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• Mert az ország egyik legjobb
egyetemén akarok tanulni!
• Mert olyan diplomát kapok,
mellyel később boldogulok!
• Mert itt garantáltan kiemelkedő
a szakmai színvonal!
• Mert egy emberi léptékű városban
szeretnék élni a következő öt évben!
• Mert itt modern épületekben
gyakorlatias képzést kaphatok!
• Mert a tanárok odafigyelnek ránk!
• Mert biciklivel is járhatok az órákra!
• Mert itt sokat süt a nap!
• Mert a tesóm is ide jár!

Somogyi Vivien, az Egyetem Arca 2013
Fotó: Gémes Sándor
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A Szegedi Tudományegyetem felvételi tájékoztató kiadványa a 2014/2015-es tanévre. A karoknál közölt szakkínálat változhat, a végleges
adatok a decemberben megjelenő Felvételi Tájékoztatóban, a www.felvi.hu-n és az egyetem honlapján (www.u-szeged.hu/felveteli), valamint felvételi Facebook-oldalán (www.facebook.com/SZTE.felveteli) olvashatók.
Készítette: az SZTE Marketing és Kommunikációs Igazgatóság megbízásából az SZTE Médiacentrum. Felelős kiadó: Szabó Gábor rektor.
Nyomda: Generál Nyomda Kft., Szeged
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KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
TISZTELT FELVÉTELIZŐK!

Életünk egyik talán legfontosabb döntése a továbbtanulással kapcsolatos. Az
egyetemi évek előtt állva
egy új világ kapui nyílnak
ki, s nem mindegy, hogy
melyik kilincset szorítjuk a
markunkba. A felsőoktatás
egy bonyolult rendszer. Az
állami és intézményi ösztöndíjak, önköltséges képzések lehetőségei mellett a
különböző képzési programok elvégzését követően
megnyíló életpályák értékét is át kell gondolnunk.
De egy biztos, érdemes
továbbtanulni! Statisztikai
adat, hogy háromszor nagyobb fizetésre számíthat
egy diplomás ember azzal
a kortársával szemben,
aki érettségit sem igénylő
munkakörben helyezkedik
el Magyarországon. Ezzel
az aránnyal Brazília után
Magyarország a második
az OECD-országok között.
Tehát ha valahol, akkor
Magyarországon érdemes
továbbtanulni!

Sőt, a Szegedi Tudomány- – a hallgató mobilitást, a
egyetemen érdemes to- tudományos diákköri munkát, sport és kulturális tevábbtanulni!
vékenységet, de a környefontosságát
A Szegedi Tudományegye- zetvédelem
tem Magyarország egyik is igazolja, hogy az SZTE
legjobb felsőoktatási in- Magyarország legzöldebb
tézménye, amely kiszámít- egyeteme egy nemzetközi
ható, stabil pályán halad. felmérés szerint.
A Tisza-parti universitas
erénye az állandóság. Őrzi A Szegedi Tudományegyekiemelkedő pozícióját a tem Magyarország egyik
nemzetközi toplistákon is, legnagyobb
egyeteme
így például a sanghaji, lei- is egyben, melynek több
deni, vagy a brit QS-rang- mint 300 szakja között az
sorban egyaránt előkelő alap- (bachelor, BA/BSc) és
helyen található. Az SZTE osztatlan képzés mellett
nemzetközileg
jegyzett a mesterképzés (master,
kutató- és képzőhelyként MA/MSc), doktori (PhD)
több mint harminc or- képzés és a felsőoktatási
szág mintegy négyszáz szakképzés programjai is
felsőoktatási intézményé- megtalálhatók. Mindez gavel működik együtt, s ez- rancia arra, hogy mindenki
zel a hallgatók és kutatók rátaláljon az érdeklődészámára egyaránt kiváló sének megfelelő képzési
lehetőséget teremt a nem- programra, s bár országozetközi tapasztalatszerzés- san csökken a jelentkezők
re. Fontosnak tartotta ezt és a felvettek száma, az elSzeged Nobel-díjas tudósa, múlt évhez képest a Szegeaz egyetem egykori rekto- di Tudományegyetem több
ra Szent-Györgyi Albert is, karán mégis növekedni tuaki a Tisza-parti universitas dott a hallgatói létszám.
előtt Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Ez a füzetet tartalmazza a
Groningenben folytatott Szegedi Tudományegyetanulmányokat, dolgozott temről a legfontosabb tuda Cambridge Egyetemen, nivalókat. Kívánom, hogy
majd az Amerikai Egyesült forgassák haszonnal, útmuÁllamokban. A C-vitamin tatóként, és a közeljövőben
felfedezője sokszor hang- csatlakozzanak Önök is az
súlyozta: igazi szaktudás SZTE egyetemi polgárainak
sem létezhet akkor, ha vala- népes táborához!
ki csak „egy könyvet ismer”,
ha bezárkózik egyetlen
Prof. Dr. Szabó Gábor
iskola és egy szűk tudomáakadémikus,
nyág sáncai mögé. Az SZTE a Szegedi Tudományegyetem
támogatja – többek között
rektora

AZ EGYETEM SZÍVE
A József Attila Tanulmányi és Információs Központ
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A József Attila Tanulmányi és Információs Központ – közismert rövidítésével a „TIK” – a hazai felsőoktatásban egyedülálló módon napi tizenkét
órán át egyszerre működik oktatási, tanulási, szolgáltatási és konferenciatérként.

Már csaknem kilenc éve,
2004. december 9-én nyitotta meg kapuit az SZTE
Tanulmányi és Információs
Központja. A négy focipálya nagyságú komplexum,
amely mintegy 8 milliárd
forintból készült el, a nyitás
óta eltelt esztendők során
mintegy ötmillió regisztrált látogatót és sok százezer órára, tudományos
tanácskozásra, kiállításra
vagy valamilyen kulturális
rendezvényre siető vendéget fogadott. Az intézmény
első születésnapján fölvette az egyetem egykori hallgatója, József Attila nevét.
Az épület tervezőit – Mikó
Lászlót és Szántó Tibort –
munkájukért Pro Architectura díjjal tüntették ki.
Az épületben működik az
SZTE Klebelsberg Kunó
Könyvtár, amely 1,5 millió
„könyvtári egységet” kínál
az olvasóknak, közülük
mintegy 300 ezer kötetet
szabadpolcos rendszerben.
Az eligazodást megkönnyíti, hogy az épület minden
szintjén más szakterületek
dokumentumai
helyezkednek el, ezeket a hidakon lehet megközelíteni.

Mind az öt nagy területet,
a társadalomtudományt,
a magyar és idegen nyelvű irodalmat, az élettelen
természettudományokat,
az élő természettudományokat és a történettudományt más szín jelöli.
Az ezerkétszáz férőhelyes
könyvtárban egyszerre nyílik lehetőség az elmélyült
egyéni tanulásra vagy a
csoportos munkavégzésre.
Háromszáz számítógép áll
a látogatók rendelkezésére,
széles sávú interneteléréssel. 2005 végétől a vezeték
nélküli széles sávú internetszolgáltatás áldásait is
élvezhetik a látogatók, és
szintén ettől az időponttól
kezdve már üzemszerűen
működik a digitálismásolat-igénylés is.
A TIK-ben található a régió legnagyobb konferencia-központja, mely hazai
és nemzetközi kongreszszusoknak, kiállításoknak,
egyetemi rendezvényeknek ad helyet: több mint
1300 férőhely hat teremben, melyek közül a legnagyobb a 675 férőhelyes
színházterem. Itt található
az egyetemi videokonfe-

rencia-terem is és egy több
mint 200 négyzetméteres
kiállítási tér. Az épület ad
otthont az egyetem karainak kiemelt, nagy előadásainak. Ugyanakkor nem
csak a hagyományos oktatás színteréül szolgál azonban a központ, itt rendezik
a Szabadegyetem – Szeged
ismeretterjesztő
előadásait is, amelyeken gyakran szűkösnek bizonyul a
nagyelőadó is. Különböző
tudományos,
kulturális
vagy üzleti rendezvények
helyszínéül is szolgál a TIK.
A Tanulmányi és Információs Központ, ahogy a neve
is mutatja, nem csupán az
egyetemi könyvtár funkcióját látja el. Ide költözött a
Hallgatói Szolgáltató Iroda,
ahol kiállítják és érvényesítik a diákigazolványokat, itt
intézhetők az ösztöndíjak
kifizetésével és a költségtérítések befizetésével kapcsolatos ügyek, valamint
a különféle pályázatokkal
összefüggő tennivalók. Az
SZTE Karrier Iroda itt rendezi meg minden ősszel és
tavasszal az egyetemi állásbörzét, amelyeken regionális és országos cégek tucatjai kínálják lehetőségeiket
a hallgatóknak. A TIK-ben
kerül sor az SZTE Alma
Mater több hagyományos,
közösségteremtő rendezvényére is: például ide érkezik minden decemberben az Alma Mater Mikulás.
Itt található az egyetemi
ajándék- és jegyzetbolt,
kávézó, sőt még automata
csomagmegőrző is várja a
betérőket.

A ZÖLD KÖZPONT
Az SZTE TIK vezető szerepet vállal az egyetem
„zöldebbé” változtatásában. A naponta 35004000 vendéget fogadó
központ munkatársai sokat tesznek azért, hogy a
25 ezer négyzetméteres
épület üzemeltetése és
az itt tartott rendezvények is a legkisebb környezeti hatással járjanak.
Májustól szeptemberig,
kedvező időjárás esetén
októberig a használati
meleg vizet az épület
tetején működő napkollektorok állítják elő, így
ebben az időszakban
egyetlen köbméter földgázt sem kell elégetni
az SZTE TIK üzemeltetéséhez. Nemrégiben egy
összegyetemi beruházás
keretében 206 napelemet is telepítettek a központ tetejére: ezek ideális kiegészítői a több éve
üzemelő napkollektoroknak, tovább csökkentik a
villamosenergia-felhasználást.
A beszállítók és partnerek kiválasztásánál is
fontos szempont, hogy
törekedjenek a környezetterhelés minimalizálására. A zöld egyetem
koncepció másik fontos
területe a szemléletformálás. A központ évente
több rendezvényt is szervez annak érdekében,
hogy átalakítsa a környezetében élők és dolgozók szokásait.
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HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS
Az Állam- és Jogtudományi Kar
Kiváló gyakornoki lehetőségek, digitális tananyagfejlesztés, tutori program
– az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara a tradicionális értékek megőrzése
mellett jövőbe mutató fejlesztésekkel gondoskodik arról, hogy diplomái
versenyképesek maradjanak.

Az ÁJTK induló képzései a
2014/2015-ös tanévben:
Felsőoktatási szakképzés (nappali
és levelező tagozat):
Jogi felsőoktatási szakképzés (4 félév)
Alapképzésben vagy osztatlan
képzésben meghirdetett szakok:
Nappali és levelező tagozat:
Munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (6 félév),
Nemzetközi tanulmányok (6 félév),
Politológia (6 félév),
Jogász (10 félév).
Specializálódás a képzés során:
(jogász osztatlan képzés nappali tagozat)
Szakmodulok:
Általános jogász,
Bűnügyi tudományok modul,
Gazdasági jogi modul,
Nemzetközi jog/Idegen nyelv modul.
Speciális képzések:
Amerikai jogi szakértői képzés
(költségtérítéses),
Német gazdasági jogi képzés
(költségtérítéses),
Mesterképzésben meghirdetett
szakok:
Nappali tagozat:
Munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (4 félév),
Nemzetközi tanulmányok magyar
nyelven (4 félév),
Nemzetközi tanulmányok francia
nyelven (4 félév)
Nemzetközi tanulmányok angol
nyelven (4 félév)
Politikatudomány (4 félév).
Levelező tagozat:
Munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (4 félév),
Nemzetközi tanulmányok magyar
nyelven (4 félév),
Politikatudomány (4 félév).
Doktori Iskola nappali és levelező
tagozat (6 félév).
Felvételi ügyekben illetékes:
ÁJTK Tanulmányi Osztály
62/544-190 • 62/544-198
ÁJTK Dékáni Hivatal
62/ 544-197 • 62/544-196 • 62/544-204
ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu
Az SZTE ÁJTK nyílt napja:
2014. január 9. (csütörtök) 10 óra
SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza L. krt. 54.)
Honlap: www.juris.u-szeged.hu

A kar osztatlan jogászképzése mellett népszerűek az
alap- és mesterképzésben
meghirdetett munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi tanulmányok, politológia, illetve
politikatudományi szakjai
is. Az intézmény a CompLex
Kiadóval korszerű digitális
tananyagok
fejlesztésén
dolgozik, amelyek nagymértékben megkönnyítik
a tanulást. A tananyagfejlesztés mellett beindította
tutori programját, amelynek keretében a hallgatók
tanulmányi előmenetelét

kiscsoportos foglalkozásokon segítik. A tutori hálózat
tevékenységében oktatók,
PhD-hallgatók és kiváló
tanulmányi eredménnyel
rendelkező hallgatók vesznek részt – tájékoztat a kar
dékánja, Hajdú József professzor.
Az új igények alapján kialakított modulos képzés népszerű hallgatóik körében: az
általános jogász modul mellett a bűnügyi tudományok,
a gazdasági jogi és a nemzetközi jogi/idegennyelvi
modul közül választhatnak
a jogászhallgatók.
Valamennyi képzésben már
hallgatóként tényleges munkát végezhetnek a legjobbak
a Jogklinika, illetve az ÁJTK
Karrier Iroda által működtetett szakmai gyakornoki
program keretében.
Az idegen nyelvű szakjogi és
szaknyelvi képzések kurzusain tömbösített formában
francia, német és amerikai
egyetemek jogászprofesszorai tartanak előadásokat hazájuk jogrendszeréről. A jogászhallgatók tanulmányaik
utolsó két félévében angol,

NEVES OKTATÓK –
SZÉLES KÖRŰ LEHETŐSÉGEK
A kar a főépületében kiállított Professzori Arcképcsarnok formájában tiszteleg
jeles alakjai előtt. Folytatva
a hagyományokat, a jelen is
számos kiválóságot mutat
fel. A kar professzorai, oktatói
között található az Európai
Bíróság bírája, alkotmánybíró,
külügyminiszter, nagykövet,
számos vezető pozícióban tevékenykedő szakember.
A képzések gyakorlati oldalát erősítve a karral közös

gyakornoki programokat tart a
Szegedi Ítélőtábla és a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége is.
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán a magas színvonalú oktatás mellett jelentős
tudományos munka folyik a
tudományos diákkörökben, a
doktori iskolában és tanszékeiken. A hallgatói mobilitást a
széles körű Erasmus-kapcsolatok segítik.

német és francia jogi szaknyelvi órákon vehetnek részt.
A jogász tevékenységében
ma már nélkülözhetetlen
jogiadatbázis-kezelés oktatását két éve indította el a
kar. Az oktatást a CompLex
Kiadó kiváló gyakorlati szakemberei végzik. Az oktatás
befejezésével a kiadó és a
kar a megszerzett ismereteket igazoló oklevelet állít ki
a hallgatóknak.
A diplomával rendelkezők
számos szakirányú továbbképzésben bővíthetik tudásukat: akik gazdasági, pénzügyi, pedagógus, mérnöki
vagy egészségügyi alapképzettséget szereztek, és az
elhelyezkedésükhöz
jogi
ismeretekre is szükségük
van – nekik ajánlják levelező
tagozatos formában hirdetett szakirányú továbbképzéseiket.

A képzéssel kapcsolatban
eddig csak pozitív tapasztalataim vannak. A tanárok
korrektek, bár vannak nehéz
tantárgyak, de végig lehet
vinni. Szeged nagyon jó hely,
a közelsége miatt is ide akartam jönni, valamint azért,
mert sok ismerősöm járt ide,
ők is ajánlották. Mindig is
jogász akartam lenni, és úgy
érzem, hogy a szegedi ÁJTK
megfelelő hely erre.
Mangó Magdolna
ÁJTK, jogász I. évfolyam

MINŐSÉGI ORVOSKÉPZÉS
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Az Általános Orvostudományi Kar
Évszázados hagyományok és a legkorszerűbb tudás, a gyógyítás ősi fortélyai, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, mobilitás, elismertség és széles
körű kutatási programok – a magyar orvosképzés egyik fellegvára a lehetőségek sokaságával várja leendő hallgatóit.
Az SZTE ÁOK-ra jelentkezők
egy hagyományos értékeire büszke és a legfrissebb
kutatásokban is részt vevő,
nemzetközi kapcsolatait jól
kamatoztató intézményben
kezdhetik meg tanulmányaikat, egy csodálatos hivatás,
az orvostudomány elsajátítása céljával. Az első magyar
orvosképző helyek egyikeként közel 250 éve létesült
az egykori Báthory-egyetemen, Kolozsvárott az az orvosi fakultás, amelynek mai
utóda az SZTE Általános Orvostudományi Kara. Szeged,
a napfény városa immáron
több mint 90 éve otthona az
ország egyik legismertebb
felsőoktatási intézményének, amelynek dékánja és
rektora volt Szent-Györgyi
Albert. Az 1937-ben élettani
Nobel-díjjal elismert tudós
máig az egyetlen magyar kutató, aki a világ legismertebb
tudományos
kitüntetését
Magyarországon – és ezen
belül Szegeden – kifejtett tevékenységéért nyerte el. Az
egyetem ma is nemzetközi
hírű tudományos műhely, a
2013. évi ARWU-lista, amely
az oktatók és egykori hallgatók ismertségét, publikációinak számát és idézettségét
vizsgálja, a világ ötszáz legjobb egyeteme között tartja

Azért jöttem Szegedre, mert
szeretem a kisvárosias,
barátságos egyetemeket,
Budapest pedig nem ilyen.
Szeretnék az embereken

A 2014/15-ös tanévben
induló képzések az ÁOK-n:
nappali tagozaton: általános orvos
szak (12 félévben, egységes, osztatlan
képzés keretében magyar, német és
angol nyelven)
szakirányú továbbképzések:
angol egészségtudományi szakfordító-tolmács, angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

számon. Ez az eredmény
nem csekély részben az orvostudományi kutatásoknak
köszönhető.
Az orvosi hivatás szerteágazó ismereteit egységes osztatlan alapképzés keretében
sajátítják el a hallgatók, hat
év (12 szemeszter) alatt. Az
első időszakban, az alapozó
és az előkészítő modul kurzusai keretében az elméleti
ismereteket kell magukévá
tenniük, míg a felsőbb évfolyamokon aktív résztvevői
lesznek a betegségmegelőző, ápoló-, gondozó- és gyógyító munkának is. A szegedi
egyetemen orvosdoktorrá
avatottak száma mára meghaladja a 12 ezer főt. A magyar képzés mellett 1985
óta angol, 1999 óta német
nyelven tanuló évfolyamok
is vannak. A kar kiemelkedő színvonalú tudományos
alkotóműhelyekkel rendelkezik, ezáltal a hallgatóknak
széles körű lehetőségeik
vannak arra, hogy már graduális képzési idejük alatt
bekapcsolódhassanak
az
segíteni, érdekel ez a
tudományág, a kutatások is
nagyon érdekesek. Kedvesek
a felsőbb évesek, a kari élet
nagyon sokszínű. Mindenki
jöjjön az SZTE ÁOK-ra!
Szűcs Viktor
ÁOK, általános orvos, I. évf.

elméleti és klinikai intézetek
tudományos munkájába.
– A nálunk végzetteket Európában mindenütt, de a
világ más tájain is szívesen
fogadják, számtalan ország
egészségügyi felsőoktatása
keresi a velünk való közös
képzés lehetőségét, és két
amerikai állam oktatási hatósága is akkreditálta már
a szegedi orvosképzést –
emeli ki Vécsei László professzor, a kar dékánja.

