
„Az év doktori értekezése díj” 2022. évi kitüntetettjei 

Vargáné Kovács Éva, „A családi gazdaságok jövője a generációváltás szempontjából Karcag példáján 

keresztül” című értekezéséért 

Herman Petra, „Nehézfémek felhalmozódásának modellezése vízi ökológiai rendszerekben, szelektív 

szorbensek fejlesztése fémionok megkötésére” című értekezéséért 

Major Evelin, „A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepének vizsgálata a vázizomban hipertireózis során” 

című értekezéséért 

 

„Legjobb klinikai témájú tudományos közlemény" díj 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanácsa ebben az évben a díjat az International 

Journal of Infectious Diseases folyóiratban megjelent, „Circulating ACE2 activity predicts mortality and 

disease severity in hospitalized COVID-19 patients” című közleményükért Fagyas Miklós és munkatársai 

részére ítélte oda.  

 

Év női kutatója díj 

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2013 őszén alapította meg az év női kutatója díjat, amelyet az adott 

évben jelentős kutatási eredményt elérő kolléganő kaphat meg. A Debreceni Egyetem Tudományos 

Tanácsa javaslatára 2022-ben az „Év női kutatója díjat” kimagasló kutatási eredményei és publikációs 

teljesítménye elismeréseként Kardos Éva Alíz érdemelte ki.  

 

Év roma kutatója díj 

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2013 őszén alapította meg az év roma kutatója díjat, amelyet az adott 

évben jelentős kutatási eredményt elérő, roma származású oktató vagy kutató kaphat meg. A Debreceni 

Egyetem Tudományos Tanácsa javaslatára 2022-ben az „Év roma kutatója díjat” kimagasló kutatási 

eredményei és publikációs teljesítménye elismeréseként Csemer Andrea érdemelte ki.  

 

Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja 

A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja kitüntetést – a Tehetségtanács javaslata alapján – a 

tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott oktatók kaphatják meg.  

Baran Sándor, az Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszékének 

egyetemi tanára 

Bárány Attila, a Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézetének egyetemi tanára 

Kovács Szilvia, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növénytudományi 

Intézet, Alkalmazott Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa 



Dr. Tankó Béla Emlékdíj 

Az elismerést évente az egyetem azon oktatója kaphatja meg, aki gyógyító, oktató vagy 

kutatómunkában, illetve művészeti tevékenységben kimagasló teljesítményt ért el. A díjat a Szenátus a 

Tankó Család javaslatának figyelembevételével ítéli oda. 

Debreceni Egyetem Szenátusa ebben az évben a Tankó Béla Emlékdíjat Bazsa György Professzor 

Emeritus részére adományozta.  

 


