Tisztelt Hallgatónk!
Sikeres felvételijéhez gratulálunk!
Szeretnénk Önhöz néhány közérdekű információt eljuttatni:

1./ Hálózati azonosító - https://www.unideb.hu/register/hu)
Hálózati azonosító (eduID): Az egyetemi elektronikus rendszerek használatához mindenkinek
szüksége van egy hálózati azonosítóra (más néven eduID-re). Ez egy olyan felhasználónév,
amelyet a felvételt követően mindenki saját magának regisztrálhat. A regisztrációhoz Neptunkód és születési dátum szükséges. A hálózati azonosító szabadon megválasztható (az egyetlen
feltétel, hogy ne ütközzön már meglévő azonosítóval). A kiválasztáskor vegye figyelembe,
hogy ez lesz az Ön - mindenki számára látható - azonosítója az egyetemi informatikai
rendszerekben! A felsőbbévesek a már meglévő hálózati azonosítójukkal és jelszavukkal tudják
használni a Neptun rendszert, ez ugyanaz, amit eddig is használtak!
2./ Neptun (tanulmányi nyilvántartás – http://neptun.unideb.hu)
A Tanulmányi Osztály elküldi Önnek a Neptun-kódot, mellyel hálózati azonosítót kell
készítenie (https://www.unideb.hu/register/hu oldalon). Egyetemi nyilvántartáshoz a Neptun-kód
(minta): A1B2C3Jelszó (minta): xxxxxx (ez az Ön születési dátuma, pl. 1989.07.01 esetén
890701. Korábban kiadott kódok a BA/BSc után az MA/MSc-n is érvényesek. A hálózati
azonosítóval belépve a http://neptun.unideb.hu címen hiányzó adatait pótolnia kell a “Saját
adatok / Személyes adatok / Adatmódosítás menűpontban a beiratkozásig (adóazonosító jel,
TAJ szám, címek,..). A Neptun gyűjtőszámlás befizetés információi is elérhetők. (Play
Áruházból Neptun applikáció letölthető okostelefonra.)
3./ Elektronikus levelezés (http://mailbox.unideb.hu) A hálózati azonosító regisztrációjakor létrejön
az Ön egyetemi email címe, amely "azonosító@mailbox.unideb.hu" alakú lesz. Ez az email cím bekerül
a Neptunba is, mivel az egyetem ide fogja küldeni a hivatalos email értesítéseket.

4./ UniPass kártya (opció: kulturális kedvezménykártya – (https://unipass.hu ) A hálózati
azonosító regisztrációja után minden hallgatónak egyetemi kártyát kell igényelnie (ha nincs).
A kártya elkészítéséhez a regisztrációs felületen (http://unipass.unideb.hu) fel kell tölteni
egy szabványos igazolványképet jpeg formátumban.
A regisztrációt megelőzően ezt a képet mindenképpen készítse elő, mivel anélkül nem tudja
sikeresen létrehozni a hálózati azonosítóját! Igazolványkép készítésében pl. a
http://www.idphoto4you.com/ weboldal vagy a Passport Photo ID Studio(Android apps on
Google Play) alkalmazás nyújthat segítséget.
5./ Office365 felhő szolgáltatások (http://mailbox.unideb.hu/ ) Az egyetem hallgatói számára
a levelezési szolgáltatás mellett az Office365 Academic A2 Student csomag számos más
lehetőséget is kínál: - Office Online; - OneDrive felhős tárhely (1TB); - Webkonferenciák; SharePoint webhelyek. Mindezeken túl a hallgatók a Microsoft felhőből ingyenesen letölthetik
és otthoni gépükön használhatják a teljes Office programcsomagot.
6./ Kollégium és szociális ösztöndíj (http://koli.unideb.hu) Igénylés: a http://koli.unideb.hu oldalon,
külön tájékoztató szerint (majd az e-mailen visszaigazolt pályázati űrlap kinyomtatva, aláírva

postázandó: Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság, 4010 Debrecen, Pf.77.
címre. Beérkezési határidő: 2017. augusztus 11. péntek
7./ Gólyatábor: 2017. augusztus 28 - szeptember 1.
Regisztrálni hamarosan a http://dehok.unideb.hu oldalon
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18. (péntek)

