
A 2018-as év
főbb eseményei



Kedves Kollégák, Kedves Munkatársaink!
2018 végéhez közeledve fogadják szeretettel elektronikus emlékkönyvün-

ket, amely az elmúlt év hónapjaira tekint vissza. A Debreceni Egyetem 

életében naponta történnek fontos események, születnek meghatározó 

döntések, eredmények. Ezek közül idézzük fel együtt az év hónapjainak 

jellemző színeit, hangulatait, hogy néhány percre Önök is megálljanak, 

visszagondoljanak 2018-ra, s erre alapozva és továbbfejlődve bizakodóan 

vághassunk neki 2019-nek.

A Debreceni Egyetem az oktatás és kutatás elsődlegességén túl kiemelke-

dően sikeres pályázati tevékenységet folytatott, megalapozva és kijelölve 

ezzel a következő évek feladatait. A város Önkormányzatával és a gazda-

ság szereplőivel együtt dolgozva teszünk Debrecen, a régió és Magyaror-

szág fejlődéséért.

Bízunk abban, hogy Önökkel együtt egy eredményekben, sikerekben gaz-

dag új évnek nézhetünk elébe!

Szilvássy Zoltán 
rektor

Bács Zoltán 
kancellár



Január

Educatio Kiállítás, Budapest

Gazdasági Évindító Partnertalálkozó

Debrecen Bálja
Az országos felsőoktatási sereg-
szemlén továbbra is egyetemünk 
az egyik legnépszerűbb intézmény. 

Intézményünk, Debre-
cen város és a megyei 
kereskedelmi és ipar-
kamara együttesen 
szervezett hagyomá-
nyos évnyitó bálja idén 
is a jótékonyság jegyé-
ben zajlott. 

2018 a megvalósítások éve: A Debreceni Egyetem elmúlt évi 
eredményeiről, a tervezett fejlesztésekről a várossal és ipari 
partnerekkel tervezett közös együttműködés további lehető-
ségeiről számoltak be az egyetem vezetői a második alka-
lommal rendezett Gazdasági Évindító Partnertalálkozón.



Február

A Hematológiai Osztály Ünnepélyes Átadása

20.000 fős Alumni Közösség

A Hajdúböszörményben működő kar
új nevének bejelentése

A csontvelő átül-
tetés új központja: 
steril kórtermekkel 
és korszerű mű-
szerekkel bővült a 
Klinikai Központ 
Hematológiai Osz-
tálya.

Február 1-jétől 
új néven, Gyer-
meknevelési és 
Gyógypedagógiai 
Karként működik 
tovább a Debreceni 
Egyetem hajdúbö-
szörményi kara. 

Ablak a múlthoz, ajtó a 
jelenhez, kulcs a jövőhöz! 
Idén átlépte a 20.000 főt 
és tovább növekszik az 
Alumni Közösség tagjai-
nak létszáma. 



Március

Március 15-i megemlékezés

Baggio oktat a Debreceni Egyetemen

Az aranylabdás olasz labdarúgó, 
Roberto Baggio és szakmai stábja 
tartott továbbképzést a Debreceni 
Futballegyetemen.

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepi megemlékezésen az intézmény 
csaknem 100 dolgozója kapott elismerő 
oklevelet vagy kitüntetést. 



Április

Kancellári konferencia

International Food Day

Az ország legnagyobb külföldi 
hallgatói közössége által szervezett 
gasztronómiai versenyen tradici-
onális étel és ital különlegességek 
mellett zászlókkal, hagyományos vi-
seletekkel és kultúrájukból rövid be-
mutatóval is készültek a résztvevők. 

A magyarországi felsőokta-
tási intézmények kancellár-
jai és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának több kép-
viselője két napon át tanács-
kozott a Debreceni Egyetem 
Aulájában. 

Állásbörze és Karriernap

Több mint 80 kiállító cég és 3000 érdeklődő töl-
tötte meg a Főépületet a tavaszi karrier expon. 



