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Szent-Györgyi Albert

az egyetlen magyar Nobel-díjas,
akinek Magyarországon végzett
tevékenységéért ítélték oda a világ egyik
legrangosabb tudományos elismerését.

Szent -Györgyi Albert
A Klebelsberg-könyvtár

– amely a Tanulmányi és Információs Központban kapott helyet –
a világ 20 legszebb könyvtárát
rangsoroló listáján
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meg

Köszöntöm, Kedves
Középiskolás Diák!
J

ól dönt, ha belelapoz a Szegedi Tudományegyetemet bemutató kiadványunkba! A kíváncsiságára számítva ös�szegezzük itt az SZTE képzéseit, mutatjuk be az egyetemistákat támogató szolgáltatásainkat, villantjuk föl a
szegedi hallgatói lét jellegzetes pillanatait.
Remélem, kedvet kap a továbbtanuláshoz! A szegedi egyetem 12 kara és Tanárképző Központja
„szellemi svédasztalként” kínálja a tudást a legkülönfélébb tudományágakhoz kapcsolódó sok
száz szakján. Innen mindenki kedvére válogathat, tehetsége szerint gyűjtögetheti össze a saját
tudását. A megértésben, a közvetítésben, a tanulás tervszerű ütemezésében segítenek Egyetemünk kiváló oktatói és kutatói. Közben az SZTE az önképzési, kulturális, sportolási és szórakozási lehetőségek egész tárházát kínálja. Ez is része annak a szegedi egyetemi életérzésnek,
amelyért velem együtt oly sokan lelkesednek.
Nem véletlen, hogy az egyik utazási magazin a 9. legszebb európai egyetemi városnak választotta Szegedet.
Az SZTE az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, egyben hazánk legzöldebb egyeteme, amely
rendre előkelő helyeken szerepel a magyar és a nemzetközi ranglistákon. Aki a mi Egyetemünkre jelentkezik, az
a diploma utáni álláskereséskor is számíthat a sikerre.

Önt is várjuk a szegedi egyetemi polgárok népes családjába, Szeged legnagyobb közösségébe!

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor
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EGYETEM,
SZABADSÁG,
SZERETEM
A Szegedi Tudományegyetemen az a dolgunk, hogy
a nálunk tanuló egyetemi polgárok tehetségüket,
készségeiket, képességeiket
a legjobban kiaknázhassák,
és választott kutatási témájukban, leendő szakmájukban
kiváló oktatók, mentorok támogatásával minél sikeresebbek legyenek. Egyetemünk minden évben
előkelő helyen szerepel a legjobb felsőoktatási intézményeket bemutató világranglistákon.

T

izenkét karunkon, valamint Tanárképző Központunkban
az élethosszig tartó tanulás jegyében sok száz alap-,
mester-, osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal
várjuk a hallgatókat. Az SZTE modern, integrált felsőoktatási intézmény, melynek ereje a sokoldalúságban és az átjárhatóságban
rejlik. Valamennyi tudományterületen színvonalas képzéseket kínálunk az egészségügyi szakoktól kezdve a bölcsészeti, gazdasági, jogi,
természettudományi és pedagógusképzésen át az agrár, mérnöki és művészeti programokig. Hallgatóink 19 doktori iskolában szerezhetnek PhDfokozatot. Idegen nyelvű képzéseinket 1985-ben indítottuk el, Egyetemünk
ma már több mint száz országból fogad hallgatókat.
Az SZTE globális listákon jegyzett, nemzetközi színvonalú egyetem. Az egyetemeket rangsoroló brit QS cég 2016-ban a feltörekvő kelet-európai és középázsiai felsőoktatási intézmények listáján a 15. helyre tette az SZTE-t. Ezen a listán
a top 30-ba négy magyarországi intézmény jutott, közülük a legjobb eredményt
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Az SZTE modern,
integrált felsőoktatási
intézmény

Szegedre több mint
száz országból érkeznek
hallgatók
érte el az SZTE. A felsőoktatási intézmények tudományterületek szerinti
toplistáján hét tudományterületen is bekerültünk a legjobb 500 egyetem közé. Kiváló kutatóink, oktatóink, a hozzánk minden évben
rendkívül magas számban jelentkező hallgatók, az
itt diplomázók mind azt bizonyítják: a Szegedi Tudományegyetem az ország egyik vezető felsőoktatási intézménye, ahol fontos a tehetséggondozás, ahol
törődünk a hallgatókkal.
A Szegedi Tudományegyetemnek nincs a hagyományos értelembe vett campusa, tulajdonképpen az

