá-
zat alapján művészeti ösztöndíjban ré-
szesülhetnek. A pályázatot minden félév 
elején írják ki, a támogatást egy félévre 
lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltsé-
ges hallgatók is igényelhetik. A művésze-
ti ösztöndíj összege kategóriától függően 
5.000–25.000 Ft/hó.

6. Szakmai utak, gyakorlatok támo-
gatása
A szakmai utakat, gyakorlatokat a ka-
rok döntése alapján támogatják. Az 
Erasmus ösztöndíjjal valamelyik európai 
egyetemen tanulmányokat folytató ma-
gyar hallgatókat pályázat alapján a ka-
rok külön támogatásban részesíthetik.

7. Szakmai gyakorlati ösztöndíj
A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzé-
si és kimeneti követelményben megha-
tározott legfeljebb féléves összefüggő 
gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pá-
lyázat alapján, legfeljebb egy tanulmá-
nyi félévre adható juttatás. A szakmai 
gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató 
részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a 
képzés székhelyétől eltérő helyen telje-
síti, és e helyen nem részesül kollégiumi 
ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat 
végzésének helye és az állandó lakóhely 
közötti távolság legalább 1 km.
Az ösztöndíj odaítélésének feltétele-
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it, mértékét, az odaítélés, az esetleges 
visszavonás eljárási rendjét a karok ha-
tározzák meg, de havi összege a hallga-
tói normatíva éves összegének 10%-át 
(16.660 Ft) nem haladhatja meg.
A 10-12 féléves osztatlan tanárképzés 
egyéves, összefüggő egyéni iskolai gya-
korlatán részt vevő állami ösztöndíjas, 
nappali és levelező tagozatos hallga-
tók külön állami forrásból szakmai gya-
korlatuk időtartamára, de legfeljebb 10 
hónapra szakmai gyakorlati ösztöndíjra 
jogosultak, amely nem minősül szociális 
alapú juttatásnak.

8. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos tel-
jesítményért járó nemzeti felsőoktatási 
ösztöndíjat az egyetem javaslata alap-
ján a felsőoktatást felügyelő miniszter 
adományozza. Az ösztöndíjat pályázati 

úton egy tanévre lehet elnyerni, legfel-
jebb a hallgatók 0,8%-a kaphatja meg, 
a pályázók rangsorolásának részletes 
szabályait a kar határozza meg. Az ösz-
töndíj mindenkori összegét a költségve-
tési törvényben állapítják meg, jelenleg 
40.000 Ft/hó.

9. Tehetséggondozási ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos tel-
jesítményt nyújtó hallgatók bekerülhet-
nek a Debreceni Egyetem Tehetséggon-
dozási Programjába (DETEP), amelynek 
tagjaként tutorális oktatásban, további 
szakképzésben részesülnek, felkészül-
hetnek a tudományos életpályára. A 
programban kiváló teljesítményt nyúj-
tó hallgatók a programtanács döntése 
alapján ösztöndíjban részesülhetnek. Az 
ösztöndíj mértéke az elért teljesítménytől 
függően 30.000–85.000 Ft/félév.
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10. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 
Program
Az ösztöndíjprogram célja a tanári pá-
lyát választó egyetemi hallgatók moti-
válása a hivatásuk szerinti tartós elhe-
lyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést 
követően álláshely biztosítása. A sikere-
sen pályázó hallgatók ösztöndíjban ré-
szesülnek azon félévek időtartama alatt, 
amelyek során hallgatói jogviszonyuk 
fennáll, amennyiben a támogatási szer-
ződés aláírásával vállalják, hogy az álta-
luk megjelölt három megye egyikében, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) által megjelölt köznevelési intéz-
ményi kör intézményei közül választva, 
főállású foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyt létesítenek, és azt tartósan, de 
legalább az ösztöndíj folyósítási idejének 
megfelelő időtartamban fenntartják.
A pályázat benyújtására az a magyar-
országi felsőoktatásban tanuló, Magyar-

országon vagy Magyarországgal szom-
szédos országban élő magyar anya-
nyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat 
benyújtásának időpontjában egységes, 
osztatlan tanárképzést nyújtó felsőok-
tatási intézménybe felvételt nyert, illetve 
a pályázat benyújtásának időpontjában 
már tanulmányokat folytat és vállalja, 
hogy a tanárképzésben végzettséget és 
szakképzettséget szerez, és az oklevél 
megszerzését követően – a támogatási 
szerződésben foglaltak szerint – a vég-
zettségének, szakképzettségének meg-
felelő főállású foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt létesít, illetve tart fenn. 
Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndí-
jas jogviszony első félévében az ösztön-
díjprogram értékelési szempontjai alap-
ján differenciáltan 125.000 Ft–375.000 
Ft/félév/fő közötti összegben történik. 
Az ösztöndíj összegére meghatározott 
értékelési szempontok figyelembevéte-
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lével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bi-
zottság (KÖB) tesz javaslatot a miniszter 
számára. 
Az ösztöndíjas jogviszony második fél-
évétől az ösztöndíjak összegét a KÖB 
minden tanulmányi félév kezdetén felül-
vizsgálja a rendelkezésre álló keretösz-
szeg, valamint az ösztöndíjas utolsó ak-
tív félévében elért kreditindexe figyelem-
bevételével. Az ösztöndíj megállapítása 
differenciáltan, 0–375.000 Ft/félév/fő 
közötti összegben történik.
A pályázati felhívást és a pályázat be-
nyújtásának határidejét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ teszi közzé 
minden tanévben a honlapján (kk.gov.
hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij).
A pályázatot elektronikusan és papír 
alapon, postai úton is be kell nyújtani. A 
pályázat elektronikus beadásához a kö-
vetkező elektronikus felület áll rendelke-
zésre: osztondij.e-kreta.hu

Doktoranduszoknak a fenti, teljesítmény 
alapján adható juttatásokat a jelenleg 
hatályos jogszabályok szerint nem lehet 
folyósítani. Ők doktori ösztöndíjat kapnak, 
ennek havi összege a 2016 szeptembe-
rétől beiratkozott PhD hallgatók számára 
140.555 Ft. Szociális rászorultság alap-
ján megállapított ösztöndíjakban azon-
ban a PhD-hallgatók is részesülhetnek.

11. Új Nemzeti Kiválósági Program 
(ÚNKP)
A Program célja a tudományos utánpót-
lás megerősítése, a tudományos életpá-
lya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, ku-
tatók pályán és itthon tartása, illetve az 

egyetemek tudományos teljesítményé-
nek ösztönzése. A program keretében a 
kiváló, kutatási tevékenységet végző fel-
sőoktatási hallgatók [alapképzés, mester 
(osztatlan) képzés, doktori képzés], dok-
torjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, 
illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, 
a fogadó felsőoktatási intézmények pe-
dig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj 
összegének 40%-a mértékében ku-
tatási-működési támogatást kapnak. 
A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal ok-
tató-kutatók – támogatott célcsoporttól 
függően – 50.000–350.000 Ft/hó nettó 
támogatásban részesülnek. Az ösztön-
díjakat az oktatásért felelős miniszter 
adományozza.
Részletek: 
unideb.hu/hu/palyazati-kiirasok

II. Szociális rászorultság 
alapján adható juttatások

12. Szociális ösztöndíj
A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kol-
légiumi Felvételi és Szociális Bizottság 
(KFSZB) ítéli oda a rászorulóknak. A szo-
ciális ösztöndíjkérelmeket a kollégiumi 
felvételi eljárással egyszerre, azonos űr-
lapon, azonos igazolások benyújtásával 
lehet leadni. A kérelmeket az egyetemre 
frissen felvett elsőéveseknek az egye-
temi felvételt követően, augusztus első 
felében kell leadniuk. A szociális ösztön-
díjkérelmek elbírálása egyetemi szinten 
egységes, a kollégiumi felvételivel azo-
nos pontrendszer alapján történik, mivel 
a hallgatók szociális helyzete nem függ 
attól, melyik karon tanulnak. 
A hallgatói juttatásokról és térítésekről 
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szóló kormányrendelet alapján – ameny-
nyiben elérik a bírálóbizottság által meg-
határozott minimális ponthatárt – kiemelt 
összegű rendszeres szociális ösztöndíjra 
jogosultak az alábbi csoportokba tarto-
zó, hátrányos helyzetű hallgatók:
1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi 
összege legalább az éves hallgatói nor-
matíva 20%-a (jelenleg 33.320 Ft, de 
2020-ra ebben a kategóriában a bíráló-
bizottság 33.500 Ft ösztöndíjat állapított 
meg), amennyiben a hallgató eléri a bírá-
lóbizottság által meghatározott minimá-
lis ponthatárt és
·	 fogyatékossággal élő vagy egészségi 

állapota miatt rászorult, vagy
·	 halmozottan hátrányos helyzetű (hát-

rányos helyzetű és szülője, szülei leg-
feljebb az általános iskolát végezte, 
végezték el), vagy 

·	 nagycsaládos (legalább két eltartott, 
tanuló testvére van), vagy

·	 családfenntartó (saját gyermeke van), 
vagy

·	 árva (25 éves életkor alatt).
2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi 
összege legalább az éves hallgatói nor-
matíva 10%-a (jelenleg 16.660 Ft, de 
2020-ra ebben a kategóriában a bíráló-
bizottság 17.000 Ft ösztöndíjat állapított 
meg), amennyiben a hallgató eléri a bírá-
lóbizottság által meghatározott minimá-
lis ponthatárt és
·	 hátrányos helyzetű (családi körülmé-

nyei, szociális helyzete miatt a jegyző 
védelembe vette, illetve akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re való jogosultságát megállapította), 
vagy 

·	 gyámsága nagykorúsága miatt szűnt 
meg, vagy

·	 félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik 
nem tartoznak a fenti csoportok egyiké-
be sem, és elérik a bírálóbizottság által 
meghatározott minimális ponthatárt, a 
rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb 
összege 9.000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának 
legfontosabb szempontjai:
·	 családszerkezet – az egy háztartás-

ban élő eltartók és eltartottak száma, 
illetve hogy az eltartók teljes vagy 
csökkentett keresetűek (munkanélküli, 
nyugdíjas stb.),

·	 jövedelem – a családban az egy főre 
eső éves bruttó jövedelem nagysága,

·	 távolság – az állandó lakóhely távol-
sága a képzés székhelyétől,

·	 egészségi állapot – az eltartók, a pá-
lyázó vagy a pályázó testvérének sú-
lyos betegsége.

13. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjat a települési 
önkormányzatok ítélik oda a legjobban 
rászoruló, területükön állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatóknak. Ezt a támoga-
tást a megyei önkormányzatok kiegé-
szíthetik. 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 egészí-
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ti ki. A Bursa ösztöndíjat már a végzős 
középiskolások is igényelhetik. A Bursa 
Hungarica ösztöndíj összege (önkor-
mányzati és intézményi ösztöndíj együtt) 
2.000–11.000 Ft/hó.

14. Egyszeri szociális ösztöndíj
A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndí-
jat a KFSZB ítéli meg a tanulmányok so-
rán bármikor beadható pályázat alapján 
házasságkötés, saját gyermek születése 
vagy szülő elhunyta esetén, illetve más, 
rendkívüli méltányosságot érdemlő ese-
tekben. A pályázat feltétele, hogy a rend-
kívüli esemény fél éven belül történjen. 
A támogatások összege jelenleg saját 
gyermek születése esetén 160.000 Ft, 
egyéb esetben 80.000 Ft.

15. Egyszeri alaptámogatás
Azok az elsőéves hallgatók, akik pályá-
zatot nyújtanak be rendszeres szociális 
ösztöndíjra, szociális helyzetük alapján a 
rendszeres szociális ösztöndíj fejezetben 
felsorolt kiemelt csoportok valamelyiké-
be tartoznak (nagycsaládos, hátrányos 
helyzetű stb.), és elérik a bírálóbizottság 
által a rendszeres szociális ösztöndíjra 
való jogosultsághoz meghatározott mi-
nimális ponthatárt, tanulmányaik első 
félévében a kormányrendelet szerint jo-
gosultak az egyszeri alaptámogatásra, 
melynek összege felsőoktatási szakkép-
zés, alapképzés és osztatlan képzés ese-
tén az éves hallgatói normatíva 50%-a 
(jelenleg 83.300 Ft), mesterképzés ese-
tén az éves hallgatói normatíva 75%-a 
(jelenleg 124.950 Ft).
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Miért jó nálunk kollégiumban lakni?
1. Mert jó áron biztosítja a lakhatást 

és az összes kapcsolódó szolgáltatást, 
közösségi programot. Az elsőévesek 
által feltöltött férőhelyeken a kollégiu-
mi díj 12.000–23.000 Ft között helyez-
kedik el és nem várható annak érdemi 
emelése. Ennél az albérlet 150–200%-
kal drágább.

