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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 itt sokat süt a nap.

... mert itt modern épületekben
gyakorlatias képzést kaphatok.

... mert a tanárok
odafigyelnek ránk.

... mert biciklivel is járhatok az órákra.

... mert egy emberi léptékű városban szeretnék
élni a következő öt évben.

Drahos Fanni, az Egyetem Arca 2014

Miért választottam Szegedet?
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REKTORI KÖSZÖNTŐ

Kedves Diákok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a
2014/2015-ös tanévben, amely
a fontos döntések időszakaként
rögzül majd az Önök életében.
A középiskolai időszakot lezáró
érettségi vizsgára készülődés
közepette a folytatásról is el kell
gondolkodniuk. Őszintén remélem, hogy Önök közül sok fiatal
jut arra a következtetésre, hogy
továbbtanulni érdemes! Miért?
Mert a tudás, higgyék el, tényleg
hatalom: például versenyelőnyt

jelent a munkaerőpiacon. Mert
a tanulás a társadalmi mobilitás
eszköze: a kitörés és a csúcsra jutás esélyét kínálja. Mert a
diploma az egyik legnagyobb
haszonnal megtérülő befektetés:
a felsőfokú végzettséget igazoló
oklevéllel jól jár az egyén és közössége is.
Diploma és diploma között azonban nagy a különbség. Így aztán
a szülői bölcsesség és a tanári tapasztalat is hasznosulhat, mikor
megszületik a döntés arról, hogy
melyik diák mely felsőoktatási in-

tézményben, milyen tudományterületen, mely képzési szinten és
milyen szakon tanulva válthatja
valóra álmait.
Milyen a jó egyetem? A tudomány
temploma, ahol a kutatók innovatív eredményei hozzák a nemzetközi sikert. Műhely, ahol oktató
és hallgató együttműködésének
eredménye az alkotó munka. Az
egyetem az álmok megvalósításának jelentős állomása is egyben, ahol a fiatalok kihozhatják
önmagukból a legtöbbet.
Kívánom, hogy minden fiatal ragadja meg az egyetemista léttel
járó lehetőségeket! Ehhez első
lépésként meg kell találniuk a
megfelelő felsőoktatási intézményt, például a Szegedi Tudományegyetemet. Egyetemünk
a nemzetközi mérce szerint is
jelentős és innovatív kutatóhely,
amely a nemzetközi rangsorokban rendre előkelő helyezéseket
ér el, illetve oktatóbázis, amely
arról is nevezetes, hogy a kiváló képzés biztosítása mellett
nagyszerű közösségi életet kínál
polgárainak. A roppant sokszínű
kínálatban persze nem könnyű
eligazodni. Ebben nyújt segítséget ez az SZTE felvételi kalauz.
Remélem, az SZTE kiadványát
egyaránt haszonnal lapozgatja
minden diák, szülő és tanár!
Prof. Dr. Szabó Gábor
akadémikus,
a Szegedi Tudományegyetem
rektora

EGYETEMI POLGÁROK ÉS NOBEL-DÍJASOK
A 10 ÉVES TIK-BEN
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Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli 2014-ben az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ – a „TIK” –, amely nem csupán több díjjal büszkélkedő modern épület, de a szegedi egyetemi élet középpontja is. Az épület tervezői – a munkájáért Pro Architectura díjjal is
kitüntetett Mikó László és Szántó Tibor – a tervezőasztal felett egykor talán nem is gondoltak
arra, hogy olyan ingatlant álmodnak, amelyben majd számos Nobel-díjas tudós is megfordul.

Az idén tízéves központ nyitott, tágas
tereiben több mint ezer fő tud egyszerre tanulni, így ez az ország legnagyobb hallgatói tanulótere. Működik
benne kongresszusi részleg, könyvtár,
oktató- és tanulóterek. Az intézmény
megnyitásának első évfordulóján vette fel az egyetem egykori hallgatója,
József Attila nevét.
A József Attila Tanulmányi és Információs Központ hatalmas – négy
focipálya nagyságú alapterületén
található a nemzetközi és hazai
konferenciáknak, egyetemi és üzleti életnek helyet adó Kongresszusi
Központ, amely több mint 1300 fő
befogadására alkalmas. Itt található
az egyetemi videokonferencia-terem,
valamint egy több mint 200 négyzetméteres kiállítási tér is. Az előadó- és
szemináriumi termekben egyetemi
előadásokat tartanak, akár 700 főt is
befogadni képes, magas színvonalú
technikai felszereltséggel rendelkező
kongresszusi teremben is.
A Tanulmányi és Információs Központ
megnyitásakor egy helyre költöztek
a hallgatói szolgáltatásokat biztosító
egységek és szervezetek, amelyek így
a diákok számára gördülékenyebb,

gyorsabb ügyintézést biztosítanak.
Az SZTE TIK Központi Ügyfélszolgálat
munkatársai az intézménnyel kapcsolatban felmerülő szinte bármely
kérdésre készséggel válaszolnak,
legyen szó a központban tartandó
tanórákról, rendezvényekről, illetve
az igénybe vehető szolgáltatásokról.
Az épületben működik ingyenes
ruhatár és ingyenes automata csomagmegőrző is – utóbbiból 650 áll
a látogatók rendelkezésére. A TIK-be
látogató diákok egyik kedven helye a
megújult TIK Café, ahol kedvező árak,
mosolygós személyzet és széles kínálat várja a vendégeket.
A TIK-ben 2012 augusztusa óta üzemel az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által
működtetett fénymásolószalon, ahol
a hallgatók kedvező árú másolási,
nyomtatásai és szkennelési szolgáltatást vehetnek igénybe. A központban
több kávé- és egy üdítőital automata
is üzemel. A gépek fém- és papírpénzzel, valamint feltöltött kártyákkal
vehetők igénybe.
A TIK-ben működik az SZTE Hallgatói
Szolgáltató Iroda, az Egyetemi Jegyzetbolt, az Egyetemi Ajándékbolt, a Hallga-

tói Centrum Információs Pont, valamint
az SZTE Nemzetközi Utazásszervezés.
Itt található Magyarország egyik legmodernebb egyetemi könyvtára. Az
SZTE Klebelsberg Könyvtár egyesíti az
összes kar, intézet és tanszéki könyvtár
állományát és szolgáltatásait. A könyvtár számítógépes kabinetjében 300
modern, sík képernyős, extra gyors internet eléréssel rendelkező gépet használhatnak a látogatók, ezen keresztül
elérhetők a helyi és országos online katalógusok, az előfizetett adatbázisok és
elektronikus folyóiratok is. A különböző
tudományterületekhez tartozó köteteket szintenként osztották el, az első
szint a társadalomtudományoké, a második a történettudományé, a harmadik
szinten találhatók a nyelvekkel és irodalommal foglalkozó kötetek, a negyedik
szinten pedig a természet- és orvosi
tudományok szakterület kiadványait
lapozhatják fel vagy kölcsönözhetik ki
az érdeklődők. A négy szabadpolcos
olvasótermi szinten, tematikus elrendezésben mintegy 350 000 kötet kapott
helyet. De nem ekkora a könyvtár ös�szállománya: a hagyományos és úgynevezett tömör raktárakban további 1,5
millió kötet és folyóirat található.
A TIK a nemzetközi és a hazai felsőoktatásban egyedülálló módon hétköznapokon napi tizenkét órán tart nyitva,
és működik egy időben, mint oktatási,
tanulási, szolgáltatási és konferenciatér.
A mintegy 8 milliárd forintból felépített központ a nyitás óta eltelt egy
évtizedben közel ötmillió regisztrált
látogatót fogadott, ezenfelül több
százezer, tanórára, konferenciára,
kiállításra vagy kulturális programra
érkező látogató lépte át küszöbét.
Feltétlenül meg kell említenünk, hogy
az egyik – ha nem az egyetlen – olyan
egyetemi épület az országban, ahol a
legtöbb Nobel-díjas megfordult: az
intézmény adott helyet ugyanis 2012ben a Szent-Györgyi-konferenciának,
amelyre 9 Nobel-díjas tudós kapott
meghívást, aminek nagy örömmel
eleget is tettek.

A ZÖLD KÖZPONT
Az SZTE felkerült a világ top 50
zöld egyetemének listájára. Ehhez az eredményhez jelentősen
hozzájárultak a TIK „zöld akciói”.
A központ munkatársai folyamatosan dolgoznak azért, hogy a
naponta mintegy 4 000 látogatót fogadó intézmény ökológiai
lábnyomát csökkentsék. A 25
ezer négyzetméteres épület környezetbarát és energiatakarékos
üzemeltetése nem kis feladat, és
átgondolt stratégiát kíván, ennek
megvalósítása azonban nem történhetne meg az egyetemi polgárok, oktatók és az intézményben
dolgozók együttműködése nélkül.
Tavasztól őszig a meleg vizet az
épület tetején elhelyezett napkollektorok révén biztosítják. Így
ebben az időszakban az óriási
alapterületű intézmény egyetlen
köbméter földgázt sem használ
el. A TIK tetején elhelyezett 206
napelem segítségével továbbá
jelentősen csökkent a központ
villamos energia igénye is.
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HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS
Az Állam- és Jogtudományi Kar
Kiváló gyakornoki lehetőségek, digitális tananyagfejlesztés, széles körű nemzetközi kapcsolatok,
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
2015/2016-os 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
62/ 544-297 • 62/544-513 • 62/544-579
ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu
Az SZTE ÁJTK nyílt napja:
2015. január 8. (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 elektronikus
tanulást segítő anyagok fejlesztésén
dolgozik, amelyek nagymértékben
megkönnyítik a hallgatók felkészülését. A kar ezen fejlesztés mellett
beindította tutori programját,
amelynek keretében a hallgatók
tanulmányi előmenetelét kiscsoportos foglalkozások keretében segítik.
A tutori hálózat tevékenységében
oktatók, PhD-hallgatók és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező
hallgatók vesznek részt.
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, német
és francia jogi szaknyelvi órákon
vehetnek részt.

NEVES OKTATÓK – SZÉLES KÖRŰ
LEHETŐSÉGEK
A kar 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 európai bírósági bíró,
alkotmánybíró, miniszter, számos
vezető pozícióban tevékenykedő
szakember.
A képzések gyakorlati oldalát erő-

sítve 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 a tanszékeken. A hallgatói
mobilitást a széles körű Erasmus-kapcsolatok segítik.

A jogász tevékenységben ma már
nélkülözhetetlen jogi adatbázis kezelés oktatását három éve indította
el a kar. A kezdő és haladó szinten
folyó 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.

Ismerőseimtől már sokat hallottam a
napfény városáról, és volt is szerencsém
egy középiskolai osztálykirándulás során
közelebbről megismerni. Mondanom
sem kell, azonnal beleszerettem. A gyermekkoromat Budapesten töltöttem, de a
szegedi „kettősséget”, ahol bárki megtalálja a nyugalmat és a pezsgő életet egyszerre, azt a várost, amit az egyetemisták
folyton frissen tartanak, nem tudtam
nem viszontlátni. Azért választottam ezt
a szakot, mert szerettem volna magam
kipróbálni a jog területén. Az elmúlt egy
évben rengeteg olyan tapasztalatot és
önállóságot szereztem ezzel a szakkal,
amit az élet bármely területén, legyen
szó munkáról vagy családról akár, tudok
hasznosítani.
Redler Anna
ÁJTK, jogi asszisztens, II. évfolyam
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AZ ORVOSKÉPZÉS CSÚCSÁN
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.
dig kutató akar lenni, az arra az
útra koncentráljon. Mert ha tudják,
hova akarnak eljutni, az utat is meg
fogják találni – üzente a leendő elsősöknek Bari Ferenc dékán. Hozzáfűzte: az itt végzetteket Európában
mindenütt, de a világ más tájain
is szívesen fogadják, számtalan
ország egészségügyi felsőoktatása
keresi az ÁOK-val való közös képzés
lehetőségét.
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. Szeged
több mint 90 éve otthona az ország
egyik legismertebb felsőoktatási
intézményének és orvoskarának,
amely Nobel-díjas tudóssal is

Nagyon érdekesnek találom ezt a területet, másfelől pedig szeretnék emberekkel
foglalkozni, ezért is jelentkeztem az orvosira. Az első három év inkább elmélet,
de negyedévtől rengeteg gyakorlati órám
van. Az egyetemválasztás előtt már sokszor jártam Szegeden, és nagyon megtetszett a város. Sokat hallottam előzőleg arról, milyen jó itt a diákélet, amit én is csak
megerősíteni tudok például azzal, hogy az
iskola falain kívül is tartom a kapcsolatot
a csoporttársaimmal és a kurzusokon
szerzett barátaimmal.
Kiss Dorottya
ÁOK, általános orvos, IV. évfolyam

büszkélkedhet Szent-Györgyi Albert személyében. Az 1937-ben
orvosi-élettani Nobel-díjjal elismert professzor máig az egyetlen
magyar kutató, aki a világ legismertebb tudományos kitüntetését
Magyarországon – és ezen belül
Szegeden – kifejtett tevékenységéért nyerte el.
Az orvosi hivatás szerteágazó
ismereteit egységes osztatlan
alapképzés keretében sajátítják el
a hallgatók, 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 elméleti
és klinikai intézetek tudományos
munkájába.
– Aki gyógyító orvosként szeretné
segíteni a pacienseket, tegyen meg
mindent ennek érdekében, aki pe-

A 2015/16-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.
Nyílt nap:
2014. december 6. (szombat)
11.00 óra – Szent-Györgyi Albert
Oktatási Központ
(Szeged, Dóm tér 13.)
Ivánovics György-terem
Felvételi ügyekben illetékes:
ÁOK Tanulmányi Osztály
tel./fax.: 62/545-017
ÁOK Dékáni Hivatal
62/545-016
Honlap: www.med.u-szeged.hu

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
VADONATÚJ ÉPÜLETEKBEN
Hallgatóik magas színvonalú oktatásában hangsúlyos szerepet
kap az orvosi ügyesség és egyéb
készségek kialakítása, ezt szolgálja
a nemrégiben 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.
Elkészült a 256 ágyas új klinikai tömb
is, amelynek korszerű berendezései világszínvonalú betegellátási és kutatási
tevékenységet tesznek 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.
tathatják majd. Tovább szélesedett
a hagyományos és az innovatív
mesterszakok és a tanári szakok
köre, a fakultás 46 mesterszakjával és kiváló doktori képzéseivel (5
doktori iskola 33 képzési programja) is széles és színvonalas választási lehetőséget kínál hallgatóinak. A
Szegedi Tudományegyetem 2013tól a három kiemelt egyetem egyikeként az ország legmagasabban
jegyzett felsőoktatási intézménye.
Ebben a BTK-nak is fontos szerepe
van, hiszen a QS tudományterületeket rangsoroló listáján a szegedi
bölcsészettudományi karon folyó
képzés és tudományos munka a
világ összes egyetemi bölcsészkara
közül a 181. helyezést érte el.