Nyílt napok:
2013. december 8. (vasárnap)
10.00 óra – Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ (Szeged, Dóm tér 13.)
2014. január 12. (vasárnap)
10.00 óra – Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ (Szeged, Dóm tér 13.)
Felvételi ügyekben illetékes:
ÁOK Tanulmányi Osztály, 62/545-020,
62/545-018, 62/545-019,
tel./fax.: 62/545-017
ÁOK Dékáni Hivatal 62/545-016,
fax: 62/545-478
Honlap: www.szote.u-szeged.hu

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
VADONATÚJ ÉPÜLETEKBEN
Hallgatóik magas színvonalú oktatásában hangsúlyos szerepet kap az orvosi
ügyesség és egyéb készségek kialakítása, ezt szolgálja az idén átadott Orvosi
Készségfejlesztési Központ
is, ahol a különféle beavatkozásokat számítógép által vezérelt babákon lehet
begyakorolni. A hallgatók és
oktatók viszonya kollegiális,
a medikusok már egyetemi
éveik alatt szinte az orvosi
társadalom tagjaivá válnak.
Számos külföldi csereprogram is a hallgatók rendelkezésére áll, többek között a
Magyar Orvostanhallgatók
Egyesülete révén Rio de
Janeirótól a Fülöp-szigetekig. Az IFMSA-csereprogramok és az Erasmus-programok megvalósítását a kar

hallgatói mobilitási támogatással, anyagilag is segíti.
A tudományban való előrehaladásra is jó lehetőség nyílik az
ÁOK-on. Az angol egészségtudományi szakfordító tolmács-,
valamint szaknyelvi kommunikátorképzés egyedülálló az országban. A magas szintű nyelvi
képzésen túl a kar négy doktori
iskolájában több száz PhD-kutatási téma közül választhatnak a végzett orvosok. Az ÁOK
kutatásai sokoldalúak, a stroke-tól vagy a Parkinson-kórtól
egészen a legújabb sebészeti
eljárásokig és nanotechnológiai alkalmazásokig terjednek.
A közeljövőben pedig átadják
a 256 ágyas új klinikai tömböt,
amelynek korszerű berendezései világszínvonalú betegellátási és kutatási tevékenységet
tesznek majd lehetővé.
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A HUMÁN TUDOMÁNYOK FELLEGVÁRA
A Bölcsészettudományi Kar
A szegedi bölcsészkar vallja, hogy színvonalas bölcsészet nélkül nincs élhető modern társadalom, ezért igazi tartalommal kívánja megtölteni az oktatás átalakuló rendszerét, és a háromciklusú képzés teljes spektrumát nyújtva várja leendő hallgatóit.

A BTK meghirdetett képzései
a 2014/2015-ös tanévben:
Alapképzési (BA) szakok:
Anglisztika /angol, amerikanisztika/,
Germanisztika (német), Informatikus
könyvtáros, Keleti nyelvek és kultúrák
(altajisztika), Kommunikáció és
médiatudomány, Magyar, Néprajz, Ókori
nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia),
Pedagógia, Pszichológia, Romanisztika
(francia), Romanisztika (olasz), Romanisztika (spanyol), Szabad bölcsészet,
Szlavisztika (bolgár),
Szlavisztika (cseh), Szlavisztika (orosz),
Szlavisztika (szerb), Szlavisztika (ukrán),
Szociológia, Történelem,
Történelem (régészet).
Mesterképzési (MA) szakok:
Bölcsész mesterszakok:
Amerikanisztika, anglisztika, altajisztika, elméleti nyelvészet, filozófia,
finnugrisztika, fordító-tolmács, francia
nyelv, irodalom és kultúra, hungarológia,
informatikus könyvtáros,
klasszika-filológia, kommunikáció és
médiatudomány, kulturális örökség
tanulmányok, magyar nyelv és
irodalom, német nyelv, irodalom és
kultúra, német nyelv, irodalom és
kultúra – nemzetközi (Kassel), néprajz,
neveléstudomány, olasz nyelv, irodalom
és kultúra, orosz nyelv és irodalom,
pszichológia, régészet, spanyol nyelv,
irodalom és kultúra, szlavisztika, szociológia, történelem, vallástudomány,
vallástudomány (angol nyelvű), vizuális
kultúratudományok.
Tanári mesterszakok (bolognai típusú):
Angoltanár, etikatanár, filozófiatanár,
franciatanár, latintanár, némettanár,
olasztanár, orosztanár, magyartanár,
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár, pedagógiatanár, spanyoltanár, szerb- és nemzetiségiszerb-tanár,
történelemtanár, pedagógiai értékelés és
mérés tanár, tantervfejlesztő tanár.
2013 szeptemberében felmenő rendszerben beindult az osztatlan kétszakos tanárképzés is, amely a kétciklusú egységes
tanárképzés helyét veszi át. A 2015-16.
tanévtől már csak az osztatlan tanári
mesterképzésben lehet kétszakos tanári
szakképzettséget szerezni. A tanári diplomával és tanárképes bölcsész egyetemi,
illetve mesterfokozatú diplomával rendelkezők esetében továbbra is megmarad az
egyszakos 2-3 féléves tanári mesterképzés lehetősége, akár azonos szakon, akár
újabb tanári szakon.

A kar 2014-ben 16 alapszakot indít, ezeken belül pedig a különféle szakirányok
széles spektrumát kínálja a
Szegedre jelentkezőknek.
Aki itt végez, felkészültségét kiválóan tudja majd
érvényesíteni a munkaerőpiacon is. – Ha valaki három
év alatt bonyolult ismeretek
behatárolt időn belüli elsajátításáról tanúbizonyságot
tud tenni, az a speciális tudást igénylő, célzatos felkészülést kívánó pályákra
viszonylag rövid idő alatt
tökéletesen fel tud készülni. Megvannak a feltételei
annak, hogy szókincsben,
olvasottságban, különböző
tudástartalmak
egyidejű
kezelésében és nyelvtudásban messze felülmúlják az
átlagot a szegedi bölcsész
végzettségűek, s ezt a jól
konvertálható felkészültséget a munkaerőpiac díjazza
is – üzeni a jelentkezőknek
Csernus Sándor dékán, hozzátéve: a szegedi bölcsészkar kínálatában a színvonalas elméleti képzés mellett

ennek megfelelően helyet
kapnak a gyakorlatorientált
tartalmak is.
A BTK tudományos háttere
garantálja, hogy a legkiválóbban teljesítő hallgatók
ezeket a képzéseket három
év elteltével mesterszinten
is folytathatják majd. Tovább szélesedett a hagyományos és az innovatív mesterszakok és a tanári szakok
köre, továbbá 2013-ban
elindult az osztatlan kétszakos tanári mesterképzés is,
amely felmenő rendszerben
a kétciklusú egységes tanárképzés helyét veszi át. A kar
45 mesterszakjával és kiváló
doktori képzéseivel (5 doktori iskola, 33 képzési programja) is széles és színvonalas választási lehetőséget
kínál hallgatóinak. A 2010től kutatóegyetemi címmel
rendelkező Szegedi Tudományegyetem 2013-tól a
három kiemelt egyetem
egyike, az ország legmagasabban jegyzett egyeteme
lett. Ebben a BTK-nak is
fontos szerepe van, hiszen

a karok összesített országos
rangsorában az elmúlt 10
évben mindig az 1-10. hely
valamelyikét szerezte meg.

Azért választottam Szegedet, mert nagyon szeretem
ezt a várost, jó érzés itt lenni. A BTK-t azért ajánlom
másoknak, mert nagyon
rendesek és segítőkészek a
tanárok, jó velük megismerkedni, s itt van mellette
a gyönyörű TIK, ahol nyugodtan lehet tanulni. Sokat
kell ugyan tanulni, főleg
egy gimnázium után, de
szívesen ajánlom a kart
mindenkinek.
Hegedűs Ági
BTK, anglisztika I. évfolyam
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A NAGY NEVEK KARA
Az 1581-ben megalapított, majd Kolozsvárról 1921-ben Szegedre áttelepített egyetem Bölcsészettudományi Kara rövid idő alatt a város szerves része, a régió szellemi központja és világhírű kutatási eredmények születésének színhelye lett.
bor. Immár a magyar irodalomtörténet része a karhoz
erősen kötődő, szegedi Tiszatáj című folyóirat, vagy a
meghatározó szakmai kiadvánnyá fejlődött történész
folyóirat, az Aetas.
A szegedi bölcsészkart a kiváló oktató- és kutatómunka mellett mindig is nagyon
aktív hallgatói közélet jellemezte. Ennek erősítését
szolgálják a belvárosban
szerveződő gazdag ifjúsági és kulturális programok,
különösen a JATE Klub rendezvényei. Az intézmény
megtalálja az egyensúlyt
a modernség és a hagyományőrzés között, a jövő
alakításában való aktív részvétel és a múltról való pontos tanúságtétel egyszerre
van jelen filozófiájában,
ahogyan ezt szimbolikusan
a kar patinás épülete és a
tőszomszédságában
felépült ultramodern József
Attila Tanulmányi és Információs Központ is kifejezi.
A hazai szellemi élet sok
jelentős személyisége nevezhette alma materének
a kart: itt tanult többek között József Attila és Radnóti
Miklós, és itt oktatott Bálint
Sándor, a „legszögedibb szögedi”, a szakrális néprajz magyarországi meghonosítója,
Sík Sándor, a költő, tudós és
katolikus pap, Szerb Antal, a
kitűnő író vagy Kristó Gyula,
a magyar középkorkutatás
iskolateremtő tudósa. Az
elődök nagy generációjához
méltó módon kapcsolódik
az irodalom művelőinek
újabb elismert generációjának olyan képviselői, mint
Darvasi László vagy Zalán Ti-

ÁLLJA A VERSENYT
A BTK – mind oktatói, mind
hallgatói létszámát tekintve
– az SZTE legnépesebb karai
közé tartozik, jelenleg közel
4000 hallgatóval. Az oktatás
és kutatás szakmai színvonalát az országos viszonylatban
is jelentős számú tudományosan minősített oktató
garantálja. A kar rendkívül
nagy hangsúlyt fektet a tudományos utánpótlás-nevelésre: hallgatói rendszeresen
szép sikereket érnek el az
országos tudományos diákköri versenyeken, illetve az
egyéb megmérettetéseken,
s az intézmény nemzetközi
kapcsolatai, az európai társe-

gyetemekkel meglévő rendszeres csereprogramok (Erasmus,
Campus Hungary, DAAD) révén
külföldi részképzéseken is gyarapíthatják tudásukat.
2013-ban a Debrecenben
megrendezett OTDK-n a kar
hallgatói összesítésben 3. helyet szerezték meg (a szegedi
bölcsészhallgatók évek óta az
1-3. helyezést érték el a humán
tudományi szekcióban) A szegedi bölcsészkar nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten
is állja az egyre élesedő szakmai versenyt, és szakterületén
az elért eredmények alapján az
euroregionális központok közé
lépett.

Az osztatlan tanári mesterszakos
szakpárok:
angol nyelv és kultúra tanára-erkölcstan- és etikatanár • angol nyelv és kultúra
tanára-francia nyelv és kultúra tanára •
angol nyelv és kultúra tanára-latin nyelv
és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra
tanára-magyartanár • angol nyelv és kultúra tanára-média-, mozgókép és kommunikációtanár • angol nyelv és kultúra
tanára-német nyelv és kultúra tanára •
angol nyelv és kultúra tanára-olasz nyelv
és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra
tanára-orosz nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára-spanyol nyelv
és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra
tanára-szerb és nemzetiségi-szerb nyelv
és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra
tanára-történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára • magyartanár- média-,
mozgókép és kommunikációtanár • magyartanár- német nyelv és kultúra tanára
• magyartanár- olasz nyelv és kultúra
tanára • magyartanár- orosz nyelv és kultúra tanára • magyartanár- spanyol nyelv
és kultúra tanára • magyartanár- szerb
és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra
tanára • magyartanár- történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára • német
nyelv és kultúra tanára- olasz nyelv és
kultúra tanára • német nyelv és kultúra
tanára- orosz nyelv és kultúra tanára •
német nyelv és kultúra tanára- spanyol
nyelv és kultúra tanára • német nyelv
és kultúra tanára- szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára • német
nyelv és kultúra tanára- történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára- erkölcstan- és etikatanár • történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára- francia nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára- latin nyelv és kultúra
tanára • történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára- média-, mozgókép és
kommunikációtanár • történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára- olasz
nyelv és kultúra tanára • történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára- orosz
nyelv és kultúra tanára • történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára- spanyol
nyelv és kultúra tanára • történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára- szerb és
nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára
A BTK szakjait több TTIK-s és JGYPK-s
szakkal szakpárban is meghirdetik. A
teljes kínálat a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban lesz megtekinthető.
Felvételi ügyekben illetékes:
BTK Tanulmányi Osztály
62/544-364, 62/544-363, 62/544-280,
62/544-281, 62/544-165, 62/544-819
btkto@primus.arts.u-szeged.hu
Az SZTE BTK nyílt napjai:
2013. december 9. (hétfő) 10 óra,
2014. január 25. (szombat) 10 óra
BTK Auditórium Maximum
(Szeged, Egyetem u. 2., II. em.)
Honlap: www.arts.u-szeged.hu
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VARÁZSLATOS HIVATÁS, VERSENYKÉPES SZAKMÁK
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Itt olyan szakmákat oktatunk – és ez azt hiszem, mindenki számára nyilvánvaló – amelyekre mindig szükség lesz – mutatja be az Egészségtudományi
és Szociális Képzési Kart Barnai Mária dékán asszony.

Az ETSZK induló szakjai a
2014/2015-ös tanévben:
Alapképzési szakok (BA, BSc):
Ápolás és betegellátás (ápoló és
gyógytornász szakirány, 8 félév)
Egészségügyi gondozás és prevenció
(védőnő szakirány, 8 félév)
Szociális munka (6+1 félév)
Keresztféléves felvételi eljárásban:
(2014 februárjától)
Mesterképzés (MA):
Szociálpolitika mesterképzés
Felvételi ügyekben illetékes:
Kovács Melinda
általános tanulmányi előadó
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
62/341-825
tanosz@etszk.u-szeged.hu
www.etszk.u-szeged.hu
Az SZTE ETSZK kari nyílt napjai:
Az időpontokat később publikálják a
www.etszk.u-szeged.hu/nyilt-napok
webcímen.

– Hiszek benne, hogy előbbutóbb ki fogunk lábalni a
jelenlegi nehéz helyzetből,
és egyre szélesebb körben
fogják alkalmazni a nálunk
képzett szakembereket –
folytatja a dékán. Nagy az
igény a megfelelő elméleti
és gyakorlati tudással rendelkező, egészségtudományi és
társadalomtudományi szakmát végzett fiatalokra a köz-

egészségügyben, az egészségmegőrző és prevenciós
programokban, a wellnessés gyógyturizmus területén
és a szociális szférában is.
Alapképzésben az ápoló, a
gyógytornász, a védőnő és a

JÓ TÁRSASÁG, SZÉP KÖRNYEZET
Ápolókra, gyógytornászokra, védőnőkre és szociális
munkásokra mindig nagy
szükség van. Nagy igény
mutatkozik a minőségi
szakemberekre különböző
egészségügyi és szociális
intézményekben is, de nem
csak ott tud elhelyezkedni,
aki az Egészségtudományi
és Szociális Képzési Kart választja továbbtanulásakor.
Akit a wellnessturizmus vagy
a rehabilitáció vonz, szintén
nyugodt szívvel válogathat
az ETSZK képzései közül.
Az ETSZK diplomásai már az
alapképzés elvégzése után is
jó eséllyel el tudnak helyezkedni. Diákéveiket vonzó és
barátságos környezetben
tölthetik el: a központi épület Újszegeden, parkos környéken fekszik, közel a kar
egyik kollégiumához. A kollégiumban aktív, családias
közösségi élet folyik, hiszen

a kar s ezért a kollégium is viszonylag kis létszámú. Immár
hagyományos a végzősök tiszteletére rendezett gyertyafényes vacsora és az általuk adott
szerenád. Lehet jóga-, önismereti és színjátszó csoportba
jelentkezni, fitnesz- és színházbérleteket vagy épp a Pick Szeged kézilabdacsapat mérkőzéseire jegyeket igényelni.
A diákok folyamatos tájékoztatást kapnak a hallgatói
munkavégzés lehetőségeiről.
Nemzetközi hallgatói tapasztalatszerzésre is van lehetőség,
többek között Finnországban,
Hollandiában, Svédországban,
Észak-Írországban, Romániában vagy Németországban.
A kar vezetése nyílt napokon
igyekszik közelebbről bemutatni a különböző szakokat az
érdeklődőknek, a leendő hallgatóknak. Mint mondják: „Mert
mindenki azt mond, amit akar.
Mi büszkén meg is mutatjuk!”