2. Mert biztonságot nyújt. Egy kollégi-
umot nem adnak el a fejed felől egyik 
napról a másikra. A kollégiumoddal 
szerződést kötsz, amiben mindkét fél 
jogai és kötelességei szerepelnek. A 
kollégiumban közalkalmazottak, sze-
niorok, portások, a nagyobbaknál 
biztonsági őrök is biztosítják, hogy a 
házirendben, szabályzatokban foglal-
takat mindenki be is tartsa. Egyben ez 
azt is jelenti, hogy neked is van kihez 
fordulnod a problémáddal.

3. Mert remek közösséget teremt. A 
kollégiumokban koncentráltan jelen 
vannak az évfolyam- és szaktársaid. 
Maguktól is alakulnak a közös progra-
mok, de a helyi kulturális bizottságok 
is gondoskodnak róla, hogy jól érezd 
magad vagy oda is eljuss, ahová ma-
gadtól talán nem tudnál (kirándulások, 
színház, kiállítások). Sokkal könnyeb-
ben találsz valakit, akinek megvan a 
hiányzó órai jegyzet vagy tud adni a 
főzéshez egy kis olajat.

4. Mert a mi kollégiumainkban minden 
fontos, alapvető szolgáltatást meg-
találsz, és a legtöbb koliban vannak 
még népszerű kiegészítő szolgáltatá-
sok is. Az előbbire példa az internet, 
az alapvető közüzemi szolgáltatá-

sok, ágy, asztal, szék, szekrény, polc, 
ágynemű, tanulószoba, konyha, mo-
sókonyha, alapvető szolgáltatások 
(közös helyiségek takarítása, teljes 
karbantartás), amire nem kell gondot 
fordítanod és benne van a kollégiumi 
díjban.  Népszerű szolgáltatásokként 
pedig a klubszobákat, kerékpártáro-
lókat, szalonnasütő helyeket, könyvtá-
rakat, számítógépes termeket, kondi-
termeket említhetjük. Ezek többségét 
szintén külön térítési díj nélkül lehet 
igénybe venni.

5. Mert közel van az oktatási épüle-
tekhez. A legtöbb kollégiumunk közös 
campuson helyezkedik el vagy éppen 
egybe is épült az egyes oktatási épü-
letekkel. Ha olyan helyre vesznek fel, 
cipőt sem kell húznod órára menet. De 
bármelyik kollégiumból bármelyik kép-
zési helyre elég könnyen el lehet jutni 
gyalog, közösségi közlekedéssel vagy 
biciklivel is.

Hogyan kerülhetsz be a kollégiumba?
1. Pályázat útján, felvételi eljárás 

keretében. A legfontosabb, hogy a 
koli.unideb.hu honlapcímet megje-
gyezd. Ezen keresztül tudod majd ki-
tölteni azt a pályázati lapot, amellyel 
a kollégiumo(ka)t igényelni tudod. Itt 
találhatóak meg azok az információk, 
amelyek hitelesek és aktuálisak erre 
vonatkozóan.

2. Bármelyik kollégiumot megjelölhe-
ted az eljárás során, akár az össze-
set is. Fontos a preferencia-sorrend, 
amelyet meg kell adnod a pályázat ki-
töltésekor.
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3. Elsősként a szociális helyzeted 
alapján kerülhetsz be kollégiumba. 
Ezt a szociális pont fejezi ki, amelyet 
a pályázatod lezárása után kinyom-
tatott és aláírt pályázati lapodhoz 
mellékelt szociális igazolások alapján 
kapsz. Hogy milyen igazolásokat kell 
benyújtanod, akár most is megnézhe-
ted a koli.unideb.hu honlap bal oldali 
menüsorában, a Kitöltési útmutatóra 
kattintva, a dokumentum alsó részén. 
Igyekezned kell majd ezek begyűjté-
sével, mert az egyetemi felvételiről 
szóló értesítés és a kollégiumi felvé-
teli kérvény benyújtása között maxi-
mum három hét áll rendelkezésedre, 
hogy még el is lehessen bírálni a kér-
vényeket.

4. Mi történik, ha nem kerültél be se-
hova, vagy nem oda kerültél, ahová 
szerettél volna? Az első esetben vá-
rólistára tudsz jelentkezni, akár mind-
egyik kollégiumba egyidejűleg. Álta-
lában még az ősz folyamán így is be 
tudsz kerülni valamelyikbe. A második 
esetben cserélni tudsz egy másik hall-
gatóval, aki éppen abba a kollégiumba 
vágyik, ahonnan te cserélni szeretnél.

5. Milyen eséllyel kerülhetsz be nálunk 
kollégiumba? Az elmúlt öt évben a 
jelentkezők minimum 88%-a bekerült 
a DE valamelyik kollégiumába. Ez or-
szágosan is kiemelkedő eredmény, 
főleg ilyen nagy egyetemnél és nagy 
kollégiumi szervezetnél (közel 5.000 
férőhely, 16 kollégium).
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A Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkor-
mányzata az egyetem hallgatóinak ér-
dekképviseleti, érdekvédelmi szervezete. 
A felsőoktatási törvény értelmében a 
hallgatói önkormányzatnak a doktoran-
dusz hallgatók kivételével minden hall-
gató a tagja, függetlenül attól, hogy 
tanulmányait milyen képzési és finanszí-
rozási formában folytatja. 
Szóval, ha a diploma megszerzésén túl 
további ambíciókkal rendelkezel, akkor 
számodra is adott lesz a lehetőség arra, 
hogy a Hallgatói Önkormányzat testüle-
teinek tagja legyél, hiszen minden hall-
gató választó és egyben választható 
is. A Hallgatói Önkormányzat képviselőit 
és tisztségviselőit a hallgatók általános, 
közvetlen és titkos szavazás útján vá-
lasztják meg. 
Sok más felsőoktatási intézménytől el-
térően, Debrecenben a hallgatói ön-
kormányzat kétszintű szervezet. Ez azt 
jelenti, hogy az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat (EHÖK) mellett, és egyben 
annak részeként működik a 14 kari HÖK, 
amelyek kari szinten képviselik a hall-
gatókat, képviselőket delegálnak a kü-
lönböző egyetemi és kari testületekbe, 
ezáltal pedig létrehozva egy szorosabb 
kapcsolatot a hallgatók és a Hallgatói 
Önkormányzat között. A kari HÖK-ök 
fontos feladata a szűkebb értelem-
ben vett közösségek, azaz a saját karuk 
hallgatóinak összefogása, a hallgatói 
élet szervezése, a felmerülő problémák 
gyors, igazságos és hatékony kezelése, 
az egyetemi élet felpezsdítése.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
egyik alapvető feladata a kari HÖK-ök 
működését koordinálni, tevékenységü-
ket segíteni, a kari HÖK-ökkel közösen 
együttműködve képviselni a hallgatók 
érdekeit az egyetem legfontosabb dön-
téshozó testületeiben: a Szenátusban, a 
Rektori Tanácsban, illetve a rektori veze-
tésben.
Az EHÖK további feladatai közé tartozik 
az egyetem hallgatóinak országos szin-
tű képviselete, mely a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciájában 
(HÖOK) valósul meg. A HÖOK működé-
se szorosan összefonódik a Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzatával, 
hiszen az aktuális EHÖK elnök, Csont Ist-
ván képviseli jelenleg országos szinten a 
debreceni hallgatók érdekeit, és tölti be a 
HÖOK Felügyelő Bizottság elnöki tisztsé-
gét. 
A DEHÖK legfontosabb döntéshozó 
szerve a 67 tagú küldöttgyűlés, amely-
nek tagjait a kari HÖK-ök a karok hallga-
tói létszámának arányában delegálják. A 
küldöttgyűlés választja meg a DEHÖK el-
nökét, véleményt nyilvánít az elnök által 
javasolt elnökhelyettesről, az 5 alelnök-
ről és a kabinetfőnökről, illetve elfogad-
ja a DEHÖK éves költségvetését. A kül-
döttgyűlés ülései között a legfontosabb 
kérdésekben a DEHÖK elnöksége dönt, 
melynek a DEHÖK elnöke, elnökhelyet-
tese, kabinetfőnöke és alelnökei mellett 
tagja a 14 kari HÖK elnök, szavazati jogú 
állandó meghívottja a Debreceni Egye-
tem Hallgatói és Doktorandusz Képvi-
selet (DEHDK) elnöke, valamint a Dok-
torandusz Önkormányzat elnöke. A napi 
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ügyeket az operatív testület intézi, amely 
a DEHÖK elnökéből, elnökhelyetteséből, 
az alelnökökből, a kabinetfőnökből és a 
meghatározott feladatok ellátására (pl. 
informatika, sport, külügy) az elnök által 
kinevezett elnöki megbízottakból áll.
Az egyes szakterületeken ellátandó ope-
ratív feladatokra jöttek létre a DEHÖK 
bizottságai és egyéb szervezeti egysé-
gei, melyek a következők: Egészségügyi 
Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, 
Rendezvényszervezési Bizottság, Kül-
ügyi Bizottság, Kollégiumi Felvételi és 
Szociális Bizottság, Egyetemi Kollégiumi 
Bizottság, Karrieriroda, Sportiroda.
Az EHÖK és a kari HÖK-ök egyik leg-
fontosabb feladata – az érdekképviselet 
mellett – a hallgatói kulturális és szóra-
koztató rendezvények szervezése. A DE-
HÖK munkájának sikerességét bizonyít-
ja, hogy az elmúlt években számos olyan 
programot sikerült megszervezni, amely 
több kar hallgatói számára kínált közös 
kikapcsolódási lehetőséget.
Diplomátok megszerzése után a DE 
Doktorandusz Önkormányzata a 
doktoranduszokkal kapcsolatos érdek-
képviseleti feladatok ellátása mellett a 
doktoranduszok számára rendezvénye-
ket, konferenciákat szervez, részt vesz a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége 
(DOSZ) munkájában, valamint kapcsola-
tokat épít más hazai és külföldi felsőok-
tatási intézmények doktorandusz szer-
vezeteivel. Molnár Dániel, a DE DÖK el-
nöke, 2019 óta a DOSZ elnöki tisztségét 
is betölti, így a debreceni doktorandusz 
hallgatók érdekeit magas szinten képvi-
seli a Debreceni Egyetem.

A Hallgatói Önkormányzat és a Dokto-
randusz Önkormányzat közötti koordiná-
ciós feladatokat látja el a DEHDK, amely 
emellett az EHÖK és a DÖK sajtó- és 
kommunikációs feladatait végző Sajtó-
irodát működteti, továbbá részt vesz az 
EHÖK és a DÖK külkapcsolatainak épí-
tésében.