Május

Klebelsberg Kunó Szoboravató 
Ünnepség és Konferencia

Jubileumi Sárgulás

A több száz öregdiáknak 
lehetősége volt arra is, 
hogy a jelenlegi végzős 
hallgatókkal együtt újra 
részt vegyen a hagyomá-
nyos sárgulási felvonu-
láson, melyet idén a 150 
évvel ezelőtti indulása 
jegyében szervezett az 
intézmény.

Az egykori vallás- és közok-
tatásügyi minisztert ábrá-
zoló szobor avatására került 
sor a Klebelsberg-napi prog-
ramsorozat keretében. Juha 
Richárd alkotása a Főépület 
előtt kapott helyet.

Iciri-piciri Alumni – 
Családi Nap az Állatkertben

A Nagyerdei Kul-
túrparkban immár 
5. alkalommal ren-
dezett családi napon 
rekordszámú, több 
mint 1100 egyetemi 
dolgozó és család-
tagja vett részt. 

Doktoravató Ünnepség

A doktor- és díszdoktoravatás a 
Debreceni Egyetem tudományos 
életének legnagyobb ünnepe. Ez-
zel veszi kezdetét a nyári diploma-
osztó ünnepségek sorozata.  



Június

Dolgozói DErbi 2018 – 
Értünk, Nekünk, Velünk!

Szinte minden képzeletet felülmúlt az érdeklődés, 
hiszen több mint ötezren regisztráltak a Dolgozói 
Napra, amelyet már harmadik alkalommal rendez-
tünk meg. 

DEAC-DAK Asztalitenisz 
Edzőközpont Átadó Ünnepség

A Nagyerdei Stadion déli olda-
lában 500 m2-es alapterületen 
megvalósuló 15 asztalos aszta-
litenisz edzőközpont Debrecen 
egyik legújabb sportlétesítménye, 
mely méltó helyet biztosít a profi 
asztaliteniszezőknek, a hobbi- 
sportolóknak és a sportággal épp 
ismerkedőknek egyaránt.

DEAC Évadzáró Vacsora

Sportolókat, edzőket, klub- és egyetemi vezetőket, valamint 
fontos támogatóit fogadta a Sporttudományi Oktatóköz-
pont, ahol második alkalommal került sor az évzáró gálára. 



Július

Egyetem Tér a Campus Fesztiválon

A 108 000 fős látoga-
tószámú fesztivál a leg- 
népszerűbb nappali ren-
dezvényhelyszíne az Egye- 
tem Tér, mely 2 000 m2-
en 16 standdal és 35 szín-
padi programmal várta a 
látogatókat. 

Diplomaosztó Ünnepségek

Az egyetem legnépszerűbb hiva-
talos eseményei közé tartozik a 
diplomaosztó ünnepség. Az ok-
levélátadó ceremóniára idén is 
az egyetem patinás főépületében 
került sor.



Augusztus

A Debreceni Egyetem a Virágkarneválon
A Debreceni Egyetem saját 
fejlesztésű, zöld rendszámos 
elektromos autóján a yoUDay 
színhelyére, a Nagyerdei Sta-
dionba pillanthattunk be, 
ahol a főszerep a zenéé és az 
összetartozásé volt. 

Gólyatáborok a Debreceni Egyetemen

Rekordokkal és felejthetetlen pillanatokkal 
zárult a Debreceni Egyetem 12. gólyatábo-
ra. A két turnusban közel 3200 ember vá-
gott neki a legek táborának, amely idén is 
nagy sikert aratott.



Szeptember
Tanévnyitó Ünnepség 
a Főnix Csarnokban

Több mint 9000 el-
sőéves hallgató tett 
esküt az ünnepi sze- 
nátusi ülésen a Főnix 
Csarnokban. 

yoUDay – az Egyetem napja, a Te napod

Kutatók Éjszakája

Nézőcsúcsot döntött az ország egyetlen tanévin-
dító stadionshow-ja, amikor 22 ezren töltötték 
meg a Nagyerdei Stadion lelátóit és a küzdőte-
ret, ahová idén mehettek be először nézők. 

