
A debreceni Tudományegyetem Rectora.
2131/1944-45. etsz.

Bei r a tkozás i  h i rde tmény.
A debreceni Tudományegyetem mind a  négy: 

református, hittudományi, jog- és államtudományi, 
orvostudományi és bölcsészettudom ányi karán (utóbb 
említett karnak m atematika és term észettudományi 
csoportjára is) a  rendes beiratkozás az 1945—46. 
tanév 1. félévére 1945 szeptem ber hó 1-én kezdődik 
s szeptem ber hó 15-én estig tart.

Aki az egyetemre elsőízben iratkozik be, va la
mint, aki bármely m ás okból több, mint egy félévre 
egyetemünkön tanulm ányait megszakította, a  fel
vételért 1 pengős okm ánybélyeggel ellátott folya
m odványt 1945. évi augusztus hó 1. 25. között an 
nak a  karnak a dékánjához nyújtsa be, amely karra 
beiratkozni kíván.

A felvételi engedély az egész tanulm ányi időre 
érvényes, azonban csak a rra  a tudom ánykarra szól, 
m elyre folyamodó felvételét kérte.

A felvétel irán ti folyam odványt a következő 
eredeti okiratokkal kell felszerelni :

1. Születési anyakönyvi kivonat;
2. középiskolai érettségi bizonyítvány ; más 

hazai főiskoláról beiratkozó részéről távozási bizo
nyítvány ;

3. egy évnél nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 
bizonyítvány.

Azoknak a folyamodóknak, akik felvételüket a 
reform átus hittudom ányi ka rra  kérik, a fen t emlí
te tt okiratokon kívül még m ellékelni kell lelkészi, 
vagy vallástanári bizonyítványt (az I. évre folya
modónak m indkettőt), m ely folyamodó lelkészi pá
lyára való alkalm asságát tanúsítja, továbbá ható
sági orvosi bizonyítványt, mely folyamodó egész
ségi állapotát igazolja. Az esetben, ha folyamodó 
tanulm ányát egy évnél hosszabb időre megszakí
totta, köteles illetékes lelkipásztori és közhatósági 
bizonylatot m ellékelni arról, hogy az e lte lt idő alatt 
hogyan viselkedett és m ivel foglalkozott.

Eredeti okiratok nélkül beadott kérvényt nem 
veszünk figyelembe.

Postacím : (tudom ánykar megnevezése) Debre
cen, 10. Egyetemi Központi Épület.

Aki hazai középiskolából közvetlenül óhajt be
iratkozni, az erkölcsi bizonyítványt annak a közép
iskolának igazgatója állítja ki, amelynek kötelékébe 
folyamodó tartozott. Aki azonban nem közvetlenül 
az érettségi vizsga letétele után iratkozik be, fo
lyamodványához állandó lakóhelye közigazgatási ha
tóságától (községi elöljáróság, városokban rendőr- 
kapitányság) kiállított legújabb keletű erkölcsi bizo
nyítványt csatol. Egyik hazai főiskoláról a másikra 
átlépőknél erkölcsi bizonyítványul az illető főiskolától 
kiadott távozási bizonyítvány szolgál.

Annak, aki egyetemi tanulm ányait csupán egy 
félévre szakította meg, felvételért újból folyamodni 
nem szükséges, csupán a  közigazgatósági hatóságtól

kiállított erkölcsi bizonyítványt kell bemutatnia, a m ás 
egyetemről jövőnek a  távozási bizonyítvány szolgál 
erkölcsi bizonyítványul.

A jog- és állam tudom ányi karon előadott állam - 
számviteltanra rendkívüli hallgatóként felvételért 
folyamodók az 1., 2. és 3. a la tti ira tokat m ellékel
jék  (a 2. a la tti érettségi bizonyítvány lehet a kö
zépiskolával egyenértékű szakiskola [kereskedelmi, 
ipari stb., tanítóképző] érettségi bizonyítványa, vég
bizonyítványa, képesítő oklevele).

UTÓLAGOS BEIRATKOZÁSRA engedélyt 1945 
s z e p t e m  b é r  20~ig bezárólag az illetékes 
tudománykar dékánja, — s z e p t e m b e r  21-től 
30-ig bezárólag csak nagyon indokolt esetben és a ren- 
des beiratkozási időben beadott kérésre az egyetem 
Rectora adhat.

Utólagos beiratkozás engedélyezése irán ti ké r
vényt az engedély adásra jogosult dékánhoz, illetve 
a Rectorhoz kell benyújtani.

Utólagos beiratkozásnak szeptem ber 30-án túl 
rectori engedéllyel nincs helye.

A tanári aláírásért, illetőleg előjegyzésért félév 
elején m ind a négy tudom ány karon jelentkezni 
kell.

Az előadások 1945 szeptem ber 17-én hétfőn 
kezdődnek.

Egyetemi hallgatóink tám ogatására szolgáló d iák
jóléti intézmények (internátus, menza) megnyitásáról 
szeptem ber 1-én külön hirdetmény jelenik meg.

Az egyetemi Diákjóléti Iroda szegénysorsú és 
jóelőm enetelű hallgatóink erkölcsi és anyagi tám o
gatásával (tandíj, vizsgadíj, ruhasegély, élelmezési 
és lakássegély) intézm ényesen foglalkozik, őket 
bármi tekintetben tájékoztatja. A Diákjóléti Iroda 
a  nyerhető segélyekről időnként hirdetménnyel tá
jékoztatja a hallgatókat s tanácsadás céljából rend
szeres kihallgatási órákat tart.

A tandíj és mellékdíj összegét a  VK. Miniszter 
úr később állapítja meg.

Bármily mértékű tandíjm entességért, vagy tan
díjkedvezm ényért folyamodványt az illetékes karhoz 
címezve, kizárólag a  kari dékáni hivatalban be
szerezhető kérvény-nyomtatványon 1945. évi augusz
tus 31-ig kell beadni.

Debrecen, 1945. évi augusztus hó 2.

Dr. BODNÁR JÁNOS s. k.
e. i. rector.
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