
Debreceni Egyetem 

Természettudományi és Technológiai Kar 

  

A Kar diplomaosztó és tanévzáró nyilvános Kari Tanácsülés ünnepségének időpontja:  

 

2018. július 06. péntek 10.00 óra a BSc képzés végzős hallgatóinak nappali és levelező 

tagozaton 

 

2018. július 06. péntek 13.00 óra egyetemi képzés, MSc és szakirányú továbbképzés 
végzős hallgatóinak nappali és levelező tagozaton. 

 

Helyszín: Debreceni Egyetem Főépület, Díszudvar, Debrecen, Egyetem tér 1. 

 

Főpróba: 2018. július 05. (csütörtök) Főépület, Díszudvar  

 

  9.00 órakor a BSc képzés végzős hallgatóinak nappali és levelező tagozaton 

 

11.00 órakor az egyetemi képzés, az MSc és a szakirányú továbbképzés  

végzős hallgatóinak nappali és levelező tagozaton. 

 

Kérjük, az ünnepségen és a főpróbán, a későbbiekben Neptunos e-mailben kiküldésre kerülő 

ülésrend szerint foglalják majd el helyüket, a kezdés előtt legalább 10 perccel. 

 

A főpróbán kerül kiosztásra az index (akinek van), az oklevél melléklet és a törzslap kivonat. 

Akadályoztatása esetén, kérjen meg valakit, aki Ön helyett részt vesz a főpróbán. Ebben az 

esetben, egy meghatalmazást is kérünk, mely alapján átveheti Ön helyett a dokumentumokat. 

 

FONTOS! 

Az ünnepség zavartalan lebonyolítása érdekében, kérjük, hogy a   

suranyi.julia@science.unideb.hu e-mail címen 2018. június 29. (péntek) 12.00 óráig az 

alábbi formában jelezze, ha NEM kíván részt venni az ünnepségen: 

 

NEM veszek részt a diplomaosztó ünnepségen. 

Neptun kód, Név, Szak, Telefonszám, Lakcím 

 

Kizárólag azon Hallgatók visszajelzését várjuk, akik valóban nem vesznek részt a 

diplomaosztó ünnepségen és oklevelüket 2018. július 9-től  veszik át a Tanulmányi Osztály 

A/104 irodában, munkanapokon 8-12.00 óráig (írásos meghatalmazás ellenében kiadjuk 

másnak is).  

Akiktől nem kapunk visszajelzést, úgy vesszük, hogy részt vesz a diplomaosztó ünnepségen 

és a főpróbán. 

 

Talár, sapka, átvétele az ünnepség előtt, a Főépület földszinti ruhatárában. 

 

Fotó: 

A diplomaosztó előtt lesz lehetőség csoportképek készítésére hivatásos fotós által, az 

ünnepség után egyéni és a családdal közös képek is rendelhetők.  

Fejes Márton 

+36 20 327 8712 

http://www.fejesfoto.hu/ 

http://www.fejesfoto.hu/rendezvenyfotok -ra kattintva nézhetők majd meg az elkészült 

képek és ezen az oldalon lesz lehetőség a kiválasztott képek megrendelésére. 

file://Storagepc2/V/DOC/zarovizsga/2015_16_2/Diplomaosztó/suranyi.julia@science.unideb.hu%20
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Természetesen egyénileg bárki fotózhat akár az ünnepség előtt, akár utána a diplomával, de 

kérjük, hogy az ünnepség vége után legkésőbb fél órával a talárt hozzák vissza. 

 

Aki sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiánya miatt nem kap oklevelet, a záróvizsgáról 

igazolást kérhet a Hallgatói Adminisztrációs Központtól. 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kar diplomaosztó ünnepsége nyilvános. 

Aki szeretne meghívót, az a Kar honlapjáról egy későbbi időpontban letöltheti és 

kinyomtathatja. Erről részletesebb információt e-mailben küldünk. 

 

TTK Tanulmányi Osztály 

dettkto@science.unideb.hu 
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