A BTK meghirdetett
képzései a 2015/2016-os
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.

A kar 2015-ben 15 alapszakot indít, ezeken belül pedig a különféle
szakirányok széles spektrumát kínálja a Szegedre jelentkezőknek. Az
osztatlan kétszakos tanárképzésben 54 szakpárja közül választhatnak a tanári pálya iránt érdeklődő
továbbtanulók.
Az alapképzésben végző hallgatók
30 bölcsész mesterszakon és 16
tanári mesterszakon folytathatják a
második ciklusban egyetemi tanulmányaikat Szegeden.
Aki itt végez, felkészültségét kiválóan tudja majd érvényesíteni
a munkaerőpiacon is. – A nemzeti identitás és a nemzettudat a
humán tudományokra épül, már
csak ezért is nélkülözhetetlenek
ezek az ismeretek. A munkanélkü-

liségi statisztika azt is megmutatja,
hogy a legkevesebb munkanélküli
a felsőfokú végzettségűek körében
található, és a bölcsészdiploma bármelyik területen jól konvertálható
végzettségnek számít. A szegedi
bölcsészkarra jönni jó befektetés,
mert az egyik legjobban hasznosítható diploma éppen itt szerezhető
– üzeni a jelentkezőknek Szajbély
Mihály professzor, a kar dékánja,
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 az alapképzéseket három
év elteltével mesterszinten is foly-

A bölcsészkar rengeteg előadást és programot kínál, melyek érintik az érdeklődési körömet, és igazán színessé teszik az
órarendemet, a hétköznapjaimat. Ezért
is látogatom őket előszeretettel. Nekem
egy közeli barátom ajánlotta Szegedet,
mivel ő már több mint egy éve itt tanult. Szerintem egy egészen más közeg
vesz körül itt az ország többi városához
képest. Még egy év után is kellemes és
megnyugtató a barátságos kis utcákon
sétálgatni, ha épp van időm. A szakot
pedig azoknak ajánlom, akik nemcsak
használni szeretik az angol nyelvet, de
érdekli őket a nyelvészet, és maga az angol irodalom és történelem kezdetektől
való tanulmányozása.
Mészáros Áron
BTK, anglisztika, II. évfolyam
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NAGY ELŐDÖK NYOMDOKAIN
A hazai szellemi élet sok jelentős személyisége nevezhette alma materének az SZTE bölcsészkarát.

Angol nyelv és kultúra tanára,
erkölcstan- és etikatanár, francia nyelv
és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra
tanára, magyartanár, média- mozgókép és kommunikációtanár, német
nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és
kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra
tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv
és kultúra tanára, történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára.

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, Zalán
Tibor, továbbá Szilasi László és
Grecsó Krisztián 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. 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 korszerű József Attila Tanulmányi és Információs Központ
is kifejezi.

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 tudomá-

Osztatlan kétszakos
tanárképzés szakjai:

További információk a nappali
tagozaton induló osztatlan kétszakos
tanárképzésről az SZTE Tanárképző
Központ oldalain (18-19. oldal).
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:
2014. december 8. (hétfő) 10 óra,
2015. január 31. (szombat) 10 óra
BTK Auditórium Maximum
(Szeged, Egyetem u. 2., II. em.)
Honlap: www.arts.u-szeged.hu

nyos utánpótlás-nevelésre: hallgatói
rendszeresen szép sikereket érnek
el az országos tudományos diákköri versenyeken, illetve az egyéb
megmérettetéseken, s az intézmény
nemzetközi kapcsolatai, az európai
társegyetemekkel 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.
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MINŐSÉGI OKTATÁS, ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Eredményes tanévet zárt az ETSZK, többek között azért is mert sikerült a Fogorvostudományi
Karral elindítaniuk egy, az országban egyedülálló képzést, a dentálhigiénikus alapképzést.

Az ETSZK induló szakjai a
2015/2016-os 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)
Mesterképzés (MA):
Szociálpolitika mesterképzési szak
(keresztféléves felvételi eljárásban)
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:
2015. január 24. (szombat) 10 óra,
2015. január 30. (péntek) 10 óra
SZTE ETSZK
(Szeged, Temesvári körút 31.)
Részletes program:
www.etszk.u-szeged.hu/nyilt-napok
Honlap:
www.etszk.u-szeged.hu

– A közös munka eredményeképpen az első hallgatók ebben
az évben meg is kezdték az első
tanévet, jó hír, hogy megfelelő létszámmal – mondta Barnai Mária,
az ETSZK dékánja. – Emellett a
kar lehetőséget kapott arra egy
TÁMOP-pályázatnak köszönhetően,
hogy jelentős képzésfejlesztésbe
kezdjen. Pályázati támogatásból
írunk elektronikus tankönyveket,
ápolóknak és gyógytornászoknak
születik ily módon három nagyon
fontos hiánypótló könyv.
Optimizmusra ad okot, hogy az
új tanévben, ami a hallgatói létszámot illeti, jelentkezőkben nem
volt hiány, sőt, évek óta egyre
növekszik a karra jelentkezők száma. A hallgatók szinte mindenütt

ÚJ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK
A kar képzésfejlesztésbe fogott egy
európai uniós pályázatnak köszönhetően. Ápoló és gyógytornász
fizioterapeuta szakon mesterképzést és angol nyelvű alapképzést
szeretnének indítani. Szakirányú
továbbképzési szakokat is terveznek, iskolarendszerű másfél-kétéves időtartamban, szintén hiányterületeken. Ezek akkreditációja
még előttük áll, így várhatóan csak
2016-ban tudják ezeket a képzés-

formákat indítani. Van egy másik
fontos újdonság is: központi akaratnak köszönhetően a védőnőképzésbe bekerült a méhnyakrákszűrés
programja, ennek a programnak az
oktatását most, ebben a szemeszterben kezdték el, ami nagyon jelentős
lépés. A tervek szerint azokon az
5 ezernél alacsonyabb lélekszámú
településeken, ahol nincs nőgyógyászati szakrendelés, a képzést elvégző
védőnő végezheti el a szűrést.

nak, hogy élvezzék és használják
ki, hogy a szegedi egyetem diákjai.
Éljenek azokkal a lehetőségekkel,
amelyek a karon és az egyetemen
adottak a kötelező programokon
túl. Tegyék próbára kutatói vénájukat, most a legkiválóbb szakemberek mellett próbálhatják ki,
hogyan tudnak szakterületükön
eredményeket elérni, publikálni,
és konferenciákon bemutatkozni.
És persze élvezzék a diákéveiket,
gyűjtsék az egyetem, a város és a
hallgatótársak, barátok nyújtotta
fel is töltik az egészségtudományi élményeket.
kar kapacitásait, az idén csak az
újonnan indított dentálhigiénikus
képzésen és a szociális munkás
képzésen maradt üres helyük.
Összegezve azonban elmondható:
egészen stabil hallgatói létszámot
mondhatnak a magunkénak évek
óta.
Nem is csoda, hisz az ETSZK-n minőségi oktatás folyik. Mindig nagy
szükség van ápolókra, gyógytornászokra, védőnőkre és szociális
munkásokra, a különböző egészségügyi és szociális intézmények Az életem része az egészségügy. Színes
és mozgalmas maga az ápolói hivatás,
tárt kapukkal várják a jól képzett szinte a fogantatástól a halál pillanatáig
szakembereket, de a végzettek a végigkíséri az embereket. Ápolóként segímanapság egyre több szakembert tenem kell majd az állapotukkal kapcsolaigénylő wellnessturizmus vagy a tos információk megértését és feldogozárehabilitáció területén is elkezdhe- sát, átélni velük az örömteli pillanatokat,
és átérezni fájdalmukat. Az ETSZK pedig
tik hivatásuk gyakorlását.
Barnai Mária a leendő gólyáknak olyan tudást ad a hallgatói számára, amit
segítő szakemberként alkalmazni tudnak
szolgál néhány jó tanáccsal is. azon a területen, ahol hivatásukat végzik.
Arra biztatja őket, hogy már most Szeged mindig is a szívemhez közel állt.
kezdjenek el nagyon komolyan az- Sok időt töltöttem itt szüleimmel, barázal foglalkozni, amiért erre a karra taimmal a napfény városában. Nem volt
jelentkeztek, hogy ne két év múlva kérdés, hogy a középiskola befejezését
kelljen ráébredniük: hiányoznak követően hol fogom folytatni tanulmáaz alapismereteik, és nincs mire nyaimat. Az emberek szeretete, segíteni
akarása még jobban megerősített abban,
építeni.
hogy életem második otthonát Szegeden
– Ehhez módszertani segítséget, fogom meglelni, ami be is bizonyosodott
útmutatásokat adunk – mondta a az elmúlt egy év során.
dékán. – Emellett pedig azt taná- Tóth Tímea
csolnám az elsőéves hallgatóink- ETSZK, ápoló, II. évfolyam

A FOGORVOSTUDOMÁNYT LEGMAGASABB
SZÍNVONALON TANÍTANI – A Fogorvostudományi Kar
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Az igen magas felvételi pontszám miatt válogatott, jó képességű diákok kerülnek a Fogorvostudományi Karra – mondta Nagy Katalin, a Fogorvostudományi Kar dékánja.
– Az elmúlt évek hagyományának
megfelelően, amikor is a Fogorvostudományi Karra jó néhány
ponttal magasabb pontszámmal
lehet bekerülni, mint az Általános
Orvostudományi Karra, jó kilátásokkal kezdhetjük a tanévet. Sokkal
könnyebb válogatott, erős csapattal
dolgozni, illetve a magas színvonalat tőlük később is megkövetelni. A
vidéki képzőhelyek közül messze a
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karát jelölik meg a
legtöbben az első helyen. Ez komoly
kötelezettséget is jelent számunkra,
hiszen a magas színvonalú oktatást
végig meg kell tartanunk. Hosszú
évek tapasztalata, hogy az angol
nyelvű képzésre az itt végzettek
rokoni, ismerősi köréből kerülnek

Már 6 éves koromban eldöntöttem, hogy
fogorvos szeretnék lenni, és az országban
kiemelkedő a szegedi fogorvosképzés. Így
aki emellett a pálya mellett dönt, szerintem jól teszi, ha ide jelentkezik. Eleinte
Budapestre húzott a szívem, de egyáltalán
nem bántam meg, hogy végül itt kötöttem ki. Az évfolyam nem túlzsúfolt, így
a társaság is összetartó és családias más
karokkal ellentétben. Idősebb ismerőseimtől hallottam, hogy nagyon diákbarát
a város. Jó a közlekedés, sok a program,
könnyű tartani a kapcsolatot a barátnőkkel, és új ismerősöket sem nehéz szerezni
– mindezeket most már én is meg tudom
erősíteni.
Nagy Réka
FOK, fogorvos, IV. évfolyam

Az SZTE FOK induló képzése
a 2015/16-ös tanévben
Nappali:
Fogorvos (10 félév – magyar és angol
nyelven)

ki az újonnan jelentkezők, ami azt
jelenti, hogy a hallgatók nagy része
nem találomra választ magának
továbbtanulási lehetőséget külföldön sem, hanem a régi hallgatók
által elmondott tapasztalatok, tájékoztatás alapján adja be hozzánk
a jelentkezését, és remélhetőleg el
is nyeri a felvételt – árulta el Nagy
Katalin professzor, a FOK dékánja.
A karon jellemzően kis létszámú,
kis csoportos oktatás folyik, ami
a fogorvos képzés gyakorlati jellegénél fogva rendkívül fontos. A
fogorvosoktatás rendkívül speciális, különösen az eszköz- és anyagigényt tekintve.
– Ahhoz hogy egy fogorvoshallgatót oktatni tudjunk, lényegében egy
6-8 millió forintos egységkészüléket kell hallgatóink rendelkezésére
bocsátanunk – magyarázta Nagy
Katalin az igen költségigényes
oktatás hátterét. – Ez az a munkaeszköz, ami másnak esetleg a
tankönyv. A fogorvosi berendezés
mellett meg kell említenünk a nagyon magas anyagköltségeket.
Köztudott, hogy a fogorvosi anyagok nagyon drágák, ezeket külföldről szerezzük be, így egy-egy árfolyamváltozás is érzékenyen érinthet
bennünket.
A dékán asszony a kar első éves
hallgatóinak arra hívja fel a

figyelmét: rendkívül szerencsések, hogy egy nagyszerű szakterületet választottak, aminek
köszönhetően – ha alaposan
megtanulják a szakmájukat –,
nem lesznek anyagi gondjaik.
Ugyanakkor arra is figyelmezteti
őket, hogy a fogorvostudomány
az orvostudomány lényeges része. Ezért szerinte kiemelkedően
fontos, hogy a leendő fogorvosok
már hallgató korukban minden
egyes pácienst olyan empátiával,
olyan körültekintéssel kezeljenek, mintha saját édesanyjuk,
édesapjuk, hozzátartozójuk ülne
a fogorvosi székben.

Felvételi ügyekben illetékes:
magyar nyelvű képzés:
FOK Tanulmányi Osztály
Tel: 62/545-300,
Tel./fax: 62/545-706
lakatos.andrea@stoma.u-szeged.hu
FOK Dékáni Hivatal:
Tel./fax: 62/545-622
fokdh@stoma.u-szeged.hu
angol nyelvű képzés:
Külföldi Hallgatók Oktatási Központja
Tel: 62/342-124
apply.fs@med.u-szeged.hu
Az SZTE FOK nyílt napja:
2015.január 10. (szombat) 10 óra,
SZTE Fogorvostudományi Kar
(Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.,
II. emeleti tanterem)
Honlap: www.stoma.u-szeged.hu

KÖZVETLEN KAPCSOLAT
Nemcsak Magyarországon, de külföldön is ismert és elismert a Fogorvostudományi Karon folyó oktatás: a Szegeden 1960 óta működő
fogorvosképzés jó hírét évről évre
kimagasló oktatásban és szakmai
képzésben részesült hallgatók
viszik magukkal és népszerűsítik
a kart. A Fogorvostudományi Kar
2007-ben vált önállóvá. Rendkívül
családias, hiszen viszonylag kicsi a
hallgatói létszám, és emiatt közvetlen az oktató-hallgató kapcsolat. A FOK 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 el is kezdődött az új oktatótermekben és laborokban a tanulás és a munka. A kar
egy közeli ingatlant is birtokba vett,
ezzel növekedett az oktatótermek
száma. Emellett kialakítottak egy fogászati centrumot a fogyatékkal élők
számára, amelynél mi sem bizonyítja
jobban, hogy a mindig igyekeznek fejleszteni, új irányokat megszabni.
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MINDENT A HALLGATÓÉRT
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 2015/2016-os 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 tagozaton, angol nyelven,
levelező tagozaton, magyar nyelven,
Pénzügy, nappali és levelező tagozaton
Regionális és környezeti gazdaságtan,
nappali és levelező tagozaton,
Vállalkozásfejlesztés, nappali és 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 kari honlapon.
Az SZTE GTK nyílt napja:
2014. december 8. (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 BA-diplomát
szerzett hallgatók hat mesterszakon folytathatják tanulmányaikat:
közgazdálkodás és közpolitika,
marketing, nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan, pénzügy, valamint vállalkozásfejlesztés. A gazdálkodás és menedzsment alap-,
illetve a nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás mesterképzés ráadásul már angol nyelven is elérhető.