A felsőbb évesektől
nagyon sok jót hallottam
a helyről, és aztán ezt a
személyes tapasztalat sem
hazudtolta meg. Szeretem
a városban, hogy sok a
zöld rész, ami még szebbé
teszi, és az emberek is
barátságosak. Az ETSZK-t
választottam, mert segítő
szakmában szeretnék elhelyezkedni, és eddig csak
jót hallottam az egyetem
e karáról. Jó a közösség, a
tanárok segítőkészek. Az
oktatás diákközpontú, sok
figyelmet fordítanak ránk.
Kéri Katalin
ETSZK, védőnő I. évfolyam

szociális munka szakirányok
közül választhatnak az SZTE
ETSZK-ra jelentkezők. Előbbiek nyolc, a szociális munka alapszak pedig hét félév
alatt teljesíthető. Mesterképzésben pedig szociálpolitika
szakon folytathatnak tanulmányokat hallgatóik. Gyakorlatorientáltság jellemző a
kar szellemiségére. – Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink
minél nagyobb gyakorlati
óraszámban szerezzenek tapasztalatot az elméleti tudás
mellett, mert mint szakembereknek igen nagy a felelősségük, és szükségük van
a magabiztos tudásra már
pályakezdőként is – mondja
Barnai Mária.
A dékán asszony minden
olyan fiatalnak ajánlja, hogy
ezen a karon tanuljon tovább, aki szereti a változatosságot – hiszen az egészségügyben egyik páciens
vagy egyik nap sem olyan,
mint a másik, és kedvet
éreznek ezekhez az embereket segítő, támogató szakmákhoz. Mindehhez a kar
családias, barátságos környezete biztosít megfelelő
hátteret a jelentkezőknek.

SZÉL ÉVA EMLÉKÉBEN
Minden tavasszal az egészségtudomány legaktuálisabb
kérdései köré szerveződő előadás-sorozattal tiszteleg a kar
Szél Éva, az ETSZK elődje, az
Állami Védőnőképző Intézet főigazgatójának emléke előtt. A
főiskolai szintű védőnőképzés
megindítása, fejlesztése, fűződik
a professzor asszony nevéhez.
Vezetése alatt a szegedi intézmény országos elismertségre
tett szert. Munkáját többek között a Köztársasági Érdemrend
Csillagrendjével, valamint az Érdemes Orvos és a Magister Emeritus címmel ismerték el.

DIPLOMAOSZTÓ UTÁN BIZTOS MEGÉLHETÉS
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Megalapozott tudást, értékes diplomát kínál
a Fogorvostudományi Kar

Nagy Katalin professzor, a Fogorvostudományi Kar dékánja a jelentkezők
figyelmébe ajánlja: a fogorvosképzés egyik legnagyobb előnye, hogy a
diploma kézhezvételét követően teljes körű fogászati ellátásra jogosultak
a fiatal szakemberek, akik azonnal munkába állhatnak idehaza vagy az EU
bármelyik országában, és akár rögtön magánrendelőt is nyithatnak.

– Minden jelentkező közös
óhaja, hogy megfelelően jövedelmező, jó megélhetést
biztosító, de emberközpontú
hivatás birtokosai legyenek,
lehetőleg minél rövidebb idő
alatt. Nos, aki ezeket az álmokat szeretné megvalósítani,
már nyugodtan be is írhatja
felvételi lapjára: SZTE Fogorvostudományi Kar. Természetesen az egyetem öt éve alatt
kemény elméleti és gyakorlati
megterhelés vár a hallgatókra,
ám a kis csoportokban folyó
oktatás lehetővé teszi a szakma tökéletes elsajátítását. Karunk kutatólaboratóriumában
pedig már diákként lehetőség
nyílik a tudományos munkába
történő bekapcsolódásra is.
Szintén fontos, hogy a szegedi

Azért Szegedre jelentkeztem,
mert a dél-alföldi régióban
szerettem volna maradni.
Szegedről jókat hallottam,
és most már tapasztaltam is.
A kar dinamikusan fejlődik,
épült egy 9 székes rendelő
itt nálunk, ami európai szín-

iskola nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően a
legtehetségesebb diákok akár
az ötéves képzésben, akár az
arra épülő, két évig tartó szakorvosképzési időszakban hoszszabb-rövidebb időt külföldi
egyetemeken hallgathatnak.
De külföldi diákokkal már idehaza is találkozhatnak, hiszen
költségtérítéses angol nyelvű
fogorvosképzés is folyik a karon – mondja a professzor.
Nagy Katalin büszke rá: az
utóbbi esztendők során mindig magasabb pontszámmal
lehetett ide bejutni, mint az
orvoskarra. A Felvi.hu statisztikájából kiderül, hogy a
karra felvett hallgatók összesített létszáma 2007 óta közel
kétszeresére emelkedett, s a
vidéki képzőhelyek közül e
tekintetben a második helyet
foglalja el az SZTE Fogorvostudományi Kar.
Az EU-s követelményeknek
való megfeleltetés eredményeképpen a fogorvos mesterképzési szak képzési kimeneti követelményei szerint
alakult ki az EU-konform fogorvosképzési program.
A kurrikulumreform alapjául
szolgáló „Profile and Competences for the European Dentist” című szakmai anyag részletesen meghatározza az európai
fogorvos kompetenciáit.
Az új kurrikulum kiemelt
hangsúlyt fektet a kifejezetten
fogorvosképzésre szabott tantárgyak bevezetésére, oktatá-

vonalú. Nagyon felkészült
az oktatógárda, valamint a
munkaadók külön skatulyába helyezik a Szegeden
végzett fogorvostan-hallgatókat, tehát előnyben van az,
aki szegedi diplomával rendelkezik, európai szinten is.
Kocsis Balázs
FOK, fogorvos V. évfolyam

sára, amelynek következtében
módosul a kurrikulumreform
által érintett tantárgyak kreditértéke és óraszáma, jelentős a
tartalmi specializáció.
A 2008/2009-es tanévben
felmenő rendszerben bevezetett fogorvos képzési programok (9002K_N magyar és
9002AK_N angol) szabadon
választható tantárgyak nevű
moduljában az egyetemen
meghirdetett általános művelő
és idegen nyelvi kurzusok széles kínálatából válogathatnak
hallgatóik. Ez a kínálat megmarad az EU-konform fogorvosképzési programban is, mely
bevezetésére a 2013/2014-es
tanévtől szintén felmenő rendszerben kerül sor.
A szegedi fogorvoskaron
megszerzett diploma értéke
óriási, hiszen hazánkban és
külföldön is szívesen fogadják
az itt végzetteket. S valljuk be,
egyáltalán nem utolsó szempont, hogy munkanélküli
fogorvos gyakorlatilag nincs...

Az SZTE FOK induló képzése
a 2014/15-ös tanévben
Nappali:
Fogorvos (10 félév – magyar és angol
nyelven)
Felvételi ügyekben illetékes:
FOK Tanulmányi Osztály
62/545-300,
Tel./fax: 62/545-706
lakatos.andrea@stoma.szote.u-szeged.hu
FOK Dékáni Hivatal:
Tel./fax: 62/545-622
fokdh@stoma.szote.u-szeged.hu
Az SZTE FOK nyílt napja:
2013. december 14. (szombat) 10 óra,
SZTE Fogorvostudományi Kar
(Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.,
II. emeleti tanterem)
Honlap: www.stoma.u-szeged.hu

2013 ÓTA ÚJ ÉPÜLETBEN
A Szegeden 1960 óta működő fogorvosképzés nem
csak a kiváló szakmaisága
miatt érdemli meg a jelentkezők figyelmét.
A 2007-től önállóvá vált
szegedi Fogorvostudományi Kar nagy előnye a többi
hazai képzőhellyel szemben
a viszonylag kis hallgatói létszám, illetve az ebből eredő
közvetlen oktató-hallgató
kapcsolat. A kar vezetése és
oktatógárdája figyelemreméltó módon ad a tanulók
építő kritikájára, az oktatási
tevékenységüket nagyban
segíti a diákok véleménye.
A kiváló légkört a közös
munka mellett a sportnapok, bowlingpartik és egyéb
mulatságok alapozzák meg,
melyeken az oktatók és a
hallgatók közösen vesznek
részt, kapcsolódnak ki.

A hallgatói önkormányzat szervezésében rendszeresek az
olyan nagyszabású sportrendezvények, melyeken a korábban itt
végzett, vidéken dolgozó fogorvosok találkozhatnak a mostani
hallgatókkal és oktatókkal.
Az SZTE Fogorvostudományi
Kara ráadásul folyamatosan
szépül, fejlődik: a közelmúltban
a lehetőségekhez mérten korszerűsítették a kar Tisza Lajos
körúti épületét. Új, 35 fős tanlaboratóriumot, majd modern, 9
székes oktatótermet alakítottak
ki, s 2013-ban már új oktatótermekben és laboratóriumokban
tanulhatnak hallgatóik: nem
messze eddigi otthonuktól egy
újabb ingatlant is birtokukba vehettek, növelve az oktatásba bevonható termek számát, és a tervezett felújítást követően méltó
körülmények közé juttatva az
igen magas színvonalú oktatást.
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KÖZÉPPONTBAN A HALLGATÓ
A Gazdaságtudományi Kar
A Gazdaságtudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem egyik legdinamikusabban fejlődő fakultása, ahol kerestek és találtak választ a gazdaságtudományi felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekre.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

A GTK induló szakjai, képzései
a 2014/2015-ös tanévben*:
Alapdiplomát nyújtó közgazdászképzések:
Gazdálkodási és menedzsment, nappali
és távoktatás tagozaton
Kereskedelem és marketing, nappali
tagozaton
Pénzügy és számvitel, nappali tagozaton
Mesterképzési szakok:
Közgazdálkodás és közpolitika, nappali és
levelező tagozaton
Marketing, nappali és levelező tagozaton
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás,
nappali és levelező tagozaton
Pénzügy, nappali és levelező tagozaton
Regionális és környezeti gazdaságtan,
nappali és levelező tagozaton
Master of Business Administration (MBA)
levelező tagozaton
Felsőoktatási szakképzés:
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
vállalkozási szakirányon, nappali tagozaton
Pénzügy és számvitel felsőoktatási pénzintézeti szakirányon, nappali tagozaton
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés kis- és középvállalkozási
szakirányon, nappali tagozaton
Kereskedelem és marketing felsőoktatási
szakképzés marketingkommunikáció
szakirányon, nappali tagozaton
Kereskedelem és marketing felsőoktatási
szakképzés kereskedelmi logisztika
szakirányon, nappali tagozaton
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási
szakképzés turizmus szakirányon, nappali
tagozaton
Okleveles, szakirányú továbbképzések:
Jogász-közgazdász, levelező tagozaton
Mérnök-közgazdász, levelező tagozaton
Orvos-közgazdász, levelező tagozaton
Gyógyszerész-közgazdász, levelező tagozaton
Felvételi ügyekben illetékes:
Tanulmányi Iroda
SZTE GTK, Kálvária sgt. 1.
A szakokhoz tartozó telefonszámok
és egyéb elérhetőségek részletesen
megtalálhatóak a honlapunkon.
Az SZTE GTK nyílt napja:
2013. december 9. (hétfő) 9 óra,
SZTE GTK (Szeged, Kálvária sgt. 1.)
Honlap: www.eco.u-szeged.hu
* FIGYELEM! A felsőoktatási szakképzések akkreditációja a kiadvány szerkesztése időpontjában még nem zárult le. Hivatalos információ a
kar által indítható képzésekről, finanszírozási
formáiról a felvi.hu-n érhető el.

A kar gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem
és marketing, pénzügy és
számvitel alapszakkal várja
a fiatalokat (a gazdálkodás
és menedzsment ráadásul
2013 őszétől már angol
nyelven is elindult). A BA
diplomát szerzett hallgatók hat mesterszakon folytathatják tanulmányaikat:
közgazdálkodás és közpolitika, marketing, nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás,
regionális és környezeti
gazdaságtan, pénzügy va-

lamint Master of Business
Administration.
– Az alapképzésektől mesterképzéseinken,
illetve
szakirányú továbbképzéseinken át a PhD-képzésig
terjedő kínálat, a mögötte
álló oktatói és tudományos
teljesítmény, a tudományos
műhelyek aktivitása garantálja a hallgatók boldogulását. A karon elvégzett
felmérések igazolják, hogy
a hallgatói elégedettség
kiemelkedő, és a végzést
követően a Szegeden dip-

lomázott közgazdászok keresett szereplői a gazdaság
különböző területeinek –
foglalta össze Vilmányi Márton dékán a Gazdaságtudományi Kar képzési kínálatát.
Bár 2012-től a karon oktatott alapszakok már csak
önköltséges formában indulnak, az SZTE GTK megtalálta a módját, hogy segítse
hallgatóit. Saját erőből, valamint vállalati, alapítványi
partnereik révén hallgatói
ösztöndíjakat hoztak létre,
s 2013 őszén közel nyolcvan
diák részesül a képzési költséget részben vagy teljesen
fedező támogatásban. A dékán leszögezte: a rendszert
folyamatosan bővítik, hogy
a tehetséges, tanulni vágyó fiatalok minél nagyobb
számban kapcsolódhassanak be a programba.

MODERN KÖRNYEZETBEN
A felmérések szerint a Gazdaságtudományi Kar hallgatói elégedettek a kar által
nyújtott szolgáltatásokkal. A
Felvi.hu 2009-es felmérése
alapján a hallgatói elégedettségi rangsorban első helyezést ért el az intézmény.
A hallgatók kiválóra értékelték az intézményi légkört, a
képzés szervezettségét és
a diploma értékét. A munkáltatók véleménye alapján
Szegeden folyik az egyik legszínvonalasabb vidéki közgazdászképzés hazánkban.
A Gazdaságtudományi Kar
oktatói a hazai tudományos
életben is elismertek, tagjai
az akadémiai bizottságoknak.
A gyakorlatorientált képzés

érdekében az oktatásba gyakorlati szakembereket is bevonnak:
az Állami Számvevőszék korábbi
elnöke oktatja az államháztartás
ellenőrzését, a statisztika tárgy
oktatásában a Statisztikai Hivatal munkatársai vesznek részt.
A karon rendszeresen oktatnak
vállalatnál dolgozó vagy vállalkozást vezető szakemberek.
Az érdeklődő fiatalok számára
nem utolsó szempont, hogy
majdani tanulmányaiknak az
egyik legszebb egyetemi épület, a 2007-ben átadott Kálvária
sugárúti campus ad otthont.
Az innen pár lépésre található
Feketesas utcai épület 2012ben újul meg, modern és „klímabarát” teret adva a szegedi
közgazdászképzésnek.

Azért jöttem ide, mert nővérem is gazdasági szakon
végzett, és mondta, hogy ez
előnyös a munkaerőpiacon,
mert elég jó helyen tudott
vele elhelyezkedni. Eddig nincsenek negatív élményeim,
bár sokat kell tanulni, de tetszik nagyon a kar, és maga a
szak is, ajánlom másoknak
is. Diákközpontú, gyakorlatias az oktatás, hasznos
ismeretekre teszünk szert.
Sisák Magdolna
GTK, pénzügy-számvitel
I. évfolyam

SOKSZÍNŰ KÉPZÉS A MINŐSÉGI TUDÁSÉRT
Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar
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A gyógyszerészi hivatás azért igazán szép, mert mindenki megtalálja benne
a kedvére valót. A szegedi gyógyszerészkar is nagyszerű választás azon felvételizők számára, akik a biológia, a kémia, az orvostudomány vagy éppen
természetes gyógymódok iránt érdeklődnek.
A kar azonban ennél többet is nyújt: biztos és széles
körű elhelyezkedési lehetőséget kínál. Az itt végzettek átlagosan három-négy
állásajánlat közül válogathatnak. – Az SZTE GYTK
sokoldalúan képzett diplomásokat bocsát ki a munkaerőpiacra, mivel komplex
képzésünk 15 százaléka a
természettudományi,
24
százaléka pedig az orvoskaron zajlik – mondja Hohmann Judit dékán. – Nem
adjuk könnyen a diplomát,
de garantáljuk a minőséget.
A szegedi gyógyszerészdiplomával a tarsolyukban remek esélyekkel szállhatnak
versenybe a pályakezdők
a legjobban fizetett pozíciókért idehaza vagy egész
Európában, hiszen a nálunk
szerzett oklevélnek országosan és nemzetközileg is
kiemelten jó az elismertsége, amit az ipari és kutató-

A GYTK-n induló képzések
a 2014/2015-ös tanévben:
Gyógyszerész szak: mesterképzés (államilag finanszírozott és költségtérítéses),
10 félév, nappali, végzéskor doktori
fokozat elnyerése (Pharm.D)
Felelős: Hohmann Judit egyetemi tanár,
office@pharm.u-szeged.hu

helyi kapcsolataink is bizonyítanak – teszi hozzá.
A graduális képzés öt évében külföldi részképzéseken bővíthetik tudásukat
a GYTK-s hallgatók. A Magyar Gyógyszerészhallgatók
Egyesülete szegedi csapatának segítségével több mint
60 országba juthatnak el a
hallgatók cseregyakorlatra
Ausztriától Ausztráliáig. A
rendkívül széles körű tudással felvértezett szegedi
diplomások nemcsak a pa-

tikákban, hanem például a
gyógyszeripar, a gyógyszerfejlesztés, a kozmetikai ipar
vagy az analitikai ellenőrzés
területén is elhelyezkedhetnek. A magyar és nemzetközi cégek, gyógyszerkutatók,
a nagy gyógyszergyárak
folyamatosan keresik a Szegeden végzett hallgatókat.
– A gyógyszerészképzésben
2009. január 1-je óta a diplomát szerzetteket a gyógyszerészdoktori cím is megilleti – tájékoztat a dékán.