A legfontosabb hallgatói 
rendezvények

Gólyatábor: Az egyetemre frissen felvé-
telt nyert gólyák számára az egyetemis-
ták életével, az intézménnyel való meg-
ismerkedés, a felsőbbéves hallgatókkal 
és az oktatókkal való találkozás első 
színtere a gólyatábor. Az EHÖK és az 
érintett kari HÖK-ök 2020-ban már a ti-
zennegyedik alkalommal rendezték meg 
– a járványügyi helyzet miatt rendhagyó 
módon, szűkített programkínálattal, be-
iratkozási és orientációs napokként – há-
rom turnusra bontva, turnusonként két 
helyszínen 500-500 fő résztévételével. 
A beiratkozás, tanulmányi, könyvtári és 
szakos tájékoztatók mellett csapatépítő 
feladatok, vetélkedők, sportprogramok, 
élményfürdőzési lehetőség várja a részt-
vevőket.
Gólyabál: Az elsős hallgatók ünnepé-
lyes, de ugyanakkor szórakoztató „beik-
tatása” az egyetem hallgatóinak sorába. 
Az elsőévesek szépséges nyitótánca és a 
mulatságos gólyaeskü után neves sztár-
vendégek szórakoztatják a megjelente-
ket. A gólyabálban persze a felsőbbéve-
sek is nagy számban képviseltetik magu-
kat. A hagyományok szerint a gólyabált 
is sok esetben több kar közösen rendezi, 
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így közös gólyabált rendeznek a BTK, IK, 
TTK, ZK hallgatói számára, a debreceni 
orvos- és egészségügyi képzést nyújtó 
karok (ÁOK, FOK, GYTK, NK), illetve az 
agrár-, gazdaságtudományi és műsza-
ki karok (GTK, MÉK, MK) szintén egy-
egy bált rendeznek. Kari gólyabált tart 
az ÁJK, az EK és a GYGYK. A Debreceni 
Egyetem gólyabáljai ékes példái annak, 
hogy kulturált keretek között is ki lehet 
kapcsolódni és szórakozni egyidőben.
Kari és kollégiumi rendezvénysoroza-
tok: A legtöbb karon ősszel vagy tavasz-
szal, néhány helyen mindkét félévben, 
egyhetes rendezvénysorozatot tartanak, 
amely a szakmai előadásoktól kezdve 
a sörsátrak nyújtotta szórakozási lehe-
tőségeken át a hatalmas koncertekig 
széles skáláját kínálja a kikapcsolódási 
lehetőségeknek. A debreceni orvos- és 
egészségügyi képzést nyújtó karokon 
a Medikus Hét, a Böszörményi úti cam-

puson a félévet nyitó GTK aKarom szak-
hét, valamint a végzősöket búcsúztató 
Sárgulási Hét, az ősszel és tavasszal 
egyaránt megrendezett Műszakis Sör-
sátor, a Zeneművészeti Kar Hallgatói 
Önkormányzata által szervezett Éjféli 
koncert, vagy éppen a kollégiumok által 
szervezett kolihetek mind-mind a Hall-
gatói Önkormányzatokhoz és Kollégiumi 
Bizottságokhoz köthető rendezvények, 
amelyek még eseménydúsabbá teszik 
az egyetemen töltött éveket.
A közös rendezvényeknek is köszönhe-
tően a különböző karok közötti kapcso-
lat évről évre erősödik. A DEHÖK és a 
kari HÖK-ök is arra törekszenek, hogy 
az egyetem hallgatóinak minden téren 
egységes, erős és hatékony érdekkép-
viselete valósuljon meg. Talán cseppet 
sem túlzás azt állítani, hogy Debrecen-
ben működik az ország egyik legerősebb 
hallgatói érdekvédelmi szervezete.
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A nem tanulmányi jellegű hallgatói szol-
gáltatások biztosításában fontos sze-
repet játszik a Hallgatói Kapcsolatok és 
Szolgáltatások Központja (HKSzK). A 
központ egységei különböző szolgálta-
tásokkal várják a hallgatókat: 
• Neptun tanulmányi rendszer (Egyete-

mi Tanulmányi Információs Központ).
• Mentálhigiénés és Esélyegyenlősé-

gi Központ (ld. a „Ha segítség kell…” 
című fejezetben).

• A Kollégiumok működtetése és üze-
meltetése a Kancelláriával együttmű-
ködve (ld. a „Kollégiumok” című feje-
zetben).

• A Hallgatói Adminisztrációs Központ 
(HAK) munkatársai a nem oktatási 
jellegű tanulmányi adminisztrációs 
szolgáltatásokban (pl. diákigazolvány 
ügyintézése) segítenek a hallgatók-
nak a kari tanulmányi osztályokkal 
együtt. A HAK ügyfélszolgálati irodái 
elérhetők az Egyetem téri, a Kassai 

úti-, illetve a Böszörményi úti campu-
son, valamint Hajdúböszörményben 
a GYGYK campusán annak érdeké-
ben, hogy a hallgatók a tanulmánya-
ikhoz a lehető legközelebbi helyszínen 
vehessék igénybe a szolgáltatásokat. 
A külföldi hallgatók részére a Nem-
zetközi Oktatást Koordináló Központ 
munkatársai végzik a tanulmányi ad-
minisztrációt.

• A Hallgatói Szociális és Kollégiumi 
Felvételi Iroda a Hallgatói Önkor-
mányzattal szoros együttműködés-
ben látja el feladatait, felelős a kollé-
giumi felvételi és szociális ösztöndíj 
eljárás megszervezéséért.

• A Karrierközpont a DEHÖK karrieriro-
dájával együttműködve felelős a hall-
gatók elhelyezkedésének támogatá-
sát biztosító szolgáltatások színvona-
las ellátásáért (ld. a „Karriertervezés” 
című fejezetben).
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Ha a Debreceni Egyetemet választod, 
egy olyan nagy múltú intézmény hall-
gatója lehetsz, amely a magas színvo-
nalú oktatás mellett minőségi hallgatói 
szolgáltatásokat is kínál számodra. Az 
egyik ilyen lehetőség, hogy Te is lehetsz 
UniPass kártyabirtokos! Ez a multifunk-
ciós kártya egyedülálló a magyarorszá-
gi felsőoktatási intézményekben, amely 
a hallgatók, oktatók, dolgozók számára 
az egyetemünkhöz tartozást jelenti. Az 
első kártya INGYENES és 5 évig érvé-
nyes. Ha már a beiratkozásnál át szeret-
néd venni, akkor a sikeres felvételid után 
honlapunkon tudod majd megigényelni. 
Ebben segítségedre lesz E-learning tan-
anyagunk is.

Hol és mi mindenre tudod majd 
használni UniPass kártyádat?

• Olvasójegyként az egyetem könyvtá-
raiban.

• Épületek és tantermek beléptető rend-
szereinél.

• Több kollégiumban belépőkártyaként.
• A campusokon való parkoláshoz.
• Lehetsz Életmódfejlesztési Klub tag, 

így jelentős kedvezménnyel vehetsz 
igénybe szolgáltatásokat.

• Használhatod fizetőeszközként men-
zákon, büfékben, egyetemi klubokban 
és az egyetemhez kötődő fesztiválo-
kon (pl. a Nagyerdei Víztoronyban és 
a Campus Fesztiválon).

• Az UniBike Egyetemi Bérkerékpár 
Rendszert kizárólag egyetemi kár-
tyáddal veheted igénybe.

• Számos üzletben és szolgáltató he-
lyen részesülhetsz kedvezményben.

Életmódfejlesztési Klub Tagságod ese-
tén az UniPass elektronikus kártyaként is 
funkcionál, így az UniFit-ben és a DEAC 
sportrendezvényein belépőkártyaként 
használhatod. Ha majd fizetni szeretnél 
vele, akkor a kártya előzetes feltöltését 
nemcsak a weboldalunkon és a kijelölt 
feltöltő pontokon, hanem az UniPass 
App-on keresztül is meg tudod tenni 
bankkártyád segítségével. 

Reméljük, hogy hamarosan kártyabirto-
kosaink között köszönthetünk!
 
UniPass Kártyamenedzsment Központ
unipass.hu
facebook.com/unipasskartya
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A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár, azaz a DEENK Magyaror-
szág második legnagyobb könyvtára, a 
Debreceni Egyetem egyik legnagyobb 
szervezete, melynek minden campuson 
van épülete. Így mindegy, melyik karon 
tanulsz majd, a könyvtár mindig közel 
lesz hozzád.

Egyetemi…
Ahogy a nevében is szerepel, a könyv-
tár „egyetemi” és „nemzeti” is. Egyetemi, 
mert legfőbb feladata a hallgatók, az 
oktatók és a kutatók szakirodalommal 
való ellátása, munkájuk segítése, támo-
gatása. A Debreceni Egyetem hallga-
tójaként, az ország egyik legnagyobb 
szakirodalmi bázisára támaszkodhatsz 
tanulmányaid során, a több millió tan-
könyvnek, egyetemi jegyzetnek, külön-
böző tudományos munkáknak, valamint 
a hatalmas folyóirat-állománynak kö-
szönhetően.

…és nemzeti
Nemzeti könyvtárként pedig gyűjt min-
dent, ami hazai és mindent, amit egy 
könyvtár gyűjthet. Megtalálhatók itt 
évszázados könyvritkaságok, szép- és 
ismeretterjesztő irodalom, valamint 
rengeteg kiadvány végtelen számú té-
mában az idegen nyelvű könyvektől és 
nyelvkönyvektől egészen a gasztronó-
miáig. Sőt, a Médiatárban kották, CD-k, 
hanglemezek és egy egészen különleges 
DVD-film gyűjtemény is várja a hallga-
tókat.

Nem csak könyvek
Hiba lenne azt gondolni, hogy a DEENK 
állományában csak nyomtatott könyve-
ket találsz. Elérhető itt több ezer e-könyv, 
e-folyóirat, kép- és videóanyag, amit ol-
vasóként egyszerűen letölthetsz, akár 
otthonról is. Tanulmányaid végén pedig 
a könyvtár által épített Debreceni Egye-
tem Elektronikus Archívumába, a DEA-
ba kerül majd a szakdolgozatod, hogy az 
utánad következők is megismerhessék 
gondolataidat.

Minden hallgatónak ingyen
Az egyetem hallgatójaként a könyvtá-
ri beiratkozás természetesen ingyenes 
és csak néhány percet vesz igénybe, ha 
az online felületen teszed meg. Csupán 
egy érvényes Egyetemi kártya (UniPass) 
kell, hogy könyveket kölcsönözhess ki és 
igénybe vehesd a szolgáltatásokat.  

Meg is tanítjuk
A 21. század információtömegében 
azonban nem könnyű eligazodni, de a 
könyvtár ebben is segítő kezet nyújt. 
Kötelező és szabadon választható tan-
tárgyainkon keresztül elsajátíthatod a 
szakdolgozat írásához, a tudományos 
információ kereséséhez és az egyetemi 
könyvtárak használatához szükséges 
ismereteket. Ráadásul még kreditet is 
kapsz érte.  
A könyvtár honlapján (deenk.hu) még 
több információt találsz szolgáltatása-
inkkal kapcsolatban, illetve személyesen 
is szívesen válaszolunk felmerülő kérdé-
seidre.
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DE + exam = DExam, a Debreceni 
Egyetem nyelvvizsgája angol nyelvből

Miért jó a DExam vizsga?
·	 Államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítványt ad,
·	 Kommunikatív, életszerű feladatokkal 

mér,
·	 Vizsgázóbarát,
·	 Teret enged az egyéni érdeklődésnek: 

humán- vagy reál feladatsorral 
vizsgázhatsz. Érdekel az irodalom, 
történelem és művészetek? Válaszd 
a humán feladatokat. Érdekelnek 
a természettel, állatvilággal, 
egészségünkkel, számítástechnikával, 
tudományos felfedezésekkel 
kapcsolatos hírek és érdekességek? 
Válaszd a reál feladatokat.

A következő, 2021. évi
DExam vizsgaidőszakok:

2021. január 22. – 2021. február 20.
Jelentkezési határidő: 2020. dec. 17.
2021. április 23. – 2021. május 22.
Jelentkezési határidő: 2021. márc. 31.
2021. október 15. – 2021. november 13.
Jelentkezési határidő: 2021. szept. 23.

Nyelvtanfolyamok:
Az Idegennyelvi Központ a DExam 
vizsgára való sikeres felkészülést 
különböző szintű és intenzitású térítéses 
tanfolyamokkal segíti egész évben. 
Indulnak 60 órás középfokú (B2) és 
felsőfokú (C1) szintre hozó tanfolyamok, 
illetve a B2 és C1 vizsgára felkészítő 
tanfolyamok, amelyek kifejezetten 
a vizsgafeladatokra és a megfelelő 
stratégiákra összpontosítanak. A 
nyelvtanulók választhatnak a „nyugodt 
tempójú” (heti 4–6 órás) és az intenzív 
tanfolyamok között. A 30 órás 
intenzív vizsgafelkészítő tanfolyamok 
2021. évtől távoktatási formában is 
elvégezhetők.

Az Idegennyelvi Központ az angol 
mellett lehetőséget kínál más nyelvek 
megismerésére is. A 2020/2021-es 
tanévben kezdő holland, olasz, portugál 
és spanyol tanfolyamok indultak.

A nyelvvizsgáról és a nyelvtanfolyamokról 
minden további információ megtalálható 
a dexam.hu és az inyk.unideb.hu 
honlapokon.
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Bizonyára Veletek is előfordult már, hogy 
úgy éreztétek, hogy semmi nem jön ösz-
sze. Nehezen megy a tanulás, félsz a 
vizsgáktól, gondok vannak a párkapcso-
latodban vagy a szüleiddel is problémáid 
vannak? Hidd el, hogy nem vagy egye-
dül… Hallottál már a Debreceni Egye-
tem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi 
Központjáról (DEMEK)? 
Az egyetem főépületétől néhány perc sé-
tával elérhető, otthonosan berendezett 
helyszínen szakképzett szakemberek se-
gítenek abban, hogy megtaláld a megol-
dásokat a mindennapi élet kihívásaira.