8./ TAJ-kártya, bankszámla, adóazonosító jel: ha még nincs vagy elveszett, beiratkozásig intézendő.
Tájékoztatás adóazonosító jel igénylésével kapcsolatban:
http://www.jogszabalykereso.hu/cikkek/2014/12/11/adokartya-es-adoazonosito-jel-igenylesepotlasa
9./ Tűz- és munkavédelmi oktatás (http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm)
Első belépéskor kötelező és csak távoktatási formában teljesíthető 0,5 órában a fenti linkről
elérhetően. A linken elérhető oktatási anyag után kell regisztrálni, majd az iratkozási lapon aláírással
elismerni, végül a beiratkozás után a Neptun-ban elektronikusan kurzusként fel kell venni a
Munkavédelem c tárgyat (AOFOGY_MUNKAVED kódon), amelyet az oktatásért felelős személy –
teljesítés esetén - aláír. A Debreceni Egyetemen szerezett oklevéllel rendelkezőknek nem kell ismét
teljesíteni.
10./ Könyvtári beiratkozás (http://www.deenk.hu)
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárba (DEENK) minden egyetemi hallgató ingyen
iratkozhat be. Ehhez érvényes UniPass kártyára van szükség, amely augusztus 4-ig rendelhető meg a
DEKa kártyaközpont honlapján. A DEENK honlapja: www.lib.unideb.hu
11./ Diákigazolvány (http://www.diakigazolvany.hu/)
Az előző diákigazolványa (matricája) október 30-ig érvényes. (Új igénylés külön tájékoztató szerint a
http://hszk.unideb.hu majd Diákigazolvány és kedvezmények oldalon. Röviden: Okmányiroda-i fotó
után Neptunban igényelhető, fizethető. – majd szükség esetén ideiglenes igazolás kérhető e-mailen a
hszk@hszk.unideb.hu címről). Akinek korábban volt/van (BA/BSc) DE-s – megegyező (!) tagozatos diákigazolványa, nem kell újat rendelni, az beiratkozáskor újra érvényesíthető, használható –
egységes „DE” matricával.
Beiratkozás:
Kar

Szak

Képzés
szintje

Iratkozás időpontja

Iratkozás helye

Név kezdőbetűje szerint A-K- ig
2017. augusztus 24-én (csütörtök)
ÁOK

általános orvos

osztatlan
9.00 óra

Név kezdőbetűje szerint L-Zs- ig

Debreceni Egyetem Élettudományi
Központ F.015-016. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

2017. szeptember 6-én (szerda)
9.00 óra

2017. szeptember 4. (hétfő) 9.00 óra

Debreceni Egyetem Élettudományi
Központ F.008-009. sz. előadó
(Egyetem tér 1.)

2017. szeptember 5. (kedd) 9.00 óra

Debreceni Egyetem Élettudományi
Központ F.008-009. sz. előadó
(Egyetem tér 1.) (Egyetem tér 1.)

orvosi diagnosztikai
analitikus

alap

molekuláris biológia

mester

táplálkozástudományi
klinikai laboratóriumi
kutató

mester

FOK

fogorvos

osztatlan

2017. szeptember 4. (hétfő) 10.00 óra

GYTK

gyógyszerész

osztatlan

2017. augusztus 25. (péntek) 9.00 óra

mester

Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar 213. sz. Ea.
(Nagyerdei krt. 98.)
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
In Vitro Diagnosztikai tömb Ea.
(Nagyerdei krt. 98.)

A beiratkozásra, kérjük, hozza magával az alábbiakat:
- személyi igazolványt, lakcímkártyát, adókártyát
- alap- és osztatlan szakra felvettek esetében eredeti középiskolai és érettségi bizonyítványt
- mesterszakra felvettek esetében eredeti oklevelet/diplomát és érettségi bizonyítvány
- eredeti nyelvvizsga bizonyítványt
- minden olyan eredeti dokumentumot, amely alapján többletpontot kapott
- 2 db 3 x 4-es méretű igazolványképet
- a Nyilatkozat nyomtatványt a korábbi ill. párhuzamos tanulmányokról
- továbbá: adókártyájának és saját nevére szóló bankszámla szerződésének a nevet és a
számlaszámot tartalmazó oldalának olvasható másolatát.
Az iratkozási lap kitöltésére a beiratkozás időpontjában kerül sor.
Tanévnyitó: 2017. szeptember 10. vasárnap 11 órai kezdettel a Főnix csarnokban. Megjelenésére
feltétlenül számítunk!
Gyülekező: 9.30-tól a helyszínen
Tanévkezdés: 2017. szeptember 11.
Kellemes vakációt, szeptembertől sikeres egyetemi éveket kívánunk!
Debrecen, 2017. július 28.

Üdvözlettel:

ÁOK Dékáni Hivatal
Tanulmányi Osztály