– Az alapképzésektől mesterképzéseinken, illetve szakirányú továbbképzéseinken át a PhD-képzésig terjedő
kínálat, a mögötte álló oktatói és
tudományos teljesítmény garantálja
a hallgatók boldogulását. Képzéseink szakmai színvonala révén ott
vagyunk az elitben, az alapszakok
jelentkezési létszáma alapján folyamatosan az első háromba kerülünk
országosan. A hallgatói elégedettség
kiemelkedő, a Szegeden diplomázott
közgazdászok keresett szereplői a
gazdaság különböző területeinek
helyben és a fővárosban is, ahol a

Magyarországon működő külföldi
nagyvállalatok központjai találhatóak – jellemezte Vilmányi Márton
dékán a GTK képzési kínálatát.
Bár alapszakjaikon immár államilag
támogatott helyekre is felvételt lehet nyerni, az SZTE GTK példamutató
módon segíti tehetséges, rászoruló
önköltséges hallgatóit is. Saját erőből, valamint vállalati, alapítványi
partnereik révén hallgatói ösztöndíjakat hoztak létre, s 2014 őszén
több mint száz diák részesül a képzési költséget részben vagy teljesen
fedező támogatásban. A rendszert
folyamatosan bővítik, hogy a rátermett, tanulni vágyó fiatalok minél
nagyobb számban kapcsolódhassanak be a programba.

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN
A gazdálkodási és menedzsment
alap-, illetve a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés
nappali tagozaton, angol nyelven
is elérhető. Mindkét szak a világ
minden tájáról fogad hallgatókat.
Az Erasmus program keretein belül
érkező hallgatókkal együtt pedig elmondható: a szegedi GTK közössége
inspiratív, multikulturális közeg.
A felmérések szerint a Gazdaságtudományi Kar hallgatói elégedettek a
kar által nyújtott szolgáltatásokkal.
A Felvi.hu adatai 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 GTK 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 2012-ben újult
meg, modern és „klímabarát” teret
adva a szegedi közgazdászképzésnek.

Nagyon korán eldöntöttem, hogy Szegeden szeretnék tanulni. Gyerekkoromban
voltunk itt párszor a szüleimmel, és nagyon
megtetszett a város és a hangulata, de főként a Tisza-part. Külön megkedveltem
Szegedben, hogy nagyváros létére mégis
magáénak érezheti bárki. Szeretem a szakomat, mert nemcsak száraz tananyagot
kell tanulni. Sok lehetőség van még gyakorlati ismeretek elsajátítására is, ugyanakkor nagyon hallgatóbarát a kar dolgozói
gárdája. Középiskolai tanulmányaim idején tetszett meg a gazdaságtudomány, ráadásul még jó is voltam benne. A nyílt nap
alatt döntöttem el véglegesen, hogy kereskedelem és marketing szakra jelentkezem,
mert az évek során itt a pszichológiával is
megismerkednek a hallgatók, ami még
egy másik nagy érdeklődési területem.
Gyarmati Sándor
GTK, kereskedelem és marketing
II. évfolyam

NEMCSAK SZAKMA, HANEM SZÉP HIVATÁS IS
A 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 a 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, ráadásul a kezdő diplomások között a legjobb
fizetésre számíthatnak. – Az
SZTE GYTK sokoldalúan képzett
diplomásokat bocsát ki a munkaerőpiacra, mivel komplex
képzésünk egy része a természettudományi, illetve az orvoskaron
zajlik – mondja Hohmann Judit
dékán. – Nehéz lesz ez az öt év, de
megéri a fáradságot, mert a szegedi gyógyszerészdiplomával kiválóak az érvényesülési lehetőségek Az itt végzettek számtalan
lehetőség közül választhatnak:

Úgy gondolom, jó esélyeim vannak a
munkaerőpiacon ezzel a szakkal, illetve
a képzés után még tovább lehet tanulni,
akár szakgyógyszerésznek vagy gyógyszerész-közgazdásznak például. Szerintem
nagyon fontos, hogy egy beteg ha bemegy
egy patikába, megfelelő felvilágosítást
kapjon a gyógyszerekről. Rengeteg olyan
beteg van, aki azt se tudja, mit vesz be. Itt
nálunk arra tanítják a gyógyszerészhallgatókat, hogy próbáljunk a betegekkel
segítőkészek lenni, és legyen szívügyünk
a gyógyulásuk és az egészségük. Nagyon
szépnek tartom Szegedet, és külön megkedveltem benne azt, hogy lehetőségem
van a saját korosztályommal szórakozni
menni, akár a hétköznapokon is.
Csízi Petra
GYTK gyógyszerész, IV. évfolyam

A GYTK-n induló képzések
a 2015/2016-os 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

gyógyszertárakban, kórházi gyógyszertárakban, az iparban, kutatóhelyeken vagy éppen az egészségügyi hatóságoknál vállalhatnak
munkát. A gyógyszerészet nemcsak
szakma, de hivatás, szép hivatás is,
mely biztos megélhetést nyújt – 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 csere-

gyakorlatra Ausztriától Ausztráliáig. Nem véletlen, hogy az SZTE
GYTK-n szerzett oklevélnek országosan és nemzetközileg is kiemelten jó az elismertsége, amit a kar
ipari és kutatóhelyi kapcsolatai is
bizonyítanak: 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
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 tartozik országos gyógyszerészhallgató-találkozó, rendkívüli népszerűségnek örvend a Patikus táncest
és egyéb szórakoztató rendezvény.
A kollégium egyébként a közösség
összekovácsolásához is nagyban
hozzájárul: a több mint kétszáz

Gyógyszertári asszisztens szak: OKJ-s,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
(költségtérítéses), érettségizettek részére.
Felelős: Doró Péter egyetemi docens,
doro@pharm.u-szeged.hu
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
szak: OKJ-s, iskolarendszeren
kívüli felnőttképzés (költségtérítéses),
gyógyszertári asszisztensek részére.
Felelős: Doró Péter egyetemi docens,
doro@pharm.u-szeged.hu
Felvételi ügyekben illetékes:
Lantos Ilona dékáni hivatalvezető
62-545-022,
office@pharm.u-szeged.hu
Az SZTE GYTK nyílt napja:
2015. január 25. (vasárnap) 10-12 óra,
SZTE GYTK (Szeged, Eötvös u. 6.)
Honlap: www.pharm.u-szeged.hu

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!
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AHOL A HALLGATÓ AZ ELSŐ
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Országos szinten kiemelkedő pedagógusképzés, elismert oktatói és hallgatói tudományos
munka, gazdag konferencia- és rendezvényprogram, bővülő nemzetközi kapcsolatok és szélesedő kurzuskínálat. Mindezek révén a JGYPK példás helyet foglal el a Szegedi Tudományegyetem karainak sorában.

A JGYPK-n induló képzések a
2015/16-os tanévben:
ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS
(nappali és részidős 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
• tanító [nemzetiségi tanító (német)] •
tanító [nemzetiségi tanító (román)] •
tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)] •
társadalmi tanulmányok • testnevelő-edző.
OSZTATLAN KÉTSZAKOS TANÁRKÉPZÉS
(nappali képzésben)
További információk az SZTE Tanárképző
Központ oldalain (18-19. oldal).
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.
MESTERKÉPZÉS
(Nappali és részidő képzésben
(2 -3 -5 félév alatt))
alkalmazott nyelvészet • andragógia •
kisebbségpolitika • kulturális mediáció
• tanári [andragógus tanár] • tanári
[egészségfejlesztés-tanár] • tanári [ember
és társadalom műveltségterületi tanár] •
tanári [ének-zene tanár] •

A Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar a második legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező fakultás.
A karon a legkiemelkedőbb a pedagógusképzés, legfőbb oszlopai
a gyógypedagógus képzés, a tanítóképzés és az óvodapedagógus
képzés. Hagyományosan jól működnek az ének-zene, a testnevelés
és sporttudomány terület képzései,
népszerű a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szak és a képi

ábrázolás is. A karon folyó munka
nagyszerűségét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a HVG Diploma
különszámában megjelent felmérések szerint a pedagógusképzésben akkreditált intézményi rangsorában az SZTE JGYPK évek óta
messze kiemelkedik a mezőnyből
mind az oktatók, mind a hallgatók
kiválóságát tekintve – büszkélkedik Marsi István dékán. Amire
azonban a kar talán a leginkább

büszke, az a legendásan jó oktató-hallgató viszony, valamint az
egész tanévben színesen pezsgő
diákélet – emeli ki a kar dékánja.

INTERAKTÍV TUDÁSTÁR
Az SZTE JGYPK Interaktív Természeti Tudástára friss szemléletű,
eredményközpontú szolgáltatásokat nyújt az érdeklődőknek, korra
való tekintet nélkül, ezzel a szabadidő hasznos eltöltését, a tudáshoz és ismeretekhez való szabad
hozzáférést biztosítja. A kar Boldogasszony sugárúti épületének
látogatói a tudáskapu tárlatvezetőivel együtt kutatják, hogy mi
lehet a tudomány szerepe életünk
és környezetünk megértésében,
jobbításában. Ezt a célt szolgálja
a Tudástár mintegy 10000 fajt
tartalmazó herbárium- és állattani
gyűjteménye is, amelyek immár a
Magyar Kulturális Örökség részét
képezik. Biológia, Fizika, Földrajz,
Informatika, Kémia és Technika
Tárával a tudáskapu pedig széles,
színes betekintést nyújt a természettudományok világába. Mind-

emellett a kiállítási tér kulcsszava
az interaktivitás, ahol informatív
oktatásra, játékos és szórakoztató
részvételre, kreatív közreműködésre
nyílik lehetőség az információs csomópontokon. A „Próbáld ki laboratórium” is izgalmas elfoglaltságot jelent,
hiszen itt szemléltető-bemutató
programokon keresztül vezetik be a
tudományos kísérletezés titkaiba az
érdeklődőket. A látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket, érzékszerveiket is kipróbálhatják: számos
eszköz alkalmas érzékelésünk fonák
oldalainak és korlátainak feltárására,
így meglepő, játékos tudományt kínál
azoknak is, akik eddig idegenkedtek
ettől a világtól. A Múzeumok vagy a
Kutatók Éjszakája programhoz szintén
csatlakozott az Interaktív Természeti
Tudástár, így az év kitüntetett napjain
további különleges kalandokban lehet része a tudásra éhes hallgatóknak.

A középiskolát kezdtem, amikor először
Szegedre jöttem látogatóba a nagynénémhez. Már akkor tudtam, hogyha
egyszer egyetemre fogok járni, akkor
mindenképpen ide szeretnék jönni.
Elsőre megfogott a nyüzsgés, a fiatalok lendülete, a város rendezettsége és
tisztasága. A napjainkban fennálló mobilitással nehéz lépést tartani, ezért is
tartom fontosnak a szakomat. Az egészségfejlesztők hozzájárulnak az egészséges életmódhoz, a jó közérzethez, a testi
és lelki egyensúly eléréséhez. Szeretek
jugyus lenni, nemcsak a bulik vagy a
rendezvények miatt, hanem az összetartó közösség és a tanárok segítőkészsége
folytán is.
Túri Lilla
JGYPK, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, ii. évfolyam
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„CSAK A JUGYU, CSAK A JUGYU…”

tanári [kollégiumi nevelőtanár] •
tanári [könyvtárpedagógia-tanár] •
tanári [minőségfejlesztés-tanár] • tanári
[multikulturális nevelés tanára] • tanári
[német- és nemzetiséginémet-tanár] •
tanári [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]
• tanári [román- és nemzetiségiromántanár] • tanári [szaktárgyat angol nyelven
oktató tanár] • tanári [szaktárgyat
francia nyelven oktató tanár] • tanári
szaktárgyat német nyelven oktató tanár]
• tanári [szaktárgyat orosz nyelven
oktató tanár] • tanári [szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár] • tanári
[tanulási- és pályatanácsadási-tanár]
• tanári [technikatanár] • tanári
[testnevelő tanár] • tanári [vizuális- és
környezetkultúra-tanár].

Felsorolni sem könnyű azt a számtalan rendezvényt, amely a„jugyus”
diákéletet színesíti, és amelybe a
kar oktatói általában éppúgy bekapcsolódnak, mint diákjaik. A kar
Hallgatói Önkormányzata minden
évben fontosnak tartja a vacsorával
egybekötött Jugyus bál és a Juhász
Gyula Napok megszervezését. Az
utóbbi egy háromnapos kulturális,
művészeti és játékos sportrendezvényt takar, mely az egyik legjobb
lehetőség a kar hallgatói számára a
közösségépítésre és ahol a legrátermettebb diákot felruházzák a Csillagszemű Juhász kitüntető címmel
is. Hagyományosnak tekinthető a
gólyatábor, amely rengeteg vetélkedővel, szórakozási lehetőséggel
és szakmai programmal várja az
elsőéveseket. A kar Felnőttképzési
Intézete szakmai programként
minden évben megrendezi a Közművelődési Konferenciát, mely
kizárólag hallgatók általszervezett
rendezvény, ahol olyan személyiségek fordultak már meg, mint
például Vitray Tamás, Vujity Trvtko,
Fábry Sándor, Antal Imre, Rudolf
Péter, Novák Péter vagy Czeizel
Endre. A pezsgő diákéletből kihagyhatatlanok a sportrendezvények, a korcsolyaest és a fürdőparti,
amelyre a kar szintén lehetőséget
biztosít.
A fakultás a hallgatók összefogása mellett a tehetséggondozásra
is nagy hangsúlyt fektet, melyet

a minden évben kiírt „Kar Kiváló
Hallgatója”, „Szak kiváló hallgatója”,
„Kar Kiváló Sportoló Hallgatója”
és a „Kar Kiváló Művész Hallgatója” pályázatok tanúsítanak. A
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
az egyetem egyetlen kara, amely
már két saját klubot is működtet;
a Jugyu Klub a Hattyas sori campusban várja az egyetem hallgatóit
a legkülönbözőbb programokkal,
szórakozási lehetőségekkel. A már

hosszú ideje működő Tamási Áron
Klub pedig helyet biztosít minden olyan rendezvénynek, mely a
hallgatók érdeklődésére számot
tarthat, legyen az könyvbemutató,
diavetítés, előadás vagy koncert.
A Boldogasszony sugárúti épület
alagsorában található klubban
üzemel az EHÖK Közösségi Konyha
is, ahol 300 forintos áron juthatnak
kétfogásos meleg ebédhez a SZTE-s
diákok.