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat
Néhány jellemző probléma, amellyel fel-
kereshetitek a szolgáltatást:
• Életvezetési kérdések
• Pályaorientációs elakadások
• Szülőkkel való kapcsolati gondok
• Tanulási nehézségek
• Párkapcsolati problémák
• Önértékelési problémák
• Kapcsolatteremtési nehézségek
• Magányosság
• Életcélok hiánya
• Motiválatlanság
• Hangulatingadozás
A konzultáció TAJ kártya, valamint orvosi 
beutaló nélkül vehető igénybe, anonim 
és ingyenes.

A Központ további szolgáltatásai:
• Egyéni konzultáció
• Kompetencia és személyiségfejlesztő 

tréningek
• Mentálhigiénés filmklub 
• Kortársképzés, kortárssegítés

• Párkapcsolati Szabadegyetem
• Mentálhigiénés Egyetemi Napok szer-

vezése
• Családbarát szolgáltatások

Szolgáltatások a fogyatékossággal 
élő hallgatók számára: 

• Fénymásolás, nyomtatás, scannelés, 
spirálozás

• Tanulást segítő technikai eszközök 
(pendrive, diktafon, laptop) kölcsön-
zése

• Jegyzetelő szolgálat
• Diáksegítő szolgáltatás igénylése
• Információadás mentálhigiénés, pszi-

chológiai, szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokról

• Személyszállítás
• Személyi segítés
• Szabadidős és kulturális programok 

szervezése
Ezeket a szolgáltatásokat a Lelkierő 
Egyesülettel együttműködve végzi a 
Központ.

Elérhetőség: Debrecen, Poroszlay út 97.
Nyitva tartás: Hétfő–csütörtök: 8.00–16.00
Pénteken: 8.00–14.00
Telefon: 52/518-627
E-mail: demek@unideb.hu
Honlap: demek.unideb.hu
Facebook: facebook.com/demekdebrecen 

Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda 
a Böszörményi úti campuson:
Veres Péter Kollégium
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
Nyitva tartás: H–P: 10.00–14.00
Telefon: 52/508-444/ 88190
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Utazni jó, utazni kell! A haszna? 
Rengeteg ismeret, tudás, tapasz-
talat, barátság és élmény, ami az 
embert egész életében elkíséri. A 
Debreceni Egyetem bőséges lehető-
séget kínál a külföldi tanulmányokra, 
és maga is a világ minden részéről fo-
gad hallgatókat. 

Külföldi tanulmányaidnak köszönhe-
tően:
• rengeteget fejlődhet a nyelvtudásod,
• könnyebben helyezkedhetsz el az 

egyetem elvégzése után,
• életre szóló élményeket szerezhetsz,
• önállóbbá és magabiztosabbá vál-

hatsz,
• megtanulhatsz magadról gondoskod-

ni és a saját lábadon állni.

Erasmus+, CEEPUS
Az Erasmus továbbra is az Európai Bi-
zottság egyik legsikeresebb és legismer-
tebb programja, mely 2017-ben ünne-
pelte 30 éves fennállását. A Debreceni 
Egyetem 1998-ban csatlakozott a prog-
ramhoz, s azóta egyetemünknek több 
mint 6.000 kiutazója volt a program kere-
tében. Jelenleg a Debreceni Egyetemnek 
350 európai felsőoktatási intézménnyel 
van kétoldalú Erasmus+ szerződése. 
A CEEPUS program a közép- és ke-
let-európai térségben nyújt az Erasmus-
hoz hasonló lehetőségeket, a résztvevő 
országok felsőoktatási intézményeinek 
hálózati együttműködésére épül. A Deb-
receni Egyetem karai jelenleg 10 külön-
böző hálózat tevékenységében vesznek 
részt.

Jordániától Japánig
A kapcsolati háló nem szorítkozik kon-
tinensünkre: az ösztöndíjak köre a Kö-
zel-Kelettől Amerikán át Japánig terjed. 
A belépő a nyelvtudás és a jó tanulmányi 
átlag. A Távol-Keleten több egyetemmel 
is van cserekapcsolatunk: Japánban a 
Hirosaki University-re, Tokyo Internatio-
nal University-re és a Josai International 
University-re is pályázhatnak hallgató-
ink, csakúgy, mint a koreai Chung-Ang 
University-re. Az egyetem stratégiai cél-
ként határozta meg a kínai kapcsolatok 
fejlesztését: a Nanjing University of Infor-
mation Science and Technology-n éven-
te 3–6 debreceni hallgató tanulhat.

Campus Mundi, ISEP, Erasmus+ 
Nemzetközi Kreditmobilitás

A Campus Mundi program keretében a 
hallgatók az egyetem partnerintézmé-
nyeiben folytathatnak tanulmányokat 

„Ez alatt az öt hónap alatt más 
emberré váltam, nyitottabb let-
tem 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 mon-
dani mindenkinek, hogy egy ilyen 
ösztöndíjat ki kell próbálni. Életre 
szóló élmény volt!”

Kósa Bernadett Ildikó
(Linz, Ausztria)
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bárhol a világon. Az előzmény CH Prog-
rammal több ezer debreceni hallgató 
jutott el tanulmányutakra, szakmai gya-
korlatra, konferenciákra, kutatóutakra 
Alaszkától Izlandon át Vietnámig.
A DE tagja az ISEP (International Student 
Exchange Program) programnak, amely 
az Amerikai Egyesült Államok több, mint 
100 egyeteme, illetve ázsiai, afrikai, 
ausztrál és európai egyetemek között 
szervez hallgatói cserét. A múltban a 
program segítségével debreceni hallga-
tók fordultak meg az USA-ban, Kanadá-
ban, Mexikóban, Angliában, Svájcban, 
de még Japánban és Malajziában is.

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobili-
tásnak hála hallgatóink Izraelben, Mexi-
kóban és Oroszországban is tanulhatnak 
egy szemesztert.

Nemzetközi egyetem
A magyar felsőoktatás az utóbbi évek-
ben kitárta kapuit a világ előtt. A Deb-
receni Egyetem is célul tűzte ki a kül-
földi hallgatók és a külföldi ösztöndíjak 
számának növelését. Magyarországon 
itt tanul a legtöbb külföldi diák, számuk 
mára már meghaladta a 6.000 főt. 
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További információ és elérhetőség:
Debreceni Egyetem – Nemzetközi Iroda
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., I. Villa
E-mail: erasmus@unideb.hu, internationaloffice@admin.unideb.hu
Honlap: outgoing.mobi.unideb.hu, mobi.unideb.hu
Facebook: facebook.com/erasmus.debrecen
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A Debreceni Egyetem sportprogramjá-
nak célja, hogy minden egyetemi polgár 
részt vehessen az intézmény sporté-
letében, közösségi programjaiban. Az 
egyetemi szabadidő- és versenysport-, 
illetve testnevelési programok, rendezvé-
nyek a Sporttudományi Intézet, illetve a 
Sportiroda hatáskörébe tartoznak. Az In-
tézet a 2017 szeptemberétől folyó test-
nevelő tanárképzés, a 2020 szeptembe-
rétől indult gyógytestnevelő tanárképzés, 
illetve a sportanalitikus szakirányú to-
vábbképzés szakfelelőseként, koordináló 
egységként valamennyi karunk számára 
együttműködést és önálló sporttudomá-
nyi oktató-, kutató- és fejlesztő munkát 
tesz lehetővé.
Az állami egyetemi sportfejlesztési pro-
jekt – a Hajós Alfréd program – több 
pontjában is zászlóshajónak számít a 
Debreceni Egyetem. Intézményünk pad-
jaiból számos olimpikon, élsportoló került 
ki és vált egyetemünk büszkeségévé.

A Debreceni Egyetem hazánkban először 
rendezhet 2024-ben a Miskolci Egyetem-
mel közösen Európai Egyetemi Játékokat 
(EUG). 2024 nyarán 13 sportágban és 2 

demonstratív sportágban mérhetik ösz-
sze tudásukat és erejüket a versenyzők 
több, mint 40 ország négy-ötszáz egye-
teméről. A rendezvényre 5–6 ezer spor-
tolót, 1.000 önkéntest és 300 további 
résztvevőt vár a két város.

Testnevelés
A Sporttudományi Intézet 4 campuson, 
27 testnevelő és sportszakember vezeté-
sével, félévenként 200 kurzust, 44 külön-
böző óratípust hirdet mintegy 4.000 ma-
gyar és 1.500 külföldi hallgató számára. 
Az egyes sportágakban jártasabbaknak 
módjuk van csatlakozni esti szakcsopor-
tokba, illetve egyesületi szakosztályokba. 
Az alapképzésben (BSc, BA) részt vevő 
hallgatóknak két félév, mesterképzésben 
(MSc, MA) részt vevő hallgatóknak egy 
félév, osztatlan képzésben részt vevő 
hallgatóknak három félév testnevelés kö-
telező a tanulmányok során. A sportágak 
igen széles palettájából lehet választani 
a kötelező testnevelés órák teljesítésére, 
így többek között úszás, lovaglás, floor-
ball, vívás, kendó vehető fel. Lehetőség 
van továbbá aerobikra, TRX-re, testépí-
tésre, karatéra, spinningre, pilatesre, jó-



48

gára, teniszre, asztaliteniszre és egyéb 
labdajátékokra való jelentkezésre. 2016-
tól sportlövészetre is jelentkezhetnek a 
hallgatók.

Sportlétesítmények
2016 szeptemberében került átadásra 
a Debreceni Egyetem Sportdiagnosz-
tikai, Életmód és Terápiás (SET) Köz-
pontja a Nagyerdei Stadionban. A léte-
sítmény egyszerre szolgálja a verseny- 
és hobbisportot, az egészség megőrzé-
sét és visszaszerzését is. 
Egy évvel később, 2017 októberében az 
UniFit Fitness & Gym Center is megnyi-
totta kapuit a Stadionban, hogy 2.600 

négyzetméteren az egyetemi polgár-
ság és minden idelátogató egészségét, 
sportszeretetét szolgálja. 
2018-ban megnyílt az egyetem Aszta-
litenisz Központja, ahol közel 700 m2-
en 15 asztalon sportolhatnak az igazolt 
sportolók és az amatőrök. 
2019-ben vehették birtokba a Böször-
ményi úti campuson a korszerű Sport-
gazdasági-Menedzsment és Tenisz-
központot (TEKNŐS). 
A Debreceni Egyetem többek között to-
vábbi 4 db tornacsarnokot, 4 db torna-
termet és egy szertorna csarnokot, 9 db 
konditermet és kondiparkot, 2 füves és 7 
db műfüves futballpályát, 16 db salakos 
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teniszpályát, valamint strandlabdarúgó, 
strandröplabda és ketrecfoci pályát, va-
lamint egy műanyag borítású atlétikai 
pályát is üzemeltet. Ezen létesítmények 
lehetővé teszik a sokrétű sportolást, 
sportszolgáltatást, komplex sporttudo-
mányi képzést és kutatást, illetve kiváló 
helyszínt biztosíthatnak helyi és orszá-
gos hatáskörű rendezvények számára is.

Egyetemi versenysport
Az egyetemünk sportolói életutat kínál 
a tanulásban és sportban is kiemelke-
dő sportolóknak. A Debreceni Egyetem 
mára az egyik legeredményesebb intéz-
mény lett az országos egyetemi bajnok-
ságok tekintetében, sőt olimpiai bajnok, 
világbajnok és Európa-bajnok hallgató-
ink is vannak. 2017-ben a nyári Univers-
iade-ra, az egyetemisták világjátékára 6 
hallgató és 1 csapatvezető utazott Tai-
peibe. Sportolóink kiváló eredményeket 
érnek el MEFOB versenyeken, az elmúlt 
tanévben 24 sportágban indultak, egyéni 
és csapatsportágakban mindösszesen 4 
arany, 9 ezüst és 6 bronzéremmel tértek 
haza, azonban nem csak résztvevőként, 
hanem rendezőként is aktívak vagyunk. 
A 2019/2020-as tanévben 26 sportoló 
vehette át a Debreceni Egyetem kiváló 
sportolója díjat.

Mentorprogram
A Sporttudományi Intézet koordinálásá-
val egyetemünk az országban elsőként, 
2014 óta élsportolói mentorrendszert is 
működtet. A kimagasló sporteredmény-
nyel rendelkező hallgatóink számára 
kiemelten fontos, hogy az aktív élsport 

mellett az iskolapadban is sikereket ér-
jenek el. A programba a legutóbbi sze-
meszterben 22 fő – az olimpiai és Uni-
versiade sportágak korosztályos és vá-
logatott sportolói – az Egyetemi Világ-
bajnokságon érmet szerzett, valamint 
a Héraklész Csillagprogramban érintett 
élsportoló került be. 
A mentorált hallgató rendelkezésére áll 
egy mentor és egy tutor, akikkel rendsze-
resen konzultál. A mentor folyamatosan fi-
gyeli és segíti mentoráltjának előrejutását, 
a programban részt vevő sportolóval azo-
nos szakon tanuló tutor feladata pedig, 
hogy a megfelelő napi szintű ismeretek 
birtokában segítse őt a tanulmányaiban.

