
Kedves Kollégák, Kedves Munkatársaink!

A Debreceni Egyetem életében naponta történnek 

fontos események, születnek meghatározó 

döntések, eredmények, melyek tételszerű 

felsorolása helyett fogadják szeretettel a 2019-

es év egy-egy pillanatát megörökítő elektronikus 

emlékkönyvünket. A következő oldalakon rövid 

időutazásra hívjuk Önöket, hiszen így vagy úgy, 

de minden felvillantott esemény mögött ott van 

az a sok munka, amit az egyetem működtetése, 

stabil hátterének biztosítása, az oktatás-

kutatás szolgálatának érdekében lelkiismeretesen 

végeznek sokszor láthatatlanul. 

Az egyetem vezetése Önökkel együtt arra 

törekszik, hogy megőrizve kivívott pozícióját 

a hazai és nemzetközi felsőoktatási palettán, 

pályázati tevékenységének fokozásával, vállalati 

kapcsolatainak erősítésével a helyi és a nemzeti 

stratégiai célok megvalósítását szolgálja.

Bízunk abban, hogy Önökkel együtt egy 

eredményekben, sikerekben gazdag új évnek 

nézhetünk elébe!

A 2019-ES ÉV FOBB ESEMÉNYEI



Mintegy 220 vendég előtt mutatta be a Debreceni Egyetem tavalyi eredményeit és 2019-es terveit Bács Zoltán kancellár a 
Gazdasági Évindító Partnertalálkozón. Az eseményen címzetes egyetemi tanári címet vett át a Szenátus döntése alapján Szepsy 
István mádi borász.

GAZDASÁGI ÉVINDÍTÓ PARTNERTALÁLKOZÓ



Több ezer középiskolás és friss diplomás érdeklődött a Debreceni Egyetem képzései iránt a 19. Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon. Három nap alatt ötvenezren látogattak el az idei felsőoktatási seregszemlére.

A DEBRECENI EGYETEM AZ EDUCATIO KIÁLLÍTÁSON



Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen az intézmény csaknem 
100 dolgozója kapott elismerő oklevelet vagy kitüntetést. A rendezvényen vette át díszdoktori címét Matolcsy György, 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

A HOSÖK EMLÉKEZETE



Arieh Warshel világhírű biokémikus az első, akinek University of Debrecen Science Impact Award (uDEsia) díjat adományozott 
a Debreceni Egyetem. A Nobel-díjas kutató Szilvássy Zoltán rektortól vette át a tudományos elismerést március 29-én.

NOBEL-DÍJAS BIOKÉMIKUSÉ AZ UDESIA-DÍJ



Új állomásokkal és tíz új kerékpárral gyarapodott az UniBike kerékpárrendszer, amelyet mostantól közösen üzemeltet a 
Debreceni Egyetem és a Református Hittudományi Egyetem. Az együttműködésnek köszönhetően a Kollégium, az Andaházy utcán 
lévő internátus és a Nagyerdei Stadion előtt is lehet kétkerekűt kölcsönözni.

KÉT INTÉZMÉNY KÖZÖTT KÉT KERÉKEN



Kiváló hangulat jellemezte az első DEAC Családi és Futónapot, amelyet május elsején rendeztek meg a Dóczy utcai Egyetemi 
Sportközpontban. A szervezők várakozásait messze fölülmúlva mintegy kétezren vettek részt a programokon, közülük hatszázan 
a jótékonysági futáson is indultak.

DEACsalád - AZ ELSO



Négy kontinens legfinomabb ételeit kóstolhatták meg azok, akik ellátogattak az Egyetem térre. A 14. International Food Day-en 
a Debreceni Egyetem külföldi hallgatói adtak kóstolót nemzeti gasztronómiájukból és kultúrájukból.

INTERNATIONAL FOOD DAY



A Nagyerdei Kultúrparkban immár hatodik alkalommal rendezett családi napon több mint 1000 egyetemi dolgozó és családtagja 
vett részt. 

ICIRIPICIRI ALUMNI – CSALÁDI NAP AZ ÁLLATKERTBEN



A Klinikai Központ után a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház is az egyetemi arculathoz illeszkedő, betegbarát weboldalt kapott. 
A megújult internetes oldal mellett bemutatták a Debreceni Egyetem egyedülálló egészségügyi applikációját is, ami már 
letölthető UD Mediversity néven.

UD MEDIVERSITY - ÚJ FEJLESZTÉSEK SEGÍTIK A BETEGEKET



Az intézmény több mint 5600 munkatársa és családtagjaik vettek részt a Debreceni Egyetem idei dolgozói napján. A június 
7-én rendezett DErbi-n most is a főzőverseny volt a gazdag kínálat legnépszerűbb programja.