REMEK KÖZÖSSÉG

Idehaza Szegeden a legszínvonalasabb a gyógyszerészképzés, ezért is jöttem
az SZTE-re az ország másik
feléből. Jók a tapasztalataim, bár nagyon nehéz, sokat
kell tanulni, de végig lehet
csinálni. Gyógyszerészekből
hiány van, így ha végzünk
garantált, hogy el tudunk a
diplománkkal helyezkedni.
Nagy Evelin
GYTK, gyógyszerész
II. évfolyam

Igazán családias kar a szegedi GYTK: a mintegy hatszáz itt tanuló diák – köztük
nyolcvanan az angol nyelvű
képzés hallgatói – nagyszerű csapatot alkotnak az oktatókkal.
Aki azt hiszi, ezt csupán képletesen értettük, nagyot téved! A GYTK hagyományos
eseményei közé tartoznak az
oktatói-hallgatói focimecscsek, rendkívüli népszerűségnek örvend a Patikus táncest,
de a gyógyszerészkari kollégiumban található Medica
klubban is remek partikat
élhet majd át, aki sikerrel felvételizik a karra. A kollégium
egyébként a közösség összekovácsolásához is nagyban

hozzájárul: a több mint kétszáz
férőhelyes diákszálláson gyakorlatilag minden jelentkezőt
fogadni tudnak.
A kar sok energiát fektet abba
is, hogy folyamatosan szépüljön kívül és belül. A GYTK épületében modern, légkondicionált előadók és szemináriumi
termek várják a hallgatókat,
s két számítógépes kabinet
is a rendelkezésükre áll. Ha
érzel magadban elég kedvet
és energiát, érdekelnek a természet- és élettudományok,
a gyógyítás és az orvosságok
rejtelmei, s szeretnél tagja
lenni egy igazán összetartó közösségnek, ne habozz, ikszeld
be első helyen az SZTE Gyógyszerésztudományi Karát!

Gyógyszertári asszisztens szak: OKJ-s,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
(költségtérítéses), 10 hónap, érettségizettek részére
Felelős: Pannonhalminé Csóka Ildikó
egyetemi docens,
csoka@pharm.u-szeged.hu
Gyógyszerkiadó szakasszisztens szak:
OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (költségtérítéses), 10 hónap,
gyógyszertári asszisztensek részére
Felelős: Pannonhalminé Csóka Ildikó
egyetemi docens,
csoka@pharm.u-szeged.hu
Felvételi ügyekben illetékes:
Lantos Ilona dékáni hivatalvezető
62-545-022,
office@pharm.u-szeged.hu
Az SZTE GYTK nyílt napja:
2013. január 26. (vasárnap) 10-12 óra,
SZTE GYTK (Szeged, Eötvös u. 6.)
Honlap: www.pharm.u-szeged.hu
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AHOL A HALLGATÓ AZ ELSŐ
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az oktatók kiválósága, a rendkívül széles képzési kínálat és az infrastrukturális ellátottság révén is példás
helyet foglal el a Szegedi Tudományegyetem karainak sorában.

A JGYPK-n induló képzések a
2014/15-ös tanévben:
ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS
andragógia, választható specializáció: művelődésszervező • ének-zene • germanisztika [német
nemzetiségi] • gyógypedagógia, választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája,
logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája • képi ábrázolás, választható specializációk:
építészeti síküveg, festészet, képgrafika • műszaki
szakoktató, választható szakirány: informatikai
óvodapedagógus • rekreációszervezés és egészségfejlesztés, választható szakirányok: egészségfejlesztő, rekreációszervező • romanisztika [román
nemzetiségi] • szlavisztika [szlovák nemzetiségi]
• szociálpedagógia • tanító • tanító [nemzetiségi
tanító (német)] • tanító [nemzetiségi tanító (román)] • tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)] •
társadalmi tanulmányok • testnevelő-edző
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
gazdaságinformatikus • kommunikáció és média
[kommunikátor] • kommunikáció és média [moderátor] • környezetgazdálkodási agrármérnök
[hulladékgazdálkodási] • mérnökinformatikus
[hálózati informatikus] • mérnökinformatikus
[rendszergazda] • programtervező informatikus
[fejlesztő] • programtervező informatikus [multimédia] •televíziós műsorkészítő
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN és OSZTATLAN KÉPZÉSBEN
andragógia, választható specializáció: művelődésszervező • ének-zene • germanisztika [német
nemzetiségi] • gyógypedagógia, választható
szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, logopédia, tanulásban akadályozottak
pedagógiája • képi ábrázolás, választható specializációk: építészeti síküveg, festészet, képgrafika • műszaki szakoktató, választható szakirány:
informatikai óvodapedagógus • rekreációszervezés és egészségfejlesztés, választható szakirányok: egészségfejlesztő, rekreációszervező •
romanisztika [román nemzetiségi] • szlavisztika
[szlovák nemzetiségi] • szociálpedagógia • tanító • társadalmi tanulmányok • testnevelő-edző
MESTERKÉPZÉS
Nappali képzések
alkalmazott nyelvészet • andragógia • kisebbségpolitika • kulturális mediáció • tanári
[5 félév [andragógus tanár]] • tanári [5 félév
[egészségfejlesztés-tanár]] • tanári [5 félév
[ember és társadalom műveltségterületi tanár]]
• tanári [5 félév [ének-zene tanár]] • tanári
[5 félév [kollégiumi nevelőtanár]] • tanári [5
félév [könyvtárpedagógia-tanár]] • tanári [5
félév [minőségfejlesztés-tanár]] • tanári [5 félév
[multikulturális nevelés tanára]] • tanári [5 félév
[német- és nemzetiséginémet-tanár]] • tanári
[5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] • tanári [5 félév [román- és nemzetiségiromán-tanár]]
• tanári [5 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat francia
nyelven oktató tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat német nyelven oktató tanár]] • tanári [5
félév [szaktárgyat orosz nyelven oktató tanár]]
• tanári [5 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár]] • tanári [5 félév [tanulási- és pályatanácsadási-tanár]] • tanári [5 félév [technikatanár]] • tanári [5 félév [testnevelő tanár]] • tanári
[5 félév [vizuális- és környezetkultúra-tanár]]

Amire azonban a kar talán SZTE JGYPK évek óta mesza leginkább büszke, az a sze kiemelkedik a mezőnylegendásan jó oktató-hall- ből mind az oktatók és a
gató viszony, valamint az
egész tanévben színesen
KAPU A TUDÁSRA
pezsgő diákélet. Akik ide
felvételiznek, nemcsak maAz SZTE JGYPK Interaktív
gas szintű tudást, de olyan
Természeti Tudástára a szaodafigyelést is kapnak tabadidő hasznos eltöltése
mellett a tudományos ismenáraiktól, amilyet a középisretekhez való hozzáférést is
kolák közül sem mindegyik
biztosítja – bármely területképes felmutatni. – A JGYről érkező – látogatóinak. A
PK az egyik legtöbbfajta
kar Boldogasszony sugárúti
képzési lehetőséget nyújtó
épületének látogatói a tudáskapu
tárlatvezetőivel
kara az egyetemnek, ami
együtt kutatják, hogy mi leazért fontos, mert könyhet a tudomány szerepe élenyebben megtalálhatják a
tünk és környezetünk megszámukra megfelelő szakot
értésében, jobbításában.
azok a hallgatók is, akik a
Ezt a célt szolgálja a Tudástár a mintegy 10000 fajt
felvételit követően szerettartalmazó herbárium és
nének módosítani – emeli
az állattani gyűjteménye is,
ki Marsi István, a kar dékánamelyek immár a Magyar
ja. – A karon folyó munka
Kulturális Örökség részét
nagyszerűségét mi sem biképezik. Biológia, Fizika,
zonyítja jobban, mint hogy
Földrajz, Informatika, Kémia és Technika Tárával a
a HVG Diploma különszátudáskapu pedig széles
mában megjelent felmérébetekintést nyújt a termések szerint a pedagógusszettudományok világába.
képzésben akkreditált húsz
Mindemellett a kiállítási tér
intézmény rangsorában az
kulcsszava az interaktivitás,

hallgatók kiválóságát, mind
a piaci rangsort tekintve –
büszkélkedik.

ahol informatív oktatásra, játékos és szórakoztató részvételre, kreatív közreműködésre
nyílik lehetőség az információs
csomópontokon.
Az ide érkező látogatócsoportok igényük szerint választhatnak a különféle témakörök moduljaiból, ahol a szakavatott
előadók a természettudományok érdekes rejtélyeibe vezetik be őket. Azonban a „Próbáld
ki laboratórium” is izgalmas
elfoglaltságot jelenthet bármikor, hiszen itt szemléltető-bemutató
programokon
keresztül vezetik be a tudományos kísérletezés titkaiba
az érdeklődőket. A Múzeumok
vagy a Kutatók Éjszakájához
szintén csatlakozott az Interaktív Természeti Tudástár, így az
év kitüntetett napjain további
különleges kalandokban lehet
része a tudásra éhes hallgatóknak, sőt most már a kutató
hallgatók éjszakája programon
is részt vehetnek.

„AKI JUGYUS AKAR LENNI…”
Felsorolni sem könnyű azt a számtalan rendezvényt, amely a „jugyus” diákéletet színesíti, és amelybe a kar oktatói általában éppúgy bekapcsolódnak,
mint diákjaik...

Hagyományosnak tekinthető a gólyatábor, amely
rengeteg
vetélkedővel,
szórakozási lehetőséggel
és szakmai programmal
várja az újakat, a lampionos
est, ahol a különleges zene
mellett még különlegesebb
dekoráció fogadja a vendégeket, a gyertyafényes
vacsorával egybekötött gólyabál, a jelmezbálra épülő
Halloween-parti, és – hogy
a szakmai programokról se
feledkezzünk meg – évente
megrendezik az Országos
Közművelődési
Konferenciát és a Juhász Gyula

Azért jöttem Szegedre,
mert a közelben lakom, de
egyébként is szívesen választottam volna az SZTE-t, mert
nagyon sok jót hallottam
róla. Azért szeretem nagyon

Fábry Sándor, Antal Imre,
Rudolf Péter, Novák Péter
vagy Czeizel Endre, míg az
utóbbi egy háromnapos
kulturális, művészeti és játékos sportrendezvényt takar, ahol a legrátermettebb
hallgatót felruházzák a Csillagszemű Juhász kitüntető
címmel is.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az egyetlen
kar, amely már két saját klubot is működtet; a
Jugyu Klub, másik nevén a
Szabadidőközpont Kávézó
a Hattyas sori campusban
várja az egyetem hallgatóit
a legkülönbözőbb programokkal. A már hosszú ideje
működő Tamási Áron Klub
helyet biztosít minden
olyan rendezvény számára,
mely a hallgatók érdeklődésére számot tarthat, legyen az könyvbemutató,
diavetítés, előadás vagy
koncert. És – hogy teljes
legyen a kép – a felsorolásból
kihagyhatatlanok
a sportrendezvények: a
korcsolyaest, a fürdőparti,
valamint az aerobik és az
Napokat is. Az előbbi egy airsoft, amelyre a kar szinkizárólag a hallgatók által tén lehetőséget kínál.
szervezett konferencia, ahol
olyan személyiségek fordultak már meg, mint például
Vitray Tamás, Vujity Trvtko,
a Jugyut, mert színes és
pezsgő a kari élet, a tanárok nagyon segítőkészek,
nagyon sok mindenben
segítenek, sok a gyakorlat,
ami szerintem pozitívum,
ennek révén a jövőben el
lehet helyezkedni.
Tóth Fanni
JGYPK, andragógia III. évf.
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Részidős képzések
alkalmazott nyelvészet • andragógia • kisebbségpolitika • kulturális mediáció • tanári [2 félév
[andragógus tanár]] • tanári [2 félév [egészségfejlesztés-tanár]] • tanári [2 félév [ember és
társadalom műveltségterületi tanár]] • tanári [2
félév [ének-zene tanár]] • tanári [2 félév [kollégiumi nevelőtanár]] • tanári [2 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] • tanári [2 félév [minőségfejlesztés-tanár]] • tanári [2 félév [multikulturális
nevelés tanára]] • tanári [2 félév [német- és nemzetiséginémet-tanár]] • tanári [2 félév [nyelv- és
beszédfejlesztő tanár]] • tanári [2 félév [román- és
nemzetiségiromán-tanár]] • tanári [2 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató tanár]] • tanári [2
félév [szaktárgyat francia nyelven oktató tanár]] •
tanári [2 félév [szaktárgyat német nyelven oktató
tanár]] • tanári [2 félév [szaktárgyat orosz nyelven
oktató tanár]] • tanári [2 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár]] • tanári [2 félév [tanulási- és
pályatanácsadási-tanár]] • tanári [2 félév [technikatanár]] • tanári [2 félév [testnevelő tanár]] • tanári [2 félév [vizuális- és környezetkultúra-tanár]]
• tanári [3 félév [andragógus tanár]] • tanári [3
félév [egészségfejlesztés-tanár]] • tanári [3 félév
[ember és társadalom műveltségterületi tanár]] •
tanári [3 félév [ének-zene tanár]] • tanári [3 félév
[kollégiumi nevelőtanár]] • tanári [3 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] • tanári [3 félév [minőségfejlesztés-tanár]] • tanári [3 félév [multikulturális
nevelés tanára]] • tanári [3 félév [német- és nemzetiséginémet-tanár]] • tanári [3 félév [nyelv- és
beszédfejlesztő tanár]] • tanári [3 félév [román- és
nemzetiségiromán-tanár]] • tanári [3 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató tanár]] • tanári [3
félév [szaktárgyat francia nyelven oktató tanár]]
• tanári [3 félév [szaktárgyat német nyelven oktató tanár]] • tanári [3 félév [szaktárgyat orosz
nyelven oktató tanár]] • tanári [3 félév [szlovákés nemzetiségiszlovák-tanár]] • tanári [3 félév
[tanulási- és pályatanácsadási-tanár]] • tanári [3
félév [technikatanár]] • tanári [3 félév [testnevelő
tanár]] • tanári [3 félév [vizuális- és környezetkultúra-tanár]] • tanári [5 félév [andragógus tanár]] •
tanári [5 félév [egészségfejlesztés-tanár]] • tanári
[5 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] • tanári [5 félév [ének-zene tanár]] •
tanári [5 félév [kollégiumi nevelőtanár]] • tanári
[5 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] • tanári [5
félév [minőségfejlesztés-tanár]] • tanári [5 félév
[multikulturális nevelés tanára]] • tanári [5 félév
[német- és nemzetiséginémet-tanár]] • tanári [5
félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] • tanári [5
félév [román- és nemzetiségiromán-tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat francia nyelven
oktató tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat német
nyelven oktató tanár]] • tanári [5 félév [szaktárgyat orosz nyelven oktató tanár]] • tanári [5 félév
[szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár]] • tanári
[5 félév [tanulási- és pályatanácsadási-tanár]] •
tanári [5 félév [technikatanár]] • tanári [5 félév
[testnevelő tanár]] • tanári [5 félév [vizuális- és
környezetkultúra-tanár]]
Szakirányú továbbképzések:
általános informatikus • animátor • egészségfejlesztő
kisebbségkoordinátor • egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő •
egészségfejlesztő mentálhigiéné • egészségfejlesztő
mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő •
gyakorlatvezető mentortanár • hatékony idegennyelvi
kommunikációs stratégiák • ifjúsági tanulmányok
• környezeti nevelő • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga • lakberendezés, stílus és design
• multimédia informatikus • stíluskommunikátor •
társművészetek pedagógusa • wellness-tanácsadó
Az SZTE JGYPK nyílt napja:
2013. november 29. (péntek) 11 óra
SZTE JGYPK Díszterem (Boldogasszony sgt. 6.)
Felvételi tájékoztatás:
Tel.: +36 62 546-051 • Fax: +36 62 420-953
A felvételivel kapcsolatos további információk
kérhetők: info@jgypk.u-szeged.hu
A mesterképzésekkel kapcsolatos további információk kérhetők: infoma@jgypk.u-szeged.hu
A szakképzésekkel kapcsolatos további információk
kérhetők: SZTE JGYPK Szakképzési és Távoktatási Központ: 62/546-248, szakint@jgypk.u-szeged.hu
Honlap: www.jgypk.hu
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A JÖVŐ AGRÁRSZAKEMBEREINEK
EMBERI LÉPTÉKŰ KÉPZÉSE

A Mezőgazdasági Kar

Az SZTE Mezőgazdasági Kar szakjai az ország minden részéből vonzanak
hallgatókat a hódmezővásárhelyi intézménybe. Félévszázados felsőoktatási
hagyományokkal, gyakorlatorientált képzéssel és a széles körű nemzetközi
kapcsolatrendszerből adódó lehetőségekkel várják a diákokat.

Mezőgazdasági Karon
induló képzések a
2014/2015-ös tanévben:
Alapképzési szakok:
nappali és levelező tagozat:
Mezőgazdasági mérnöki BSc (képzés
specializációi: agrárgazdasági és
logisztikai, kertészeti és növényvédelmi, mezőgazdasági környezetvédelmi,
mezőgazdasági vállalkozói, társállattenyésztői),
Vadgazda mérnöki BSc
Felsőoktatási szakképzések:
nappali és levelező tagozat:
Állattenyésztő mérnök felsőoktatási
szakképzés (képzés szakirányai:
Baromfitenyésztő mérnök-asszisztens,
Ménesgazda mérnök-asszisztens,
Sertéstenyésztő mérnök-asszisztens,
Szarvasmarha-tenyésztő mérnökasszisztens)
Kertészmérnök felsőoktatásai
szakképzés
Környezetgazdálkodási agrármérnök
felsőoktatási szakképzés (képzés
szakiránya: környezetgazdálkodási
agrármérnök-asszisztens)
Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási
szakképzés (képzés specializációi:
Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó mérnökasszisztens, Mezőgazdasági mérnökasszisztens, Ökológiai gazdálkodó
mérnökasszisztens)
Felvételi ügyekben illetékes:
Antalicz Zoltánné osztályvezető
(Tanulmányi Osztály)
to@mgk.u-szeged.hu
Tel.: 62/532-990,
Fax: 62/532-991
Az SZTE MGK nyílt napjai:
2013. november 29. (péntek) 11.00 óra
2014. január 24. (péntek) 11.00 óra
2014. február 21. (péntek) 11.00 óra
SZTE MGK (Hódmezővásárhely,
Andrássy út. 15.)
Honlap: www.mgk.u-szeged.hu

– Az agrárágazat szinte folyamatos átalakuláson megy át, de
az itt végzett mezőgazdasági
szakemberek a termelésben és
a kapcsolódó területeken rendre megtalálják boldogulásukat
– mondja Horváth József dékán.
Viszont nem csak az agrárképzés lehet vonzó. – A gazdaság
átalakul, az állami erdők egy
része magánkézbe kerül, illetve
a földterületeket vadásztársaságok hasznosítják, így az országban mindenütt nagy szükség
van szakemberekre a vadgazdálkodás területén is – teszi hoz-

zá. A kar képzései iránt növekvő
érdeklődésnek is köszönhető,
hogy 2013-ban az előző évihez
képest közel 10 százalékkal
több hallgatót vettek fel. A hatósági nyilvántartásba vétellel a
kar készen áll a mezőgazdasági
mérnök alapszak angol nyelven
történő indítására is. A hallgatók
tanulmányaikat egy kellemes, a
kollégiummal egy egységet
alkotó parkos campusban folytathatják. Külföldi egyetemeken, illetve farmgyakorlatok
keretében nemzetközi tapasztalatszerzésre is van lehetőségük,

de a karon ingyen tanulhatnak
idegen nyelveket, is és nyelvvizsgázni is helyben lehet. A kollégiumba minden jelentkezőt
fel tudnak venni.
A végzettek között az agrárszakma és a közélet számos jelentős
képviselője található, többek
között vállalatvezetők, banktisztviselők, köz- és szakigazgatási
szakemberek és egyetemi oktatók-kutatók is. A dékán mindenkinek ajánlja, hogy a Mezőgazdasági Karon tanuljon, aki jól érzi
magát vidéken és a természetben, szereti a növényeket, állatokat, és elhivatottságot érez egy
olyan szép szakma elsajátítására,
amelyre a jövőben is biztosan
szükség lesz. Aki már diplomás,
szakirányú továbbképzési szakjaikból választhat. Felnőttképzési rendszerük számos területen
kínál rövidebb tanfolyamokat is
gazdálkodók és gyakorló szakemberek számára.

