
Mi hiszünk Benned és partnernek tekintünk!
A hallgatói sikeresség támogatása alapvető célja az Egyetemnek.
Mindent megteszünk azért, hogy a hallgatók a lehető legtöbbet

tudják kihozni magukból. 

Veled együtt építjük a karriered!
A Dunaújvárosi Egyetem számos partnerrel rendelkezik,

köztük az egyik kiemelt partnerünk a Paksi Atomerőmű Zrt. 
A cégek és az Egyetem is azért tesz, hogy a hallgatók mindkét

helyen hatékonyan tudjanak teljesíteni. 

Miért a DUE a legjobb döntés

Mutatunk Neked pár indokot, hogy miért érdemes 
a Dunaújvárosi Egyetemet jelölnöd a felvételi időszakban!

Nálunk a lemorzsolódás aránya csupán 9%.



Nálunk a levelezős hallgatók különösen fontosak!
 

Nálunk nincs megkülönböztetés a nappali és a levelezős
hallgatók között. Nagy hangsúlyt fektetünk utóbbi
hallgatóinkra, hiszen a munka mellett nekik még nehezebb
az egyetemi tanulmányok elsajátítása. Mi a családias
környezet révén mindent megteszünk azért, hogy sikeresek
legyenek tanulmányaikban. Félévente akár 7-8 szabadnappal
el tudják végezni a levelezős hallgatók a szemesztert.

Nálunk országosan a legalacsonyabb a tandíj!

Ha költségtérítéses képzésre jelentkezel, nálunk ez sem jelent
hátrányt, hiszen nálunk vannak a legalacsonyabb tandíjak az
országban. Fentebb megtalálod az alapképzési szakokhoz
tartozó költségtérítés mértékét, melyen jól látható, hogy a
többi egyetemhez hasonlítva alacsony értékek.



Ne feledkezz meg a modern, otthonos kollégiumról sem, mely 
elsőéves támogatott hallgatók számára 5500 Ft/hó 

az első 10 hónapban. 3 perc sétára helyezkedik el 
az egyetem campusától.

Az ország egyik legkedvezőbb
kollégiumi szolgáltatása

2, 2-2, 2-3 ágyas szobák
Internet, tv elérhetőség minden szobában

Fürdő (zuhanyzó, mosdó, WC)
Főzőhelyiség (mikro, tűzhely)

Mosási lehetőség (automata mosógép)
Közösségi hely



Főbb ösztöndíjakaink:
 

- Tanulmányi ösztöndíj
- Köztársasági ösztöndíj

- Alaptámogatás
- Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

- Sportösztöndíj
- Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

- Bursa Hungarica
- Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

- MNB kiválósági ösztöndíj

Minden első éves államilag támogatott képzésben résztvevő
hallgató részesül úgynevezett DUE ösztöndíjban, melyre az 
első 10 hónapban jogosultak, s melynek értéke 15.000 Ft/hó.

 
Ezen kívül különböző (sport, tanulmányi, szociális, vállalati,

tehetséggondozási) tevékenységért is számos ösztöndíj
lehetőséget nyújtunk hallgatóinknak.

Ösztöndíj lehetőségek



Nemzetközi lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetem nemzetközi felsőoktatási intézmény.
 

A 2006/07-es tanévben kezdtük meg nemzetközi
kapcsolatainak és képzéseinek kiépítését,  ekkor indítottuk

 el első angol nyelvű okleveles képzési programunkat.
 

Mára hat alapszakon és két mesterszakon fogadjuk az angol
nyelven tanulni vágyó fiatalokat a világ minden tájáról.

Külföldi hallgatóink a világ több, mint 35 országából érkeznek
egyetemünkre. 

 
Intézményünk számos Európán belüli és kívüli felsőoktatási

intézménnyel kötött együttműködési megállapodást az
Erasmus+ program keretében, lehetővé téve ezzel hallgatóink

számára, hogy egy vagy két féléven keresztül külföldön is
végezhessenek ösztöndíjjal támogatott tanulmányokat. Ezzel

párhuzamosan egyetemünk évek óta egyre népszerűbb az
Erasmus+ program keretében Európán belülről és kívülről

részképzésre érkező egyetemisták körében.



Gólyatábor, Gólyabál
DUDIK Fesztivál – négy nap buli
Kollégiumi napok, sportnapok

250 éves Selmeci diákhagyományok
Szakmai kollégiumok

Öntevékeny körök
Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
Kollégiumi Önkormányzat (KÖK)

Ha Neked is felkeltettük az érdeklődésed, akkor nincs más
teendőd, csak első helyen jelölni a DUE-t!

 
Hova fordulhatsz további tájékoztatásért?

Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.
+36 25 551 274

www.uniduna.hu  
kommunikacio@uniduna.hu

Diákélet


