
Czibere Ibolya PhD, habil. egy. docens méltatása az MSZT 2021.évi Angelusz díjazása                                                                 

alkalmából 

„Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak” (Balassi) 

Az idézet összegzi Czibere Ibolya munkásságának jelentőségét. 

Rendkívüli teljesítményű, iskolateremtő személyiségnek adományozza Társaságunk az 

oktatói/kutatói tevékenységét elismerő díjat. Több mint két évtizede dolgozik a Debreceni 

Egyetemen, folyamatosan bővülő feladat- és felelősségi körrel, de töretlen hittel, 

lelkesedéssel. Ez a hivatástudat, a minőségre törekvés, a megújulás igénye vezetett újabb és 

újabb eredményre, sikerre, generációk tudásának bővítésére, személyiségük fejlesztésére. 

Munkásságának tudománymetriai összefoglalóját Kovách Imre DSc, tudományos tanácsadó 

állította össze, melyből a legjellemzőbbeket emelem ki (a részletes adatokat ld. az MSZT 

honlapján) 

1./ vezetői tapasztalata a Debreceni Egyetemen 

- a Politikatudományi és Szociológiai Intézet intézetigazgatója 

- a DE Szociológia és Társadalompolitikai Doktori Program Regionális Kutatások 

alprogramjának vezetője 

- az MTA IX. Osztály Szociológiai Bizottság tagja 

- az MTA IX. Osztály Szociológiai Bizottság Szociálpolitikai és Társadalompolitikai 

Albizottság elnöke 

- a z MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Geriátriai és szociálgerontológiai munkabizottság 

társelnöke 

- az Esély és a Metszetek főszerkesztője, a Kultúra és Közösség szerkesztőségi tagja 

2./ Végzett PhD hallgatóinak száma: 8 fő 

3./ Vezetett és számos díjat nyert TDK munkák száma: 25 

    Szakdolgozóinak száma: 246, ösztöndíjasainak száma: 12 fő, tehetséggondozottja: 16 fő 

4./ Tudományos publikációi (ld MTMT) közül kiemelkedik a 9 könyv/monográfia, 6 impakt  

faktoros publikáció. Összes idézettsége: 881 

   84 konferencia előadás tartott (döntően angolul) 

Az adatok ismertetése meggyőzi a Társaság tagjait arról, hogy a díjazott mind teljesítményét, 

mind oktatói, emberi kvalitásait illetően tökéletesen megfelel az Angelusz díj feltételeinek. 

Ezen kívül az iskolateremtő képességeinek eredményeként az MSZT keretén belül 

megújította a Nagyalföldi Szakosztályt, majd a hallgatói (BA, MA, doktoranduszok) közül 

ifjúsági szakosztályt toborzott és működtet sikerrel. Gondozza hallgatói tudományos és 



önkéntes tevékenységeit, támogatja kreatív kezdeményezéseit. Problémaérzékenysége, 

segítőkészsége mintaadó és értékteremtő. 

Útravalóul ismét egy idézet:  

„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik 

feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen 

végtelensége iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

Gratulálunk! 

 

 


