
 

A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesülnek azok a 

végzős hallgatók, akik tanulmányaikat és egyéb szakmai tevékenységüket ki-

emelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. Dr. Hajdu András dékán úr 

javaslata és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének dön-

tése alapján ebben az évben e kitüntetést kapja 

Csatári Anna 

 

okleveles gazdaságinformatikus  

 

  

 

 

 

A Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviseletének választmá-

nya által alapított „Alma Mater Emlékérem” kitüntetést kaphatják azok a 

hallgatók, oktatók, kutatók, dolgozók, akik közösségi tevékenységükkel hoz-

zájárultak a Debreceni Egyetem hírnevének gyarapításához. 

A Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke, az Egye-

temi Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnö-

ke a hallgatók érdekében több éven keresztül végzett kiemelkedő közösségi 

tevékenységéért az Alma Mater Emlékérem kitüntetést adományozza 

Mészáros László okleveles programtervező informatikus ré-

szére. 

  

 

 

Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Érme kitüntetést ado-

mányozza Héjja Ferenc úr részére, aki director és project manager tisztsé-

get tölt be az EPAM Systems Kft.-nél az Informatikai Kar és az EPAM 

Systems Kft. közötti magas színvonalú és szerteágazó együttműködés ki-

alakításáért és a kari tevékenységek támogatásáért 

Az érem E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotása.  

 

 

 

Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Díja kitüntetést adomá-

nyozza Dr. Fazekas Istvánnak az Alkalmazott Matematika és Valószínűség-

számítás Tanszék egyetemi tanárának magas színvonalú tudományszervezői 
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és színvonalas kutatási tevékenységéért, valamint példamutató szerepvállalá-

sáért az utánpótlás-nevelésben.  

 

Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Díja kitüntetést adomá-

nyozza Dr. Varga Imrének az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tan-

szék tanszékvezető egyetemi docensének kiváló tudományos munkájáért, to-

vábbá a kar érdekében végzett oktatás- és egyéb szervezési tevékenységeiért. 

Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Kiváló Oktatója kitünte-

tést adományozza Dr. Vágner Anikónak az Információ Technológia Tanszék 

adjunktusának magas színvonalú, lelkiismeretes oktatói tevékenységéért és a 

hallgatók érdekében végzett áldozatos munkájáért. 

 

Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója kitün-

tetést adományozza Kirjákné Sári Katalin ügyvivő-szakértőnek a Dékáni 

Hivatal Tanulmányi Osztályán végzett szorgalmas és lelkiismeretes munkájá-

ért.  

 

 

Az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérme kitüntetésben részesülnek a kar 

azon hallgatói, akik élen járnak a tanulmányi munkában, és színvonalas tu-

dományos diákköri munkát, vagy elismert közéleti tevékenységet végeznek.  

A kitüntetettek Lakatos E. Aranka szobrászművész által készített érmet kap-

ják, valamint a hozzátartozó oklevelet és pénzjutalmat. Az Informatikai Kar 

Tanácsa a következő hallgatónak ítélte oda a kar legmagasabb hallgatói kitün-

tetését: 

 

Nagy Enikő  programtervező informatikus.  

Tardi Tamás  okleveles programtervező informatikus 

 

 

 

Színvonalas tanulmányi eredményük alapján az Informatikai Kar Dékánjá-

nak Dicsérete kitüntetésben és pénzjutalomban részesülnek a következő hall-

gatóink. 

 

 

Kovács Kornél János  okleveles mérnökinformatikus   

Kuczik Anna  okleveles programtervező informatikus 



 3 

Mészáros László  okleveles programtervező informatikus 

Mudhafar Yousif Samer Abdulameer Computer Science Engi-

neer 

 

Elismerő oklevelet adunk át mindazoknak, akik részt vettek a Debreceni 

Egyetem Tehetséggondozó Programjában és annak követelményeit sike-

resen teljesítették. 

 

 

Lázár Vilmos  

Mudhafar Yousif Samer Abdulameer   

 

Elismerő oklevelet adunk át mindazoknak, akik részt vettek a Hajós György 

Adattudományi Szakkollégium Programjában és annak követelményeit 

sikeresen teljesítették. 

 

Czövek Bence 

Kovács Kornél János  

Kuczik Anna  

Mészáros László  

Nagy Enikő  

Pánti Zoltán  

Szabó Dániel József  

Takács Balázs  

Tardi Tamás  

Zolnai Csaba  

 

 