KULCSKÉRDÉS A GYAKORLATIAS KÉPZÉS
A Hódmezővásárhelyen 1896
óta folytatott, és 1961-től felsőfokú keretek között megvalósuló agrárképzés nem csupán
kiemelkedő szakmai színvonala
miatt figyelemreméltó. A hallgatók többek között a fakultás
tangazdaságában teljesítik a tanulmányokhoz tartozó kötelező
hetes gyakorlataikat, majd a hetedik félévben akkreditált gyakorlati helyeken szerzik meg azt
a mérnöki gyakorlatot, ami valódi rutint biztosít a pálya megkezdéséhez. A diákok így megtapasztalhatják, hogyan működik
üzemi körülmények között az,
amit elméletben megtanultak.
A kis létszámú hallgatói csoportok kialakítása családias légkört
és a hagyományosan közvetlen
oktató-hallgató kapcsolat kialakítását teszik lehetővé. Számos
kari rendezvényt tartanak a tanév folyamán, például gólyabál,

ballagás és sárgulási ünnepség,
kari sportnap. Az MGK minden
ősszel színes programokkal várja
az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján, valamint a Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából megrendezett
fiatal kutatók konferenciáján. Tavasszal nemzetközi tudományos
konferenciát szerveznek, amelyre plenáris előadó érkezett már
Japánból, Jordániából, Izlandról,
Finnországból,
Olaszországból,
Portugáliából, Lengyelországból,
Macedóniából. 2006 óta tudományos folyóiratuk is van, amely 2012től „Review on Agriculture and
Rural Development” címmel, nemzetközi tudományos tanács közreműködésével angol nyelven jelenik
meg. A brit QS Ranking legfrissebb
világegyetemi rangsorában a SZTE
agrárképzését a rendkívül előkelő
151-200. helyre sorolta, ami az ország agrárképzőhelyei körében az
első helyezést jelenti.

Számomra egyértelmű volt
már a középiskolában, hogy
az MGK-n biztosan szép jövő
vár rám. Sok jót hallottam
ismerősöktől, de most, hogy
hallgatója lehetek ennek a
karnak, én is sok maradandó élményt továbbíthatok
érettségizős barátaimnak. Az
órákon tanultakat az otthoni
családi gazdaságban bátran
kamatoztathatom. Szuper külföldi lehetőségek, gyakorlatias
oktatás és nem utolsósorban a
családias légkör, amit nagyon
szeretek. Ez elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy kiváló a
tanár-diák kapcsolat.
Juhász Anna
MGK, mezőgazdasági mérnök
II. évfolyam

MÉRNÖKI SZEMLÉLET ÉS INNOVATIVITÁS
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A Mérnöki Kar
A Mérnöki Kar a dél-alföldi régió legjelentősebb mérnökképző intézménye.
A mérnöki képzés széles spektrumát kínálja, ahol gyakorlatorientált és piacképes tudás szerezhető.
Az 50 éves oktatási, kutatás-fejlesztési gyakorlattal
rendelkező Mérnöki Kar
felkészült oktatókkal és kutatókkal, valamint széles
ismertséggel és elismertséggel rendelkezik. Az alap- és
mesterképzési programjai
keretében megvalósítja a
magas szintű elméleti megalapozottságot és az ipari
kapcsolatokon is alapuló
gyakorlatorientált képzést.
– A kar az Élelmiszeripari Főiskolától a Mérnöki Karig történelme során sokat változott,
de az alapfilozófiája változatlan maradt. Szent-Györgyi
Albert Nobel-díjas tudós,
a szegedi egyetem egykori rektorának bölcsességét
idézve: „Olyan lesz a jövő,
mint amilyen a ma iskolája”.

Az ismerőseimtől sokat
hallottam, hogy nagyon
jó egyetem az SZTE, sok
lehetőséget ad az intézmény,
pezsgő a diákélet, Szeged
igazi egyetemváros. Azért
választottam a Mérnöki Kart,
mert élelmiszer-mérnöki
szakra akartam jönni, és szerintem Szeged az az egyetem
az országban, ahonnan a
legképzettebb mérnöki hallgatók kerülnek ki, s biztosan
tudnak jó munkát találni. A
tantárgyak nagyon nehezek,
de a tanárok segítőkészek.
Tóth Balázs
MK, élelmiszermérnök I. évf.

Az MK-n induló képzések a
2014/2015-ös tanévben:

Az iskolát azonban nem a falak, hanem a benne élő szellemiség hozza létre. Célunk,
hogy a mértékadó színvonalú képzési és egyéb szolgáltatásainknak köszönhetően
a nálunk tanuló hallgatók
részesei legyenek annak a
szellemiségnek, amely az
elmúlt ötven esztendőben
honosodott meg karunkon
– mondja Keszthelyi-Szabó
Gábor professzor, a Mérnöki
Kar dékánja.
Magas színvonalú és jól
felszerelt laborokkal, műhelycsarnokkal és eszközrendszerrel rendelkezik a
kar, amely jó alapot biztosít
a gyakorlatorientált tudás
megszerzéséhez. Az MK-n
hat egyetemi alapszak és
három mesterszak indul je-

lenleg. A piaci igényeknek
megfelelően a műszaki képzésekkel fokozatosan bővül
az intézmény profilja.
A kar vezetője kiemeli, hogy
a jövő szakemberei ebben
az inspiráló közegben válnak széles látókörűvé, sokoldalúan művelt, értéket
megőrző és értéket teremtő
értelmiségivé. A Mérnöki
Karon a BSc-s képzés elvégzésével is piacképes diplomát lehet szerezni, amely
tovább bővíthető mesterképzéseiken. Amennyiben
valaki munka mellett szeretne tanulni, lehetőség nyílik
rá állami ösztöndíjas formában is, a levelező tagozaton.
Aki már diplomás, tovább
képezheti magát szakirányú
továbbképzési szakjaikon.

Alapképzési szakok (BSc):
Gépészmérnök,
Műszaki menedzser,
Élelmiszermérnök,
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök,
Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök,
Informatikus és szakigazgatási
agrármérnök.
Mesterképzési szakok (MSc):
Élelmiszermérnök,
Vidékfejlesztési agrármérnök,
Műszaki menedzser.
Felsőoktatási szakképzések:
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök-asszisztens,
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
gépészmérnök-asszisztens,
Élelmiszermérnök-asszisztens.
Felvételi ügyekben illetékes:
MK Oktatásszervezési Ügyek Titkársága
62/546-012, 62/546-000
mk-to@mk.u-szeged.hu
Az SZTE MK nyílt napjai:
2013. december 4. (szerda) 10.00 óra
2014. január 14. (kedd) 10.00 óra
2014. január 25. (szombat) 10.00 óra
SZTE Mérnöki Kar „A” épület
6724 Szeged, Mars tér 7.
I. előadóterem
Honlap: www.mk.u-szeged.hu

A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁK, INNOVATIVITÁS
A Mérnöki Kar folyamatosan
fejlődik, megújul. Igyekszik
a jelen kor kihívásaira innovatív módon válaszolni,
és a legújabb ismereteket
felhasználni úgy, hogy közben az elmúlt fél évszázad
tapasztalataira épít. A kar
közelmúltban átadott új oktatási épülete a legmodernebb technológiák alkalmazásával készült. Többek közt
geotermikus fűtési és hűtési
rendszere, száz méter mély
hőszivattyúja szolgáltat a

diákok számára gyakorlatban
is tanulmányozható példát.
A legmodernebbnek számító
LED-világítást kiegészíti a saját
mini szolárrendszer, így a napelemes technológiát is saját oktatási épületükben ismerhetik
meg a hallgatók. Az itt kialakított gyakorlati oktatótermek,
laboratóriumok pedig a legkorszerűbb berendezésekkel felszereltek. Az iskola falai között
megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteket a hallgatók
a 12 hétig tartó üzemi gyakor-

latokon tovább mélyítik, és piacképes tudásra tesznek szert.
Mindazok jelentkezését várja a
Mérnöki Kar, akik úgy gondolják, hogy a harmadik évezred
küszöbén mérnöki tudományokat szeretnének tanulni.
Olyan fiatalokra számítanak,
akiket érdekelnek azok a tudományszegmensek, melyek a
gépész-, az élelmiszer-mérnöki, a műszaki-, a gazdasági és
vidékfejlesztési tudományok
egyes területein nyújtanak magas színvonalú ismereteket és
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A Szegedi Tudományegyetemen 2013-ban
indult osztatlan tanár
szakok listája:
angol nyelv és kultúra tanára - biológiatanár (egészségtan)
angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár
angol nyelv és kultúra tanára - német
nyelv és kultúra tanára
angol nyelv és kultúra tanára - spanyol
nyelv és kultúra tanára
angol nyelv és kultúra tanára - szlovák
és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra
tanára
angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára
biológiatanár (egészségtan) - földrajztanár
biológiatanár (egészségtan) - kémiatanár
biológiatanár (egészségtan) - matematikatanár
biológiatanár (egészségtan) - média-,
mozgókép és kommunikációtanár
biológiatanár (egészségtan) - orosz
nyelv és kultúra tanára
biológiatanár (egészségtan) - rajz- és
vizuáliskultúra-tanár
biológiatanár (egészségtan) - természetismeret-környezettan tanár
ének-zene tanár; média - mozgókép és
kommunikációtanár
fizikatanár
(természettudományos
gyakorlatok) - matematikatanár
fizikatanár
(természettudományos
gyakorlatok) - szerb és nemzetiségi
szerb nyelv és kultúra tanára
földrajztanár - ének-zene tanár
földrajztanár - latin nyelv és kultúra
tanára
földrajztanár - matematikatanár
földrajztanár - német és nemzetiségi
német nyelv és kultúra tanára
földrajztanár - német nyelv és kultúra
tanára
földrajztanár - természetismeret-környezettan tanár
földrajztanár - testnevelő tanár
földrajztanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
informatikatanár - matematikatanár
kémiatanár - matematikatanár
kémiatanár - természetismeret-környezettan tanár
magyartanár - média-, mozgókép és
kommunikációtanár
magyartanár - német és nemzetiségi
német nyelv és kultúra tanára
magyartanár - német nyelv és kultúra
tanára

KÉT SZAKKAL A PEDAGÓGUSPÁLYÁRA
Az SZTE Tanárképző Központ
A 2013 őszétől érvényes új felsőoktatási rendszer szerint érettségivel a
zsebben kétszakos tanárképzésre jelentkezhetnek a pálya iránt érdeklődők.

2013 szeptemberétől lét- gedi Tudományegyetemen vevő karok, intézmények
rejött egy új tanárképzési folyó tanárképzés szervezé- munkájának összefogása,
forma, az osztatlan ta- se, a tanárképzésben részt koordinálása.
nárképzés, mellyel a tanárképzés újra kétszakos;
A TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ KAROK
és már az érettségi után
tanár szakokra lehet jelentA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN
kezni. Az általános iskolai
• Bölcsészettudományi Kar
• Zeneművészeti Kar
tanárnak készülőknek 4+1,
• Juhász Gyula Pedagógus- Bővebb információ a www.ua középiskolai tanárnak
képző Kar
szeged.hu/tanarkepzes oldalon,
készülőknek 5+1 évet kell
• Természettudományi és In- illetve a karok honlapjain találmajd tanulniuk, a +1 év a
formatikai Kar
ható.
szakmai gyakorlatot jelöli.
A Szegedi TudományegyeA TANÁRKÉPZÉS FORMÁI
tem is ennek megfelelően
A tanárképzésnek a közokta- formája van:
hangolta át képzési struktásban való alkalmazhatóság • Közismereti tanárképzés
túráját.
szerint, a köznevelés intéz- • Művészeti tanárképzés
Az SZTE Tanárképző Közményrendszerének megfe- • Szakmai tanárképzés
pont (TKK) feladata a Szelelően alapvetően három
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PÁLYAALKALMASSÁGI
VIZSGA
Az osztatlan (közismereti,
művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek
pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a
felvételi eljárás keretében.
Ha valaki egynél több ilyen
képzésre is jelentkezett,
elég egyetlen alkalmassági vizsgán részt vennie,
abban az intézményben,
amely a jelentkezési sorrendjében előbb szerepel. képzés esetében külön-kü- jelentkezési helyre is, azaz
Vagyis nem kell minden lön alkalmassági vizsgán a többi intézmény is ezt az
megjelölt osztatlan tanár- részt venni, mivel az egyes eredményt fogadja el.

intézmények
elfogadják
egymás vizsgaeredményeit. A megszerzett minősítés
„tovább öröklődik” a többi
ezt a szakot választottam,
mert kisgyermekkorom óta
szerelmese vagyok a magyar nyelvnek, a magyar
irodalomnak, és ehhez a
Ezzel a képzéssel a későbbiek kommunikáció mint olyan
során nagyobb esélyem van
elválaszthatatlan dolog.
a munkaerőpiacon való elBalogh Ramóna
helyezkedésre, és szerintem a TKK, magyar-, média-,
kommunikáció bármely mun- mozgókép- és kommunikaterületen kifizetődő. Azért
kációtanár I. évfolyam

A vizsga végeredménye
háromféle lehet: „alkalmas”,
„nem alkalmas” vagy „nem
jelent meg”. A felvétel feltétele, hogy a vizsgázó „alkalmas” minősítést szerezzen.
A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölttel való
személyes találkozás során
a tanárképzésre jelentkező
pályaképéről,
személyes
motivációiról, habitusáról,
kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

magyartanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár
magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
matematikatanár - orosz nyelv és
kultúra tanára
matematikatanár - természetismeret-környezettan tanár
média-, mozgókép és kommunikációtanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár
német és nemzetiségi német nyelv és
kultúra tanára - természetismeret-környezettan tanár
német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára
testnevelő tanár - média-, mozgókép
és kommunikációtanár
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára - erkölcstan- és
etikatanár
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára - média-, mozgókép
és kommunikációtanár
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára - rajz- és vizuáliskultúra-tanár
zenetanár - fagott-tanár
zenetanár - furulyatanár
zenetanár - fuvolatanár
zenetanár - gitártanár
zenetanár - gordonkatanár
zenetanár - gordontanár
zenetanár - hárfatanár
zenetanár - harsonatanár
zenetanár - hegedűtanár
zenetanár - klarinéttanár
zenetanár - magánénektanár
zenetanár - orgonatanár
zenetanár - trombitatanár
zenetanár - tubatanár
zenetanár - ütőhangszertanár
zenetanár - zongoratanár
Várhatóan ezek a szakpárok 2014-ben
is indulni fognak, az aktuális listát
a 2014-es Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatóban lehet megtalálni.
Figyelem! A Szegedi Tudományegyetem tanár szakjai iránt érdeklődők a www.felvi.hu oldalon az
SZTE TKK oldalánál találják meg
a tanár szakokkal kapcsolatos
információkat.
Elérhetőség:
SZTE Rektori Hivatal Tanárképző Központ
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 2. emelet
tel: +36 62 544-014
fax: +36 62 546-371
e-mail: tkk@rekt.szte.hu
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A SZAKMAI SZÍNVONAL A FŐ VONZERŐ
Természettudományi és Informatikai Kar
A TTIK a Szegedi Tudományegyetem legnagyobb kara, az itt tanuló mintegy
hétezer hallgató az összes szegedi egyetemista közel negyede.