DEAC, DASE, DMSE
Az egyetemünkre felvételt nyert ver-
senysportolók részére a DEAC Egyesület 
és DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft., 
a DASE, illetve a DMSE Egyesületek 23 
sportágban biztosítanak sportolási és 
versenyzési lehetőségeket. Az egyesü-
letek szakosztályaiban háromszáznál is 
több hallgató sportol, akik amatőr stá-
tuszúak, sportolásuk célja a verseny-
rendszerben való aktív részvétel:
• Látvány csapatsportok: labdarúgás, 

kosárlabda (női, férfi), kézilabda (férfi), 
futsal (női, férfi), röplabda (női, férfi), 
jégkorong.

• Egyéb csapatsportok: floorball, che-
erleading, strandlabdarúgás, rögby, 
amerikai foci. 

• Egyéni sportok: tenisz-, asztalitenisz-, 
sakk-, túra-, atlétika-, tájfutás-, férfi 
torna-, Esport; karate; darts; vívás- és 
vitorlás szakosztályok.
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A DEAC kosárlabda szakosztályában 
a férfi csapat NBI/A-ban, a női csapat 
amatőr bajnokságban versenyez. A 
DEAC nagypályás labdarúgó csapata 
NB II-ben, a DEAC és DASE további csa-
patai megye I-ben szerepelnek. A futsal 
szakosztály női és férfi csapata is egy-
aránt NB I-ben indul, a férfi röplabdások 
az NB I Extraligában, a női csapat NB II-
ben versenyez. A férfi kézilabdázók NB I/
BB-ben indulnak. A jégkorong csapat az 
Erste Ligában versenyez.

Sportrendezvények, szabadidősport
SPORTNAPOK ÉS DE KUPÁK: Minden 
félév során több mint 25 sportprogram, 
verseny kerül megrendezésre, elsősor-
ban amatőr sportolóknak. Kiemelt cél az 
új, népszerű sportágak megismertetése 
a hallgatósággal és a nem sportoló ré-
teggel, továbbá az egyetemi dolgozók 
bevonása az egyetemi sportéletbe. A 
legnépszerűbb egynapos rendezvények: 
Aerobik Nap, Éjszakai sportnap, Nem-
zetközi sportnap, Spinning Nap, Úszó-
nap, Futónap, Egyetemi Sportbörze és 
darts-, bowling-, biliárd-, sakk, illetve 
póker bajnokságok. Debreceni Egyetemi 
Kupák kispályás labdarúgás, kézilabda, 
asztalitenisz, úszás, mix röplabda, flo-
orball és tenisz sportágakban kerülnek 
meghirdetésre.
BUZÁNSZKY JENŐ LABDARÚGÓ 
EGYETEMI KUPA: A tizennyolc éve min-
den félévben elinduló kispályás labdarú-
gó bajnokság 2004 óta az Aranycsapat 
egyik legendájának nevét viseli. A jelent-
kező csapatok száma az utóbbi évekhez 
képest a kezdeti harmincról hatvanra 

nőtt, ezért szükségessé vált a Divízió III. 
osztály beindítása is, így három osztály-
ban versenyezhetnek a sportolók. 
ZSÍROS TIBOR EGYETEMI KOSÁRLAB-
DA BAJNOKSÁG: Az egyetemi bajnok-
ságban félévente 20–25 csapat  verse-
nyez: női, férfi és vegyes csapatok egya-
ránt. A lebonyolítás során a legfontosabb 
szempont, hogy folyamatos legyen a já-
ték, minél több és minél színvonalasabb 
mérkőzések által.
TÁBOROK: A testnevelők vezetésével 
minden tanévben több közösségépítő 
sporttábor indul. Többek között turiszti-
ka-, és vízitáborokban ismerkedhetnek 
meg a hallgatók közelebbről a különböző 
sportágakkal. A vízitábornak minden év-
ben Szarvas ad otthont.
ÚSZÓKLUB: A résztvevők számára heti 
két alkalommal külön úszófoglalkozást 
biztosítunk, mellyel a legfontosabb cél 
a nem versenyző úszók számára rend-
szeres sportolási lehetőség biztosítása. 
Továbbá ezen edzések hozzájárulnak a 
MEFOB csapat további erősítéséhez, il-
letve az amatőr megyei bajnokságokon 
való sikeres részvételhez.
CAMPUS SPORTFESZTIVÁL: A 2009 
óta minden nyáron megrendezésre kerü-
lő Campus Fesztivál társprogramjaként 
megrendezett esemény célja a sport és 
a sportolás népszerűsítése, olyan kö-
zösségi esemény megteremtése, ahol 
a különféle oktatási intézmények szur-
kolói és versenyzői kapcsolatot tudnak 
egymással építeni. A négy sportágban 
(Be-Strong, kispályás labdarúgás, ko-
sárlabda, strandröplabda) megrende-
zett kétnapos eseményen több mint 700 
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sportoló látogat Debrecenbe 25 hazai és 
10 külföldi intézményt képviselve. 

(Sport)Tudományos, 
közéleti tevékenység

KONFERENCIÁK: Az előző tanévekben 
2 saját szervezésű sportszakmai konfe-
rencia került megrendezésre. Az oktatók 
több országos és nemzetközi kongresz-
szuson is képviselték intézményünket, 
többek között az Országos Neveléstu-
dományi Konferencián, a Nemzetközi 
Sportinnovációs Konferencián, illetve a 
németországi Essenben megrendezett 
ECSS (Európai Sporttudományi Társa-
ság) kongresszuson. 2020 szeptembe-
rében szintén az Intézet szervezésében 
került megrendezésre a „Mindennapos 

testnevelés – Sportiskolák - Nemzeti 
Akadémiák” című konferencia sporttu-
dományi szakemberek részvételével, 
bemutatva, hogy a sporttudományi fel-
sőoktatás miként tudja szolgálni a fiata-
lok egészséges felnőtté válását, sportra 
nevelését.
NYIRKOS ISTVÁN SPORTTUDOMÁ-
NYI SZAKKOLLÉGIUM: 2017 áprilisában 
hallgatói kezdeményezésre nyilvántar-
tásba került a DE Nyirkos István Sport-
tudományi Szakkollégium, melynek célja 
a sport- és a sporthoz kapcsolódó tudo-
mányterületeken megvalósuló tehetség-
gondozás. Kiemelt feladatai a Debreceni 
Egyetem sporttudományi-, vagy a sport-
hoz kapcsolódó tudományterületek hall-
gatói számára a tananyagot meghaladó 
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ismeretek megszerzésének biztosítása; 
a TDK-n és OTDK-n részt vevő hallgatók 
számának növelése és a színvonal to-
vább emelése; a doktori iskolák utánpót-
lásának biztosítása; a sport- és kapcso-
lódó tudományterületeken konferenciák, 
képzések, előadások szervezése; a sport 
témájú szabadon választható tárgyak 
színvonalának emelése, illetve közössé-
gépítés.
KUTATÁSOK, PUBLIKÁCIÓK: A kuta-
tási eredmények, szakmai publikációk 
nemzetközi, magasan jegyzett (Q1-es 
kategóriájú) szakfolyóiratban, illetve ha-
zai fórumokon is megjelentek. Jelenleg 6 
sporttudományi projekt megvalósítása 
folyik, mint például az elit utánpótlásko-
rú sportolók komplex sportdiagnosztikai 

mérése vagy a 60 fölöttiek aktív idősö-
désében játszott szerepe a rendszeres 
testedzésnek.
STADIUM – HUNGARIAN JOURNAL OF 
SPORT SCIENCES: 2018-ban indult és 
évente kétszer jelenik meg a Debrece-
ni Egyetem saját online sporttudományi 
lapja. A területet teljesen lefedő szer-
kesztőségi tagság 18 főből áll. 

Kiemelt jelentőségű a DE Mentálhigié-
nés és Esélyegyenlőségi Központtal és a 
Sportgazdasági és -menedzsment nem 
önálló Tanszékkel karöltve az olimpiai 
bajnokok és olimpikonok részvételével, 
nagy sikerrel megrendezett „Olimpiai 
Akadémia” című előadássorozat.
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Életmódfejlesztési klub
A 2017/18-as tanévtől indult Egyete-
münkön egyedülálló módon az Élet-
módfejlesztési Klub, amely félévenként 
közel 1.000 tagot számol. A tagság 
célja, hogy egyes sporttal és életmód-
dal kapcsolatos szolgáltatások ked-
vezményesen vagy ingyen elérhetők 
legyenek a tagságot választó egyetemi 
polgárok számára, úgy, mint fitness te-
rem bérletek, egyetemi sportlétesítmé-
nyek használata, sportrendezvények 
látogatása.

A tagsággal többek között az alábbi 
szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá:
• 1 db – a polo.unideb.hu oldalról kivá-

lasztott – póló, 
• kedvezmény az UniFit egyes szol-

gáltatásaiból, 
• ingyenes részvétel életmódfejlesztő 

rendezvényeken a SET központban, 
• 25% a Debreceni Jégcsarnok Közön-

ségkorcsolya és Jégdisco rendezvé-
nyek teljes áras belépőiből, 

• egyetemi sportlétesítmények -edző 
nélküli- ingyenes vagy kedvezmé-
nyes használata előzetes regisztrá-
ció, pályafoglalás alapján (futópá-
lyák, teniszpályák, műfüves pályák, 
uszodahasználat),

• kedvezményes vagy ingyenes mér-
kőzésprogramok; ingyenes belépés 
a DVSE vízilabda mérkőzéseire; ked-
vezményes jegy és bérlet a DEAC 
mérkőzéseken, a DVSC labdarúgó 
mérkőzésein és a DVSC női kézilab-
da mérkőzéseire. 

Sportszakember-képzés
A Debreceni Egyetem történetében elő-
ször 2017 őszétől került meghirdetésre 
a testnevelő tanár mesterszak osztatlan 
tanárképzés formájában. 2020 őszétől a 
testnevelés speciális területének számí-
tó gyógytestnevelő tanár mesterszak is 
elindult, szintén osztatlan tanárképzés 
formájában, szakpárban a testnevelő ta-
nárral.
A kettő, illetve négy féléves kiegészítő 
testnevelő tanárképzésekben a főiskolai 
szintű tanári szakképzettséggel, illet-
ve főiskolai szintű vagy alapképzésben 
szerzett tanító szakképzettséggel (vá-
lasztott műveltségi terület a testnevelés) 
rendelkezők számára a tanári mesterfo-
kozat megszerzésére is lehetőség nyílik 
intézményünkben.
Hazánkban először indulhat el a sporta-
nalitikus szakirányú továbbképzési szak, 
mely olyan szakembereknek (gyógytor-
nász, testnevelő-edző, testnevelő tanár, 
rekreációs szakember, sportszervező, 
stb.) ajánlott, akik a sporttudomány és a 
sportági gyakorlat területén szeretnének 
naprakész tudáshoz jutni. 
2017-től a Debreceni Egyetemen a 
Magyar Kézilabda Szövetség Nemze-
ti Edzőképző Központjának kihelyezett 
két féléves, önköltséges képzésén alap-
, illetve középfokú edzői, majd 2018-tól 
kapusedzői képesítés megszerzésére is 
lehetőség van.

További információk: 
sportsci.unideb.hu

facebook.com/unidebsport
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LAKHATÁS
Kollégium
Lásd a Kollégiumok című fejezetnél.
Albérlet
A debreceni albérletek árai nagymérték-
ben függnek a lakás elhelyezkedésétől, 
bútorozottságától, szerkezeti felépítésé-
től (miből épült: panel, tégla), fűtési mód-
jától (távfűtés, vagy egyéni gáz). A bérleti 
díj mellé általában 1–2 havi kauciót kér-
nek előre. 

