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A Debreceni Egyetem csaknem 5OO 
éves, megszakítás nélküli múltjával 
ma az ország legrégebbi, folyamato-
san ugyanabban a városban működő 
felsőoktatási intézménye, mely meg-
alakulása óta a hazai tudományos 
kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb 
bázisa, az ország egyik legkiválóbb 
oktatási centruma és a világ 5OO 
legjobb egyetemének egyike.

A piaci igényeknek megfelelő tu-
dományegyetemi képzési portfólió 
biztosításával szolgálja a regionális 
társadalmi-gazdasági szereplők képzési 
és munkaerő-piaci igényeit, saját esz-
közeivel elősegítve a multinacionális 
nagyvállalatok, a helyi kis- és középvál-
lalkozások, az akadémiai és az egyete-
mi szféra, a regionális és az országos 
kormányzat közötti zökkenőmentes 
kapcsolatot. Az egyetem számára fon-
tos a kutatási eredmények gyakorlati 
felhasználása, az innovációs folyama-
tok régióbeli kibontakozását hatéko-
nyan szolgáló partnerkapcsolatok és 
szervezetek kialakítása és eredményes 
működtetése. Alaptevékenységein túl 
kiemelt fókuszterülete az egészség- 
iparhoz, a gyógyszeriparhoz, az 
orvosi műszergyártáshoz, az élel-
miszeriparhoz, az agráriumhoz, a 
sporthoz, az egészségügyi ellátáshoz 
és az azokat horizontálisan kiszolgáló 
(informatika, gazdaságtudomány, mű-
szaki tudományok) tevékenységekhez 
kapcsolódik, továbbá elkötelezett a 
társadalmi és gazdasági szférával 
való kapcsolatok erősítése, valamint a 
felsőoktatás harmadik missziójából fa-
kadó tudományközvetítési, kulturális 
és sportfeladatok teljesítése mellett.

A magyar felsőoktatás legnagyobb vidéki 
tudományos komplexuma

A Debreceni Egyetem főépülete
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Minden egy helyen: széles képzési vertikum
Hallgatói létszám tekintetében a Deb-
receni Egyetem a magyar felsőoktatás 
legnagyobb vidéki tanulóközpontja, 
csaknem 3O ezer hallgatója 8 cam-
puson, 14 karon és 24 doktori isko-
lában folytatja tanulmányait. Külföldi 
hallgatóinak száma 6 ezer felett van, 
mely évről évre fokozatosan növekszik.

Az országhatáron túlról érkezett diákok 
a magyar nyelvű képzések mellett angol 
nyelvű kurzusokra is beiratkozhatnak. 
Több mint 17OO oktató képzési, kuta-
tási és fejlesztési tevékenységével, a 
kihelyezett tanszékeken dolgozó meg-
közelítőleg 5OO gyakorlati szakember 
tudása, tapasztalata átadásával járul 
hozzá, hogy versenyképes diplomával 
lépjenek végzett hallgatóink a munka 
világába.
Képzési programjában olyan alap-
képzési, mesterképzési és osztatlan 
képzési kínálatot alakított ki intézmé-
nyünk, amelyben az egymásra épülő 
ismeretanyag garantálja a fejlődést az 
adott szakterületen. Szakkollégiumok, 
tudományos diákkörök, duális kép-
zési platformok és tehetséggondo-
zó program támogatja a tudományos 
teljesítőképesség kibontakozását.  
Az intézményben évtizedes hagyomá-
nyai vannak a tanárképzésnek, mely-
hez gyakorlóiskoláink is hozzájárulnak. 
Felsőoktatási szakképzések, szakirányú 
továbbképzések, felnőttképzési progra-
mok széles palettája várja azokat, akik 
az élethosszig tartó tanulás elkötele-
zettjei. 

Több mint 1 7OO oktató

8 campuson 3O ezer hallgató
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Egyetemünk intenzív nemzetközi 
jelenlétét és kapcsolatrendszerét 
tükrözi, hogy az országban itt tanul a 
legtöbb külföldi hallgató (több mint 
6OOO), akik a világ minden tájáról 
(csaknem 12O ország) érkeznek. Az 
egyetem egyedülálló abban, hogy itt az 
intézmény 14 karából 13 karon 6O angol 
nyelvű képzési formában tanulhatnak 
külföldi diákok. Az évek óta legnépsze-
rűbb orvos- és fogorvos szakok mellett 
a műszaki és gazdasági képzéseken 
hallgató külföldiek száma is folyamato-
san emelkedik.