A HALLGATÓK IS
KUTATNAK

Az TTIK-n induló képzések
a 2014/2015-ös tanévben:
Alapképzési szakok (BSc)
nappali és levelező tagozaton
(természettudományi, informatikai és
műszaki képzési terület):
Anyagmérnöki,
Biológia,
Biomérnöki,
Fizika,
Földrajz,
Földtudományi,
Gazdaságinformatikus,
Kémia,
Környezettan,
Környezetmérnöki,
Matematika,
Mérnökinformatikus,
Molekuláris bionika,
Programtervező informatikus.
Osztatlan kétszakos tanárképzés
nappali tagozaton (pl. biológia-földrajz, biológia-kémia, fizika-matematika,
informatika-matematika stb.). További
információk az SZTE Tanárképző
Központ oldalain.
Mesterszakok (Msc)
nappali és levelező tagozaton
(természettudományi, informatikai és
műszaki képzési terület):
Alkalmazott matematikus,
Biológus,
Csillagász,
Fizikus,
Földtudomány,
Gazdaságinformatikus (csak nappali),
Geográfus,
Környezetmérnök,
Környezettudomány,
Matematikus,
Mérnökinformatikus,
Programtervező informatikus,
Vegyész

Az SZTE TTIK képzései iránt
hatalmas az érdeklődés,
hiszen az itt szerzett diploma idehaza és külföldön
is rendkívül értékesnek
számít. Az idei tanévben a
kar három képzési területét (természettudományi,
informatikai és műszaki)
együtt nézve a legtöbb első
helyes jelentkező (3673 fő)
a TTIK-n volt a szegedi egyetemen. Hogy miért jönnek
ide? – kérdezi Hernádi Klára,
a kar dékánja. – Mi magunk
is szoktunk felmérést készíteni a gólyák körében. Arra
számítottunk, hogy a szülők
befolyása, esetleg a tanárok
véleménye alapján döntenek, de számunkra rendkívül hízelgő módon legtöbben a szakmai színvonalat
jelölik meg első számú okként – árulja el.
Napjainkban a Szegedi Tudományegyetem a vidék
legnépszerűbb egyeteme,
melynek legnagyobb egysége a Természettudományi
és Informatikai Kar. A brit QS
cég a világ legjobb 501-550
egyeteme közé, a magyar
egyetemek közül a legelőrébb helyezte az SZTE-t friss
rangsorában, melynek természettudományos kategóriájában a szegedi képzés
2012-ben a 333. helyen állt.
A 14 alapszakon folyó képzés hat, önálló oktató- és
kutatóintézetnek
tekinthető
tanszékcsoporton
(Biológus, Fizikus, Földrajzi
és Földtani, Informatikai,
Kémiai, Matematikai), valamint a Műszaki és Anyagtudományi Intézetben és a
„virtuálisan” létező Környe-

zettudományi Intézetben
zajlik. A képzésekkel, valamint a tanszékcsoportokon
folyó kutatásokkal kapcsolatban részletes információkat kínálnak a www.ttik.hu
honlapon.
A TTIK műhelyeiben folyó
kutatásokban a hallgatók
is részt vesznek, oktatóik
igyekeznek őket minél aktívabban bevonni a munkába. Ennek eredményeként
a Természettudományi és
Informatikai Kar hallgatói
2011-ben 58, 2013-ban 57
dobogós helyezést szereztek meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A legtehetségesebb

2007-ben kezdtem el az
egyetemet, azért pont
Szegeden, mert nagyon
jó híre van, illetve nagyon
dicsérik az oktatást. Jó a
fiatal társasági élet. Csak
pozitív tapasztalataim

kutatójelöltek hét doktori iskola képzései közül választhatnak. 2009-ben a mestertanár aranyérmek számát
tekintve az SZTE kiemelkedett a hazai egyetemek közül; a 9 szegedi éremből 5 a
TTIK-ra került. 2011-ben hasonlóan szép teljesítményt
ért el az egyetem és a kar:
10 szegedi mestertanár aranyéremből ismét öt jutott a
Természettudományi és Informatika Karra.
A TTIK 57 professzora közül
tizenketten az MTA tagjai,
többen részesültek Széchenyi-díjban, a 278 fős oktatói
gárdából 240-en rendelkeznek tudományos fokozattal.
A minőségi oktatásnak is
köszönhető, hogy a végzettek közel nyolcvan százaléka tanult szakmájában
helyezkedik el.

vannak, sok emberrel lehet
megismerkedni, nagyon kellemes csalódás volt az azóta
eltöltött pár év. Az oktatás és
a kutatás is világszínvonalú
a TTIK-n, olyan ismeretekkel
vérteznek fel bennünket,
melyek birtokában jó eséllyel
indulunk a munkaerőpiacon.
Horváth Tamara
TTIK, biológia MSC
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KUTATÁSOK:
ÉLVONALBAN A TTIK
Az SZTE TTIK az ország
legmagasabb szintű tudományos műhelyeinek ad
helyet, amelyek számos területen, nemzetközi szinten
is jelentős eredményeket
mutatnak fel. A kar a hazai
élvonalban van a tudományos publikációk és a kutatás-fejlesztési eredmények
tekintetében is. Az itt zajló,
magas színvonalú alap- és
alkalmazott kutatások jelentős mértékben járultak
hozzá ahhoz, hogy az SZTE
2010-ben kutatóegyetemi,
2013-ban kiemelt egyetemi
státuszba került.

Az egyetem és a kar szempontjából is kiemelkedő
jelentőségű a Szegeden
megvalósuló
ELI-projekt
(népszerű nevén a „szuperlézer”), amely közel kétszáz
kutató és ugyanennyi kisegítő szakember számára
teremt majd munkahelyet.
A lézerközpont megépítéséből eredő lehetőségeket a fizikusok mellett az
anyagtudomány, a biológia, az orvostudomány és
az informatika képviselői
is kamatoztathatják majd.
Szintén lézerekkel végzett,

fizikai és környezettudományi kutatásokat folytathat
a 2013-ban létesült MTASZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport.
A TTIK-n kiemelkedő eredmények születnek a nanotechnológia alkalmazásai
területén is; a Kémiai Tanszékcsoport
kutatóinak
tevékenysége a közelmúltban egy akadémiai kutatócsoport-alapítást és egy
győztes MTA Lendület-pályázatot is eredményezett. Akadémikusok és
kiemelkedő fiatal kutatók
fémjelzik az Informatikai
és a Matematikai Tanszékcsoportokon folyó munkát; előbbi intézetben a

mesterséges intelligencia,
utóbbiban az analízis és
a sztochasztika területén
kapott folytatólagos támogatást egy-egy MTA-SZTE
kutatócsoport. Az utóbbival
szorosan együttműködve
végzi munkáját egy EU-s
támogatással (ERC Grant)
létrehozott kutatócsoport
is, melynek tagjai járványok
terjedésének modellezésével foglalkoznak.
A sokrétű biológiai vizsgálatok közül feltétlenül
ki kell emelni az agykérgi
neuronhálózatokkal, vala-

mint a kromatinszerkezet
és a génműködés vizsgálatával foglalkozó kutatásokat – ezen a két területen
szintén MTA-SZTE közös
kutatócsoportok végeznek
magas szintű tudományos
munkát. Kiemelkedőek a
biotechnológiai kutatások
is, melyek keretében többek
között megújuló energiahordozókkal kapcsolatos
fejlesztéseken is dolgoznak
a szakemberek.
A megújuló energiaforrások
kérdése a Földrajzi és Földtani Tanszékcsoporton is a
kutatások középpontjában
áll; emellett geoinformatikai, geológiai, éghajlattani,
valamint gazdaság- és társadalom-földrajzi kutatások
is színesítik a tudományos
palettát.
A karon kiemelt fontosságúak az ipari kutatások is, melyek elsődleges helyszíne
– egyes tanszéki laboratóriumok mellett – a Műszaki
és Anyagtudományi Intézet:
itt járműipari, anyagtudományi és az innovációmenedzsment témakörében
zajló kutatásokba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.

Tanári mesterszakok
Biológiatanár,
Fizikatanár,
Földrajztanár,
Kémiatanár,
Környezettan-tanár,
Informatikatanár,
Matematikatanár.
Felvételi ügyekben illetékes:
TTIK Tanulmányi Osztály
62/546-748, 62/544-234,
62/544-507
ttkto@sci.u-szeged.hu
Az SZTE TTIK Nyílt Napja:
2013. december 6. (péntek, 9-14 óra,
központi előadás: 11 óra)
SZTE TIK Kongresszusi terem
(Szeged, Ady tér 10.)
Infóhét:
2014. február 10-14.
(a helyszínt később jelölik meg)
Honlap: www.ttik.hu/

ÉRTÉKES DIPLOMÁK, KÖZVETLEN VISZONY
A TTIK-n a hallgatók és az
oktatók legendásan jó viszonyban vannak. Hernádi
Klára elmondása szerint ez
elsősorban annak köszönhető, hogy „emberekként”,
ifjú kollégákként kezelik a
diákokat. A professzor aszszony hangsúlyozza: fontos
szerepet kap náluk a gyakorlati oktatás. A kiemelten
magas óraszámú gyakorlati
képzések során szerzett tapasztalatok ahhoz is hozzájárulnak, hogy a hallgatók sikeresen helytálljanak külső
partnercégeknél. Nemcsak

informatikai, de biológiai és
kémiai területen is több céggel
kötöttek megállapodást, ami
alapján a hallgatók náluk végzik gyakorlatukat, illetve készítik diplomamunkájukat. – El
kell mondani, hogy nem könynyű nálunk végezni, keményen
meg kell dolgozni az itteni papírért. Ugyanakkor még a válság ellenére is nagyon jók az
elhelyezkedési esélyek a szegedi diplomával, amely az EU
által preferált, tehát külföldön
is jó eséllyel lehet munkához
jutni vele – ajánlja az érdeklődő fiatalok figyelmébe.
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SZÁMOS LEHETŐSÉG A TANULÁSRA ÉS MUNKÁRA
A Zeneművészeti Kar
A Zeneművészeti Karon a zeneművészeti képzés a hét tanszék (Zongora,
Vonós, Fafúvós, Rézfúvós, Magánének, Kamarazene és Zeneelmélet Tanszék) együttműködésének eredményeként valósul meg.

A ZMK 2014/2015-ös tanévben induló képzései:
Az Előadó-művészet alapképzési
szak klasszikus szakirányai
(nappali tagozat):
• zongora, orgona, csembaló, hárfa,
hegedű, mélyhegedű, gordonka,
gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, furulya, kürt, trombita,
harsona, tuba, ütőhangszer, ének.
A Klasszikus énekművész mesterképzési szak szakirányai
(nappali tagozat):
• operaének, oratórium- és dalének
A Klasszikus hangszerművész
mesterképzés szak szakirányai
(nappali tagozat):
• zongora, hegedű, gordonka, gitár
A Tanári mesterképzés szak
szakirányai:
• zongora, csembaló, orgona, hárfa,
hegedű, mélyhegedű, gordonka,
gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, furulya, kürt, trombita,
harsona, tuba, ütőhangszer, ének
Az Osztatlan tanári zenetanár szak
szakirányai:
• zongora, orgona, csembaló, hárfa,
hegedű, mélyhegedű, gordonka,
gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, furulya, kürt, trombita,
harsona, tuba, ütőhangszer, ének.
Szakirányú továbbképzési szakok:
• klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus hegedű, klasszikus
gitár, klasszikus furulya, klasszikus
gordon, klasszikus harsona,
klasszikus trombita, klasszikus kürt,
klasszikus tuba
Képzési felelősök elérhetősége:
62/544-603
office@music.u-szeged.hu
Az SZTE ZMK nyílt napja:
2013. november 21. (csütörtök) 9-17 óra,
SZTE ZMK (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.)
Honlap: www.music.u-szeged.hu

Alapképzésben
jelenleg
20, művészeti mesterképzésben 6, tanári mesterképzésben 18, osztatlan
tanári képzésen 20 szakirányon folyik oktatás. – Ami
a jelentkezést illeti, eléggé
exponált az első, esetleg
második helyen való jelentkezés karunkra. A magyar zenei felsőoktatásban
többen a Zeneakadémiát
célozzák meg, de nagyon
sokan hozzánk is jönnek,
még mindig többen vannak első helyes jelentkezők,
mint ahányat fel tudunk
venni. Mivel a bolognai
rendszer a zenei felsőoktatáshoz is kapcsolódott, az
alapképzési szakok valamennyi szakirányára tudnak jönni a hallgatók, ez az
előadó-művészet szakon
húszat jelent; az alkotóművészet és muzikológia szakon a jelentkezők számának függvényében indítjuk
el a szakirányokat. Ami viszonylag új, hogy van saját

művészi MA-szakirányunk,
idén a negyedik évfolyamot
indítottuk. Ez a bachelorra
épített négy féléves hangszer- és énekművész master, hat szakirányon. Az idei
tanévben először indítjuk
osztatlan 10 féléves zenetanár képzéseinket. A Zeneművészeti Karon szerzett
képesítések biztos állást jelentenek. A hallgatók szempontjából fontos a pályán
való elhelyezkedés, és azt

el lehet mondani, hogy akik
nálunk végeznek, most is
szinte közel 100 százalékosan találnak munkát – tájékoztat Tóth Péter dékán.

VÁROSI ZENEBONA
Szeged kitüntetettnek érezheti magát, mert a Zeneművészeti Kar hallgatóinak
fellépései egymást követik
a városban. Az intézmény
életében kiemelkedő szerepe van a hangversenyeknek, versenyeknek és zenei
előadóesteknek. Az Őszi
Kulturális Fesztivál programjai között mindig is előkelő
számban találhatunk komolyzenei koncerteket, de
a téli időszakban a Katolikus
Ház mellett a Millenniumi
kávéházban is gyakori fellépők a ZMK-s hallgatók.
Ezek mellett fontos kiemelni
a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált, a kétévente megrendezett Bartók Béla Nemzetközi
Zongoraversenyt,

melyet hatodik alkalommal
2014-ben tartanak meg, az Országos és Nemzetközi Simándy
József Énekversenyt, a Nyári
Művészeti Akadémia és Mesterkurzust, valamint az alap- és
középfokon oktató zenepedagógusok és művésztanárok
komplex továbbképzését és az
Orgonás Találkozót.
A Zeneakadémia után a szegedi intézmény az ország második legnépszerűbb felsőfokú
zenei képzést biztosító helye.
A tanári kar neves oktatói szakmájukban elismert zenészek
itthon és külföldön egyaránt;
szóló- és kamaraművészek, a
Szegedi Szimfonikus Zenekar
tagjai vagy a Magyar Állami
Operaház és a Szegedi Nemzeti
Színház énekesei.

Azért jöttem erre a szakra,
mert itt olyan tanárok tanítanak, akiket nagyra tartok.
Maga a szak a tanszékvezető,
Temesi Mária tanárnő miatt
vonzó, hiszen sok lehetőséget
kínál arra, hogy elsősként
operában szerepelhessek, ez
pedig kezdőként hatalmas lehetőség és megtiszteltetés. A
ZMK-n a tanár-diák kapcsolat nagyon szoros, hiszen ez a
pálya nagyon tanárfüggő. Én
itt megtaláltam Andrejcsik
István operaénekes személyében azt a mestert, akivel
a legtöbbet tudtam eddig
fejlődni.
Major Attila
ZMK, magánének I. évfolyam
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tudott helyezkedni, és csak
50-249%
10 százalék jelezte, hogy
250-999%
14%
nem talált még munkahe1000 fő vagy afelett
lyet. A nappali tagozaton
végzettek mutatói az előzővel közel megegyeznek: 38
Mennyire
26%elégedett munkája szakmai részével?
százalék azonnal, 1 hónaMennyire elégedett munkája szakmai részével?
pon belül, 53 százalék némi
keresés után sikeresen elheMennyire elégedett munkája szakmai részével?
Összességében mennyire elégedett munkapiaci helyzetével?
lyezkedett, míg valamivel
kevesebb mint tizedük még
1-egyáltalán nem
2
3
4
5
6
7-teljes mértékben
4%
nem talált munkát.
4%
13%
Azok
közül, akik nem azonnagyon
elégedetlen
29%
13%
9%
21%
24%
21%
4%
nagyon
elégedetlen 10%nal (1 hónapnál rövidebb
elégedetlen
idő alatt), hanem keresés
13%
elégedetlen
nagyon
elégedetlen
29%
elégedett
után
találtak munkát, 47
elégedett
százaléknak
elégedetlen
nagyon
elégedett 1-3 hónap, további 26 százaléknak 4-6
nagyon elégedett elégedett
ével? (N=2541)
hónap, 16 százaléknak 7-12
nagyon
elégedett
hónap,
míg 11 százaléknak
5
6 7-teljes mértékben 54%
több mint egy év kellett az
54%
%
21%
10%
102%
elhelyezkedéshez. A nap54%
pali tagozatosok esetében
szinte ugyanilyen adatokat
Ajánlaná-e a Szegedi Tudományegyetemet másoknak?
ahely
tulajdonviszonyai
(n=2159)
Ajánlaná-e
a Szegedi
Tudományegyetemet másoknak?
kaptak a kutatási készítői:
ahely tulajdonviszonyai (n=2159)
Ajánlaná-e a Szegedi Tudományegyetemet
másoknak?
az érintettek
47 százaléka
3%
gészében magyar
74% tulajdonú
8%
Ajánlaná-e a Szegedi Tudományegyetemet másoknak?
3%
1-3
hónap,
27 százaléka
gészében
magyar
74%
magyar tulajdonú
6%8%tulajdonú
3%
Munkahelye milyen tulajdonú?
8%
4-6 hónap, 170 százaléka
magyar
6% milyen tulajdonú?
külföldi tulajdonú
20%
3%
Munkahelye
8%
7-12 hónap, míg 9 százalékülföldi
tulajdonú
20%
zében magyar tulajdonú
részben magyar tulajdonú
teljesen külföldi tulajdonú
ka több mint egy esztendő
donú
részben magyar
tulajdonú
külföldi tulajdonú
Munkahelye
milyenteljesen
tulajdonú?
alatt talált munkát.
igen
igen
zében magyar tulajdonú
részben magyar tulajdonú
teljesen
Összességében azokat
teigen külföldi tulajdonú
igen
nem
nem
kintve, akik a végzéskor
nem
nem
nem tudom
74%
6% nem tudom
20%
kiléptek a munkaerőpiacra
á-e
az intézményt másoknak (n=2661)
nem tudom
74%
6%
20% nem tudom
(tehát vagy már akkor is
á-e az intézményt másoknak (n=2661)
dolgoztak, vagy munkát
89%
74%
6%
20%
89% kerestek, s nem tanultak to89%
3%
89%
3%
dom
8%
89%
vább vagy vállaltak például
dom
8%
100%
89%
gyermeket) fél éven belül
100%
86 százalék tudott sikeredi
Tudományegyetemen színvonalas tudásuknak és sen elhelyezkedni, míg a
diplomázott hallgatók – gyakorlati tapasztalataiknak nappali tagozatosok közül
minőségi diplomájuknak, köszönhetően – továbbra 81 százalék.
Munkahely szervezeti mérete

A Szegedi Tudományegyetem hírneve más hazai felsőoktatási intézményekhez képest
A Szegedi Tudományegyetem hírneve más hazai felsőoktatási intézményekhez képest
1-nagyon rossz
2
3
4
5-kiemelkedő
1-nagyon rossz
2
3
4
5-kiemelkedő

írneve más hazai felsőoktatási intézményekhez képest
más hazai
felsőoktatási
intézményekhez képest 49%
0% 10%
12%
ossz 0%2 10% 3
4 12% 5-kiemelkedő
49%
2
3
4
5-kiemelkedő

38%
38%
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PEZSGŐ KULTURÁLIS ÉLET A NAPFÉNY VÁROSÁBAN
Az SZTE hallgatói nem csupán az egyetem berkeiben, de a város számos
más intézményében is találhatnak a hét minden napjára különleges programokat. Közélet, irodalom, színház, kiállítás és tudományok – Szeged a kultúra bármely területe iránt érdeklődőknek kínál kikapcsolódási lehetőséget,
míg az egyetem a fiatal alkotóknak is biztosít bemutatkozási lehetőséget.