FELNŐTTKÉPZÉS
A SZEGEDI EGYETEMEN
Kilenc tanfolyam meghirdetésére kapott engedélyt az SZTE. A
pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzést az SZTE Klinikai Központja végzi, míg az SZTE
Állam- és Jogtudományi Karán
bér-, illetve társadalombiztosítási
ügyintézőket is oktatnak. Az SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképző
Karán fotográfus és fotótermék
kereskedőnek, közbeszerzési referensnek, logisztikai ügyintézőnek,
sportedzőnek, turisztikaszervezőnek és -értékesítőnek tanulhatnak
az érdeklődők. Itt stresszkezelő,
lelki egészségmegőrzésre irányuló
tréninget is szerveznek – tudtuk
meg Döbör Andrástól. Az SZTE
Felnőttképzési
Központjának
megbízott igazgatója hozzátette:
feladata, hogy összehangolja az
SZTE különböző karain folyó, az iskolarendszerű felsőoktatási képzési

formákon (vagyis a felsőoktatási szakképzésen, az alapszakok és mesterszakok hálózatán, valamint a doktori
képzésen) kívüli tanfolyamainak szervezését. Az SZTE Felnőttképzési Központ felügyelete alá tartozik minden
olyan iskolarendszeren kívüli képzés,
amelyet a jogszabályok rögzítenek. E
tanfolyamok résztvevői olyan felnőttek lehetnek, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint előírt tankötelezettségüket teljesíttették, azaz
érettségivel rendelkeznek. A főként
levelező rendszerű, péntek-szombati
napokon, munka és tanulás mellett
is teljesíthető felnőttképzésekre kedvezményekkel várják az SZTE egyéb
szakjain tanuló hallgatókat is.
Az SZTE Felnőttképzési Központ elérhetősége:
Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet
tel: +36 62 544 021
e-mail: felnottkepzes@rekt.szte.hu

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 pedagógusszakvizsga • lakberendezés, stílus és
design • multimédia informatikus •
stíluskommunikátor • társművészetek
pedagógusa • wellness-tanácsadó.
Az SZTE JGYPK nyílt napja:
2014. november 20. 11 óra
(információ: www.jgypk.hu)
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 GAZDÁLKODÁS A MEGÉLHETÉS
BIZTOS FORRÁSA – A Mezőgazdasági Kar
Emelkedett a hallgatói létszám, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlatorientált képzésre – mondta az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja. Horváth József szerint az MGK igyekszik
lokálisan és regionálisan is meghatározó lenni a mezőgazdasági képzésben. Pozíciójukat erősítheti, ha újabb, jelenleg még akkreditálás alatt álló képzéseiket is el tudják indítani.

Mezőgazdasági Karon
induló képzések a
2015/2016-os tanévben:
Alapképzési szakok:
Nappali- és levelező tagozat:
Mezőgazdasági mérnöki BSc magyar
és angol nyelven (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, mezőgazdasági,
ökológiai gazdálkodó).

– Alapvető szándékunk, hogy a
meglévő szakstruktúránk közepette
lokálisan és regionálisan meghatározóak legyünk a mezőgazdasági
képzésben. Bízom abban, hogy a
mezőgazdasági, vadgazdálkodási
szakmának a presztízse növekszik,
a mezőgazdaság általános megítélése még a meglévő problémákkal
együtt is javult, az ágazat jövedelemtermelő képessége növekedett,
tehát egyre többen gondolják azt,
hogy a gazdálkodás a megélhetésnek egy forrása lehet. A karon a
létszám folyamatosan növekszik,
a térség mezőgazdasági agrárportfóliót kínáló intézményei közül
igyekszünk meghatározóak lenni,
és továbbra is keményen dolgozunk
azon, hogy a növekedés megmaradjon – összegezte a kar lényegi
lehetőségeit és fő céljait Horváth
József dékán.

Idén megindult – elsősorban a
munkaerő-piaci szereplőkkel – egy
olyan konzultáció, amelynek az
eredménye a közeljövőben realizálódik. Új képzési rendszer kialakításáról van szó, a meglévő képzéseket
próbálják úgy alakítani, hogy az a
korábbiaknál nagyobb mértékben
vegye figyelembe a végzett hallgatók potenciális munkáltatóinak
az igényeit. Úgy vélik, ennek az
eredményei egy-két éven belül
érezhetők is lesznek. A változások
között még megemlíti: igyekeztek
továbbvinni a projektmunkában a
korábbi években felhalmozódott
tapasztalataikat: beléptek a Duna
Régió Stratégia egy új projektjébe.
Horváth József dékán jelentős eredménynek tartja, hogy növekedett
az MGK-n hallgatók létszáma, valamint, hogy a kutatásokat tekintve eredményes tanévet zártak. A
dékán szeretné a kutatás-fejlesztés
irányába erősíteni a kar tevékenységét, mert van már néhány olyan
terület, amelyen van tapasztalatuk, és céges partnerek részéről is
van rá igény. Ezek jól körülhatárolt
gyakorlati problémák, az egyik ilyen
terület a megújuló energiaforrások
hasznosítása, ezen belül a mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok energetikai hasznosítása. Ez

Felvételi ügyekben illetékes:

KÖZÉPPONTBAN A GYAKORLAT

Antalicz Zoltánné osztályvezető
(Tanulmányi Osztály)
to@mgk.u-szeged.hu
Tel.: 62/532-990,
Fax: 62/532-991

Bár már korábban is igen fontos volt
a Hódmezővásárhelyen 1896 óta
folytatott, és 1961-től felsőfokú keretek között megvalósuló agrárképzésben a gyakorlatias képzés, a kar
a következő években még nagyobb
hangsúlyt fektet erre. Az MGK nem
csupán kiemelkedő szakmai színvonala miatt figyelemreméltó, hanem
azért is, mert a hallgatók többek
között a fakultás saját tangazdaságában teljesítik a tanulmányokhoz
tartozó kötelező gyakorlataikat. A

Az SZTE MGK nyílt napjai:
2015. január 9. (péntek) 11 óra
2015. január 30. (péntek) 11 óra
SZTE MGK (Hódmezővásárhely,
Andrássy út. 15.)
Honlap: www.mgk.u-szeged.hu

mérnöki gyakorlatot pedig, amely valódi rutint biztosít a pálya megkezdéséhez, akkreditált gyakorlati helyeken
szerzik meg. A diákok így tapasztalatot
szereznek arról, hogy az elméleti tudás
hogyan valósul meg a gyakorlatban,
üzemi körülmények között. A brit QS
Ranking legfrissebb világegyetemi
rangsorában a SZTE agrárképzését
a rendkívül előkelő 151-200. helyre
sorolta egy évvel ezelőtt, ez az ország
agrárképző helyei körében az első helyezést jelenti.

egy, a nyár elején szervezett workshopon is felmerült, erre a térségben
igény van a cégek, a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari szereplők, az
érdek-képviseleti szervezetek és az
oktatási intézmények részéről is. Az
uniós szabályozásokhoz kapcsolódó
úgynevezett zöldítési program is
fontos számukra. A környezettudatos és környezetbarát megoldásokkal, változtatásokkal kapcsolatos
kutatások, fejlesztések, innovációk
egyre nagyobb teret kapnak a világszerte. Erre sok pénz jut, a verseny
jelentős. Ebben az MGK-nak is részt
kell vennie: működési területükön
belül meg kell találniuk azokat a
lehetőségeket, területeket és projekteket, ahol szellemi tőkéjük, kapcsolatrendszerük hasznosítható.

Szerintem napjainkban egyre nagyobb
szerepet kap a mezőgazdaság, és egyre
inkább növekszik a szakemberek iránti
igény. Karunkon a képzés gyakorlatorientált, így, aki az iskolát kevés mezőgazdasági ismerettel kezdi, az is sikeresen
elvégezheti. Nem nagy létszámú a kar,
ebből adódóan a hallgatók és oktatók
jól ismerik egymást, ez pedig sok előnyt
vonz magával, mint például az egymás
iránti nagyobb figyelem. A karunk Hódmezővásárhelyen van, de ettől függetlenül sok ügyet mi is Szegeden intézünk.
Mindig is vonzott Szeged, mivel igazi
egyetemi város. A lakosság nagy részét
a diákok adják, ezért is sok program a
diákok igényeihez van alakítva.
Németh Dzsenifer
MGK, mezőgazdasági mérnök szak,
III. évfolyam
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SIKER ÉS VERSENYSZELLEM
A Mérnöki Kar
Gyakorlatorientált képzés, az oktatás és a kutatás egysége jellemzi az SZTE Mérnöki Kar
munkáját.

A jól felszerelt laboratóriumokban,
a tudományos minősítés, illetve a
publikációs aktivitás alapján folyamatosan előre lépő oktatóktól kapja meg az alaptudást a mérnöknek
készülő hallgató, aki üzemi gyakorlaton mélyíti el szakmai ismereteit
– mondja Keszthelyi-Szabó Gábor
professzor. Az SZTE MK dékánja
fontosnak tartja a képzési kínálat
fejlesztését: a Mechatronika BSc
szak, a Biomérnöki MSc szak, valamint az Élelmiszerbiztonsági- és
minőségi mérnöki MSc szak akkreditációját elindították.
– Célunk hogy a gyakorlati életben sokoldalúan hasznosítható,
megalapozott mérnöki tudás birÚgy gondolom, a vidéki mérnöki kép- tokában indítsuk útnak a nálunk
zőhelyek közül a Szegedi Tudomány- diplomát szerzett fiatalokat.
– Ötven év tapasztalataira támaszkodva, új modell szerint
valósítjuk meg a duális képzést:
minden hallgatónkhoz egy céget
kapcsolunk. Kiváló infrastrukturális és humán adottságokkal
rendelkezik az SZTE Mérnöki Kar.

egyetem kiemelkedő helyet foglal el.
Itt a tanárok segítőkészek, felkészültek,
széles ismeretanyaggal rendelkeznek, és
az iskolai tananyag ismertetésén túl a
versenyekre való felkészítést is szívesen
vállalják. A lakóhelyemhez képest rengeteg lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra,
továbbá vonzó volt az egyetem által
nyújtotta támogatások megléte is (városi tanulóbérlet biztosítása, tankönyvtámogatás, tanulmányi ösztöndíjak).
Nem utolsósorban a szegedi nyílt napra
történő látogatásom során olyan légkör
fogadott, aminek nem tudtam ellenállni.
Pesti Kitti
MK, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök, III. évfolyam

Állami támogatottságú helyek, céges ösztöndíjak, saját kollégiumi
helyek várják a középiskolásokat
az SZTE Mérnöki Kar szakjain. Az
alapképzés elvégzésével is piacképes diploma szerezhető, ugyanakkor a továbblépés lehetőségét
kínálják a mesterképzések.
A nemzetközi porondon is helyt áll
az SZTE MK: például a temesvári
és az újvidéki egyetemmel több
közös kutatói projekten dolgoznak, növekvő számban fogadnak
Erasmus-ösztöndíjasokat. Brazíliai
fiatalokkal is együtt tanulhatnak
a Szegeden mérnöknek készülő
hallgatók, akik – új lehetőségként
– bekapcsolódhatnak az angol
nyelvű képzésbe. Az SZTE MK legjobb diákjai külföldön szerezhetnek ösztöndíjas tapasztalatokat.
A tudományos diákköri munkát
ösztönzi, hogy 2015 tavaszán az
Országos Tudományos Diákköri
Konferencia agrár szekcióját –
az SZTE Mezőgazdasági Karával
együtt – rendezi meg az SZTE MK.
– Folyamatos és nagy az érdeklődés a mérnökképzés iránt – hangsúlyozza a dékán, aki szerint a
közvetlen tanár-diák viszony is
növeli a kar vonzerejét: mentorként foglalkoznak hallgatóikkal
az oktatók az SZTE Mérnöki Karon.

ÖNÁLLÓ FEJLESZTÉS ÉS KIVITELEZÉS
A Szegedi Tudományegyetem 2009
óta vesz részt a sűrített levegővel
hajtott járművek versenyén. A
hallgatók által tervezett, gyártott
és vezetett pneumobilok közt az
SZTE Mérnöki Kara első győzelmét
2011-ben a MKLaren csapat hozta:
a fiatalok szerkezetükkel Kecskeméten nyerték meg a gyorsulási
versenyt. A legendás MKLaren
csapat és léghajtánya 2012-ben
abszolút győztes lett Egerben,

ugyanott 2013-ban és 2014-ben Senior bajnok. Az időközben visszavonult
csapat helyét három ifjú titán vette át:
a Diff-Air, a Pepp-Air és a szintén sok
versenyt megjárt Pneugeot. A 2014
szeptemberében megrendezett kecskeméti Aventics Pneumobil Gálafutamon ez a három csapat képviselte a
Szegedi Tudományegyetemet. A 16 fős
mezőnyből az SZTE MK Diff-Air csapata
ezüst, a Pepp-Air formáció pedig bronzéremmel térhetett haza.

Az MK-n induló képzések a
2015/2016-os tanévben:
Alapképzési szakok (BSc):
Élelmiszermérnök szak,
Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök szak,
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök szak,
Műszaki menedzser szak,
Informatikus és szakigazgatási
agrármérnök szak,
Gépészmérnök szak.
Mesterképzési szakok (MSc):
Okleveles élelmiszermérnök szak,
Vidékfejlesztési agrármérnök szak,
Okleveles műszaki menedzser szak.
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:
2014. december 11. (csütörtök) 15 óra,
2015. január 13. (kedd) 10 óra,
2015. január 24. (szombat) 10 óra.
SZTE Mérnöki Kar „A” épület
6724 Szeged, Mars tér 7.
I. előadóterem.
Honlap: www.mk.u-szeged.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 hatezer hallgató az összes szegedi egyetemista közel negyede.

Az TTIK-n induló képzések
a 2015/2016-os 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 szakjai iránt hatalmas
az érdeklődés mindhárom képzési
területen (természettudományi,
informatikai és műszaki), hiszen
az itt szerzett diploma idehaza és
külföldön is rendkívül értékesnek
számít. A kar számára hízelgő,
hogy a legtöbben a szakmai színvonalat jelölik meg jelentkezésük
első számú okkaént.