Tudásközpontunk 2O2O-ban a hazai 
felsőoktatásban betöltött vezető szere-
pét megőrizve a tematikus és intézmé-
nyi nemzetközi rangsorok első felé-
ben helyezést elérő, oktatási, kutatási,  
betegellátási és agrártevékenységeit 
integráltan szervező tudományegye-
tem. A világ 2O ezer egyeteme közül a 
DE minden ranglistán a világ legjobb 
3-5 százalékában kap helyet.
A nemzetközi szerződések eredménye-
ként, elsősorban az Erasmus+ program 
keretében évente mintegy félezerre te-
hető azoknak a hallgatóknak a száma, 
akik mobilitási programok révén utaz-
nak ki a Debreceni Egyetem partnerin-
tézményeihez, vagy onnan érkeznek 
intézményünkbe tanulni, tapasztalatot 
szerezni, világot látni.
Más országokkal köttetett kulturális és 
oktatási együttműködések színtere a 
Debreceni Egyetem, ahol többek között 
Orosz Központ és Konfuciusz Intézet 
szolgálja az idegen nyelvek és gondol-
kodásmód elsajátítását, a kultúra minél 
szélesebb körű megismertetését, vala-
mint a kulturális kapcsolatok népszerű-
sítését. 

Több mint 6OOO külföldi hallgató

Nemzetközi egyetem
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Kiemelkedő doktorképzési bázis

Élen a tudományban
A hazai doktorképzés egyik kiemelkedő 
bázisa a Debreceni Egyetem, ahol 24 
doktori iskola működik. A Debreceni 
Egyetem Tehetséggondozó Progra-
mot (DETEP) működtet, mely program-
ban mintegy 6OO kiválasztott hallgató 
vesz részt, akik önálló kutatómunká-
jukat a kar oktatói közül kikerülő tuto-
rok irányításával végzik. A minősítéssel 
rendelkező oktatóknak, kutatóknak az 
aránya országos szinten kiemelkedő, 
ezzel a mutatóval az intézmény hazánk 
élvonalába tartozik.

Egyetemünk az alap- és alkalma-
zott kutatások nemzetközi színvonalú 
művelésének fejlesztésére, a hazai és 
nemzetközi hálózati kapcsolatokban 
rejlő lehetőségek kihasználására törek-
szik. Az intézményben egyedülálló mó-
don egy speciálisan integrált innová-
ciós rendszer épült ki, amelynek tagjai 
kormányzati és ipari partnerek, egyete-
mek, akadémiai partnerek és pénzin-
tézetek. A kutatóegyetemi cím és az 
ehhez kapcsolódó anyagi támogatás le-
hetőséget adott arra, hogy nemzetközi 
mércét alkalmazva definiáljuk intézmé-
nyünk helyét és fejlesztési irányait.
Az elmúlt időszakban olyan megha-
tározó multinacionális vállalatokkal 
kötöttünk egészségipari együttműkö-
dési megállapodást, mint a GE, a Ro-
szatom Nemzetközi Hálózat, a világ 
legnagyobb genomikai vállalata, a kínai 
Bejing Genomics Institute, és a klini-
kai gyógyszervizsgálatokkal foglalkozó 
QuintilesIMS. A GE közreműködésével 
pedig létrehoztuk az egyetemen folyó 
mérnöki, műszaki, gazdaságtudományi, 
menedzsment és informatikai képzé-
sek, valamint az ipari igények összehan-
golására a Mérnöki és Üzletfejlesztési 
Innovációs Intézetet.