A SZEGEDET JELENTŐ
DESZKÁK
A vidéki városok közül Szegeden az egyik legaktívabb
a színházi élet. Profi és
amatőr társulatok várják a
hét szinte minden napján
több helyszínen a teátrum
szerelmeseit, s hétfőtől vasárnapig szabadon válogathat az érdeklődő klasszikus
és kortárs szerzők vidám
darabjaiból, komédiáiból
vagy éppen népszerű zenés
musicaljeiből.
A Szegedi Nemzeti Színház
és a Kisszínház diákkedvezményekkel,
Universitas-bérlettel, nyílt nappal és

főpróbákkal várja az egyetemistákat: repertoárján a
könnyű komédiáktól a szórakoztató operetteken át a
klasszikus tragédiák is megtalálhatók.
A Szegedi Pinceszínház
autentikus környezetben
kamaradarabokat kínál, s
befogadó intézményként
számos kisebb, kísérletező
társulatnak ad otthont, teret
engedve a fiatal alkotók kortárs kezdeményezéseinek.

Azonban a tánc kedvelői AHOL MINDIG AKAD
sem unatkozhatnak a Tisza
LÁTNIVALÓ
partján: a világhírű Szegedi
Kortárs Balett formabontó, Alkalmi és állandó tárlatok
ám mindenki számára kö- kényeztetik a szemet napfény városának több pontján egész évben. A szegedi
Móra Ferenc Múzeum impozáns Tisza-parti épületében megfordult már Csontváry, Robert Capa vagy
éppen Rodin alkotásaiból
több darab, míg Munkácsy
Honfoglalása például egész
évben látható.
A Vármúzeum és kőtár rendezvényeknek is ad otthont,
konferenciák mellett tartottak már az épületben koncertet és performance-ot,
de Chagall-képeket szintén
vethető előadásokat kínál, csodálhattak már meg a
s minden évben gondol a látogatók falain. Míg a Kass
legfiatalabb korosztályra is. Jánosról, a szegedi szobIgazi kuriózumnak számító rászról és grafikusról elneveprodukciókkal várja a hall- zett galériában jellemzően
gatókat a MASZK Egyesület a kortárs képzőművészeti
is, hiszen a Régi Zsinagóga kiállítások váltják egymást,
szakrális terében sorra látja addig a Fekete Ház gazdag
vendégül a hazai és a kül- irodalomtörténeti és iparföldi független alkotókat művészeti gyűjteménnyel
– számos kedvezményt biz- rendelkezik, s vándortártosítva az egyetemistáknak latokat is befogad: Dalí-alSorvezető nevű beavató kotások is díszítették már
színházi akciójával.
termeit.
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TUDOMÁNYRÓL ÉS
KÖZÉLETRŐL –
BÁRMIKOR, BÁRKINEK

Művészeti ágak érnek össze
a Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítóházban, ahol
a magyarországi színjátszás
jelentős szeletével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
A széles szegedi választék
azonban az év kitüntettetett napjain is hozzáférhető:
a Múzeumok Éjszakája nevű
rendezvénysorozathoz az
összes intézmény csatlakozik évről évre, míg egyetemistáknak szóló alkalmi
akciókkal s állandó kedvezményekkel egyaránt kedveskednek a hallgatóknak.

Mindemellett a Reök-palota híres szecessziós épülete
ugyanúgy tárt kapukkal
fogadja az universitas kultúrára éhes polgárait: a
Regionális Összművészeti
Központnak helyet adva
Lennon, Monroe vagy ép-

pen Warhol életművét is bemutatta már az intézmény, s
miközben színházi és irodalmi produkciókat is befogad,
tárlatai egész évben látogathatók.

A JÓ TOLLAK VÁROSA
Az író-olvasó találkozók,
felolvasások és közönségtalálkozók is Szeged mindennapjainak részét képezik,
hiszen több híres alkotót
adott a város az országnak.
Juhász Gyula a napfény
városának szülötte, de Szegedhez kötődik Temesi
Ferenc vagy Darvasi László
mellett Baka István munkássága is. Ezenkívül József
Attila legendás Tisza-parti
éveinek története a középiskolái tananyagban ugyanúgy megtalálható, Radnóti
Miklós
tanulmányairól,
Mikszáth Kálmán újságírói
munkájáról pedig mindenki
hallott.
A városban ezért gyakoriak az ezen alkotók alkotói
pályáját bemutató rendezvények, de az egész országból érkeznek irodalmárok a
Somogyi-könyvtárba vagy
a Millenniumi Kávéházba. A
szegedi alkotók ugyancsak
gyakori vendégei a Grand
Cafénak, ahol az egyetemhez kötődő írók, költők
mellett a környező országok
szerzői szintén megfordulnak.

Az SZTE kezdeményezése,
a Szabadegyetem – Szeged
mellett több program hozza elérhető közelségbe a
különböző tudományterületek vívmányait, kérdéseit
az érdeklődők számára. Az
MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága a Tudósklub nevű
sorozatért felelős, ahol
meghívott előadók váltják
egymást hétről hétre, hogy
az irodalomtól a valláson át
a fizika, kémia vagy éppen
a nanotechnológia jelenségeiről beszéljenek a hallgatóságnak.
Míg a Szegedi Tudományegyetem a tanév folyamán
több konferenciát szervez
és fogad be, ahol például
a közművelődés, a sporttudományok vagy éppen a
képregénykultúra jeles képviselői ülnek össze egy-egy
eszmecserére. Ezen túl a városban rendszeresen megtartja rendezvényeit a Közéleti Kávéház. A különböző
helyszínek között „vándorló”
rendezvény aktuális társadalmi kérdések mellett
történelmi, művészeti és tudományos problémákkal is
foglalkozik, s estjein nyitott
ajtókkal vár mindenkit.

ÖNTEVÉKENYEN AZ
SZTE-N
A Szegedi Tudományegyetemen azonban aktív résztvevői is a hallgatók a város
kulturális életének. Számtalan öntevékeny csoport
működik az SZTE Kulturális
Iroda kötelékeiben, amely
megjelenési lehetőséget
biztosít a fiatal alkotók számára.
A csapatok között megtalálható a nagy múltra viszszatekintő Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ), amely
lendületes
előadásaival
és kísérletező kedvével az
egész városban nagy népszerűségnek örvend.
A Szegedi Egyetemi Énekkar és az Universitas Szimfonikus Zenekar szintén
állandó szereplője az egyetemi nyüzsgésnek, számos
rendezvényen közreműködnek, s saját koncerteket ugyanúgy tartanak az
év során.
Mindemellett a sakk-körön
át az airsoftteamen keresztül egészen a tudományos
műhelyekig számtalan csapathoz lehet csatlakozni,
de bárki alapíthat új klubot
is, hiszen az SZTE támogatja az alkotó vággyal bíró
hallgatók törekvéseit amellett, hogy segíti a közösségteremtés ezen módját.
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A SPORTOLÓ EGYETEM

SPORTPARADICSOM

A Szegedi Tudományegyetem azon kivételes felsőfokú oktatási intézmények közé tartozik, ahol igazán komolyan veszik az egészségre nevelést, és
minden területen tesznek is érte.

A Szegedre kerülő egyetemistákat sportélmények
tömkelege várja – jutányos
áron! A Pick Szeged kézilabdásainak ütközeteire például egy külön szektornyi
bérlet áll az egyetemisták,
illetve az alma mater mozgalom tagjai rendelkezésére. SZTE-s diákigazolvánnyal
kedvezményesen látogathatók a további nagy szegedi
sportesemények is. A kínálat pedig nem akármilyen:
a város víziközpontjában
rendszeresek a kajak-kenu
világ- és Európa-bajnokságok – 2011 nyarán is itt volt
a vb! 2010 augusztusában
pedig
egyetemi-főiskolai
evezős-vb-t rendezett Szeged és az universitas.
1928 óta több mint negyven sportolót tarthatunk
számon, aki a magyar csapat színeiben vett részt
nyári vagy téli olimpián, és
valamikor a szegedi felsőoktatásban végezte tanulmányait. Tizenhárom olimpiai
bajnokunknak volt az alma
matere valamely Szegeden
működő felsőoktatási intézmény. Legutóbb 2008-ban
Pekingben Janics Natasa kajakos, Vajda Attila kenus, Kiss
Gergely és Molnár Tamás
vízilabdázó szerzett aranyat,
2012-ben Londonban pedig Janics újabb ezüstöt és
bronzot, öregbítve az SZTE
hírnevét is.
Az egyetemisták olimpiáján,
az Universiadén is rendre sikeresek a szegedi hallgatók.
2013-ban az oroszországi
Nyári Universiadén például az
aranyérmes férfi vízilabda-válogatott tagja volt Juhász
Zsolt, Somogyi Balázs és Tóth
Márton, az ezüstérmes női
pólócsapatunkat erősítette
Árkosy Lilla, Dalmády Szandra, Dalmády Petra, Gundl Diána és Gémes Alexa Anett, a
kajakos Császár Gergely két,
míg az ugyancsak kajakos
Tóth Attila Tas egy bronzérmet hozott haza a szegedi
egyetemre Kazanyból.

A TIK építése kapcsán elbontották az Ady téri sportpályákat, így néhány évvel ezelőtt
egy nagyobb, valóban modern sportközpont jöhetett
létre új helyszínen, az egykori Hattyas sori laktanya
területén. A helyiségeiben
és felszereltségében is korszerűnek mondható létesítmény mára szinte minden
igényt kielégít. Hét különböző méretű termében az
asztalitenisztől az aerobikon,
jógán át egészen küzdősportokig számos sportág
között válogathatnak a diákok. A szabadtéren speciális

streetball- és hagyományos
kosárlabdapálya, négy fociaréna és két műanyag
borítású teniszpálya várja
a hallgatókat. A központ
szomszédságában a JGYPK
Topolya sori sportcsarnoka
elsősorban a testnevelés
szakos hallgatók képzését
szolgálja.
Az SZTE Sportközpont évről évre bővíti a választható
testnevelésórák skáláját is.
A tenisz, kajak, aerobik és
a hagyományos sportágak
mellett ma már a jóga, a
vitorlázás, a tánc, az intim
torna, a floorball és számos

küzdősport is a felvehető
kurzusok közé tartozik. Az
extrém sportok elkötelezettjei tanulhatnak siklóernyőzni
vagy búvárkodni, de akár falra is mászhatnak...
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a sportközpont
támogatásával kedvezményesen lehet igénybe venni
a városi sportuszodát, az esti
úszás ingyenes, sőt az Anna
fürdőben is diákkedvezményt kapnak hallgatóink.
Kedvezményes korcsolyázási,
teniszezési és kajakozási lehetőségek sora is rendelkezésre áll a városban.

SZURKOLJ TÁRSAIDÉRT, VAGY MUTASD MEG MAGAD A PÁLYÁN!
Az SZTE a nyugati egyetemek mintáját követve sokat
tesz az élsport, az élsportolók támogatásért: immár a
nevét viselő csapatokkal is
találkozhatunk a különböző
bajnokságokban...

képpen jó választás tehát az
élsportolók számára, hiszen
minden lehetőséget megad
ahhoz, hogy a felsőfokú tanulmányokat össze lehessen
egyeztetni a sportolói pályafutás kiteljesítésével.

Az egyetem az elmúlt években több, feltörekvő, egyetemközeli csapatnál szerzett
névhasználati jogot. Ezekben
a gárdákban javarészt SZTE-s
hallgatók szerepelnek, akik
sportolói ösztöndíjat is kaphatnak. Az SZTE minden-

Az intézmény legnépszerűbb
csapata címet egyértelműen a
Naturtex-SZTE-Szedeák férfikosarai érdemlik ki, akik idén a
rájátszásba kerülésért szállnak
harcba az NB I/A-ban. Mellettük a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem első

osztályú női vízilabdacsapata
is rászolgál a kiemelt figyelemre.
Egyetemünk labdarúgócsapata, az Univeritas SC Tanárképző a megyei II. osztályban szerepel. Ugyancsak az
egyetem nevén, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat támogatásával játszik a férfi
futsalosok, a rögbisek, a férfi
és női vízilabdások, a férfi és
a női röplabdások második
vonalában az SZTE EHÖK SE
csapata.
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SZEGED, A NAPFÉNY VÁROSA
A Tisza és a Maros találkozásánál helyezkedik el Szeged, melyet gyakran
neveznek a napfény városának is. Magyarország területét ugyanis itt éri a
legtöbb (körülbelül kétezer-száz órányi) napfény, ami hozzájárul a város kellemes klímájához, mediterrán jellegéhez.
Napjainkban Szeged az ország egyik legfontosabb
kulturális központjának számít. Egyedülálló az egyetemi városok között, hiszen
az egyetem épületei szinte
kivétel nélkül a belvárosban találhatóak, a település
szolgáltatásai pedig jelentős
mértékben az egyetemisták igényeire épülnek. Ennek köszönhetően pezsgő
egyetemi élet vár arra, aki a
Dél-Alföld legnagyobb városában tanul tovább.
A csaknem 170 ezres lakosú
megyeszékhely nevének keletkezési történetére számos
teória született. Az egyik szerint a név a szeg (sarok) szónak -d helyképzővel ellátott
alakja, ez a város fekvésére
utalhat, mivel a Tisza Szeged
városánál nagy szögben kanyarodik. A dél-alföldi város
története igen régre vezethető vissza: már Kr. e. 5000ben is lakott volt a terület.
Számos izgalmas momentumot emelhetnénk ki Szeged történelméből. Ilyenek
voltak például a boszorkányperek, melyek során 1728 és
1744 között tizenhárom embert égettek meg a Boszorkányszigeten, mely a Tisza
kanyarulatában található.
Szeged
jelenlegi
élete
szempontjából fontosabb
esemény a tragikus, 1879es nagy árvíz, melynek következtében az egész város
elpusztult. Az európai nagyvárosok segítségével meg-

valósult újjáépítés során alakult ki a „palotás Szeged”, s a
város mai, sugárutakból és
körutakból álló elrendezése.

A NAGYKÖRÚTON
KÍVÜL
Szeged legfontosabb részei
a belvároson kívül Alsóváros, Móraváros, Rókus, Makkosháza, Tarján, Felsőváros
és a Tisza túlpartján fekvő
Újszeged. Egykor különálló
települések voltak, ma már a
város közigazgatásához tartoznak például Dorozsma,
Szőreg és Tápé, melyek identitásukat a mai napig őrzik.
Az egyetemisták számára
„hasznos” városrészek Makkosháza, Rókus és Tarján, az
ezekben lévő panellakótelepeken ugyanis rengeteg
albérletet lehet találni.
Az egyik legszebb rész
egyértelműen a legfiatalabb Újszeged, amely a legdinamikusabban
fejlődő
városrész is egyben. Egyre
többen keresnek itt lakhatási lehetőségeket. Az itteni
lakótelep ugyanis jóval hangulatosabb a többinél, és közelebb is van a belvároshoz.
Itt található az Erzsébet-liget
és a sportuszoda, kiváló lehetőségek vannak tehát a

sportolásra a városrészben.
Az újszegedi Partfürdőn rendezik meg az ország egyik
legnagyobb fesztiválját, a
Szegedi Ifjúsági Napokat
is. A város legszebb lakóparkjai és kertvárosi részei is
errefelé találhatók. A szebb
környezet olykor az árakban
is megmutatkozik, de szerencsére az egyetem több
kollégiuma is Újszegeden
található.

MEDITERRÁN
HANGULAT
Szeged kivételesen hangulatos belvárosa szintén
a nagy árvíz után nyerte
el mai képét. A főként
a 18. században épült
gyönyörű épületek többségét pár évvel ezelőtt
újították fel. A város szívét
alkotja a Széchenyi teret
követő Klauzál tér és a
Kárász utca, melyek felújítását Európa Nostra Díjjal
is jutalmazták. A sétáló
utcát elhagyva jutunk a
Dugonics térre, ahol az
egyetem főépülete előtt
található zenélő szökőkút
hangulatos találkozóhelyül szolgál a város lakóinak. A belváros legszebb
arcát minden bizonnyal
a nyári estéken mutatja,
amikor igazi mediterrán
pezsgésben találja magát, aki ellátogat az itteni
éttermek, kávézók valamelyikének teraszára.
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„MÁSODIK OTTHON”
A karközi kollégiumok
A legkülönbözőbb karok, tudományterületek hallgatói köthetnek egymással ismeretséget az egyetem öt karközi kollégiumában. A felvételinél
elsősorban a szociális helyzetet (egy főre jutó jövedelem, testvérek száma,
súlyos betegség stb.), a lakóhelytől való távolságot és a tanulmányi eredményeket veszik figyelembe.

