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HATVANI 
ISTVÁN
SZAKKOLLÉGIUM

— Hatvani István (1718–1786)
 
A 18. század polihisztora, orvos, fizikus, matemati-
kus, csillagász, teológus, a Debreceni Református 
Kollégium tanára. Arany János verset írt róla, Jókai 
Mór pedig a Hatvaniról szóló legendahalmazról azt 
írta, az „az egyetlen kálvinista ördögrege”. 

Hatvani ördöngös, „mágikus” tudásáért megkapta 
„a magyar Faust” elnevezést is. A róla mintázott szo-
bor 1971 óta áll az Egyetem Főépülete mellett.



— mi az, hogy „szakkollégium”? 
Olyan tehetséggondozó műhely, amelyben a hallgatók 
nem csak szakmailag fejlődnek, de valódi közösséget is 
alkotnak. A Hatvani István Szakkollégium tagjainak ott-
hona a Kossuth Lajos III. Kollégium. A Hatvani István 
Szakkollégium tagjai alanyi jogon felvételt nyernek a 
Kossuth Lajos III. Kollégiumba.

Minden szakkollégium a szakmaiság – közösségiség – tár-
sadalmi felelősségvállalás három pillérére épül. A szak-
mai munka a kurzusok, gyakorlati képzések, előadások 
és konferenciák révén valósul meg; a közösségépítést 
kirándulások, sport- és szabadidős tevékenységek, főzé-
sek és bulik segítik; a társadalmi felelősségvállalás ke-
retében rendszeresen szervezünk adománygyűjtést és 
egyéb karitatív tevékenységet is végzünk.

— a Szakkollégiumról
A Hatvani István Szakkollégium a Debreceni Egyetem falai 
között 1997 óta működő interdiszciplináris tehetséggondozó 
műhely. Három karról, a Bölcsészettudományi Karról, a Termé-
szettudományi és Technológiai Karról, valamint az Informa-
tikai Karról várja a hallgatók jelentkezését. 

A Szakkollégium tutori rendszerben működik, hallgatóink kivá-
ló eredményeket érnek el hazai és nemzetközi konferenciákon: 
jelzi ezt a számos díjazott OTDK-pályamunka, valamint a 
Köztársasági ösztöndíjas hallgatók nagy száma is. A szak-
kollégisták évente két alkalommal a Tudományos Hallgatói 
Konferencián számolnak be eredményeikről, amely konferen-
ciának a Debreceni Akadémiai Bizottság székháza ad otthont.

A Szakkollégium vezetősége az igazgatóból, az igazgatóhe-
lyettesből, a szaktanárokból és a Szakkollégiumi Hallgatói 
Önkormányzat elnökségéből áll.

— elmélet és gyakorlat
A Szakkollégium képzésében az elmélet és a gyakorlat nem 
válik el egymástól. Folyamatosan szélesítjük a kapcso-
latrendszerünket a tudomány szféráján kívül is, miközben 
igyekszünk a legmagasabb szinten felkészíteni a hallgató-
inkat a doktori képzésre. A Hatvani István Szakkollégium 
kapu a PhD-hoz, de szakkollégistáink egy jelentős része 
sikeresen teljesít a munkaerőpiacon is.

Partnerünk a Járom Kulturális Egyesület 
és az IT Services Hungary.

— kurzusaink és előadásaink
Minden félévben meghirdetett kurzusunk az Új tenden-
ciák a modern tudományban a Szakkollégium profiljához 
és névadónk szellemiségéhez igazodó interdiszciplináris 
egyetemi kurzus.

— vendégeink voltak
Zwack Unicum, Forbes Magazin, Pogátsa Zoltán, Ungváry 
Krisztián, Chikán Attila, Saly Noémi, Sas István és még 
számos előadó.