A Debreceni Egyetem úttörő szerepet 
tölt be a hazai technológiatranszfer 
programok kidolgozásában és az egye-
temen folyó innovációs tevékenység 
támogatása céljából, a magyar egyete-
mek közül elsőként indított „Proof of 
Concept” programot (PoC program) 
az intézményben keletkező kutatási 
eredmények, technológiák piaci hasz-
nosításának elősegítése érdekében.  
A PoC program elsődleges célja, hogy 
támogatást nyújtson a találmányok-
ból adódó lehetőségek értékelésé-
re, kijelölje az utat a hasznosításra és 
olyan fázisba juttassa a technológiákat, 
amely alkalmas a licenciára vagy spin-
off cégalapítás útján történő tőke- 
bevonásra. 
Intézményünket tagjai közé választotta 
az európai innovációs csúcsszervezet, 
az Európai Innovációs és Technoló-
giai Intézet egészségügyi részlege, az 
EIT Health is. A GE Healthcare budapesti 
központjával együtt pedig hazánkban 
elsőként kapott a Debreceni Egyetem 
lehetőséget arra, hogy részt vegyen a 
világ vezető műszaki egyeteme, a Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT) Catalyst módszertanának eu-
rópai meghonosításában.
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3 millió beteg évente

Az egészségügy zászlóshajója
A Debreceni Egyetemen működik Ma-
gyarország legnagyobb egészség-
ügyi ellátórendszere, amely a magas 
színvonalú betegellátás mellett ide-
ális hátteret jelent az egészségipari  
kutatás-fejlesztési eredmények valós 
környezetben történő klinikai vizsgála-
taihoz. Intézményünk Európa egyik leg-
szebb campusán a technika robbanás-
szerű fejlődésével lépést tartva szolgálja 
a betegek gyógyítását.
A Klinikai Központban és a Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórházban felkészült, 
nemzetközileg elismert orvosok és 
egészségügyi szakemberek modern, 
komfortos környezetben, az egymásra 
épülő egészségügyi ellátás legmaga-
sabb szintjén évente csaknem 3 millió 
beteg gyógyulását segítik. A Klinikai 
Központ betegellátó tevékenységét 
több mint 17OO ágyon, 13O ambulan-
cián, 49 diagnosztikai munkahelyen 
végzi. 

Az ellátás sokoldalúságát jelzi, hogy fek-
vőbeteg-ellátás vonatkozásában közel 
6O szakmában, járóbeteg-ellátás és 
diagnosztika vonatkozásában közel 8O 
különböző szakmában végez egész-
ségügyi szakellátást. Hazánkban első-
ként Debrecenben jött létre egyetemi 
háttérrel működő, komplex intézeti 
alapellátó rendszer: a Debreceni Alap-
ellátási és Egészségfejlesztési Intézet 
keretei között működik a városi felnőtt 
és gyermek háziorvosi ügyelet, a fo-
gászati alapellátás és ügyelet, továbbá 
az Egészségfejlesztési Iroda, a Védőnői 
Szolgálat, és az intézet biztosítja az isko-
la- és óvoda-egészségügyi szolgáltatá-
sokat is.
A betegbarát szemléletet tükrözi az 
egyetem egyedülálló fejlesztése, az UD 
Mediversity mobilalkalmazás, mely-
nek célja, hogy a betegek és a hozzá-
tartozók egyszerűen, gyorsan eligazod-
hassanak a Klinikai Központ és a Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórház szolgáltatásai 
között. A Debreceni Egyetem egészség-
ügyi ellátáskereső alkalmazása lehetővé 
teszi felhasználói számára az egyetem 
egészségügyi információihoz való nap-
rakész hozzáférést.
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Az elmúlt években a Debreceni Egye-
tem költségvetésének végrehajtását 
a tervezettnek megfelelően végezte, 
gazdálkodása kiegyensúlyozott, meg-
teremtve ezzel a színvonalas oktatá-
si, kutatási, betegellátási tevékeny-
ség alapvető feltételeit. Intenzív piaci 
szereplőként szolgáltató funkciót lát 
el, mely megmutatkozik a töretlenül 
növekvő bevételi tendenciában.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás

