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1. Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? 

2. Melyik a legviccesebb egyetemi történteted? 

3. Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? 

4. Milyen volt az első egyetemi nap? 

5. Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? 

6. Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? 

7. Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? 

8. Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? 

9. Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? 

10. Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? 

11. Mire vagy a legbüszkébb? 

12. Mit tanácsolnál az elsőéves önmagadnak, hogyan tud igazán Debreceni Egyetemista lenni? 

13. Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? 

14. Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? 

15. Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? 

16. Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? 

17. A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? 

18. Ki volt az a tanár vagy diáktárs, akitől a legtöbbet tanultál az egyetemen és miért? 

19. Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? 

20. Melyik a legjobb vizsgaélményed? 

21. Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? 

22. Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? 

23. Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? 

24. Mi volt a kedvenc tantárgyad? 

25. Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? 

26. Ha visszautazhatnál a múltba, akkor mit változtatnál meg? 

27. Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? 

28. Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? 

29. Mindig emlékezni fogok... 

30. Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? 

31. Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? 

32. Melyik oktatód inspirált a legjobban? 

33. Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? 

34. Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? 

35. Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? 

36. Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? 

37. Mennyiben készített fel az egyetem a nagybetűs Életre? 

38. Hol szerettél a leginkább tanulni? 

39. Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? 

40. Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? 

41. Ha te írnád a csoportod búcsúbeszédét, milyen biztató szavakkal látnád el őket? 

42. Mi motivál téged a mindennapjaidban? 

43. A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? 

44. Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években?  