Főbérlő nélkül (egyetem közelében)
• Garzon (20–30 m2) 75–100.000 Ft/hó 

+ rezsi
• Egyetem közeli 2 szobás (50–55 m2) 

panelban 90–150.000 Ft/hó + rezsi
• Egyetem közeli 3 szobás (68–70 m2) 

téglaépület 120.000–250.000 Ft/hó + 
rezsi

Főbérlővel (egyetem közelében)
• Bútorozott lakásban külön bejáratú 

szoba rezsivel együtt 35–90.000 Ft/hó

Menzák Nyitva tartás Menü

Agrár Étterem
(4032 Debrecen,

Böszörményi út 138.)
agraretterem.hu

Hétfő-péntek: 11.00–14.00 1.350 Ft
kis adag: 1.050 Ft

Nagyerdei Étterem
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

campuscatering.hu
Hétfő-péntek: 11.00–14.00

1.350 Ft
paleo menü: 1.490 Ft

Upps Pizzéria
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

upps.hu

Hétfő-péntek: 10.00–19.00
Szombat, vasárnap:

11.00–21.30
1.090 Ft

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

etelhordo.hu

Hétfő-péntek: 11.30–14.00
980–1.290 Ft

(egyedi igényektől 
függően)

Lovarda étterem
(4028 Debrecen, Kassai út 26.)

lovarda.hu
Hétfő-péntek: 11.30–14.00 1.350 Ft

Fél menü: 1.000 Ft

Klinika Menza
(4032 Debrecen, Móricz 

Zsigmond krt. 22.)
klinikamenza.hu

Hétfő-péntek: 11.00–14.00 1.350 Ft
Főétel: 1.100 Ft

Campus étterem
(4028 Debrecen, Kassai út 26.)

campusetterem.hu
Hétfő-péntek: 11.30–14.00

1.350 Ft
Campus menü: 1.280 Ft

Fél menü: 1.130 Ft

                           ÉTKEZÉS
Az egyetem területén található élelmiszerbolt, zöldséges, éttermek (pizzéria, egyete-
mi menza).
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                           UTAZÁS
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. dkv.hu

JEGYÁRAK
(autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratra)

Vonaljegy elővételben 350 Ft

Vonaljegy járművezetőnél 450 Ft

1 napos jegy 1.200 Ft

3 napos jegy 2.500 Ft

7 napos jegy 3.200 Ft

Csoportos diákjegy 500 Ft/fő

Gyűjtőjegy (11 darab vonaljegyet tartalmaz) 3.500 Ft

BÉRLETÁRAK
- arcképes és arckép nélküli utazási igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal 

együttesen érvényes - (autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratra)

Általános éves kombinált bérlet 74.000 Ft

Arckép nélküli havi kombinált bérlet 20.400 Ft 

Általános havi kombinált bérlet 6.800 Ft

Általános félhavi kombinált bérlet 4.400 Ft

Tanuló havi kombinált bérlet 4.000 Ft

Tanuló negyedéves bérlet 12.000 Ft

A tanuló bérlet a DKV Zrt. menetrend 
szerinti autóbusz-, trolibusz- és villamos-
járatain, a vonalak teljes hosszán érvé-
nyes. Az érvényességi idő alatt korlátlan 
számú utazásra jogosít. A tanév első fél-
évére szóló diákigazolvány március 31-
ig, a második félévre pedig október 31-ig 
érvényes. Diákigazolvány hiánya esetén 
az adott oktatási intézmény által kiállított 
„Igazolások” érvényességi idejükig hasz-
nálhatók az utazási kedvezmény igény-

bevételéhez. A tanuló bérletszelvényre 
ebben az esetben az „Igazoláson” sze-
replő 11 számból álló OM azonosítószá-
mot kell feltüntetni.
Kiegészítő tanuló bérlet használatára 
az jogosult, aki rendelkezik olyan, VOLÁN 
társaságok, illetve MÁV-START Zrt. által 
kiadott érvényes, legalább havi  (nem 30 
napos) helyközi bérletszelvénnyel mely-
nek induló-, vagy célállomása Debrecen.
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MÁV-START ZRT. mavcsoport.hu
Menetjegy: A nappali és az esti tago-
zaton tanuló diákok érvényes állandó 
vagy ideiglenes diákigazolványukkal 
50%-os kedvezményű, másodosztályú 
menetjeggyel utazhatnak. A vasút a fél-
reértések elkerülése miatt elsősorban a 
jegyváltásnál kéri a kedvezmény igény-
bevétele jogosságának igazolását, de 
a menetjegy ennek hiányában is meg-
váltható, ilyenkor a pénztáros erre utaló 
megjegyzést tesz a menetjegyen.
Bérlet: A felsőoktatásban részt vevő 
nappali és esti tagozatos tanulók 90%-
os havi-, félhavi-, valamint 30 napos bér-
letet válthatnak a lakóhely (tartózkodási 
hely) és az oktatási intézmény székhelye 
(gyakorlati képzés helyszíne) között. Ha 
a lakóhely vagy a tanintézet székhelyén 

nincs vasútállomás, akkor a legközelebb 
fekvő vagy legkönnyebben megköze-
líthető vasútállomástól lehet a bérletet 
megváltani. A bérlettel beutazható vi-
szonylat igazolására a diákigazolvány 
szolgál!
Levelező tagozatosok kedvezménye
A levelező tagozaton tanulók 50%-os 
menetjegy váltására jogosultak a la-
kóhelyük és az iskola székhelye között. 
Amennyiben a levelezős hallgató nem 
lakóhelyétől veszi igénybe a vasúti ked-
vezményt (lakóhelyén nincs vasúti köz-
lekedés vagy időben nem kedvező), az 
„Igazolás” nyomtatványt tölthetik ki, 
amellyel igazolhatják a kedvezményes 
menetjegy és a diákigazolványban fel-
tüntetett lakóhely és tanintézet közötti 
viszonylattól eltérő viszonylatot. 
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Kinek
Kedvez-

mény
mértéke

Kedvez-
mény
fajtája

Feltételek Egyéb információk

Tanulók

90%

Tanuló bérlet 
nappali és 

esti tagoza-
ton

18 éves korig vagy 
a középiskolai tanul-
mányok végéig érvé-
nyes Diákigazolvány 

alapján

A lakóhely és a tanin-
tézet között váltható, 

és ezen belül korlátlan 
számú utazást biztosít

Felsőoktatási intéz-
ményben érvényes 

Diákigazolvány 
alapján

A lakóhely és a tanin-
tézet között váltható, 

és ezen belül korlátlan 
számú utazást biztosít

50%

Nappali és 
esti tagoza-
tosok ked-
vezménye

Érvényes 
Diákigazolvány

Bármely viszonylatban, 
korlátlan számban

Levelező 
tagozatosok 
kedvezmé-

nye

Érvényes 
Diákigazolvány

A lakóhely és a tanin-
tézet között váltható, 

korlátlan számban

Diákcsoportok 50%

Diákok cso-
portos ked-
vezménye

10 éven aluli diákok, 
előzetes írásos

bejelentés

10 gyermekenként 
2 fő kísérőnek is

Diákok cso-
portos ked-
vezménye

10 éven felüli diákok, 
előzetes írásos 

bejelentés

10 gyermekenként 
1 fő kísérőnek is

26 év alatti fia-
tal (Péntek – Va-

sárnap)
33%

Kedvezmé-
nyes menet-

jegy
Bárki megválthatja

Bármely viszonylatban 
péntek 10.00 órától 

vasárnap 24.00 óráig, 
ünnepnapokkal egybe-

kötött hétvégéken.

Fogyatékkal élő 
személyek 90%

Kedvezmé-
nyes menet-

jegy

Vakok és Gyengénlá-
tók Országos Szövet-
ségének Igazolványa, 
Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövet-
ségének Igazolványa, 
Külön jogszabályban 

meghatározott 
okmány

Bármely viszonylatban, 
korlátlan számban. Egy 

fő kísérőnek is

Tanuló havi, 
félhavi, 30 

napos bérlet
Bármely viszonylatban

Gyógypeda-
gógiai intézet 
tanulói, fogya-
tékosságban 

szenvedő szo-
ciális otthoni 
gondozottak, 

kísérőik és 
látogatóik

90%
Kedvezmé-
nyes menet-

jegy

Intézet igazolása 
alapján

Lakóhely és a taninté-
zet, ill. a lakóhely és a 
gyülekezőhely között
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UNIBIKE EGYETEMI BÉRKERÉKPÁR
unibike.unideb.hu
Az UniBike Egyetemi Bérkerékpár Rend-
szer a Debreceni Egyetem és a Debre-
ceni Református Hittudományi Egyetem 
által megvalósított közösségi bérkerék-
pár rendszer.  Ennek célja, hogy segítse 
az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, 
dolgozók) kényelmes, gyors közlekedését 
az egyetemek campusai között. Az Uni-
Bike rendszer keretein belül 7 állomáson 

összesen 152 dokkoló helyen, 100 ke-
rékpár áll rendelkezésre a Kölcsönző ál-
lomásokon. A kerékpározáshoz érvényes 
UniPass egyetemi kártya szükséges.
A kerékpárok naponta 7.00-21.00 között 
kölcsönözhetők.
Kölcsönzés díja 
• 30 perc ingyenes
• Minden további megkezdett fél óra 

után 200 Ft
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          SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA

APOLLÓ MOZI (4025 Debrecen, Miklós u. 1.) apollomozi.hu

Típus 2D 3D

Teljes árú jegy 1.050 Ft 1.280 Ft

Diákjegy 950 Ft 1.180 Ft

Csoportos jegy (20 fő felett) 850 Ft 1.080 Ft

Az egyetemi polgárok 10% kedvezményre jogosultak UniPass egyetemi kártya fel-
mutatásával a jegypénztárban történő jegyvásárlás esetén.

CINEMA CITY (Debrecen Plaza – 4026 Debrecen, Péterfia u. 18.) cinemacity.hu

Típus 2D 3D 4DX 2D 4DX 3D

Diákjegy 1.400 Ft 1.770 Ft (szemüveg 
nélkül 1.500 Ft) 2.550 Ft 2.920 Ft (szemüveg 

nélkül 2.650 Ft)
Teljes árú 

jegy 1.700 Ft 2.070 Ft (szemüveg 
nélkül 1.800 Ft) 2.700 Ft 3.070 Ft (szemüveg 

nélkül 2.800 Ft)

AGÓRA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT agoradebrecen.hu
(4032 Debrecen, Móricz Zsigmond 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 kémiának és más 
tudományágaknak köszönhetünk. De vajon tudjuk-e, hogyan működnek ezek, és egy-
általán hogyan működik a körülöttünk lévő világ? Az Agóra Tudományos Élményköz-
pont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára közérthetően 
és élményszerűen.

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök Szünnap

Péntek 13.00–18.00

Szombat, vasárnap 10.00–18.00

Jegytípus Jegyár

Teljes árú jegy 2.100 Ft

Gyerek-, diák-, pedagógus- és nyugdíjas jegy 1.400 Ft

Csoportos belépőjegy (10 főtől) 1.000 Ft

Csoportos belépőjegy (100 főtől) 900 Ft

Esti/éjszakai távcsöves csillagnézés
(előre egyeztetett időpontban) 2.500 Ft
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Az egyetem hallgatói 10 % kedvezmény-
re jogosultak a diákjegy árából.
Az Agóra belépőjegy ára magában fog-
lalja a Botanikus kertbe szóló belépő 
árát is.

MODEM MODERN KORTÁRS ÉS 
MŰVÉSZETI KÖZPONT modemart.hu
(4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.) 
Debrecen belvárosában nehéz elkerülni 
a már monumentális külseje miatt is fel-
tűnő MODEM épületét. A képzőművésze-
ti központ a régió legnagyobb és legmo-
dernebb művészeti galériáját is magába 
foglalja. A MODEM időszaki kiállításai 
mellett rendszeresen kerülnek megren-
dezésre itt különféle kulturális progra-
mok, mint irodalmi estek, a kiállításokhoz 
kapcsolódó társművészeti programok és 
múzeumpedagógiai foglalkozások.
Az egyetemi polgárok 70% kedvezmény-

re jogosultak UniPass egyetemi kártya 
felmutatásával a belépőjegy és/vagy az 
éves bérlet árából.

BOTANIKUS KERT
A Botanikus kert egyedülálló növény-
csodái kellemes felüdülést nyújtanak az 
odalátogatóknak, akik a Nagyerdő ár-
nyas fái alatt töltődhetnek fel úgy, hogy 
közben gyönyörködhetnek a különlege-
sebbnél különlegesebb növényekben.
Nyitva tartás
Október 21. - Március 20. 
Hétfő-vasárnap 8.00–16.00 
Március 21. - Október 20. 
Hétfő-vasárnap 8.00–18.00 
A Botanikuskert egyetemi polgárok szá-
mára nyitvatartási időben ingyenesen 
látogatható, UniPass egyetemi kártya 
vagy érvényes diákigazolvány felmuta-
tása ellenében.
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HALL halldebrecen.hu 
(4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 12.) 
A Nagyerdő szívében, a 2014-ben fel-
újított Nagyerdei Stadion lelátói alatt 
található - HALL nevet viselő - közel 
2.000 m2 területű, 2.200 fő befogadásá-
ra alkalmas multifunkciós tér egyedülálló 
szórakozási, kulturális, lehetőségeket kí-
nál. A Campus Fesztivál legnagyobb fe-
dett rendezvényhelyszíne, a nemzetközi 
sztárfellépők és a legsikeresebb hazai 
zenekarok igényeinek is kiválóan megfe-
lelve. A HALL számos egyetemi program 
helyszínéül szolgál. Az egyik legnagyobb 
volumenű rendezvény a Debreceni Egye-
temi Napok, az a – már hagyománynak 
számító – három napos rendezvény, 
amelyet minden év októberében rendez-
nek meg szintén az ország legnagyobb 
klubjába költözött át 2015-ben, a Medi-
kus héttel karöltve.