Hatékony működés, pénzügyi stabilitás
Hazánk legnagyobb költségvetésű 
felsőoktatási intézményének célja, 
hogy a kapacitások minél hatékonyabb 
kihasználásával, a szolgáltatások piaci 
igények szerinti kialakításával, magas 
minőségű feladatellátással növelje be-
vételeit. Stabil gazdálkodása, meg-
nyugtató jövőképe van az egyetemnek.
A meglévő infrastruktúra ápolása mel-
lett folyamatosan fejlődik Kelet-Ma-
gyarország oktatási és tudásközpontjá-
nak infrastruktúrája. Csaknem három 
milliárd forintból készül el a Debreceni 
Egyetem modern, 7OOO m2 alapte-
rületű többfunkciós tanulóközpontja 
a Learning Center, mely a különféle 
nemzetiségű és nagy létszámú diáksá-
got egy tanulóközösségé integrálja, egy-
egy kultúra egyéni igényeit is figyelem-
be véve szolgálja. Felépül a több mint 
5OOO m2 alapterületű, háromszintes 
Innovációs Központ, amely inkubációs 
tevékenységek végzésére alkalmas, ok-
tatási és gyakorlati bázisként szolgáló, 
dolgozói közszolgáltatást nyújtó, pro-
jektmenedzsment és működtetéssel 
összefüggő, továbbá innovációs folya-
matoknak ad majd teret, megépítésére 
3 milliárd 883 millió forintot biztosított a 
magyar állam. 
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Hallgatók a középpontban
A Debreceni Egyetem 14 kollégiumi 
egységében majdnem 5OOO kollégi-
umi férőhely áll rendelkezésre. Az el-
múlt öt évben a jelentkezők minimum 
86%-a kapott kollégiumi elhelyezést, 
mely országosan is kiemelkedő ered-
mény, s ez a kapacitás tovább bővül 
azzal a hétéves kollégiumfejlesztési 
programmal, melynek keretében több 
mint 2OO új szoba épül 2O23-ig az 
egyetemen.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár az ország második 
legnagyobb könyvtára és az egyetem 
egyik legnagyobb szolgáltató egysége. 
Hatalmas, több mint 6 milliós állo-
mánya nyolc könyvtári egységben, az 
egyetem hat campusán tágas olvasói 
terekkel, modern szolgáltatási környe-
zettel és saját digitális archívummal 
várja a felhasználókat.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy 
a Debreceni Egyetemen vagy annak va-
lamely jogelőd intézményében végzett 
hallgatókkal kialakított jó kapcsolatot 
fenntartsuk. 2O11-ben létrejött az Alma 
Materhez tartozókat összefogó Alumni 
Közösség, mely 2O2O-ban már több 
mint 27 ezer tagot számlál. 

6 milliós könyvtárállomány

5OOO kollégiumi férőhely
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UNIFIT a Nagyerdei Stadionban

A sportban is dobogós egyetem
A sport vonatkozásában az egyetem 
feladatai sokrétűek: egyrészt a sport-
tudományi képzések (alap- és mes-
terszakok, posztgraduális képzések) 
fejlesztése; a hazai és nemzetközi 
kapcsolatok szélesítése; a Nagyerdei 
Stadionban működtetett 12OO m2-es 
Sportdiagnosztikai, Életmód és 
Terápiás Központ koordinálása. Más-
részt a hallgatóknak nyújtott rendszeres 
egyetemi testnevelés és a szabadidő 
hasznos eltöltését szolgáló tömegsport, 
harmadrészt pedig a sportban kiemel-
kedően tehetséges hallgatók számára a 
versenysport lehetőségének biztosítá-
sa a tanulás mellett. 

Egy évtizeddel ezelőtt kezdődött el a 
Debreceni Egyetemen az a sportfej-
lesztési program, mely mintaként 
szolgál a hazai felsőoktatási testne-
velés és sport számára. Egyetemünk 
sportolói életutat kínál a tanulásban és 
sportban is kiemelkedő sportolóknak.  
A Debreceni Egyetem mára az egyik 
legeredményesebb intézmény lett 
az országos egyetemi bajnokságok 
tekintetében, sőt Európa-bajnok, olim-
piai bajnok és világbajnok hallgatók is 
vannak. A város és az egyetem együtt-
működésének, közös gondolkodásának 
eredménye, hogy az egyetem – a város 
támogatásával - gondozza a kosárlabda, 
a futsal és a röplabda sportágakat, így 
összehangoltan fejlődhet és egymásra 
épülhet az egyetemen és Debrecen vá-
rosában az élsport.
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A versenysport alappillére az 1919-
ben létrejött Debreceni Egyetemi At-
létikai Klub (DEAC) és az 19O7-ben 
alapított DASE Diáksport Egyesület, 
amely ma inkább utánpótlásképzésben 
és szabadidősportban tevékenykedik. 
Az intézmény legfontosabb sport- 
jellemzői: élvonalbeli egyetemi csapatok 
több sportágban, több mint ezer igazolt 
sportoló, Sporttudományi Koordinációs 
Intézet, Sportiroda és új képzések, kor-
szerű sportinfrastruktúra. 
Több mint 27OO fiatal és idősebb 
sportoló versenyez a hagyományos 
fekete-fehér összeállításban a DEAC 
színeiben, mely 23 szakosztállyal a 
legnagyobb egyetemi klub Magyar-
országon és egyedülálló mentorprog-
ramjával, gyönyörű környezetben fekvő, 
modern infrastruktúrájával és újszerű 
kezdeményezéseivel ma már minta a 
hazai felsőoktatásban.