egész város az, s varázsát is éppen ez adja. A belvárosban és a Tisza túlpartján lépten-nyomon az
universitas patinás, eklektikus, avagy éppen modern
épületegyütteseivel találkozhatunk. A többszörös
építészeti díjnyertes SZTE József Attila Tanulmányi
és Információs Központ pedig az az oktatási, tanulási és találkozási terünk, ahol az egyetem szíve dobog. Nem csupán ezt a modern üvegpalotát adhattuk
át az egyetemi polgároknak: az elmúlt évtizedekben
fejlesztések sorának köszönhetően számos egyetemi épület és tömb újult meg.
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Város a városban
Így is emlegetik a Szegedi Tudományegyetemet, amely
mintegy 30 ezer hallgatójával és egyetemi dolgozójával Szeged szerves részét képezi. Manapság már el
sem tudjuk képzelni a Kárász utcát, a Dugonics teret, a kávézók teraszát és a kulturális programokat, fesztiválokat egyetemisták nélkül.
Szegeden jó egyetemistának lenni: 2014-ben Szegedet a 10 legjobb
európai egyetemi város közé sorolták a Condé Nast Traveler portálon –
olyan más rangos egyetemi városok mellett, mint Heidelberg, Krakkó,
Leuven, Oxford. Az Európai Bizottság harminc országot vizsgáló felmérésében pedig Szeged bekerült a kontinens 168, kultúra és kreativitás
szempontjából legjobbnak ítélt városa közé.
Szegeden jó egyetemistának lenni: Egyetemünk hallgatóit pezsgő kulturális élet várja. Az SZTE Kulturális
Irodája nagyszabású rendezvényeket szervez az egyetemistáknak és a város lakóinak. Ezek közül kiemelkedő a komoly hagyományokkal rendelkező Őszi Kulturális Fesztivál és az Egyetemi Tavasz programsorozat.
Az Iroda számos öntevékeny csoportot is népszerűsít, így például a Szegedi Egyetemi Színházat, a Szegedi
Egyetemi Énekkart, valamint az Universitas Szimfonikus Zenekart. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói
kedvezményes diákbelépőt és Universitas-bérletet válthatnak a Szegedi Nemzeti Színházba.
Szegeden jó egyetemistának lenni, mert az egyetemi könyvtár és a körülötte kiépült diáknegyed a hallgatók kedvenc találkozóhelyévé vált. Szegeden azért is jó egyetemistának lenni, mert az Egyetem nem csak
támogatja, de szorgalmazza is a kerékpározást: ahogy beköszönt a tavasz, bringázó diákok százai lepik el az
utcákat. Büszkék vagyunk rá, hogy egyetemünk Magyarországon a legzöldebb felsőoktatási intézmény, a
belvárosokban fekvő és működő intézmények közül pedig a világon a tizennegyedik. Ebben a városban azért
jó hallgatónak lenni, mert Szeged számos tekintetben a fővárossal vetekszik: korszerű troli és villamosközlekedési hálózat, uszodák és törökfürdő, mozi, színház, rengeteg sportolási, szórakozási és kikapcsolódási
lehetőség várja az egyetemistákat.
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A MOBILITÁS ÚTJÁN:
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEK
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.

A

z Erasmus+ program révén ma már 2 millió hallgató folytathat tanulmányokat külföldön. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak az egyetem 492 Erasmus+ partneregyetemmel fennálló szerződése biztosítja
azt, hogy Európa legrangosabb egyetemein tanulhassanak egy vagy két szemeszteren át, tandíjmentesen.
Az Erasmus+ ösztöndíjat számos okból érdemes igénybe venni: mert az Erasmus-os hallgatók tanulmányaik
során kiváló idegennyelv-tudásra tesznek szert, más kultúrákat ismernek meg, szélesedik a látókörük, szociális kapcsolataik bővülnek, önállóbbá válnak. Megtanulnak csapatban dolgozni, toleránsabbak, és későbbi karrierjük szempontjából is fontos képességeket, készségeket sajátítanak el. A hazatérő hallgatóknak, amellett,
hogy sikeresek a tanulmányaikban, az önbizalmuk is megnő. Tehát a másik országban eltöltött idő nemcsak
egy életre szóló kaland, de konkrét haszonnal is kecsegtet. Ahhoz, hogy külföldre már megfelelő nyelvtudással
érkezzenek a hallgatók, az SZTE Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet számos lehetőséget biztosít.
Az uniós programokon kívül az SZTE kiváló kapcsolatokat ápol több mint 80 partnerintézménnyel világszerte,
ez szintén lehetőséget teremt a diákok számára, hogy különböző csereprogramokban vegyenek részt. 2016ban kormányzati támogatással indult a kiutazó diákok részképzését segítő Campus Mundi program, melybe
már száz szegedi hallgató kapcsolódhatott be.

