
K A R I  T Á J É K O Z T A T Ó 
 

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között! 
 

A 2019/2020-es tanév kezdésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 
 
 

 Beiratkozás, félévkezdés: A beiratkozással, félévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókat (regisztráció, 

tantárgyfelvétel, önköltség befizetési határideje stb.) kapcsolatos tudnivalókat az alábbi oldalon olvashatja: 
https://music.unideb.hu/hu/felvett-hallgatoknak-szolo-informaciok 

 
Az I. évfolyam tájékoztatása szeptember 5-én (csütörtök), 10.00 órától kezdődik a 16-os teremben. 

 
Regisztrációs hét: 2019. szeptember 2-8.  

Az alább felsorolt csoportos órabeosztásokon a megjelenés kötelező! 
 

Énekkari beosztás, I évfolyam: (zongora, orgona, furulya, magánének szakon) 
2019. szeptember 2. (hétfő) 11.00 óra 

 
Kamarazene beosztás: (zongora, orgona, fafúvós és vonós szakirányokon): 

2019. szeptember 5. (csütörtök) 18.00 óra 
 
Angol és német nyelvi felmérő: 2019. szeptember 4. (szerda) 9.00 óra 

(angol: 25-ös terem, német: 21-es terem) 
 
Egyéni órák beosztása: a regisztrációs héten a csoportos órák beosztása után 
 
Központi tanévnyitó: 2019. szeptember 8. (vasárnap), 11.00 óra 

Főnix Rendezvénycsarnok (Debrecen, Kassai út) 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ünnepségen a részvétel kötelező! (érkezés 9.30 órától) 

 
Kari tanévnyitó: 2019. szeptember 8. (vasárnap), 15.00 óra (14.30-kor gyülekező, próba az ebédlőben) 

Liszt terem (Debrecen, Nagyerdei krt. 82.) 
 

            Felhívjuk a figyelmet, hogy az ünnepségen a részvétel kötelező! 
 
Az oktatás (szorgalmi időszak) kezdete: 2019. szeptember 9., a kifüggesztett órarend szerint. 
 
Az őszi főtárgy meghallgatás időpontja: 2019. szeptember 9-13. között, ill. tanszéki kiírás alapján 
 
FIGYELEM:                                     
 
„Az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra. Aki nem iratkozik 
be, elveszti jogosultságát a képzésben” (Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3.§ (3)) 
 
A Zeneművészeti Karon a Térítési és juttatási szabályzat 3.sz. mellékletében megjelöltek szerint 
hangszerkölcsönzési és karbantartási díjat kell fizetni minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül. A 
díj mértéke eltérő a hangszer kölcsönzésének, hangszer használatának időtartamtól és formájától függően. 
 
 

A nyári pihenés után várjuk a tanévnyitó ünnepélyen és a beiratkozáskor! 
 

 
Debrecen, 2019. július 24. 
           Tóth Ákos 
  tanulmányi irodavezető 
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