Gólyatábori tájékoztató
Kedves Gólya!
Szeretettel köszöntünk a Debreceni Egyetemen! Gratulálunk sikeres
felvételidhez, életed egyik legmeghatározóbb korszaka veszi kezdetét. Az
egyetemi élet első lépése a Gólyatábor, amely idén
augusztus 26-30. között
kerül megrendezésre.
A gólyatábor event linkje:
https://www.facebook.com/events/2398367840417244/
Ez az esemény lehetőséget biztosít, hogy megismerkedj leendő
csoporttársaiddal és új barátságokat köthess. A számos szórakoztató program
mellett a felmerülő kérdéseidre is választ kaphatsz felsőbb éves hallgató
társaidtól, csoportvezetőidtől és a Hallgatói Önkormányzat tagjaitól.
Amennyiben sikeresen regisztráltál a táborba, már nincs is más dolgod,
minthogy augusztus 26-án 12:00 és 15:00 óra között megjelenj a II.
Markusovszky Lajos kollégium épületénél. (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).
(A kollégium megközelítési lehetőségeit az utolsó oldalon csatolva találod.)
A szállás összkomfortos, a szobákhoz különálló fürdőszoba és ágynemű is
tartozik, a tábor alatt pedig 0-24-ben egészségügyi ellátást biztosítunk. A tábor
területét a rendezvény ideje alatt tilos elhagyni! Amennyiben mégis indokolt, a
kari HÖK elnököktől kapott táborelhagyási engedéllyel lehetséges, amely után
nincs lehetőség a táborba való visszatérésre.
Színes programokkal várunk, amelyek között szerepel sportverseny, éjszakai
fürdőzés, borkóstoló, így ezeket vedd figyelembe a bőröndöd bepakolása
során.
Amit mindenképpen hozz magaddal a táborba:
 irataid
 fürdőruhát

 szabadtéri tevékenységekhez megfelelő ruhát
 költőpénzt
 az esti bulikra illő ruhát
 állandó vagy speciális gyógyszereid
 minden mást belátásod szerint
A tanulmányaid során szükséged lesz támogató kezekre. Igyekszünk
megkönnyíteni számodra az utazást, ám az egyetemi élet elengedhetetlen
alakjai a csoporttársak. Csatlakozz a 2019-es évfolyam csoportjához, ahol
felveheted a kapcsolatot évfolyamtársaiddal, a későbbiekben pedig hasznos
információkhoz juthatsz:
A facebook csoport linkje:
DE-FOK: fogorvos https://www.facebook.com/groups/639275929885177/
Így levelünk vége felé még szeretnénk felhívni figyelmed egy exkluzív
lehetőségre.
Ahogy azzal bizonyára tisztában vagy, szeptembertől a különböző
gyakorlatokon szükséged lesz fehér köpenyre. Ezt ne szerezd be előre, hiszen a
szemeszter elején lehetőséged lesz egyedi, névre szóló, címerrel ellátott,
hímzett egyetemi köpenyt vásárolni. További információért keresd bizalommal
a Mediwears-t, az alábbi linken:
https://www.facebook.com/mediwears.apparel
Ha pedig az egyéb egyetemi ruházati cikkek és ajándéktárgyak érdekelnek, nézz
szét az Egyetemi Ajándékbolt oldalán: https://www.facebook.com/udgiftshop/.

Nincs is más hátra, mint hogy még egyszer gratuláljunk és további kellemes
nyarat kívánjunk.

Kollégiumi felvételi
A kollégiumi-diákotthoni felvételre és a rendszeres szociális ösztöndíjra
vonatkozó pályázatok megtekinthetőek a koli.unideb.hu honlapon, az "Elsőéves
kollégiumi felvételi és szociálisösztöndíj-eljárás eredménye" menüpontban. Az
eredményeket a Neptun hálózati azonosítóval és jelszóval belépve lehet
megjeleníteni.
Amennyiben eddig nem volt a Debreceni Egyetem hallgatója akkor a felvételi
értesítő e-mailben kiküldött kód segítségével ezt, a Neptun Elektronikus
Tanulmányi Rendszer hozzáférését lehetővé tevő hálózati azonosítót és jelszót
létre kell hozni az https://unideb.hu/register/hu honlapon. Ha ez sikerül, akkor
már be tud lépni az említett menüpontba és megtekintheti a határozatát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat eredményéről szóló értesítés mellett a
csatolt pdf-dokumentumokat (a határozatot, kollégiumi felvétel esetén továbbá
a Bentlakási feltételeket) is FELTÉTLENÜL OLVASSÁK EL! A hivatalos
eredményeket, a további teendőket ugyanis ezek tartalmazzák.
A bal oldalon, a fontos információk között megtalálhatóak az egyes kollégiumok
ponthatárai is.
Az a pályázó, aki az eljárás vagy a pontozás kapcsán kifogással kíván élni,
jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Amennyiben a kérelem nem tartalmaz
szabályzat- vagy jogszabálysértésre történő hivatkozást, akkor a kérelem
méltányossági kérelemnek minősül. A kérelmet a Debreceni Egyetem Hallgatói
Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába, Pilishegyi Péter igazgató úrhoz
címezve kell benyújtani. Kérjük, hogy a pályázat könnyebb azonosítása
érdekében a kérelmen tüntesse fel a Neptun-kódját és a nevét is. A jogorvoslati
és a méltányossági kérelemnek nincs formanyomtatványa, azt szabad
fogalmazásban, a kifogásolt eljárási rész vagy a kérelmezendő tárgy
megjelölésével kell benyújtani.
A postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos III. Kollégium fszt.
3018.

Kérjük, hogy a borítékon szerepeljen: Kollégiumi felvételi
jogorvoslati/méltányossági kérelem.
Fontos! A kérelmeknek beérkezésének végső határideje:2019. augusztus 30.
(péntek) A döntés várhatóan szeptember 3-án születik meg.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy most csak a kollégiumi felvételre vonatkozó
jogorvoslati és méltányossági eljárás zajlik. A szociális ösztöndíjjal kapcsolatban
majd 2019 októberében, a ponthatárok és az ösztöndíjösszegek közzététele
után áll rendelkezésre ez a lehetőség.
Kollégiumi férőhely lemondása elsőéves hallgatók számára a kollégiumi
felvételi és szociális irodához (Kossuth III-as Kollégium, fszt. 3018.) benyújtott
nyilatkozat alapján történhet, 2019. augusztus 29-ig. A lemondó nyilatkozat a
baloldali menüben érhető el.
A nyilatkozat leadása történhet személyesen a Kossuth Lajos III. Kollégium
3018-as irodájában (munkanapokon 9.00 és 15.00 óra, pénteken 9.00 és 13.30
között), vagy postai úton. A postai úton történő lemondás esetén a következő
címre kell elküldeni a nyilatkozatot: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth
Lajos III. Kollégium, KFSZB. A borítékra írják rá: Lemondó nyilatkozat.
Mindazok a pályázók, akik nem kerültek be egyik kollégiumba sem, várólistára
jelentkezhetnek.