KAZÁNHÁZ EGYETEMI KLUB 
kazanhazegyetemiklub.hu
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.) 
A Kazánház Egyetemi Klub a Debreceni 
Egyetem Böszörményi úti campus terüle-
tén fekszik, 2002-ben került átadásra. A 

klub elsősorban egyetemi klubként üze-
mel, a fiatalok napközben szívesen töltik 
itt szabadidejüket egy kávé vagy egy üdí-
tő mellett. A szemeszter ideje alatt hét-
főnként kerül megrendezésre egyetemi 
buli, ahová Magyarország legismertebb 
lemezlovasait és előadóit hívjuk el hétről 
hétre. A Debreceni Egyetem Gazdaság-
tudományi Kar Hallgatói Önkormányza-
ta és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertu-
dományi és Környezetgazdálkodási Kar 
Hallgatói Önkormányzata minden évben 
megszervezi hallgatói számára a Kari 
napokat, a Felezést, és a végzősök szá-
mára a Sárgulást, amelynek helyszíne a 
Kazánház Egyetemi Klub.

KLINIKA KLUB klinikaklub.hu
(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 
A Debreceni Egyetem Általános Orvos-
tudományi Karának campusán belül ta-
lálható Klinika Egyetemi Klub az egyete-
misták, de főként az orvostan-hallgatók 
kedvenc szórakozóhelye. Épp ezért, a 
kikapcsolódási lehetőség biztosítása 
mellett, a helynek közösségteremtő funk-
ciója is van. Az Egyetemvároson belül, a 
Nagyerdei körúton található létesítmény 
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a szakestek, egyetemi fórumok kedvelt 
rendezvényhelyszíne.

KOLI KLUB 
(4023 Debrecen, Egyetem tér 1.)
A Debreceni Egyetem főépülete mögött, 
a KLK Kollégium földszintjén található 
Klub a külföldi hallgatók egyik kedvenc 
helye. Kellemes környezetben, kényel-
mes boxokkal, változatos zenével, han-
gulatos fényekkel várja a szórakozni vá-
gyó hallgatókat.

LOVARDA lovarda.hu
(4028 Debrecen, Kassai út 26.) 
A Kassai úti egyetemi campus területén 
található LOVARDA Hallgatói Kulturális 
és Konferencia Központ Debrecenben 
egyedülálló módon, közel 3.000 m2-en 
kínál kulturált művelődési és szórakozási 
lehetőséget. a kezdetektől helyszínt biz-
tosít különböző műfajú koncertek szá-
mára. Legyen szó pop, rock, pop-rock, 
hip-hop vagy elektronikus koncertze-
nekarról, a városi lakosság, a Debrecen 
vonzáskörzetében élők, a turisták, a gim-

nazisták vagy az egyetemisták hónapról 
hónapra megtalálják az ízlésüknek meg-
felelő koncerteket/műfajokat. A Hallgatói 
Önkormányzatok által szervezett Cam-
pus Majális vagy a Campus Szüret szin-
tén több ezer debreceni egyetemistát vár 
minden évben a Lovardában, de a felso-
rolásból a város legnagyobb Halloween 
bulija sem hagyható ki, amely főleg kül-
földi, de Debrecenben tanuló egyetemis-
tákat szólít meg.
A Lovarda a fent említett rendezvények 
mellett havonta színházi előadásokkal, 
pódium beszélgetésekkel, dumaszínház-
zal, konferenciákkal, iskolai vagy óvodai 
rendezvényekkel várja az érdeklődőket.

NAGYERDEI VÍZTORONYKERT 
nagyerdeiviztorony.hu
(4032 Debrecen, Pallagi út 7.)
Égig érő élmény a Nagyerdő szívében, 
ahol általános tájékoztatás kaphatsz 
a környék turisztikai látványosságairól, 
felmehetsz a 34 méter magas kilátóba, 
kölcsönözhetsz kerékpárt és elektromos 
riskát, kipróbálhatod a 13 méter magas 
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mászófalat, vásárolhatsz különleges deb-
receni ajándéktárgyakat, beülhetsz a kü-
lönleges geometriájú Fröccsbárba, ahol 
több mint száz négyzetméteren bor- és 
ásványvíz különlegességeket kóstolhatsz 
meg. Mindezek mellett egész évben mű-
vészeti kiállításokkal, koncertekkel és 
egyéb programokkal várják a látogatókat.

TENISZKE SPORT ÉS EGYETEMI KLUB 
(4032 Debrecen, Dóczy József u. 9.)
A DEAC pálya közkedvelt sörözője min-
den nap, télen-nyáron várja a lazíta-
ni vágyó egyetemistákat. A mostani – 
„Objektum” – néven futó szórakozóhelyen 
és óriás grillteraszán a hűsítő és frissítő 
italok mellett plazmatévéken és projekto-
ron is követhetitek az aktuális sportese-
ményeket, legyen szó akár a teniszvilág 
versenyeiről, akár a focimeccsekről, utób-
bit élőben is lejátszhatjátok csocsóban.

SPORT

AQUATICUM DEBRECEN aquaticum.hu
(4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.)
Az Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont 
Debrecen pihenőövezetében, a Nagyer-
dő szívében helyezkedik el. A Fürdőköz-
pont valamennyi generáció számára 
komplex szolgáltatást kínál. A szálloda 
mellett termálfürdő, strand, fedett me-
diterrán élményfürdő, szaunavilág, gyó-
gyászati részleg, wellness-sziget, thai 
masszázscentrum, fogászati központ 
és diétás konyhával rendelkező étterem 
biztosítja a vendégek felhőtlen szórako-
zását, kikapcsolódását.

Az egyetemi polgárok kedvezményes 
belépőjegyeket válthatnak az UniPass 
egyetemi kártya felmutatásával. 

DEAC BÉRLET deac.hu
A Debreceni Egyetem Atlétikai Klubja 
23 szakosztállyal és megannyi sporte-
seménnyel várja a sportszeretőket hét-
ről-hétre. A mérkőzésekre a Debreceni 
Egyetem hallgatói kedvezményesen 
válthatják meg bérleteiket. A bérletek ára 
változó, az érvényes diákigazolvány be-
mutatásával az eredeti árhoz képest van 
olyan sportág, ahol akár 50%-os ked-
vezményben részesülnek, sőt UniPass 
egyetemi kártyával rendelkező diákok 
esetén az 1.500 Ft-os kártyadíjat is elen-
gedjük.
Aki kedvet kap a sportoláshoz a hivata-
los honlapunkon tud tájékozódni a szak-
osztályi elérhetőségekről, aki viszont 
nézőként szeretne bérletet vásárolni az 
alábbi elérhetőségeken teheti:

DEAC Business Office
4032 Debrecen, Dóczy József u. 9. 
(Teniszke teraszán van a bejárat) 
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 8.30–16.30
Telefon: +36 52/ 512 900 mellék: 23723 
E-mail: hello@deac.hu
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UNIFIT FITNESS&GYM CENTER 
stadionunifit.hu
(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 12.)
A Stadion UniFit Fitness & Gym Center 
mindenkinek segítséget nyújt a jó erőn-
léthez vezető útnak a megtalálásában 
és céljai elérésében a sport és a mozgás 
által. A fitnesz és életmódközpont komp-
lexitásában és minőségében egyedül-
álló Magyarországon. A szolgáltatások 
között wellness, fitness, csoportos órák, 
személyi edzés, fallabda, boulder, masz-
százs és táplálékkiegészítők is megta-
lálhatók. Az egyes szolgáltatások árai 
különböző kedvezmények (diák, UniPass 
egyetemi kártya, életmód klubtag, stb.) 
igénybevétele alapján változnak.

DEBRECENI LOVASAKADÉMIA
debrecenilovarda.hu
A Kartács utcai Lovasakadémián a szó 
valamennyi értelmében véve egy lova-
siskola működik. Szakmai műhely, ahol 
a lovasok és a lovak képzése történik. A 
képzés mindig egyénre szabottan, vagy 
kurzus formájában csoportban történik, 
órarendben, illetve táborszerűen. Az ok-
tatást elméleti órák, edzőtáborok, közös 
szakmai versenylátogatások egészítik ki. 

Az intézmény elsődleges célja az egye-
temi képzésben résztvevők oktatása, a 
versenyzők felkészítése, valamint a lo-
vagolni vágyók tanítása. A+ lovardát a 
minőségi lótartás, az edzéslehetőségek, 
a nagyszerű kültéri lovaglópályák és a 
tereplovaglás lehetősége teszi igazán 
vonzóvá.
Díjszabás
• 30 perc / 3.000 Ft
• 60 perc / 5.000 Ft
• Egyetemi polgárok részére 15% ked-

vezményt biztosítanak bérlet vásárlá-
sa esetén!

UD SHOP udshop.hu
A Debreceni Egyetem ajándékboltjában 
vásárolhatók egyetemi emblémával el-
látott pólók, pulóverek, tollak, mappák, 
törölközők, stb., és egyéb kiadványok az 
egyetemről és a városról.
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-15.00
DE Főépület fszt., a Büfével szemben 
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 
Telefonszám: +36 30/ 989 7260 
E-mail: udgiftshop@gmail.com 
Facebook: facebook.com/udgiftshop
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MUNKALEHETŐSÉG

CAMPUS ELEVEN campuseleven.hu
A Campus Eleven Iskolaszövetkezetet 
2013 júniusában alapította a Debreceni 
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gim-
náziuma, azzal a céllal, hogy középisko-
lás diákok és nappali tagozatos felsőok-
tatási hallgatók számára, tanulmányaik 
mellett, szervezett keretek között mun-
kalehetőséget biztosítson.
Az iskolaszövetkezet több éves működé-
se alatt több mint 2400 tagjának nyújt 
lehetőséget folyamatosan teljes vagy 
részmunkaidős állások betöltésére, a 
könnyű fizikai munkáktól egészen a szak-
mai tapasztalatot igénylő munkákig. Az 
iskolaszövetkezet tagjai számos városi 
és egyetemi rendezvény szervezésében 
és lebonyolításában vehetnek részt, kü-
lönböző munkakörökben. Minden évben 
több száz diákunknak van lehetősége 
Kelet-Magyarország legnagyobb feszti-
válján, a Campus Fesztiválon, különböző 
munkakörökben dolgozni.
Az iskolaszövetkezeten keresztül törté-
nő munkavégzés számos előnnyel jár a 
hallgatók számára, azon túl, hogy kere-
seti lehetőséget biztosít, kipróbálhatják 
magukat a munka világában, elősegítve 
ezzel a későbbi álláskereséshez szüksé-
ges szakmai tapasztalatok elsajátítá-
sát.
A folyamatosan bővülő hallgatói tag-
létszám erősíti azt a tapasztalatunkat, 
hogy a fiatalok körében egyre népsze-
rűbb a diákmunka végzés, ennek az 
igénynek kíván megfelelni a szövetkezet 
hosszú távú működésében.

Kik dolgozhatnak?
• 16. életévét betöltött diákok vállalhat-

nak munkát,
• Nappali tagozatos aktív jogviszonnyal 

rendelkeznek,
• Iskolaszövetkezetnél olyan diák is dol-

gozhat a kedvezőbb szabályok sze-
rint, aki érettségi vizsgát tett, vagy 
felsőfokú tanulmányai lezárásaként 
oklevelet szerzett. A diákigazolvány 
ugyanis a tanév végét követő október 
31-ig érvényes,

• Nappali tagozatos passzív jogviszony 
esetén csak azok dolgozhatnak is-
kolaszövetkezetünknél, akik a 25. élet- 
évüket be nem töltötték.

Szükséges dokumentumok
• Adott félévre vonatkozó hallgatói jog-

viszony igazolás
• Érvényes diákigazolvány, személyiga-

zolvány, lakcímkártya, TB kártya, adó-
kártya

• Alkalmassági vizsgálaton való részvétel
• Tagsági díj: 1.000 Ft, mely addig lesz 

bent nálunk, amíg tagunk vagy, a kilé-
pést követően visszafizetjük

Beiratkozás
• Az iskolaszövetkezet munkavállalói 

adatbázisába a jelentkezési lap kitöl-
tésével kerülhetsz be.