12 éve szeptember 
utolsó péntekén az 
egyetem kitárja ka-
puit: az érdeklődők 
belekóstolhatnak a 
tudományos életbe 
a több mint száz 
játékos kísérlet, ér-
dekes bemutató és 
program felkeresé-
sével.  

Anisits Ferenc címzetes 
egyetemi tanári kinevezése

A Műszaki Kar Tanácsának javasla-
tára az egyetemi szenátus címzetes 
egyetemi tanári címet adományozott 
Anisits Ferenc gépészmérnöknek, 
aki mintegy két évtizeden keresztül 
vezette a BMW dízelmotor-fejlesz-
tő kutatóközpontját.  A BMW deb-
receni fejlesztéséhez kapcsolódóan 
a szakemberképzésben kiemelkedő 
stratégiai feladata lesz a Debreceni 
Egyetemnek. Anisits Ferenc az okta-
tó- és kutatómunkát szakértelmével, 
szakmai tapasztalatával jelentősen 
tudja támogatni.



Október

      Tisza István tudományos 
szimpózium és szoborkoszorúzás

Sportgazdasági-menedzsment 
és Teniszközpont Alapkő Letétel

Halálának 100. évfordulója alkalmából koszo-
rúzással és tudományos előadásokkal emlékez-
tek Magyarország egykori miniszterelnökére, 
gróf Tisza Istvánra. 

A Böszörményi úti Campuson épül fel az 
intézmény Teniszközpontja, melynek egy-
ségei oktatási és sportolási funkciókat lát-
nak majd  el. 



November

Egyetemi tanári kinevezések átadása

Egyetemi- és főis-
kolai tanári kine-
vezését és a hozzá 
tartozó díszöltözetet 
vehette át 10 oktató 
az intézmény rekto-
rától.

DExpo 

Az egyetem összes kara 
továbbá egyéb szervezeti 
egységei által a teljes okta-
tási-képzési kínálat bemu-
tatásra került a kétnapos 
beiskolázási rendezvényen, 
ahová 6700 középiskolás 
látogatott el, megdöntve ez-
zel minden eddigi látogató-
szám-rekordot. 

A Debreceni Egye-
tem, a város és a gaz-
dasági élet szereplői 
közötti kapcsolatot 
segít elmélyíteni az 
az új üzleti klub, me-
lyet a stadiont üze-
meltető DNSÜ Kft. 
alapított az egyetem-
mel és a várossal kö-
zösen.Debrecen Business Club

A Nemzeti Tehetség Program támo-
gatásával megvalósuló TALENTn Te-
hetségfórum kiemelkedő fiatal tehetsé-
gek bemutatkozására teremt alkalmat, 
hogy tevékenységükről, fejlődésükről 
tartsanak előadásokat. A Debreceni 
Egyetem képviseletében négy jelenlegi 
és egykori hallgató életútját, pályájá-
nak kiemelkedő állomásait, terveit is-
merhette meg a közönség. TALENTn Tehetségnap



December

Gólyabálok

Az elsőéves hallgatók egyetemi létének 
egyik legfontosabb eseménye a gólyabál. 
A bálok programjai között a gólyaeskü, 
gólyatánc, bálkirályok és bálkirálynők 
választása, az egyetemi, kari és hallgatói 
vezetők ünnepi köszöntői is szerepelnek.

Debrecen 2030 program, 
kormánybiztosi értekezlet

Prof. Dr. Palkovics László mi-
niszter és kormánybiztos úr, az 
ITM, az EMMI, a HIPA, Deb-
recen város és a Debreceni Egye-
tem vezetői a debreceni autóipari 
központ és környezete fejlődésé-
nek érdekében több állomásból 
álló projekt-munkacsoport érte-
kezletet tartottak, melynek de-
cemberi helyszíne az egyetemen 
volt. 

Mikulás Ünnepség

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja 
a Lelkierő Egyesülettel közösen minden évben megrendezi a Mikulás 
Napot az egyetemi dolgozók gyermekei részére. Idén csaknem 1000 
gyermeket ajándékozott meg a Mikulás. 



Áldott, békés karácsonyt és eredményes boldog új esztendőt kívánunk!
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