Napjainkban a Szegedi Tudományegyetem a vidék legnépszerűbb
egyeteme, amely számos színvonalas világranglistán is megjelenik. A 14 alapszakon folyó képzés
hat, önálló oktató- és kutatóintézetnek tekinthető tanszékcsoporton (Biológus, Fizikus, Földrajzi
és Földtani, Informatikai, Kémiai,
Matematikai), valamint a „virtuá-

A KUTATÁSOK ÉLVONALÁBAN A TTIK
Az SZTE TTIK az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont, amelyek számos
területen, nemzetközi szinten is
jelentős eredményeket mutatnak
fel. A kar a hazai élvonalban van
a tudományos publikációk és a
kutatás-fejlesztés eredmények
tekintetében. Az itt zajló, magas
színvonalú alap- és alkalmazott
kutatások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az SZTE 2010-ben
kutatóegyetemi, 2013-ban kiemelt egyetemi státuszba került.
Jelenleg 6, az MTA által támogatott, 2, az MTA Lendület Program
keretében indított és 2, az EU által

finanszírozott (ERC Grant) kutatócsoport működik a karon. A tanszékcsoportokon és intézetekben folyó kutatásokról további részletes információk
találhatók a www.ttik.hu honlapon.
Az egyetem és a kar szempontjából is páratlan lehetőséget nyújt
a Szegeden 2015-re megvalósuló
ELI-ALPS szuperlézer, amely több
száz kutató és ugyanennyi kisegítő
szakember számára teremt majd
munkahelyet. A lézerközpont megépítéséből eredő lehetőségeket a fizikusok mellett az anyagtudomány,
a biológia, az informatika és az az
orvostudomány képviselői is kamatoztathatják majd.

lisan” létező Környezettudományi
Intézetben zajlik.
A karon az oktatók és a hallgatók
legendásan jó viszonyt ápolnak,
ami elsősorban annak köszönhető,
hogy az oktatók ifjú kollégákként
kezelik a diákokat. A TTIK-n folyó
kutatásokban a hallgatók is részt
vesznek, oktatóik igyekeznek őket
minél aktívabban bevonni a munkába. Ennek eredményeként a Természettudományi és Informatikai
Kar hallgatói minden alkalommal
kiemelkedően sikeresek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A legtehetségesebb kutatójelöltek a mesterképzés után
hét doktori iskola képzései közül
választhatnak.
A TTIK nagy hangsúlyt fektet a
gyakorlati oktatásra. A kiemelten
magas óraszámú gyakorlati képzés 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, amely alapján a
hallgatók náluk végzik gyakor-
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A minőségi oktatásnak is köszönhető, hogy a végzettek közel
nyolcvan százaléka tanult szakmájában helyezkedik el.
– Örömhír a leendő hallgatóknak
is, hogy folyamatosan fejlődik a
minőségi oktatói és kutatói munkához szükséges infrastruktúra:
bővült a TTIK újszegedi biológiai
épületegyüttese, megújult a Dóm
téri épületegyüttes és laborok nagy
része, valamint a Bolyai-épületünk
is – vázolta Mucsi László dékán.
latukat, illetve készítik diplomamunkájukat. Az itt megszerzett
diploma nagyon jó elhelyezkedési
lehetőségeket nyújt hazánkban és
külföldön egyaránt.
A TTIK 46 professzora közül tizennégyen az MTA tagjai, többen részesültek Széchenyi-díjban, a 270
fős oktatói gárda 90 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal.

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:
2014. december 5. (péntek, 10-14 óra,
központi előadás: 11 óra)
SZTE TIK Kongresszusi terem
(Szeged, Ady tér 10.)
Honlap: www.ttik.hu/
facebook.com/szte.ttik
Megjegyzés:
Az SZTE Tanárképző Központ oldalán az
alábbi szakpárosítások maradnak meg:

Szeged varázsát szerintem senkinek nem
kell bemutatni, aki legalább egyszer járt
már a városban. Azzal, hogy földrajzosként egyetemi tanulmányaimat már
4 éve itt folytatom, tulajdonképpen a
kellemeset kötöttem össze a hasznossal.
Hiszen a Szegedi Tudományegyetem
szakmai színvonala igen kiváló, ez már
több nemzetközi rangsorból is kiderült,
és magam is tapasztalom félévről félévre, másrészt pedig imádom a várost.
Azóta is örülök, hogy vállaltam a költözéssel és az önálló élet megkezdésével
járó nehézségeket, kalandokat.

angol nyelv és kultúra tanára –
földrajztanár,
angol nyelv és kultúra tanára –
matematikatanár,
biológiatanár (egészségtan) –
földrajztanár,
biológiatanár (egészségtan) –
kémiatanár,
biológiatanár (egészségtan) – matematikatanár,
biológiatanár (egészségtan) – rajz- és
vizuáliskultúra-tanár,
biológiatanár (egészségtan) – természetismeret-környezettan tanár,
földrajztanár- matematikatanár,
földrajztanár- német és nemzetiségi
német nyelv és kultúra tanára,
földrajz – természetismeret-környezettan tanár,
földrajz – testnevelő tanár,
földrajz – történelem és állampolgári
ismeretek tanára,
informatikatanár- matematikatanár,
kémiatanár- matematika tanár,
matematikatanár-technikatanár,
matematikatanár- orosz nyelv és
kultúra tanára.

Győri Anna
TTIK, geográfus MSc, II. évfolyam

Honlap:
www.u-szeged.hu/tanarkepzes
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AZ ORSZÁG MÁSODIK LEGNÉPSZERŰBB FELSŐFOKÚ
ZENEI KÉPZÉST BIZTOSÍTÓ HELYE – A Zeneművészeti Kar
Az SZTE Zeneművészeti Kara az egyik legkorszerűbb szellemben oktató vidéki zeneiskola, az
ország egyik legnagyobb zenei képzőhelye. Az itt végzettek nagyon jó arányban helyezkednek
el, és a kar folyamatosan bővülő képzési kínálata egyre több lehetőséget nyújt hallgatóinak.

A ZMK 2015/2016-os 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 Zeneművészeti Kar 2003. szeptember 1. óta képez a főiskolai szakokon
kamaraművészeket és tanárokat, az
egyetemi szakokon pedig előadóművészeket és művésztanárokat. A zenei
fakultás szakmai feladatait a magyar
zeneművészeti oktatás nagy múltra
visszatekintő gyakorlata alapján végzi, az oktatás színvonalas voltát jelzi,
hogy a zeneművészeti képzés hét
tanszék együttműködésének ered-

ményeként valósul
meg. Az intézményben alapképzésben
20, művészeti mesterképzésben 6, tanári
mesterképzésen és
osztatlan zenetanár
képzésen, 20-20 szakirányon és 10 szakirányú továbbképzési
szakon folyik oktatás.
– A nálunk szerzett képesítések biztos állást jelentenek, végzett hallgatóink, szinte közel 100 százalékosan
képzettségüknek megfelelő munkahelyen kapnak állást – tájékoztatott
Tóth Péter dékán.

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:
További információk a nappali
tagozaton induló osztatlan kétszakos
tanárképzésről az SZTE Tanárképző
Központ oldalain (18-19. oldal).
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:
2014. november 27. (csütörtök)
SZTE ZMK (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.)
Honlap: www.music.u-szeged.hu

RENGETEG SZAKMAI ÉS KÖZÖNSÉGSIKER
A kar meghatározó szerepet tölt be
Szeged és a régió zenei életében,
mivel a magas színvonalú oktatómunka mellett jelentős művészeti
tevékenységet is folytat. Az elmúlt
tanévben az intézmény megvásárolta Magyarország egyik legjobb
zongoráját, valamint a szakmai
munka egyik legfontosabb pilléreként hét mesterkurzust tartottak. Az országban másodikként
Előadóművészi és Kortárszenei
Szakkollégiumot hoztak létre a fakultáson, mely a legtehetségesebb
hallgatókat támogatja. A kollégium olyan kiemelt tehetséggondozási platform, mely a hallgatók
előadó-művészeti, zeneszerzési,
és különböző zenetudományok
területén végzett kutatási tevékenységeit jelentős mértékben támogatja. A kar zenekarai és kamaracsoportjai aktívan részt vesznek

a város zenei életében, képviselik a
Tisza-parti universitast Magyarország
szerte és határainkon túl. Rendszeresen fellépnek az Őszi Kulturális
Fesztiválon, a Millennium Kávézóban
és más egyetemi rendezvényeken.
2014-ben hatodik alkalommal rendeztek nagyszabású zongoraversenyt
és ötödik alkalommal tartottak
nemzetközi gitárversenyt Szegeden.
A visszatérő rendezvények sorába
tartozik a Szegedi Nyári Akadémia, a
Nemzetközi Orgonista Találkozó, valamint az alap- és középfokon oktató
zenepedagógusok és művésztanárok
komplex továbbképzése is. Több éves
hagyománnyal rendelkezik a fakultás
Hallgatói Önkormányzatának „Legyen
a zene mindenkié” koncertsorozata,
mely azzal a céllal indult útjára, hogy
olyan helyekre is elvigye a komolyzenét, ahova nem jut, juthat el a
muzsika.

Számomra Szeged mindig is vonzó város
volt, ezért is jöttem ide tanulni. A választást csak megerősítette, hogy itt tanít a
legjobb és legtapasztaltabb egyetemi
furulyatanár az országban. Másfelől
sajnos ezt a hangszert nem sok helyen
oktatják, felsőoktatási szinten csak
három helyen van az országban furulyaoktatás: Szegeden, Debrecenben és
Miskolcon. A másik két város furulyatanára is az ő keze alól került ki. Számomra
a zene jelenti a legnagyobb élvezetet, és
minden érdekel, ami vele kapcsolatos.
Tizenhárom éve furulyázom, és sosem
éreztem azt, hogy abba szeretném hagyni. Nagyon szeretnék majd gyerekeket
furulyázni tanítani, és úgy érzem, ezt a
mesterséget ebben az iskolában nagyon
jól el fogom tudni sajátítani.
Szőcs Szimonetta
ZMK, furulya szak, II.évfolyam

2014 nyarán 1478 fő megkérdezésével végzett felmérést a Szegedi Tudományegyetem a 2009-ben,
2011-ben és 2013-ban végzett nappali tagozatos diákok munkaerőpiacon szerzett tapasztalatairól.
A kutatás az SZTE diplomás pályakövető rendszer (DPR) keretében készült.
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A Szegedi Tudományegyetemen 2014-ben
indult osztatlan tanár
szakok listája:
angol nyelv és kultúra tanára –
földrajztanár,
angol nyelv és kultúra tanára – francia
nyelv és kultúra tanára,
angol nyelv és kultúra tanára –
magyartanár,
angol nyelv és kultúra tanára – matematikatanár,
angol nyelv és kultúra tanára – média-,
mozgókép és kommunikációtanár,
angol nyelv és kultúra tanára – német
nyelv és kultúra tanára,
angol nyelv és kultúra tanára – rajz- és
vizuáliskultúra-tanár,
angol nyelv és kultúra tanára – spanyol 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) – rajz- és
vizuáliskultúra-tanár,
biológiatanár (egészségtan) – természetismeret-környezettan tanár,
fizikatanár (természettudományos
gyakorlatok) – kémiatanár,
fizikatanár (természettudományos
gyakorlatok) – matematikatanár,
földrajztanár; matematikatanár,
földrajztanár; német és nemzetiségi
német nyelv és kultúra tanára,
földrajztanár – természetismeret-környezettan tanár,
földrajztanár – testnevelő tanár,
földrajztanár – történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára,
informatikatanár – matematikatanár
kémiatanár – matematikatanár,
magyartanár – latin nyelv és kultúra
tanára,
magyartanár – média-, mozgókép és
kommunikációtanár,
magyartanár; német nyelv és kultúra
tanára,
magyartanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár,
magyartanár – történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára,

KÉT SZAKKAL A PEDAGÓGUSPÁLYÁRA
Az SZTE Tanárképző Központ
2013 szeptemberétől megújult a tanárképzés: érettségivel a zsebben közvetlen belépési lehetőség adódik a felvételizőknek az osztatlan, kétszakos közismereti tanári mesterképzésbe.
Az általános iskolai tanárnak készülőknek 4+1, a középiskolai tanárnak készülőknek 5+1 évet
kell majd tanulniuk, a +1 év a szakmai gyakorlatot jelöli. Az új tanárképzési modell felmenő
rendszerben veszi át a szerepet az alapképzésre épülő, azaz osztott tanári mesterképzéstől.

MI A FELADATA A
TANÁRKÉPZŐ
KÖZPONTNAK?
Az SZTE Tanárképző Központ (TKK)
feladata a Szegedi Tudományegyetemen folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben résztvevő
karok, intézmények munkájának
összefogása, koordinálása.
A TKK mindenben igyekszik támogatni, segíteni a hallgatókat.
Honlapja könnyen elérhető a SZTE
főoldaláról és megtalálható minden tudnivaló, ami a tanárképzéshez kapcsolható, többek között
információs anyaggal segítik a
felvételizőket, a pályaalkalmassági

vizsgára készülőket, a tanítási gya- A TANÁRKÉPZÉS
korlatokban résztvevő hallgatókat, FORMÁI
szakvezető és mentor kollégákat,
valamint a módszertanos oktató- A tanárképzésnek a közoktatásban való alkalmazhatóság szerint,
kat egyaránt.
a köznevelés intézményrendszerének megfelelően alapvetően
A TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ KAROK három formája van:

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN
• Bölcsészettudományi Kar
• Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar

• Természettudományi és Informatikai Kar
• Zeneművészeti Kar

• Közismereti tanárképzés
• Művészeti tanárképzés
• Szakmai tanárképzés
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FELTÉTEL AZ
ÉRETTSÉGI MELLETT A
PÁLYAALKALMASSÁGI
VIZSGA IS
Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre
jelentkezőknek pályaalkalmassá-

Több év után tavaly először nyílt lehetőség, hogy ismét osztatlan tanári szakra
lehessen jelentkezni. Ez egyrészt azért is
jó, mert már nem osztott képzésben kell
részt venni, másodszor pedig azért, mert
speciálisan már két szakot egybefűzve
lehet tanulni. A középiskolai némettanárom ajánlotta Szegedet, ezért 4 évvel
ezelőtt Budapest helyett Szegedre jöttem
tanulni. Programtervező informatikát
tanultam először, de ott nem éreztem
azt, amit itt igen: a motivációt. Közben
annyira megszerettem a várost és a közeget, hogy az újrajelentkezésemnél nem
volt kérdés, miért ezt az SZTE-t választottam újfent. Szegedet szórakozás és tanulás szempontjából is Magyarország egyik
legfejlettebb városának tartom.
Voltárniszt Ferenc
TKK, informatika-matematika osztatlan
tanári, I. évfolyam

gi 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. Vagyis nem kell minden
megjelölt osztatlan tanárképzésben külön-külön alkalmassági
vizsgán részt venni, mivel az egyes
intézmények elfogadják egymás
vizsgaeredményeit. A megszerzett minősítés „tovább öröklődik”
a többi jelentkezési helyre is, azaz
a többi intézmény is ezt az eredményt fogadja el.
A vizsga eredménye 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.
A szegedi Tanárképző Központ
az elmúlt évben interaktívabb,
érdekesebb módját választotta
az alkalmassági felmérésnek is,
melyhez a Neveléstudományi Intézet nyújtott nagy segítséget, így
kreatív módszerek segítségével
mérik, ki az igazán rátermett a
pedagógusi szakmára.
A gyakorlati felkészítés minőségének biztosítása érdekében
a tanárszakos hallgató iskolai
gyakorlatát magasan képzett és
tapasztalt szakvezető irányítása
mellett, a szaktárgy módszertanos oktatójának bevonásával
végzi. Ez lehetővé teszi, hogy a
tanítási gyakorlat során felmerülő
kérdésekre a későbbi munkája során is hasznosítható választ, igazi
útmutatást kapjon.