KARI KOLLÉGIUMOK
Közös a kar, közösek a jegyzetek, jó a bejutásai lehetőség,
a felsőbb évesek jó tanácsokkal láthatnak el – ezt kínálják
a kari kollégiumok. A Dóm
tér mellett található az Általános Orvostudományi Kar
Apáthy István Kollégiuma,
háromágyas szobákat kínál
külön tusolókkal minden
szobához – nyáron a Szegedi
Szabadtéri Játékok sztárjai is
itt szállnak meg. Nemrég került sor az ablakok cseréjére.
Az ÁOK a vasútállomáshoz
és a klinikákhoz közeli id.
Jancsó Miklós Kollégiuma
szobái zömmel négyágyasok, közös tusolóhelyiséggel. A Semmelweis utcában
található a Gyógyszerésztudományi Kar Semmelweis

Az újszegedi Erzsébet-liget
közelében várja lakóit a tízemeletes Herman Ottó Kollégium, háromágyas szobái
régen elsősorban a természettudományi kar hallgatóinak adtak otthont – a kollégium Fürj utcai „B” épülete,
kétágyas szobái és kertvárosi
környezete, ideális otthon a

PhD- és csendet szerető, tanulni vágyó hallgatóknak –,
míg az elsősorban bölcsész
hagyományokkal rendelkező
Móra Ferenc Szakkollégium
az egyetemi oktatást kiegészítő interdiszciplináris kurzusokkal, igényes kulturális és
közösségi rendezvényekkel
várja a kollégistákat. Két háro-

mágyas szobát egy közösségi
helyiség köt össze. A Károlyi
Mihály Kollégium több mint
800 férőhelyével az egyetem
legnagyobb
kollégiuma,
mely a Kossuth Lajos sugárúton háromágyas szobákkal
várja lakóit: a nagy közösség
évente megrendezi például
a beszédes nevű Kollégiumi
Pajkosságokat (Kopaj). Sok
más mellett tudományos
műhelyekkel, előadásokkal,
kollégiumi diákszínpaddal,
kétágyas szobákkal várja az
egyetem tehetséges hallgatóit a belvárosban fekvő Eötvös Loránd Kollégium, mely
az egyetem karközi szakkollégiuma. A leendő elsőévesek
kiemelkedő eredményekkel
(például OKTV-eredmény) pályázhatnak ide a Tehetség-HÍD
programon keresztül (lásd
www.eotvos.u-szeged.hu)

Ignác Kollégiuma, melynek
szobái 4 ágyasok, szintenkénti tusolókkal, konyhákkal,
számítógépes, sport-kulturális helyiségekkel. Az ETSZK
szintén két kollégiumot tudhat magáénak: a belvárosbeli
Béke Utcai Kollégium 2-3-4
ágyas szobákkal rendelkezik,
az Újszeged szívében elhelyezkedő Madzsar József
Kollégium szobái többségében kétágyasok. A Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar
Teleki Blanka Kollégiuma a
belvárosban található, szobái négyágyasok, két szobát
egy tanulóhelyiség köt össze
a Mórához hasonlóan. Az elmúlt években akadálymentesítésre került sor, a mozgássérült hallgatók elhelyezésére
van lehetőség. A Kollégiumi
úton található a Mérnöki Kar

Kollégiuma, melynek szobái
háromágyasak. Az intézmény
a belvárostól való távolságát
rendezvényházzal, sportpályákkal, egyedi programokkal
és jó hangulatú közösséggel
ellensúlyozza egy közel kéthektáros füves, parkosított

területen, ahol az ott lakók
járművei is ingyenesen elhelyezhetőek. A hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kar
négyemeletes kollégiumában
két- és háromágyas szobák
állnak a hallgatók rendelkezésére.
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DIÁKSZÁLLÓ ÖTHALOMBAN
Az egykori szovjet laktanya területén fekvő Öthalmi Diáklakások férőhelye
néhány éve több mint 250-nel bővült, így a felújított környezet és a jó közösség kompenzálja a belvárostól való távolságot 500 hallgató számára.

A két épület 2012. november 1. óta egységes kollégiumként, Öthalmi Diáklakások néven üzemel. Az 1997
óta működő „régi” épülettel
együtt 6 lépcsőházban több

mint 100 lakás található (a
lakások fele 1+2, másik fele
egyszobás). Az „új” épület
C lépcsőháza vendégházként üzemel, ahol a külföldi
hallgatókat és az egyetem

A kollégium neve

Férőhelyek
száma

Karközi kollégiumok
Eötvös Loránd Szakkollégium
Herman Ottó Kollégium
Károlyi Mihály Kollégium
Móra Ferenc Szakkollégium
Öthalmi Diáklakások

76
A épület: 270;
.B épület: 52
822
300
419 + 78
(vendégház)

Kari kollégiumok
ÁOK Apáthy István Kollégium
ÁOK id. Jancsó Miklós Kollégium
ETSZK Béke Utcai Kollégium
ETSZK Madzsar József Kollégium
GYTK Semmelweis Ignác Kollégium
JGYPK Teleki Blanka Kollégium
MGK Kollégium
MK Kollégium

234
233
138
135
204
410
306
260

Külső kollégiumok
Vasút a Gyermekekért Alapítvány
Diákotthona
Márton Áron Szakkollégium
Sík Sándor Piarista Egyetemi
Szakkollégium
Szent Imre Katolikus Egyetemi
Szakkollégium

101
165
25
91

A kollégiumi térítési díjak az egyetem honlapján megtekinthetők.

vendégeit helyezik el. Az
„új” épület teljes körű felújítása nem csupán az épületre, hanem a lakószobák,
konyhák bútorzatára, a
„vizes” helyiségekre, közlekedőkre, lépcsőházra egyaránt vonatkozik. A ”régi”
épület állaga is sokat javult
az elmúlt években, ugyanis
teljes nyílászáró-cserére került sor, az elhasználódott
padlószőnyegeket pedig
laminált padlókra cserélték.
A kollégium felszereltsége minden igényt kielégít,
ugyanakkor az elvégzett
felújítások nem jártak a
kollégiumi díjak drasztikus
növelésével.

„ALBIBAN”
SZEGEDEN
Ha albérletet választanánk,
hasznos segítséget jelenthet a Déli Apró hirdetőújság vagy az online egyetemi albérletkereső (www.
sztealberlet.hu), mely segít
tájékozódni lakásügyben.
Persze tudni kell, hogy
árkategóriában még a
legolcsóbb albérlet sem
vetekedhet a kollégiumi
díjakkal, melyek 2013-ban
tízezer forint körüli összegre rúgtak mind a karközi,
mind a kari intézményekben. Albérletet nem lehetetlen találni tíz-tizenötezer
forint plusz rezsi áron sem,
általános törvény persze,
hogy a belvároshoz közeledve növekednek a tarifák,
ám e téren is akadhatnak
kivételek. A kiadó szobák
választéka rendkívül nagy,
szinte minden igényt kielégítenek, és a város gyakorlatilag bármely részében
találhatunk megfelelő albérletet.
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KÖZÉPPONTBAN A TEHETSÉGEK
Egy pont Neked!
Mindig is kutató akartál lenni? Vagy úgy érzed, egy művész veszik el benned? Itt nem hagyják! A Szegedi Tudományegyetemen tehetséggondozó
programjait az SZTE Tehetségpont fogja össze, melynek célja a jó képességű
hallgatók felkutatása és támogatása.

A Csermely Péter biokémikusprofesszor által vezetett
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezésére kialakult, a határon is átnyúló
hálózat ma már közel félezer
tehetségpontot tömörít.
2006-ban Szeged város önkormányzata és az SZTE
létrehozta a Szegedi Tehetséggondozó Tanácsot, mely
a szegedi Tehetségpont döntéshozó szerveként működik.
A tanács elnöke Badó Attila
jogászprofesszor, tagjai között találjuk Lékó Péter nemzetközi sakknagymestert, Balogh Elemér alkotmánybírót,
Hatvani László matematikusprofesszort, Szalay István

főiskolai tanárt, egykori polgármestert, Telegdy Gergely
korábbi EHÖK-elnököt, Sófi
Józsefet, az SZTE Sófi József
a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány létrehozóját és
Járai Zsigmondot, a Magyar
Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökét, korábbi
jegybankelnököt.
A Tehetségpont új tehetséggondozó rendszere, az
évente kiírt Kiválósági lista
keretében külön rangsorban értékelik az alap- és
mester-, illetve osztatlan
képzés hallgatóit, a sportolókat és művészeket, valamint a doktoranduszokat.
A hallgatói teljesítmények
függvényében
bronz-,
ezüst- és aranyfokozatú
tagság érhető el. Az egyes
szintekhez Talent-ösztöndíjak és megfelelő kedvezmények is társulnak, a
színház-, sportbérletektől a
Tehetségpont-könyvtáron
át a mentorálásig. A Tehetségpont szeretné, ha a távolabbi jövőben a végzősök
a Kiválósági listán elfoglalt
helyük alapján előnyt élveznének a munkaerőpiacon is.
A Talent-ösztöndíjak száma
folyamatosan nő, a Szegedi
Tehetséggondozó Tanács,
Szeged Megyei Jogú Város,
az SZTE Doktori Intézet, a
Pro Talentis Alapítvány, az
SZTE Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ, az SZTE
Esélyegyenlőséget Biztosító
Bizottsága, az SZTE Médiacentrum, továbbá cégek
támogatása alapján tudják segíteni a szorgalmas
hallgatókat. A Pro Talentis
Universitatis
Alapítvány
célzatosan igyekszik megsokszorozni a szervezet
forrásait, és már számos

vállalkozást állított a tehetséggondozás oldalára. Így
ösztöndíjjal támogatja a jó
képességű egyetemistákat
például a Pick Zrt., a Sole
Mizo Zrt., a Printker Zrt., a
ContiTech, a Ferroép Zrt.,
a Goodwill Pharma, a TeDi Trade Kft. és az Egis is.
Szintén a Tehetségpontért
munkálkodik a Sófi József a
Szegedi Tehetségekért Alapítvány, mely évente öt hallgatót részesít fejenként 200
ezer forintos ösztöndíjban,
és öt különdíjat is kioszt.
A Tehetségpont a művészpalántákat is segíti, a zenész
tehetségeknek folyamatosan fellépési lehetőségeket
igyekszik biztosítani (például a Művészetek Palotájában
és a Somogyi-könyvtárban),
a képzőművészeknek kiállításokat rendez. Rendszeresen szervez továbbá fejlesztő tréningeket, valamint
TÁMOP-program keretében
tudománynépszerűsítő magazint ad ki – melyben a
hallgatók, doktoranduszok
írásait is közli –, valamint Science Café néven tudománynépszerűsítő előadás-sorozatot is indított.

Az ösztöndíjakról és egyéb lehetőségekről a Tehetségpont
honlapján tájékozódhatnak
az érdeklődők:
www.sztehetseg.hu.

ESÉLY ÉS HÍD A KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Korán felfigyelnek a tehetségekre
A szegedi önkormányzat és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács a jól teljesítő, kutatási, művészeti, illetve sporttevékenységet folytató szociálisan rászoruló középiskolás diákokat is segíti, ezért számukra „Esélyt a középiskolás tehetségnek” címmel ösztöndíj-lehetőséget kínál. Az Eötvös-kollégium
pedig a hallgatói utánpótlást a Szegedi Tehetség-HÍD Program révén szeretné támogatni.

A tehetséggondozás bástyáit jelentik a szegedi
szakkollégiumok. Az Eötvös Loránd Kollégium a
legkomolyabb tradíciókkal
rendelkező vidéki szakkollégium Magyarországon. A
kiemelkedő eredményekkel
rendelkező, leendő elsőévesek a HÍD Programon (lásd
oldalt) keresztül kerülhetnek be az intézménybe. Az
Eötvös karközi szakkollégium, tagjai számára belső szakmai képzést, külön
kollégiumi ösztöndíjakat,
gazdag kulturális és közösségi életet nyújt, lehetőséget kínál műhelymunkákra.

Közérthető módon mutatnak be egy-egy érdekes
területet például az Eötvös
Esték, speciális szakterületi ismereteket nyújtanak
a tudományos műhelyek,
ezek mellett többek között
nyelvkurzusok, diákszínpad,
kollégiumi újság szolgálja a
hallgatók igényeit.
A Herman Ottó Kollégium
„B” épületében a társadalmi problémákra érzékeny
egyetemistákat fogadja a
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, mely
mindenki számára nyitott,
de elsősorban az ÁJTK, a
BTK, a GTK és a TTIK hallgatói képzik célcsoportját,
hiszen a szakkollégium
célja, hogy tagjai a szakkollégiumi kurzusok által
gyarapíthassák tudásukat,
melyek előadóit az ország
vezető szaktekintélyei közül
választják ki.
A Móra Ferenc Kollégium a
2012/13-as tanévtől alakuló
szakkollégiumként működik. Szakkollégiumi kurzusok indításával a kollégisták
szakmai önszerveződéssel
maguk is beleszólhatnak
tanulmányaik alakításába.

A kollégiumban szervezett
előadások, beszélgetések
a tudományos és kulturális
élet legkorszerűbb eredményeiről
tudósítanak,
több esetben egyetemi
óraként is felvehetők. A
szakkollégisták megismerkedhetnek a tudományterületek mértékadó képviselőivel, az így szerzett
ismeretek és kapcsolatok
később a munkaerőpiacon
is előnyt jelenthetnek. A
felvételhez az elektronikus
úton történő jelentkezés
mellett motivációs levelet
is kell küldeni a Móra-kollégium címére.

TEHETSÉG-HÍD
Az Eötvös-kollégium által
gondozott Szegedi Tehetség-HÍD Program (HÍD: Hallgatók Ígéretes Diákokból) célja a középiskolás tehetségek
felkarolása. Hathatós eszközökkel (egyszeri tanulói ösztöndíj, mentori támogatás,
nyári tábor stb.) segít, hogy
ezek a diákok a középiskola–
egyetem-váltás folyamatát
kibontakozásuk újabb lehetőségeként élhessék meg. A
Szegedi Tehetség-HÍD Program a tehetséggondozásra
Szeged szemszögéből tekint,
mégis, merítési területe kiterjed a magyarlakta területekre.
Célja, hogy a Szegedi Tudományegyetemre, az Eötvös
Loránd Kollégiumba vonzza
a legtehetségesebb diákokat.
A pályázattal kapcsolatban
információ kérhető az alábbi
e-mail címen: tehetseghid@
eotvos.u-szeged.hu, valamint
http://www.eotvos.u-szeged.hu.
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SZEGED NEM ALSZIK

GYERÜNK A
MOZIBA BE!

Egyetemi város lévén majd minden éjszakára jut valamilyen zenei rendezvény vagy esti filmvetítés, azonban a fesztiválvárosként elhíresült Szeged
nívós művészeti, gasztronómiai és színházi programsorozatok helyszínéül
is szolgál egész évben.

A kevésbé mozgalmas esték
szintén kínálnak programot,
hiszen – a multiplex mellett
– art mozik várják a filmkülönlegességek szerelmeseit.
A Grand Café vetítőtermében
– az egyéb kulturális rendezvények, koncertek szakestek,
felolvasások és közönségtalálkozók mellett – a hazai, illetve a külföldi művészfilmek
krémjét vetítik a tanév folyamán, hallgatóbarát áron. A
vele szomszédos Belvárosi
mozi pedig számtalan filmpremiernek adott s ad helyet,
ahol a magyar alkotások bemutatóját rendszeresen az
alkotók részvételével rendezik meg mindamellett, hogy
koncerteknek, színházi és
tudományos előadásoknak is
helyet ad az épület.

MINDEN NAPRA
JUT BULI
Hétköznapokon kari bulik és
szakos rendezvények várják
a szegedi klubélet kedvelőit:
a JATE, a JUGYU és a Retro is
hallgatóbarát akciókkal hangolódik az éjszakákra. Mindemellett Szeged speciális
kínálatot is felsorakoztat, hiszen minden műfaj rajongója
megtalálja számítását a Nyugi
kert programjain, a Millenniumi Klub népi táncházaiban,

FESZTIVÁLLAPOT
TÉLEN-NYÁRON
Szeged híres fesztiválvárosként szerepel Magyarország
„kulturális térképén”, hiszen
egész évben megannyi
programmal várja a zene,
a gasztronómia, a színház
vagy a tánc kedvelőit.
A Tisza-parti nyár talán legnépszerűbb programja a
külföldi sztárokat gyakran
vendégül látó Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), amely a
hazai fesztiválszezon záró
rendezvénye.
A színházimádók is nagy
számmal képviseltetik magukat a Szegedi Szabadtéri

Játékok csillagtetős lelátóján, vagy a kortárs színpadi
előadókat
felsorakoztató
Thealter Nemzetközi Színházi Fesztiválon.
A Szegedi Tudományegyetem ugyancsak kiveszi a
részét a programokból:
az Egyetemi Tavasz alkalmával és Őszi Kulturális
Fesztiválján összművészeti
csemegék sorát kínálja úgy
az universitas, mint a város
polgárainak. Gasztronómiai rendezvényekben sincs
hiány azonban. A rendszeres sör-, bor-, pálinka- vagy
éppen grill- és halászléfesztiválok szintén megannyi
látogatót vonzanak, míg

Szeged Napját hídi vásárral
ünnepli a város.
Igazi
kultúrcsemegékkel
szintén készül a napfény
városa a tanévre: a Nemzetközi Super 8mm Fesztivál a filmőrülteknek, a
Szeged-Szabadka Sínbusz
Fesztivál az irodalmároknak
kedvez ősszel, míg a tavasz
képregényfesztivált is tartogat az érdeklődőknek.

a Rock Klub és a Jazz Kocsma
pincéiben vagy a Mono Zenebár underground estjein.
Az oly divatos romkocsmákban sincsen hiány, köztük
akad, ami egykor ruhagyárként, színészklubként vagy
mozigalériaként szolgált. Az
egyetem környéki kávézók
szintén felkészültek a vizsgaidőszak fáradalmait kipihenőkre, de sör- és borkülönlegességek is fellelhetők a
belváros autentikus épületeiben.
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Amire egy hallgatónak szüksége lehet
az egyetemi évek alatt...
SZTE Karrier Iroda
SZTE Alma Mater
SZTE Állásbörze
SZTE Gólyabál
Universitas-Szeged
Kiadó
Egyetemi kiadványok
Egyetemi rendezvények
Diákkedvezmények

Fénymásolás

Albérletközvetítés
Jegyzetbolt
Ajándékbolt
Kollégiumi bolt
JATE Klub
Egyetemi büfék
Italautomaták

www.univkft.hu
6722 Szeged, Ady tér 10. • Tel.: 62/544-131 • iroda@univkft.hu

NYÍLT NAP
Nyiss ajtót a
JÖVŐDRE!

József Attila Tanulmányi
és Információs Központ
(Szeged, Ady tér 10.)
2013. november 21.
csütörtök
8:30–15:00

• izgalmas játékok
• értékes nyeremények
• hasznos információk
• érdekes előadások
• egyetemi hangulat

Bemutatkozik:
• Állam- és Jogtudományi Kar
• Általános Orvostudományi Kar
• Bölcsészettudományi Kar
• Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar
• Fogorvostudományi Kar
• Gazdaságtudományi Kar
• Gyógyszerésztudományi Kar
• Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
• Mérnöki Kar
• Mezőgazdasági Kar
• Természettudományi és Informatikai Kar
• Zeneművészeti Kar

Részvételi szándékodat kérjük, előre jelezd a
www.u-szeged.hu/nyiltnap oldalon található regisztráció segítségével!
További részleteket honlapunkon találsz: www.u-szeged.hu/felveteli