• Amennyiben eleget teszel a tagsági 
feltételeknek és rendelkezel a felsorolt 
szükséges dokumentumokkal, jelent-
kezésedet két módon adhatod le:

• Személyesen, az iskolaszövetkezet 
irodájában, a szükséges dokumentu-
mok bemutatásával.

• Online módon, a honlapon lévő űrlap 
kitöltésével. 
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Jó tudni
Az iskolaszövetkezet tagjaként vég-
zett munkáért kapott pénz nem önálló 
tevékenységből származó jövedelem-
nek minősül, ezért 15 százalékos sze-
mélyi jövedelemadót vonnak le belőle. 
Nagyon fontos tudni, hogy az így meg-
szerzett jövedelmet fel kell tüntetni a sze-
mélyi jövedelemadó bevallásban, amit 
következő év májusában kell benyújtani 
az állami adó- és vámhatósághoz, tehát 
kötelező szja-bevallást készíteni!
Iskolaszövetkezetnél olyan diák is dol-

gozhat a kedvezőbb szabályok szerint, 
aki érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú 
tanulmányai lezárásaként oklevelet szer-
zett. A diákigazolvány ugyanis a tanév 
végét követő október 31-ig érvényes.
Ügyintézés: 
DE Főépülete mélyföldszint 
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 9.00–15.00 
Telefon: + 36 30/ 815 1273, 
+36 30/ 971 6061
E-mail: info@campuseleven.hu
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CAMPUS WORK campuswork.hu
A Campus Work Iskolaszövetkezet az-
zal a szándékkal alakult meg, hogy te-
vékenysége során Debrecen város di-
ákságának lehetőséget biztosítson a 
szervezett formában történő munkavég-
zésre. Szövetkezetünkben középiskolás 
tanulók, egyetemi és főiskolai hallgatók 
is munkát vállalhatnak, így tudunk szél-
eskörű szolgáltatást nyújtani partnere-
inknek.
Célunk egy olyan diákvállalkozás folya-
matosan magas színvonalú működteté-
se, ahol tagjaink tudása és lehetőségei 
találkoznak megbízóink igényeivel.
Tagsági feltételek
• Tagunk lehet minden 16. életévét be-

töltött tanuló
• Diákigazolvány bemutatása. Ameny-

nyiben ideiglenes diákigazolványod 
van, azt fogadjuk el, de fontos, hogy 
az állandó diákigazolvány kézhezvé-

telét követően bemutasd azt nekünk, 
mert ezt a változást azonnal jeleznünk 
kell az Adóhatóság felé.  

• Munkaszerződés megkötése, illet-
ve adatlap kitöltése az irodában tör-
ténik. Ezen papírok aláírásával a Szö-
vetkezet Alapszabályai elfogadásra 
kerülnek. Az adatlapon rögzítésre ke-
rül a saját adószám és saját TAJ szám.

• 2000 Forintos szövetkezeti rész-
jegy megváltása a CW Iskolaszövet-
kezetnél, amit visszavásárlunk tőled, 
ha megszünteted nálunk a tagságo-
dat.

• Érvényes üzemorvosi vizsgálat, amit 
a Szövetkezet üzemorvosa kedvez-
ményes díjon végez el. Ide beutalót az 
irodában kell kérni, de csak akkor, ha 
már van konkrét munkalehetőséged. 
Természetesen elfogadunk más üze-
morvos által elvégzett vizsgálati lele-
tet is. 
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• Adott munkakörökben kötelező 
az egészségügyi kiskönyv, amihez 
az üzemorvos vizsgálatán túl egy ér-
vényes (1 évnél nem régebbi) tüdő-
szűrő lelet is szükséges. Ha már ren-
delkezel érvényes kiskönyvvel, azt el-
fogadjuk.

• Saját, lakossági folyószámla (bank-
számla). Ennek igazolása végett szük-
séges a bankszámlaszerződés, vagy 
bármilyen hivatalos banki dokumen-
tum (pl. számlakivonat értesítő) bemu-
tatása.

• A regisztráció csak online történik, 
személyesen nem lehet regisztrálni.

Munkába állás
A munkavállalás az irodai szervező 
team segítségével történik. A kiválasz-
tott munkahelyre történő munkaerő ki-
szervezését központilag koordináljuk. A 
munkád megkezdése előtt tájékozta-
tunk, hogy milyen egyéb előírásnak és 
követelménynek kell megfelelnünk, az 
adott munkahelyen. Minden egyes mun-
kánknál megtalálható a Campus Work 
Iskolaszövetkezet csoportvezetője. Ő 
segítségedre lesz a megbízó cégnél: pél-
dául megmutatja, elmagyarázza a mun-
kakörödet és segíti a betanulásodat. A 
csoportvezető megbízóinkkal egyeztet 
a napi feladatokról és utasítja a Campus 
Work Iskolaszövetkezet által szervezett 
diákokat, továbbá a helyszínen ellenőrzi 
a munkavégzést.
Ügyintézés: 4025 Debrecen, Miklós u. 16.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 10.00–15.00
Telefon: + 36 52/ 512 900 (88290), 
+ 36 30/ 204 4650
E-mail: campuswork@campusnet.hu

MELÓ-DIÁK melodiak.hu
A Meló Diák egész pontosan 1983 óta 
dolgozik azon, hogy a diákoknak rele-
váns munkalehetőségeket kínáljon, míg 
az őket alkalmazó cégeknek fiatal, lelkes 
és vehemens munkaerőt ajánljon.
Jól tudjuk, hogy piacvezetőként nagy a 
felelősségünk. Bárhol is járj az ország-
ban, szinte biztos, hogy előbb-utóbb 
belefutsz valamelyik irodánkba, hiszen 
jelenleg 40 ponton is lehetőség van erre.
Évente 35.000-40.000 új taggal bő-
vülünk, akik közül nem kevesen álmaik 
munkájára akadnak rá a Meló-Diák se-
gítségével, s nem csupán dolgozgatnak 
egy kicsit, de már diákként megalapoz-
zák későbbi szakmai sikereiket. Ha te is 
akarod, segítünk megtalálni az első épí-
tőkockákat karrieredhez.
Szeretnénk, ha a nálunk regisztrált diá-
kok valóban az érdeklődési körükhöz kö-
zel álló munkára találhatnának, ugyan-
akkor a cégek számára is a legígérete-
sebb fiatalok közreműködését biztosítjuk.
Egy olyan világért küzdünk, ahol a diák-
munkáról nem egy szendvicsember jut a 
legtöbbek eszébe.
Jól tudjuk, hogy mekkora érték rejlik a fi-
atalokban. Célunk, hogy mások is minél 
többen megtudják.
Tudnivalók
• Ha a honlapon rátaláltál egy olyan 

munkára, amit szívesen elvállalnál, 
jelentkezz a felületen keresztül vagy 
használd erre a célra a Facebookos 
lehetőséget,

• Ezt követően felkeres majd munkatár-
sunk, későbbi mentorod, aki megkér 
majd rá, hogy gyere be az egyik iro-
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dánkba és regisztrálj személyesen is, 
hiszen a munkába álláshoz természe-
tesen nem elegendő csupán a webes 
regisztráció,

• Fontos tudnod, hogy csak akkor dol-
gozhatsz, ha elmúltál 15, de 16 alatt 
is kizárólag a szünidőben és maximum 
heti 8 órát; ugyanakkor ne feledd, hogy 
amennyiben nem múltál el még 18, a 
szüleid írásos beleegyezése is szüksé-
ges a munkába állásodhoz,

• Az adminisztratív dolgokat megold-
juk helyetted az irodában, de kérünk 
rá, hogy ne hagyd otthon mindazon 
papírjaidat, melyekre szükség lesz a 
sikeres regisztrációhoz (érvényes di-
ákigazolvány, személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adókártya, bankszám-
laszám),

• Mielőtt munkába állnál, el kell menned 
egy üzemorvosi vizsgálatra is, hogy 
később ne legyen gond, ha esetleg 
van valami rejtett problémád, amiről 
te magad sem tudsz,

• A fizetésedet minden hónap 10. nap-

ján utaljuk át, melynek összege mun-
kánként természetesen eltérhet. Na-
gyon lényeges, hogy a jelenléti ívet 
mindenkinek vezetni kell!

• A bérjegyzéken a bruttó összeget tün-
tetjük fel, amiből aztán jogszabálynak 
megfelelően levonásra kerül a sze-
mélyi jövedelemadó, mely mindenkor 
15%.

Fontos információ: Ahhoz, hogy munká-
ba állj, be kell iratkoznod a debreceni is-
kolaszövetkezetünkbe. 
A beiratkozás lépései:
• Regisztráció a honlapon
• Munkavállalási és önéletrajzi ada-

tok megadása (adószám, TAJ szám, 
bankszámlaszám, lakcím, stb. Fontos, 
hogy minden ki legyen töltve.)

• Menteni az adatokat (ha kiírja, hogy 
adminisztrátoraink felülvizsgálják az 
adataidat, akkor sikeresen regisztrál-
tál)

• Gyere be személyesen az irodánkba, 
aláírni a papírokat (az irodánkban is 
van lehetőség a regisztrációra)
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• Hozd magaddal:
• diákigazolványt (érvényes matricával)
• iskolalátogatási igazolást vagy jogvi-

szony igazolást
• adószámot
• TAJ számot (ha külföldi vagy kettős ál-

lampolgár vagy, akkor nem kötelező)
• bankszámlaszámot (ide utaljuk a fize-

tésedet, szükségünk van egy szám-
lakivonatra, a szerződés másolatára, 
vagy egyéb hivatalos dokumentumra)

• 3.000 Ft-ot (a részjegy megváltásá-
hoz; ebből 1.000 Ft a működési hoz-
zájárulás, és ha kilépsz 2.000 Ft-ot 
visszautalunk a számládra)

Ügyintézés: 
4000 Debrecen, Széchenyi u. 48.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 8.00–15.00
Telefon: + 36 52 / 430 738
E-mail: debrecen@melodiak.hu

JOKER-DIÁK
munka-allaskereses.hu/diakmunka/
A Joker-Diák 1995 óta foglalkozik mun-
kaerőszervezéssel és közvetítéssel. 
2008-ban a szervezet újjáalakult, s je-
lenleg két egységként működik tovább:
• A Joker-Diák Munkaerőszervező Is-

kolaszövetkezet olyan diákokkal fog-
lalkozik, akiknek aktív tanulói jogviszo-
nyuk van,

• A Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és 
Közvetítő Iskolaszövetkezet pedig fel-
nőttekkel is, akik már befejezték tanul-
mányaikat.

Vezetőink kimagasló szakmai tapasz-
talata és elhivatott munkatársaink ga-
rantálják, hogy mind a megbízó cégek, 
mind a munkavállalók egyaránt meg-

találják a számításaikat a közös projek-
tekben. Kapcsolatban állunk az ország 
több ifjúsági szervezetével és felsőokta-
tási intézményével, melyek segítségével 
képesek vagyunk országos munkákat 
is lebonyolítani. Cégünk debreceni köz-
ponttal indult, de Budapesten, Gödöllőn 
és jelenleg több regionális irodával mű-
ködik együtt a vidék nagyvárosaiban. 
Társadalmi szerepvállalásunk kereté-
ben rendszeresen támogatunk fiatalok 
egészségével foglalkozó alapítványokat, 
beteg gyerekeket, hátrányosabb helyze-
tű diákokat.
Ha dolgozni szeretnél nálunk:
• Regisztrálj a honlapunkon, időtartama 

kb. 5 perc
• Töltsd ki a Munkavállalási adatokat 

minél részletesebben és pontosabban. 
Keresni fogunk, ha mindenben megfe-
lelő munkát tudunk ajánlani

• Hozd magaddal a következő doku-
mentumokat az irodánkba: diákiga-
zolvány, nappali tagozatos iskolalá-
togatási igazolás (minden szeptem-
berben és februárban meg kell újítani), 
érvényes tüdőszűrő papír, adókártya, 
TAJ-kártya, személyi igazolvány, lak-
címkártya, saját nevedre szóló bank-
számla-szerződés

• 500 ft tagsági díj befizetése
• Írasd alá szüleiddel a munkavállalási 

engedélyt, ha 18 éven aluli vagy
Ügyintézés: 
4024 Debrecen, Csapó u. 28. 2/4.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 9.00–12.00, 
13.00–16.30
Telefon: +36 52 / 451 999
E-mail: szemelyzet@jokerdiak.hu
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