ELHIVATOTTSÁG KELL
A TANÁRI PÁLYÁHOZ
A 2014/15-ös tanévben 54 osztatlan tanári szakpár indult a Szegedi
Tudományegyetemen. A legkedveltebb szakpár a magyar-történelem, de nagy népszerűségnek
örvend például a matematika-fizika, vagy az angol-történelem,
illetve a biológia-kémia is.

matematikatanár – orosz nyelv és
kultúra tanára,
matematikatanár – technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár,
média-, mozgókép és kommunikációtanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár
német és nemzetiségi német nyelv
és kultúra tanára – természetismeret-környezettan tanár,
testnevelő tanár – természetismeret-környezettan tanár,
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 – rajz- és vizuáliskultúra-tanár,
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – szerb és nemzetiségi
szerb nyelv és kultúra tanára,
zenetanár [fagott-tanár],
zenetanár [furulyatanár],
zenetanár [fuvolatanár],
zenetanár [gitártanár],
zenetanár [gordonkatanár],
zenetanár [harsonatanár],
zenetanár [hegedűtanár],
zenetanár [klarinéttanár],
zenetanár [kürttanár],
zenetanár [magánénektanár],
zenetanár [mélyhegedűtanár],
zenetanár [oboatanár],
zenetanár [trombitatanár],
zenetanár [tubatanár],
zenetanár [ütőhangszertanár],
zenetanár [zongoratanár].
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
Honlap:
www.u-szeged.hu/tanarkepzes
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HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK AZ SZTE-N
Az egyetemi tanulmányok alatt nyújtott hallgatói szolgáltatások, a karrierépítés támogatása éppúgy a Szegedi Tudományegyetem szívügye, mint a közösségépítés és a végzett hallgatók összefogása.

Az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. célja, hogy a szegedi
universitas hallgatóinak magas
színvonalú, ugyanakkor kedvező árú szolgáltatást nyújtson a
hallgatói élet minden területén.
A társaság tevékenységével a
hallgatók számára legfontosabb
területeket célozza meg, és keresi
a lehetőséget arra, hogy újabb

és újabb területen segíthessen a
diákoknak. A cég minden szegedi
diák számára szabadon elérhető
szolgáltatásai: SZTE Karrier Iroda;
SZTE Alma Mater; SZTE Jegyzetbolt; SZTE Ajándékbolt; TIK Café;
Albérlet-közvetítés; JATE Klub; Diákkedvezmény-rendszer, dolgozói
kedvezmények; Universitas-Szeged Kiadó; Fénymásoló Szalonok;
Radnóti Kávézó (BTK) és Fitness
Büfé; Automaták.
Elérhetőségek: iroda@univkft.hu
Cím: Honvéd tér 6. Tel.: 62/544-131

hallgatók és friss diplomások minél teljesebb körű felkészítése,
kompetenciafejlesztése, másfelől
az iroda igyekszik minél több gyakornoki és ösztöndíj-lehetőség, állásajánlat közzétételével segíteni a
hallgatók elhelyezkedését. Az SZTE
Karrier Iroda abban nyújt segítséget a hallgatóknak, hogy azokat
az ismereteket is megszerezhessék, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy tudásukat a legmegfelelőbb
környezetben, pozícióban, mun-

kahelyen tudják kamatoztatni. Az
iroda ingyenes tréningjei, karrierfejlesztési kurzusa, egyéni pályaorientációs és karrier-tanácsadása,
próbainterjúi mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kitűnj a tömegből. Szükséged lesz rá, hiszen az
iroda által szervezett SZTE Őszi és
Tavaszi Állásbörzére a régió legnagyobb cégeinek képviselői hozzák
el a legjobb szakmai gyakorlati
és álláslehetőségeket. Nézz be az
SZTE Karrier Irodába, és készülj
tudatosan a jövődre!
Elérhetőségek: www.sztekarrier.hu,
A 2005 óta aktívan működő SZTE info@sztekarrier.hu Cím: Honvéd tér
Karrier Iroda célja egyfelől a 6. Tel.: 62/546-680

„Te mindig is SZTE-s leszel!” – ez a
jelmondata az SZTE Alma Mater
öregdiák-szervezetnek, mely azzal
a céllal jött létre, hogy az SZTE volt
hallgatói és dolgozói egy olyan
egyedülálló baráti kör tagjaivá válhassanak, amely által egy
életen át a Tisza-parti universitas
polgárainak érezhetik magukat.
Légy részese az alumni szervezet
induló „mentor programjának”,
hogy motivációt, tanácsokat
kapj az alma mater kiemelkedő
tagjaitól, üzenj 5 évvel későbbi
önmagadnak az időkapszula segítségével, vegyél részt a „Sikeres
végzettek előadásain”, és pályázz
a szervezet ösztöndíjaira. Végzősként az www.sztealmamater.hu
weboldalon való regisztrációval
bebiztosíthatod magad, hogy
később is megmaradjanak SZTE-s
diákkedvezményeid, könnyebben
megtaláljanak az évfolyamtársaid, és szerepelhess az öregdiák-szervezet online évkönyvében.
Regisztrációddal folyamatosan
információt kapsz az egyetem
eseményeiről, részt vehetsz a
szervezet sport- és családi rendezvényein, és ajándékokat nyerhetsz
internetes nyereményjátékain.
Elérhetőség: info@sztealmamater.
hu, iroda@sztealmamater.hu, vagy
keresd az SZTE Alma Matert a Facebookon! Cím: Honvéd tér 6. Tel./fax:
62/546-775, 62/546-680

A MOBILITÁS ÚTJÁN
Külföldi ösztöndíj-lehetőségek az SZTE-n
Létfontosságú, hogy a hallgatók használható nyelvtudás birtokában tájékozódni tudjanak a
nagyvilágban. A megfelelő nyelvi készségek nélkül ugyanis hátrányba kerülhetnek a munkaerőpiacon. A Szegedi Tudományegyetem ezen a téren is minden segítséget megad a fiataloknak.

– Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja,
az Erasmus+ 2014 januárjában
indult útjára, és a korábbi programszakaszhoz képest 40 százalékkal több, mintegy 50 milliárd
eurós forrásból gazdálkodhat. Ennek köszönhetően az Európai Unió
támogatásával 2 millió hallgató
folytathat tanulmányokat és vehet
majd részt szakmai gyakorlaton a
2014–2020 közötti időszakban az
új Erasmus+ program keretében
és támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak az
egyetem több mint 430 Erasmus
+partneregyetemmel fennálló
szerződése biztosítja azt, hogy Európa legrangosabb egyetemein egy
vagy két szemeszter időtartamban
tandíjmentesen tanulhassanak.
Az Erasmus+ nemcsak a hallgatók mobilitásához, hanem az
oktatói és a nem oktatói státuszú
munkatársak külföldi oktatási
tevékenységéhez és szakmai továbbképzéséhez is támogatást
nyújt – mondta el Balogné Molnár
Gabriella, az SZTE Nemzetközi
Mobilitási Irodájának vezetője. Annak kapcsán, hogy miért
érdemes igénybe venni a külföldi
ösztöndíjakat, a következőket
említette. – Az Erasmus-ösztöndíjasok tanulmányaik során kivá-

ló idegennyelv-tudásra tesznek
szert, más kultúrákat ismernek
meg, tágul a látókörük, szociális
kapcsolataik bővülnek. Karrierjük szempontjából sem mellékes,
hogy milyen képességekkel és
készségekkel vértezik fel magukat a külföldön töltött szemeszter
vagy tanév alatt. Hazatérő hallgatóink nemcsak tanulmányaikat abszolválják sikeresen, de láthatóan megnő az önbizalmuk és
önállóságuk is. Külföldön szerzett
tapasztalataikat beépítik további
itthoni tanulmányaikba, megtanulnak csapatban dolgozni, toleránsabbak, és más szempontok

érvényesítésére is képessé válnak –
sorolta a külföldi ösztöndíjak nyújtotta pozitívumokat, rámutatva,
hogy más országok meglátogatása
nemcsak egy életre szóló kaland,
de konkrét haszonnal is kecsegtet.
A nyelvelsajátításban rengeteg
lehetőséget biztosít az universitas.
Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete az angol,
német, francia, orosz, spanyol és
olasz nyelven kívül igény szerint latint és románt is oktat. Emellett az
intézet maga is szervez nyelvvizsgákat. A kínai kultúra megismerését és a kínai nyelv tanítását az
SZTE Konfuciusz Intézet tűzte ki
maga elé. A külföldre vágyó hallgatóknak a Nemzetközi Mobilitási
Iroda nyújt segítséget a különböző
ösztöndíjak közötti eligazodásban.
A Szegedi Tudományegyetem 16
éve vesz részt az Erasmus programban, és ez idő alatt több mint
400 partneregyetemmel épített ki
kapcsolatot. A Campus Hungary
és a Tempus Közalapítvány számtalan ingyenes tréninggel és kurzussal segít felkészülni a külföldi
megmérettetésekre.

KÜLFÖLDI HALLGATÓK AZ SZTE-RŐL
Mint köztudott, a külföldi hallgatók
sokszor egymás között adják tovább
a Szegedi Tudományegyetem jó hírét. Ezt igazolja a török származású
Sabri Zorlu is, aki ugyan régóta érdeklődött a magyarországi kultúra
iránt, az külföldi ösztöndíjválasztás
során egyik ismerőse tanácsára választotta az SZTE-t. – Sok jót hallottam a Szegedi Tudományegyetemről
az ismerőseim körében. Jelenleg
francia irodalom szakra járok, ám az
itt töltött idő alatt szeretném jobban
megismerni az ország kultúráját,
és bejárni Szegedet és Budapestet
– mondta az angolul is remekül
beszélő Sabri Zorlu.

A Felvidékről érkezett Czibula Eszter
rmár nem egyszer járt Szegeden.
– Már fiatalon beleszerettem ebbe
a városba, és nagyon megörültem,
amikor megtudtam, hogy az én iskolám is benne van az ösztöndíjas
programban – mondta Eszter, hozzátéve: nem volt kérdéses számára,
hogy a Szegedi Tudományegyetemet
válassza-e. – Annak pedig külön örülök, hogy az anyanyelvemen és angolul egyaránt kínálnak kurzusokat,
mert ez nagyban megkönnyítette az
óraválasztást – zárta a gondolatait
Czibula Eszter, aki szintén egy félévre érkezett a Szegedi Tudományegyetemre.
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A TEHETSÉGGONDOZÁS SZEGEDI ÚTJA
EGY PONT NEKED!
Mindig is kutató akartál lenni? Vagy úgy érzed, egy művész veszik el benned? Itt nem hagyják!
A Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozó programjait az SZTE Tehetségpont fogja ös�sze, melynek célja a jó képességű hallgatók felkutatása és támogatása, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.

A Szegedi Tudományegyetem és
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szegedi tehetséggondozás eredményeinek megőrzése
és fejlesztése érdekében összehangolni igyekszik a középiskolás
és egyetemi tehetségek felkarolását, gondozását. E cél érdekében
az SZTE Szeged város önkormányzatával karöltve 2006-ban létrehozta a Szegedi Tehetséggondozó
Tanácsot, mely a szegedi Tehetségpont döntéshozó szerveként
működik. A tanács elnöke Badó
Attila jogászprofesszor, a Pro
Talentis Universitatis Alapítvány

elnöke. Tagjai között találjuk Lékó
Péter nemzetközi sakknagymestert, Várkonyi Andrea műsorvezető-riportert, Balogh Elemér
alkotmánybírót, Hatvani László
matematikusprofesszort, Szalay
István főiskolai tanárt, 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.
A szervezet először 2012-ben
hirdette meg új tehetséggondozó rendszerét, az évente kiírt
Kiválósági listát, mely keretében
külön rangsorban értékelik az
alap-, mester-, illetve osztatlan
képzések hallgatóit, a sportolókat
és művészeket, valamint a doktoranduszokat. A hallgatói teljesítmények függvényében bronz-,
ezüst- és aranyfokozatú tagság
érhető el. Az egyes fokozatokhoz
a teljesítmény függvényében 25
és 150 ezer forint közötti egyszeri támogatás, úgynevezett
Talent-ösztöndíjak
társulnak.
Az egyes szintekhez megfelelő
kedvezmények is párosulnak, az
ingyenes vagy kedvezményes
színház-, sport-, vagy például az
arany fokozatúaknak járó JATE

Klub-belépőktől a Tehetségpont-könyvtáron át a mentorálásig. A Tehetségpont a legtöbb
pontot elért arany fokozatú hallgatókat az „Év Tehetsége” címmel
jutalmazza.
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 tehetséggondozó szervezet
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

TALENT-ÖSZTÖNDÍJAK
A Talent-ösztöndíjak száma folyamatosan nő, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács, Szeged Megyei
Jogú Város, az SZTE Doktori Intézet,
a Pro Talentis Universitatis Alapítvány, az SZTE Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ, az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága,
az SZTE Média Centrum, továbbá

cégek támogatásával segítik a szorgalmas hallgatókat. 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 Te-Di Trade
Kft., Givaudan Hungary Kft., a Szegedi
Vízmű Zrt., Dipol csoport, Euromenedzser, az OTP Travel és az Egis is.

A TEHETSÉG SOKSZÍNŰ
A KÖZÉPISKOLÁS TEHETSÉGEK FELKAROLÁSA
Az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Várossal együttműködésben évente meghirdeti az „Esélyt
a Középiskolás Tehetségeknek” pályázatot, mellyel a hátrányos helyzetű középiskolás tehetségeket
kívánja felkarolni. Az SZTE Eötvös Lóránd Kollégium a Szegedi Tehetség-HÍD program révén szeretné a
középiskolásokat segíteni, míg az egyetemi hallgatók szakmai képzését szakkollégiumok biztosítják.

