
Dunaújvárosi Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme

„Amit nem biztos, hogy tudnak rólunk…”

2017. november 20.

Dr. András István

rektor



Történeti áttekintés

Technikum épülete 1953



Selmecbányai Bányászati 
Akadémia

A Selmecbányai hagyományok (Mária Terézia 1735) szellemi örököse a 
Dunaújvárosi Egyetem

• szakestélyek: beavató, gyűrűavató, stb.

• gyűrű: az összetartozás jelképe

• kupa: szakestélyek kelléke

• szalamander: búcsú az Alma Mater-től és várostól

• egyenruha, jelképek: Auf



• Az országban elsők 
közt alapították

• Épülete 1953-ban 
készült el 
(Dunaújvárosi Egyetem 
mai főépülete)

• 1971-ig 1621 fő kohász 
és gépésztechnikus

Kerpely Antal Kohóipari 
Technikum (1951-1962)



Felsőfokú Kohóipari 
Technikum (1962-1969)



Nehézipari Műszaki Egyetem 
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara 

(1969-1990)

• Miskolci anyaintézmény (ebben az időben előnyös szakmai segítség)

• Nehezen logózható felirat (Robur)

• Főiskolai kari státusz



Miskolci Egyetem Dunaújvárosi 
főiskolai Kar (1990-2000)

Küzdelmes évtized az 
önállóság irányába



Az önállóság 15 éve
(2000-2015)



Alkalmazott tudományok 
egyeteme (2016 január 1-től)

Törvényi feltételek

• 2 mesterszak

• 45%-os minősítettség

• Duális képzés indítása

• Képzésinek egy részét képes idegen nyelven folytatni

• Tudományos Diákköri Konferenciát működtet



Képzéseink, hallgatóink

6 képzési terület: 
• 5 felsőoktatási szakképzési szak

• 9 alapszak és 1 osztatlan tanár szak

• 2 mesterszak

• szakirányú továbbképzési szakok

Kiegyensúlyozott képzési portfólió, műszaki és informatikai 
fókusszal, támogató mérnök-műszaki pedagógiai profillal
Kb. 2000 hallgató

Kb. 200 külföldi fizetős hallgató



A főépület akkor…



…és most



Akkor: Fonoda



…és most („A” épület)



Laborjaink akkor…



… és most



39 tanterem, előadó

57 laboratórium



A kollégium akkor…



…és most



Az étterem akkor…



…és most



Intelligens ház

ÖKO laborok



TV stúdió és vezérlő



Sport- és 
Rendezvénycsarnok

NB I-es csapatok:

• Futsal

• Női vízilabda

• Női kézilabda

• Asztalitenisz

Sportösztöndíjak



Infrastrukturális 
beruházások lezárulása 

Fókuszban a hallgató, az oktató-kutató, munkahelyi
bölcsőde, családbarát munkahely, felelős foglalkoztató



Nemzetközi Campus 
(„Keleti nyitás”) program

19 kiküldetés -> 13 országba -> 20 DUE-s kolléga -> 22 meglátogatott 
partnerintézmény -> 17 új együttműködési megállapodás



Ipari partnereink



Köszönöm a figyelmet!

Jó szerencsét!