DErbi: EGYETEMI EGYÜTTLÉT NEGYEDSZER



Évzáró gálán köszöntötte sportolóit, edzőit, és díjazta legjobbjait a Debreceni Egyetem Atlétikai Club a DESOK csarnokban. 

KIEMELKEDO SZEZONT ZÁRT A DEAC



Ezreket vonzott a Campus Fesztiválon, a Debreceni Egyetem „okos” fesztiválhelyszíne, ahol az érdeklődők szórakoztató 
formában ismerkedtek az oktató- és kutatómunkával. A nappali programok után a színpadi produkciókra is sokan voltak 
kíváncsiak. 30 egyetemi stand várta színes, szórakoztató programokkal a fesztiválozókat a Campus négy napja alatt. Az 
Egyetem Tér minden évben a legszínesebb és leglátogatottabb nappali programhelyszín.

EGYETEM TÉR A CAMPUS FESZTIVÁLON



Több mint 700 hallgató kezdte meg az új tanévet Szolnokon immár a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatójaként. 
A DE nyolcadik campusa augusztus 1-jével integrálódott hazánk egyik legnagyobb felsőoktatási intézményébe, amely az eddigi 
képzéseket megőrizve, további – a piaci igényekhez igazodó – szakok indításával járul hozzá a térség fejlődéséhez.

SZOLNOK CAMPUS



Az általános felvételi eljárás eredményeképpen 7420, a tavalyinál mintegy 12 százalékkal több elsőéves kezdheti meg 
tanulmányait magyar nyelvű képzéseken a Debreceni Egyetemen. A naptári év folyamán összesen felvettek száma velük együtt 
eléri a tízezret, ami rekord az intézmény történetében.

FELVÉTELI REKORD DEBRECENBEN



Campusbejárások, tájékoztatók, csapatépítő feladatok, élményfürdőzés, vetélkedők, túrák, koncertek. Idén is népszerű volt 
a Debreceni Egyetem gólyatábora. Az elsősök a sportnapon a DEAC szakosztályait is megismerhették.

2500 GÓLYA TÁBOROZOTT AZ EGYETEMEN



Átadták a Debreceni Egyetem Sportgazdasági-Menedzsment és Teniszközpontját a Böszörményi úti campuson. A 860 millió forintos 
beruházást a kormány több mint 260 millióval támogatta. A létesítmény egységei sport és oktatási funkciókat látnak majd 
el. A 3 748 m2 hasznos alapterülettel rendelkező épület két egységből áll, amelyek kapcsolódnak a meglévő tornacsarnokhoz. 

TENISZKÖZPONT AVATÓ ÜNNEPSÉG



Centenáriumi gálaesttel kezdte a szezont a DEAC az egyetem aulájában, ahol megemlékeztek az alapító elődökről is. 
Az évadnyitó ünnepségen díjakat is átadtak a klub vezetői.

100 ÉVES A DEAC



A hazai felsőoktatásban egyedülálló programot szeptember 18-án negyedik alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem 
a Nagyerdei Stadionban. A világszínvonalú műsorra idén is sokan voltak kíváncsiak: mintegy 22 ezer egyetemi polgár, 
középiskolás és debreceni lakos ünnepelte együtt az új tanévet kezdetét. Az intézmény rendkívüli tanévnyitó stadionshow-ja 
látványban, hangulatban és élményben is felülmúlta a korábbi rendezvényeket.

yoUDay – AZ EGYETEM NAPJA, A TE NAPOD



A kínai nyelv oktatása, a kínai kultúra népszerűsítése és megismertetése a legfőbb célja a Debreceni Egyetemen létrehozott 
Konfuciusz Intézetnek. A DE és a kínai Tiencsini Idegen Nyelvi Egyetem közötti kulturális és oktatási együttműködés 
eredményeként megalakult intézet Magyarországon az ötödik. 

KONFUCIUSZ INTÉZET NYÍLT A DE-N



Az egyetem összes kara továbbá egyéb szervezeti egységei által a teljes oktatási-képzési kínálat bemutatásra került a 
kétnapos beiskolázási rendezvényen, ahová 7300 középiskolás látogatott el, megdöntve ezzel minden eddigi látogatószám-
rekordot. 

DEXPO 



A Borsay Kastélyban átadott új laboratóriumban a legmodernebb analitikai eszközök segítségével vizsgálják a szakemberek a 
térség borainak élettani hatásait. A 250 millió forint értékű, nagy teljesítményű eszközök beszerzését állami támogatással 
finanszírozta a Debreceni Egyetem. 

KUTATÓ LABORATÓRIUM A MÁDI BOR AKADÉMIÁN



ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT 
ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ 

ESZTENDOT KÍVÁNUNK!

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Dr. Bács Zoltán 
kancellár