A tehetséggondozás alappilléreit
jelentik a szegedi szakkollégiumok. Az Eötvös Lóránd Kollégium hazánk legkomolyabb
tradíciókkal rendelkező vidéki
szakkollégiuma, műhelyei speciális szakterületi ismereteket nyújtanak, emellett tagjai számára
belső szakmai képzést, ösztöndíjakat, gazdag közösségi és kulturális életet nyújt. A tehetséges
középiskolások igényeit, akik a
HÍD Programon keresztül nyerhetnek felvételt az intézménybe,
kollégiumi könyvtár, nyelvi labor,
nyelvtanfolyamok, diákszínpad,
kollégiumi újság és blog is szolgálja. A Szegedi Társadalomtudományi
Szakkollégium
magas színvonalú szakmai képzést
folytató hallgatói szervezet, mely
társadalmi problémákra érzékeny,
szakmailag igényes értelmiség kinevelésére hivatott. Közösségét az
SZTE jogász, bölcsész és gazdaságtudományi fakultásának hallgatói
alkotják. A hallgatók szakkollégiumi kurzusok által gyarapíthatják tudásukat, melyet diákköri
dolgozataikban felhasználhatnak,

a későbbiekben pedig PhD-hallgatóként tudományos munkáikban
vagy a munkaerőpiacon kamatoztathatnak. Az intézmény nemcsak
tagjainak, hanem a nagyközönség
számára is nyitott tudományos és
kulturális előadásokat, tudományos konferenciákat szervez.
Lakóinak szellemi otthonul szolgál
a Móra Ferenc Szakkollégium,
közösségét elsősorban a BTK és a
TTIK, kisebb részben az ÁJTK, illetve a GTK hallgatói alkotják. Az
intézmény feltételeket és lehetőségeket teremt a hallgatók szakmai továbbfejlődéséhez, sokoldalú
képzéséhez, a nemzeti és az egyetemes kultúra és tudomány értékeinek közvetítéséhez. A szakkollégium fontos szakmai műhely és
egyben közösségformáló erő, ahol
az elsőévesek hallgatók alapozó
kurzusokra, a felsőévesek alapozó
vagy szabadon választható kurzusokra, tutoriális képzésre, a Móra
Akadémiára és nyelvi kurzusokra
jelentkezhetnek. A kurzusok mellett vitaestek, kerekasztal beszélgetések, konferenciák biztosítják,
hogy a hallgatók az értelmiségi
szocializáció és a társadalmi érzékenység felé is nyitottak legyenek.
A legtehetségesebb zenészeket az

SZTE Zeneművészeti Kar Kortárszenei és Előadóművészeti
Szakkollégiuma támogatja. A
kollégium olyan kiemelt tehetséggondozási platform, mely
a hallgatók előadó-művészeti,
zeneszerzési, és különböző zenetudományok területén végzett
kutatási tevékenységeit jelentős
mértékben támogatja. A kollégium konferenciákat, szemináriumokat, mesterkurzusokat szervez,
a tanév során számos alkalommal
rendez előadássorozatokat és
koncerteket, ahol a tagok nagyközönség előtt is megmutathatják
tehetségüket.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégiuma a művészeti
igényű, művészetpedagógiai, művészetelméleti, művészetközvetítő
vagy művészet-alkalmazó tevékenységgel foglalkozó tehetséges
egyetemi hallgatókat támogatja.
A kollégium műhelyei képzéssel
és önképzési lehetőséggel segíti
tagjait alkotó- és előadóművészi
igényű tevékenységükben vagy
elméleti, pedagógiai igényű kutatásaikban és művészetközvetítő
tevékenységükben.

TEHETSÉG-HÍD PROGRAM
A Szegedi Tehetség-HÍD (HÍD:
Hallgatók Ígéretes Diákokból)
Program több éve áll a középiskolai-egyetemi tehetséggondozás
szolgálatában, célja a középiskolás
tehetségek felkarolása. A középiskola – egyetem váltás megkön�nyítéséhez a program a legjobb
pályázóknak nyári tábort, mentori
támogatást, szakkollégiumi tagságot vagy akár egyszeri egyetem-

kezdési támogatást is biztosít. A programra az ország bármely pontjáról
mindazon végzős középiskolás diákok
jelentkezését várják, akik amellett,
hogy korábbi tanulmányaik alatt is
kitűntek tehetségükkel és lelkesedésükkel, Szegeden kívánják folytatni
tanulmányaikat.
A pályázattal kapcsolatban további
információ a tehetseghid@eotvos.uszeged.hu e-mail címen kérhető.
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AZ OTTHONNÁ VÁLÓ SZEGED
„Karközi” Kollégiumok
A Szegedi Tudományegyetem kollégiumai közül ötöt az SZTE több karának hallgatói népesítenek be. Így ezekben az úgynevezett „karközi kollégiumokban” a legeltérőbb tudományterületek hallgatói között születhetnek ismeretségek és egész életre szóló barátságok. A kollégiumi
felvételnél elsősorban a szociális helyzetet (egy főre jutó jövedelem, testvérek száma, súlyos
betegség stb.), a lakóhelytől való távolságot és a tanulmányi eredményeket veszik figyelembe.
magasabb színvonalú tudás felé. A
Szeged Pláza és a Tesco közelében
fekvő Károlyi Mihály Kollégium
háromágyas szobákkal áll rendelkezésre a hallgatók számára.

A több mint 800 férőhelyes kollégium évente rendezi meg a híres
Kollégiumi Pajkosságokat (Kopaj),
melynek nagy híre és közösségalkotó ereje van.

A kollégium neve
Karközi kollégiumok
Eötvös Loránd Szakkollégium

Férőhelyek száma

Herman Ottó Kollégium

A Herman Ottó Kollégium az Újszegeden található Erzsébet-liget
közelében helyezkedik el. Tízemeletes épülete háromágyas szobákból áll. A több mint egy évtizeddel
ezelőtt kibővített kollégium Fürj
utcai „B” épülete pedig kétágyas
szobákat kínál a lakók számára.
A kollégium által létrehozott diákegyesület (HODIE) támogatója a
nehéz helyzetű tehetséges hallgatóknak, ugyanakkor lehetővé teszi
a tudományos, szakmai, közösségteremtő, kulturális és különböző
sportprogramok szervezését. A
szintén az Erzsébet-liget közelében
elhelyezkedő, elsősorban bölcsész
beállítottságú Móra Ferenc Szakkollégium vonzereje az egyetemi
oktatást kiegészítő interdiszciplináris kurzusok mellett a bőséges
szakmai programajánlat, a kulturális és sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában is rejlik.
A belvárosban található, kétágyas
szobákkal rendelkező Eötvös Lóránd Kollégium az egyetem karközi szakkollégiuma. A színjátszás,
zenei koncertek és számos más
inspiráló és közösségalkotó esteken
túl tudományos műhelymunkákkal
is ösztökéli a kollégium lakóit egy

Károlyi Mihály Kollégium
Móra Ferenc Szakkollégium
Öthalmi Diáklakások
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
Külső kollégiumok
Vasút a Gyermekekért Alapítvány Diákotthona
Márton Áron Szakkollégium
Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium
Szent Imre Katolikus Egyetemi Szakkollégium

76
A épület: 270; .
B épület: 52
822
300
419 + 78 (vendégház)
234
233
138
135
204
410
306
260
101
165
25
91

A kollégiumi térítési díjak az egyetem honlapján megtekinthetők.

AZ ÖTHALMI DIÁKLAKÁSOK
1997 óta üzemel diákszállóként
a Budapesti út mentén, kellemes
zöld övezetben elhelyezkedő 6 lépcsőházas létesítmény, az Öthalmi
Diáklakások. A felújított épületben színvonalasan felszerelt 1 és
3 szobás lakások várják a lakóikat.
Minden lakás összkomfortos, melyhez külön fürdőszoba és felszerelt
konyha (hűtőszekrény, gáztűzhely,
konyhabútor) tartozik. A lakásokat

1, 2 és 3 ágyas szobák alkotják, emeletenként pedig négy lakás található.
Lépcsőházanként 3 darab automata
mosógép áll a hallgatók rendelkezésére. A kollégium kulturális és társasági
életét a különálló épületben helyet
kapó, egyedi programok hangolják fel.
Ilyen program például: a Mister és Miss
Öthalom Választás, Lépcsőházak Közötti Vetélkedő és az ünnepi bulik mellett megtartott egyéb rendezvények is.

Kari Kollégiumok
a sportcsarnok, a Napfényfürdő és
a liget közelében fekszik. A Teleki
Blanka Kollégium a Juhász Gyula
Pedagógusképző Karhoz tartozik, és
szintén Szeged belvárosában van.
Az itt lévő szobák négyágyasak, melyeket tanulóhelyiségek kötnek ös�sze, ezenfelül akadálymentesített az
épület, így a mozgássérült hallgatók
mindennapjait megkönnyítve foglalhatják el és használhatják szobáikat. Hódmezővásárhelyen található
A kari kollégiumoknak számos elő- Újszegeden helyezkedő Madzsar a Mezőgazdasági Kar Kollégiunyük van. Így például a közös kar, József Kollégiuma 2-3 ágyas szo- ma, mely 2-3 ágyas szobákkal áll a
az ebből adódó közös jegyzetek bákkal áll rendelkezésre, az épület hallgatók rendelkezésére.
és persze az, hogy a felsőbb éves
egyetemisták – tapasztalataik
alapján – tanácsokkal láthatják el
az elsőéves hallgatókat. Az Általános Orvostudományi Kar kollégiuma az Apáthy István Kollégium.
A Dóm tér mellett elhelyezkedő
épület háromágyas szobákkal
rendelkezik, ezekhez pedig külön
tusoló jár. A belvárostól távol eső
Mérnöki Kar Kollégium háromágyas szobákkal rendelkezik. Azt,
hogy a város központjától távolabb
helyezkedik el, azzal kompenzálják,
hogy az ott élők számára ingyenes
és saját parkoló jár, illetve olyan
sajátságos programokat kínálnak,
mint például: diáknapok, disznóvágás és egyéb kollégiumi bulik.
A négyágyas szobákkal rendelkező
id. Jancsó Miklós Kollégium a
klinikákhoz és a vasútállomáshoz
van közel. Ez a kollégium az Általános Orvostudományi Karhoz
tartozik. A gyógyszerészkar kollégiuma a Semmelweis Ignác
Kollégium, mely 204 hallgató
elhelyezésére alkalmas. Négyágyas
ALBÉRLETEK
szobákkal, számítógépes kabiMás módja is van, hogy bárki ma- keresőt (www.sztealberlet.hu) vagy a
netekkel, alagsorban elhelyezett
gáénak érezhesse a várost, de nem Déli Apró hirdetéseit segítségül hívni.
sportolási lehetőségekkel és az itt
feltétlen a kollégiumi életre vágyik. Azt ugyan jó tudni, hogy az albérlet
rendszeresen megrendezett zenés
Szeged diákorientált, és ez ren- ára a kollégiumi díjakkal nem veheti
és kulturális eseményekkel várja
geteg dologban megmutatkozik, fel a versenyt, hiszen mind a karközi,
lakóit. Az ETSZK 2-3-4 ágyas szoahogyan a hallgatókat váró üres mind a kari kollégiumok havi kötelező
bákkal ellátott Béke Utcai Kolléalbérletek számában is tükröződik. költsége tízezer forint körül mozog. Tagiuma Szeged belvárosában taHa valaki ezt az utat választaná, ér- pasztalható, az albérletárak a belváros
demes az online egyetemi albérlet- felé haladva egyre drágulnak.
lálható. Ezzel ellentétben az ETSZK
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A KULTÚRA FELLEGVÁRA
Színházi előadások, kiállítások, irodalmi estek minden mennyiségben
A régióban Szeged pezsgő kulturális életéről is ismert. A hallgatók nem csupán az egyetemi
kínálatból, de a város számos kulturális intézményének programjai közül válogathatnak.

Közélet, irodalom, színház, kiállítás
és tudományok – Szeged kulturális
programja rendkívül gazdag, így
bárki talál magának érdekes kikapcsolódási lehetőséget. A Szegedi
Nemzeti Színház abban a szerencsés helyzetben van, hogy két
játszóhellyel rendelkezik: a főépület
mellett a Kisszínház is folyamatosan
helyet ad előadásoknak. A városban
a színház társulata mellett számos
amatőr színjátszó csoport működik
és mutatja be darabjait a hét minden napján. A Szegedi Nemzeti
Színház és a Kisszínház diákkedvezményekkel, Universitas-bérlettel,
nyílt nappal és főpróbákkal várja az
egyetemistákat: repertoárján a komédiáktól az operetteken át tragédiák, modern és klasszikus darabok
egyaránt megtalálhatók. A Szegedi Pinceszínház autentikus környezetben kamaradarabokat kínál,
s befogadó intézményként számos
kisebb, kísérletező társulatnak ad
otthont, teret engedve a fiatal alkotók kortárs kezdeményezésének.
Évtizedek óta a város kedvence a
Szegedi Kortárs Balett, amely
modern, formabontó, ám mindenki
számára szerethető és érthető előadásokat kínál, és Ázsiától Mexikóig
ismert és elismert.
Igazi kuriózumnak számító produkciókkal várja a hallgatókat a
MASZK Egyesület is, hiszen a Régi
Zsinagóga szakrális terében sorra

látja vendégül a hazai és a külföldi független alkotókat – számos
kedvezményt biztosítva az egyetemistáknak. Tavaszi és őszi kollekció
elnevezésű szezonális előadás-sorozataik mellett ők rendezik az ország
egyetlen rendszeresen jelentkező
nyári fesztiválját a kőszínházon kívüli társulatok számára, a Thealterre
rendszeresen hívnak meg külföldi
alkotókat és produkciókat is.
Alkalmi és állandó tárlatokkal
várják a szegedieket és a Szegedre
látogatókat a szegedi Móra Ferenc
Múzeum impozáns Tisza-parti
épületében, ahol Munkácsy Honfoglalása egész évben látható, és
ahol rendeztek már kiállítást Csontváry, Robert Capa vagy éppen Rodin
alkotásaiból az elmúlt évek során.
A Vármúzeum és kőtár rendezvé-

nyeknek is ad otthont, konferenciák
mellett tartottak már az épületben
koncertet és performance-t, és itt
rendezték a Chagall-kiállítást is. A
Kass János nevét viselő galéria a
kortárs képzőművészek munkáit
mutatja be, a Fekete Ház pedig
gazdag irodalomtörténeti és iparművészeti gyűjteményéről ismert,
de itt láthattunk már Dalí-kiállítást.
A Belváros szívében az épületek
egyik legszebbike, a szecessziós
Reök-palota Regionális Összművészeti Központként működik és
ad helyet a Lennon, Monroe vagy
éppen Warhol életművét is bemutató kiállításnak, valamint irodalmi,
színházi produkcióknak, kiállításoknak. A könyvhéten és azon túl is
rendszeresek az író-olvasó találkozók
Szegeden, hiszen több híres alkotó
született itt vagy járt itt egyetemre.
A nagy író-költők közül szegedi vagy
szegedi kötődésű Juhász Gyula, József Attila, Tömörkény István, Baka
István, Temesi Ferenc, Darvasi László.
A város legrégebbi kulturális intézménye a több mint 130 éves Somogyi-könyvtár, ahol a könyvek
mellett programok sokasága várja a
látogatót. A szegedi alkotók gyakori
vendégei a Millenniumi Kávéháznak és a művészmoziként és kávézóként üzemelő Grand Cafénak.