A Debreceni Egyetem nemcsak a hall-
gatók és dolgozók egészséges életmód-
ra nevelésében elkötelezett és példa-
mutató a magyarországi intézmények 
között, hanem a tevékenységek végzé-
séhez szükséges sportlétesítmények 
fejlesztését illetően is.  Ennek kiváló 
példái az elmúlt időszakban megvaló-
sult sport-infrastrukturális beruházá-
sok.  A Nagyerdei Stadionban működő 
UniFit Fitness & Gym Center mintegy 
26OO m2-en 2OO edzésállomással a 
város egyik legújabb edzőkomplexu-
ma, a DEAC-DAK Asztalitenisz Edző-
központban 7OO m2-en 15 asztalon 
sportolhatnak az igazolt és az amatőr 
pingpongozók, az egyetemisták és a 
hobbisportolók. A legfiatalabb épület a 
TEKNŐS névre hallgató Sportgazdasá-
gi-menedzsment és Teniszközpont, 
mely a Debreceni Egyetem Böször-
ményi úti campusán 3748 m2 hasznos 
alapterülettel, 4 keményborítású tenisz-
pályával várja a sportkedvelőket. 

Teniszközpont 3748 m2-en

23 szakosztály a DEAC-ban

A sportban is dobogós egyetem
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Közösségépítés felsőfokon

Nagyerdei Víztorony

yoUDay

A bölcsődétől az alumni közösségig az 
élet szinte minden szakaszában jelen 
van a Debreceni Egyetem: 3O ezer hall-
gatóval, mintegy 1O ezer dolgozóval, 3 
ezer általános és középiskolai diákkal, 
27 ezres alumni tagságával, azaz a 7O 
ezres egyetemi polgárságával köz-
vetve 15O-2OO ezer ember életére van 
hatással intézményünk. 
Az egyetem célja, hogy Debrecen város 
integráns részeként, az egyetemi pol-
gárok és a lakosság közötti kapcsolatok, 
érintkezési felületek bővítésével, olyan 
kulturális és sportkörnyezetet hozzon 
létre, amely vonzerőt gyakorol mind a 
gazdasági szereplők, mind az egyének 
számára, azaz erősíti a régió népesség-
megtartó erejét, és a gazdasági sze-
replőkre, befektetőkre gyakorolt pozitív 
hatását. 

A programalapú együttműködések 
mellett az intézmény és a város a sport, 
az egészséges életmód területén is 
keresi a kapcsolódási pontokat, infra-
struktúrák, szolgáltatások közös fejlesz-
tését, működtetését is beleértve:
• Campus Fesztivál: 114 ezres látoga-

tószámával Kelet-Magyarországon a 
legnagyobb, legkomfortosabb és leg-
látogatottabb.

• yoUDay: az egyetemi és a városi pol-
gárság részére szervezett, Európában 
egyedülálló, több mint 2O ezer fős 
tanévindító stadionshow.

• HALL: 2OOO m2-es alapterületével és 
multifunkcionális szolgáltatásaival az 
ország legnagyobb hallgatói klubja. 

• Lovarda: az egyetem és a város kul-
turális és szórakoztató programjainak 
frekventált közösségi helyszíne.

• Nagyerdei Víztorony: Debrecen 
egyik emblematikus épülete, mely 
felújítása után többfunkciós kulturá-
lis és élményközponttá vált: fröccs- 
terasszal, mászófallal, kiállítótérrel, 
34 méter magas panoráma kilátóval 
és szabadtéri programok sokaságával 
várja vendégeit. 
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