AZ EGYETEM FESZTIVÁLJAI
A Szegedi Tudományegyetemen
számtalan öntevékeny csoport
működik az SZTE Kulturális Iroda
kötelékeiben, amely megjelenési
lehetőséget biztosít a fiatal alkotók
számára. Nagy múltra tekint vissza
a Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ),
amely kísérletező előadásaival igen
népszerű. A Szegedi Egyetemi
Énekkar és az Universitas Szimfonikus Zenekar számos rendezvényen
lép fel, és saját koncerteket is adnak. A sakk-körtől kezdve az airsoft
teamen keresztül egészen a tudo-

mányos műhelyekig számtalan csapathoz lehet csatlakozni, de bárki alapíthat
újat is. Az SZTE Kulturális Irodája nagyszabású őszi és tavaszi fesztiválján mutatja be az egyetem kiváló és sokszínű,
alkotó és művész attitűddel rendelkező
oktatóit, hallgatóit és munkatársait,
és rendszeresen hirdet pályázatot az
összes művészeti ágban. A tudományt
és a közéletet tekintve az SZTE népszerű
kezdeményezése a Szabadegyetem,
mely hétről hétre elérhető közelségbe
hozza a különböző tudományterületeket az érdeklődőkhöz.
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A SZEGEDI SPIRITUSZ
Szegeden nincs hiány szórakozási lehetőségekből: a kultúra bármely szférája iránt érdeklődik valaki, megtalálja azt. A szegedi miliő ugyanúgy fogadja és teret ad a fiatalos kívánságoknak, legyen szó zenei rendezvényekről vagy akár esti filmvetítésről, mint ahogy
otthonául szolgál egész évben a színvonalas művészeti, gasztronómiai és színházi programsorozatoknak.

SOROZATOS
FESZTIVÁLLAPOT
Ha a hazai fesztiválokról esik szó,
Szeged sem maradhat ki a megemlítettek sorából, akár mint a
nyári fesztiválszezon „záróbulija”.
A Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN)
alkalmával nemcsak hazai, hanem
külföldi sztárok performance-ai is
szerepelnek a programlistán, felhangolják és SZINesebbé teszik a
nyári Tisza-part hangulatát. Emellett a szegedi fesztiválsorozat többi
eseménye sem törpül el az 5 napos
rendezvény mellett, értve ezalatt a
rendszeresen megrendezett sör-,
bor-, pálinkafesztivált. A gasztronómiai programokból sincs hiány,
amit a halászlé- és grillfesztivál
is bizonyít. Szeged Napját pedig
a hídi vásár teszi emlékezetessé,

ITT A HÉTKÖZNAP IS
PÉNTEK-SZOMBAT!
Az egyetemi hallgatók számára
a hétköznapok éjszakáinak sem
kell unalmasan eltelniük. Minden
este szakos rendezvények és kari
bulik várják az egyetemistákat és
a bulikedvelőket egyaránt a JATE,
a JUGYU és a Retro klubban. E
helyeken rendszeresen különböző

mely szintén számos látogatóval
bővíti a nyáron ellátogatók számát.
A Szegedi Szabadtéri Játékok kínálatában megtalálja minden színházkedvelő a számítását, ahogyan a
Thealter Nemzetközi Színházi Fesztiválon is számos kortárs színpadi
előadó megmutathatja tudását.

A városi programok mellett nem
hiányoznak az egyetem által rendezett események sem. Ilyen az
Egyetemi Tavasz és az Őszi Kulturális Fesztivál is, melyekre a hallgatók mellett a városi polgárokat is
szívesen várják.

kedvezményekre jogosítják fel a
diákokat számos akció mellett.
Ezenfelül különböző műfajok kedvelői is megtalálhatják a maguk
érdeklődési területeit a Nyugi kert
rendezvényein, a Rock Klub és a
Jazz Kocsma pincéiben, a Mono
Zenebár underground estéin és a
Millenniumi Klub népi táncházaiban. De itt még mindig nincs vége
a szórakozásnak, hiszen a manapság divatos romkocsmák száma

sem kevés a városban, melyek akár
koncertek színhelyeivé is átváltozhatnak egyéb rendezvények sora
mellett. Az egyetemek környékén
meglévő kávézók pedig pihenéshez nyújtanak helyet a megterhelő
diákéletet élő hallgatók számára,
legyen szó a fáradalmas hétköznapokról vagy a küzdelmes vizsgaidőszakról egyaránt.
Ugyanakkor az extrémebb, sportosabb, de akár a nyugodtabb
szórakozás lehetőségei is fellelhetőek bőven Szegeden. Bármely
vállalkozó szellemű kipróbálhatja
szabaduló képességeit a ParaPark
vagy az EXIT által nyújtott sötét
kamrák és pincék falain belül és
kívül. A strandra vágyóknak is szabad a pálya a szegedi Napfényfürdőhöz, ami szintén kedvezményes
áron ajánl bérletet a hallgatók
részére.

GYERÜNK A
MOZIBA BE!
Ha valaki nem feltétlen a mindennapos bulik híve, de mégsem
szeretné otthon tölteni az estéket,
akkor Szeged számára is rendkívül
alkalmas hely. A Grand Café vetítőtermében megtalálja a számításait az az ember, aki a hazai vagy a
külföldi művészfilmek szerelmese,
hiszen egész éves vetítések zajlanak le a diákok pénztárcájához
mérten. Ezek mellett a vetítőterem
egyéb kulturális rendezvények,
szakestek, koncertek, felolvasások
és közönségtalálkozók helyszínéül
éppúgy szolgál. A vele szomszédságban álló Belvárosi mozi ugyancsak filmpremierek lejátszásának
teremti meg a lehetőségét, a magyar művek bemutatása pedig
sok esetben alkotóik kíséretében
zajlik. Ezek mellett számtalanszor
koncertek, színházi és tudományos
előadásoknak is helyet ad.
A Cinema City Szeged 2000 óta
várja a nézőket: egyszerre több
teremben is vetítenek filmeket,
a jegyárakat diákkedvezménnyel
mérséklik.
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EGYETEMISTAKÉNT IS SPORTOSAN
A Szegedi Tudományegyetemen igazán nagy hangsúlyt fektetnek az egészségre nevelésre,
az élsport, az élsportolók támogatására. Az SZTE minden lehetőséget megad ahhoz, hogy
a felsőfokú tanulmányokat össze lehessen egyeztetni a sportolói pályafutással. A legkülönbözőbb testnevelésórák és a számos kedvezmény pedig igazi sportparadicsommá teszi
az egyetemet.

Az SZTE-n minden alap- és osztatlan nappali tagozatos elsőéves
hallgató ingyenesen jogosult testnevelés kurzust felvenni, amit az
első két félévében kell teljesíteni.
A régi Hattyas sori laktanya területén 2002-ben létrejött SZTE Sportközpont, feladata a hallgatók
testnevelés kurzusainak ellátása,
valamint az egyetemi polgárok
szabadidős- és versenysportjának,
rekreációs programjának támogatása. A sportközpont helyiségeiben és felszereltségében
is korszerűnek mondható, így a
sportolni vágyók minden igényét
kielégíti. Kurzuskínálata igen széles, 20-25 sportágból, mozgásformából közel 140 foglalkozást
hirdet. Az aerobic, atlétika, úszás,
a különféle labdajátékok, tenisz,
floorball mellett ma már a jóga,
társastánc, korcsolyázás, pilates és
az önvédelem-cselgáncs is a kurzusok közé tartozik. A korszerűen

felszerelt központban szabadtéren
két műfüves teniszpálya, négy
aszfaltos kispályás labdarúgópálya, négy aszfaltos streetballpálya

és egy aszfaltos kosárlabdapálya
áll a hallgatók rendelkezésére.
Emellett több sportágat befogadó
labdás tornaterem, rekortán borítású oszlopos terem, falmászó terem, küzdősport terem, kisterem,
kondicionáló terem, egy nagyobb
és két kisebb tükrös zenés terem
várja a hallgatókat. A központ
szomszédságában található az
SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézete, a Topolya sori
sportcsarnok tornatermei, füves
labdarúgópályája és 300 m-es
atlétikai pályája elsősorban a
testnevelés, az edző és rekreációs
szakos hallgatók képzését szolgálja. Az intézet aktív tudományos
tevékenységet is folytat, a 2010ben létrejött Sporttudományi
Kutatóműhely és Laboratórium
a sport természettudományi és
társadalomtudományi vonulatát
kutatja.

MEGANNYI KEDVEZMÉNY
Az Erzsébet ligeti SZTE Teniszközpont hat kiváló minőségű salakos
pályával, adogatófallal és felújított öltözőkkel várja a sportolni
vágyókat, ahol minden nappali
tagozatos hallgató hétköznap 10
és 15 óra között az 5-6-os pályákat ingyen használhatja. Az SZTE
EHÖK SE kedvezményes diákbérlettel fitnesztermében különböző kondicionáló, zenés fitnesz
mozgásformákat és küzdősport
programokat kínál a hallgatóknak. Az egyetemisták kedvezményesen vehetik igénybe a városi
sportuszodát, ahol ingyenes esti
úszás várja az egyetem hallgatóit,
sőt az Anna fürdőbe is diákkedvezményt kapnak. A hallgatók

az újszegedi Napfényfürdő Aquapolisba váltott kétezer-egyszáz forint
összegű egyetemi jeggyel nemcsak
úszhatnak, hanem használhatják
a csúszdás élménymedencéket,
wellnessmedencéket, a szaunát és
a gőzkabint, a gyógymedencéket és
a fitnesztermet is. A Pick Szeged kézilabdásainak ütközeteire egy külön
szektornyi bérlet áll az egyetemisták
rendelkezésére, emellett a hallgatók
kedvezményesen korcsolyázhatnak,
illetve látogathatják a város vízi
központjában rendezendő rangos
kajak-kenu és evezősversenyeket.
Emellett a Szegedi Tudományegyetem hallgatói kedvezményesen
vehetik igénybe a szegedi CityBike
kölcsönbringa-rendszert is.
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labda, női kézilabda, testépítés
fitnesz) sportolói.
Ha szeretsz nagypályán focizni,
és szeretnéd az egyetemedet
képviselni a Csongrád megyei
labdarúgó-bajnokságban (megye
III.), akkor pedig az Universitas SC
csapatában a helyed.
Kitűnő eredményekkel büszkélkedhet a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajós csapata
is, mely a II. Dunai Regattán első
helyezést ért el.

SPORTOLJ
EGYÉNIBEN VAGY
CSAPATBAN!
Az SZTE a számos sportolási lehetőség és kedvezmény mellett
sokat tesz az élsportolók támogatásáért, amit jól mutat, hogy az
elmúlt években több feltörekvő
csapatnál szerzett névhasználati
jogot. Ezekben a csapatokban javarészt egyetemi hallgatók szerepelnek, akik sportolói ösztöndíjat
is elnyerhetnek. Ilyen lehetőséget
biztosít az SZTE „Jó tanuló, jó sportoló” pályázata, mely a Szegedi
Tudományegyetem nevét viselő
egyesületben, szakosztályban
sportoló, játéklehetőséget kapott,
tanulmányaikat jó eredménnyel
folytató hallgatókat támogatja.
Az intézmény legnépszerűbb
csapata címet egyértelműen a
Naturatex-SZTE-Szedeák férfikosarasai érdemlik ki, mellettük
a Szegedi Vízmű Nash&Taylor
Szegedi Egyetem női vízilabdacsapata is rászolgált a kiemelt
figyelemre. Ugyancsak az egyetem neve alatt játszanak az SZTE
Vívóklub, valamint az SZTE EHÖK
SE 13 aktív szakosztályának (férfi
vízilabda, női vízilabda, futsal,
női röplabda, férfi röplabda, flag
football, rögbi, cheerleaders,
floorball, küzdősport, férfi kézi-

TUDTAD-E?
Az SZTE-n végezte tanulmányait
Janics Natasa kajakos, Vajda Attila
kenus, Fodor Rajmund, Steinmetz
Barnabás, Kiss Gergely és Molnár
Tamás vízilabdázók, Mincza-Nébald Ildikó párbajtőröző. De mellettük számos sportolót tartunk
számon, akik a magyar csapat
színeiben vettek részt valamelyik
nyári vagy téli olimpián, ezzel is
öregbítve az egyetem hírnevét.
Az egyetemisták olimpiáján, az
Universiadén is rendre sikeresek
a szegedi hallgatók. 2013-ban
az oroszországi Nyári Univer-

siadén 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. Ugyancsak bronzérmet nyert a trentói téli
Universiadén 2013 decemberében a
rövidpályás gyorskorcsolyázó Lajtos
Szandra.
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SZEGED, A NAPFÉNY VÁROSA
A Tisza és a Maros találkozásánál terül el Szeged, a Dél-Alföld kulturális központja. Szegedet a népnyelv a napfény városaként tartja számon, lévén Magyarország területét itt éri a
legtöbb (körülbelül kétezer-száz órányi) napfény, kellemes mediterrán klímát kölcsönözve
így a településnek.

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
megfelelően pezsgő hangulat és
rengeteg színes program várja

azokat, akik a Szegedi Tudományegyetemen kívánnak tanulni.
A közel 160 ezer fős megyeszékhely
nevének eredetét mind a mai napig
titok övezi, ám egyes teóriák szerint a „szeg”, azaz sarok szóból ered.
A dél-alföldi város mindenesetre
igen gazdag történelemmel büszkélkedhet. Az újkőkor óta lakott
várost 1183-ban említik először az
írott forrásokban, és 1498-tól számított szabad királyi városnak. A
18. század elején több boszorkányper is folyt a városban, melyekre
mind a mai napig emlékeztet a
Tisza kanyarulatában található
Boszorkánysziget. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc több
jeles eseménye is kötődik a városhoz, és több neves díszpolgárral is
büszkélkedhet a város, köztük Kossuth Ferenccel, Jókai Mórral, Kass
Jánossal, Gregor Józseffel és Lékó
Péterrel. Ám a legmeghatározóbb
eseménynek talán mégis az 1879es nagy árvíz számít, mely után a
város teljes arculata megújult. A
pusztító áradatot követő újjáépítését több ország fővárosa is segítette, önzetlen támogatásuknak a
város körútjai állítanak emléket.
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.
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.
A város számtalan szemet gyönyörködtető látványossággal és
felfedezni való hellyel büszkélkedhet. A neoromán stílusban épült
fogadalmi templomban rendszeres istentisztelettel várják a
hallgatókat, míg a téren található
Pantheon rövid történelmi sétára
invitálja az embereket. Az újszegedi Partfürdőn rendezik meg az
ország egyik legnagyobb fesztiválját, a Szegedi Ifjúsági Napokat, valamint a város legszebb lakóparkjai és kertvárosi részei is errefelé
találhatók. A Szegedi Vadasparkban Európa-szerte ritkaságnak
számító állatokat lehet megtekinteni, míg a Szegedi Szalámi és
Paprikamúzeum azoknak ajánlott,
akik egy igazán ízletes szegedi
jellegzetességre vágynak. A Móra
Ferenc Múzeumban és a Reök-palotában pedig rendszeresen időszaki kiállítások várják a kultúra
és a tudomány szerelmeseit. Kellemes sétára hív minden évszakban
a növényritkaságokat is bemutató
SZTE Füvészkert.
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