+
500
partneregyetem

világszerte

3200+

külföldi hallgató

400+

külföldre utazó
hallgató (évente)

490+

Erasmus+
PartnerEgyetem

SZOLGÁLTATÓ EGYETEM
■ Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
Szolgáltatások: 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 | Honvéd tér 6. | 62/544-131
■ SZTE Karrier Iroda
A hallgatók és friss diplomások minél teljesebb körű felkészítése, kompetenciafejlesztése, gyakornoki és ösztöndíj-lehetőséggel, állásajánlatokkal segíti a hallgatók elhelyezkedését.
Szolgáltatások: ingyenes tréning, karrierfejlesztési kurzus,
egyéni pályaorientációs és karrier-tanácsadás, próbainterjúk, SZTE Őszi és Tavaszi Állásbörze.
Elérhetőségek: www.sztekarrier.hu | info@sztekarrier.hu |
Honvéd tér 6. | 62/546-680
■ SZTE Alma Mater – „Te mindig is SZTE-s leszel!”
„Te mindig is SZTE-s leszel!” Tagjai – az SZTE volt hallgatói és
dolgozói – egyedülálló baráti kör tagjaivá válhatnak, amely
révén egy életen át a szegedi egyetem polgárainak érezhe-
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tik magukat. Regisztrációt követően a diploma után is megtarthatók az SZTE-s kedvezmények, a hallgatók
időkapszula segítségével üzenhetnek 5 évvel későbbi önmaguknak.
Szolgáltatások: mentorprogram, részvétel a sikeresen végzettek előadásain, ösztöndíjak.
Elérhetőségek: info@sztealmamater.hu, iroda@sztealmamater.hu | Honvéd tér 6. | 62/546-775
■ SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
A fogyatékossággal élő, speciális képzési igényű hallgatók, a romák és a tartósan betegek segítése. Szolgáltatások: online és személyes tanácsadás, személyi segítők biztosítása, kortárssegítők, tréningek, egyéni gyógytorna és masszázs.
Elérhetőségek: eselyiroda@gmail.com | Vitéz u. 17., 11-es iroda | 62/544-029
■ SZTE Kulturális Iroda
Az egyetem kulturális életének szervezése, öntevékeny és művészeti csoportok koordinálása: Szegedi Egyetemi Színház, Szegedi Egyetemi Énekkar, Universitas Szimfonikus Zenekar. Hallgatói pályázatok és versenyek
meghirdetése: egyetemi zenei verseny, egyetemi vers- és prózamondó verseny, verspályázat, fotópályázat. Egyetemi rendezvények szervezése: Egyetemi Tavasz, Őszi Kulturális Fesztivál, kiállítások, koncertek.
Elérhetőségek: www.u-szeged.hu/kultura | Dugonics tér 13. | 62/544-045
■ SZTE Konfuciusz Intézet
Kínai nyelv és kultúra terjesztése. Kínai nyelv oktatása: ETR-ben meghirdetett és ingyenes nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok alap, közép és felsőfokú szinten, tanulmányi ösztöndíjak. Kínai kultúra megismertetése: színes és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket.
Elérhetőségek: www.konfuciuszintezet.u-szeged.hu | Dugonics tér 13. | 62/544-712
■ SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Angol, francia, latin, magyar mint idegen nyelv, német, olasz, orosz, román és spanyol nyelvi kurzusok, szaknyelvi kurzusok, általános és szaknyelvi nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok. Az intézet jelenleg hat akkreditált általános és szaknyelvi vizsgaközpont vizsgahelyeként működik, angol-magyar természettudományi
szakfordító-képzés, speciális angol nyelvi kurzusok a nyelvtanulási nehézségekkel küzdő diszlexiás hallgatók számára
Elérhetőségek: www.lingo.u-szeged.hu | Honvéd tér 6. | 62/544-539
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Szeged fesztiválváros

T

avasztól őszig tízezreket vonz a Szeged-napi ünnepségsorozat és Hídi vásár, a Borfesztivál, a Szegedi Szabadtéri
Játékok, a Nemzetközi Halászlé Fesztivál és más gasztronómiai rendezvények,
valamint a nyarat záró, külföldi sztárokat
is felvonultató Szegedi Ifjúsági Napok. A
„legegyetemibbnek” tartott szórakozóhely
a Rektori Épület alagsorában működő JATE
Klub. A Rock Klubban és a Jazz Kocsmában
rendszeresek a koncertek, a Millenniumi
Kávéházban rendre táncházakat szerveznek, számos programot kínál a Nyugi Kert.
Szinte minden este szakos rendezvények
és kari bulik várják az egyetemistákat és a
bulikedvelőket a JATE, a JUGYU és a Retro
klubban. A diákokat rendszeresen akciókkal és kedvezményekkel várják. Az extrémebb szórakozást kedvelőknek a szabadulóképességet próbára tevő ParaParkot és EXIT-et érdemes kipróbálni.
A REÖK (Regionális Összművészeti Központ), a Szegedi Vadaspark, az egyetemisták számára kedvezményes belépővel látogatható SZTE Füvészkert remek helyek a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Izgalmas kiállítások színtere a Móra Ferenc Múzeum, a Vármúzeum, a Fekete-ház, a Kass János nevét viselő galéria.
Szegeden három mozi, a Szegedi Nemzeti Színház két játszóhelye várja a közönséget. A MASZK Egyesület a
Régi Zsinagóga szakrális terében tavaszi, nyári és őszi fesztiváljain látja vendégül a hazai és a külföldi független alkotókat. Egyetemünk Kulturális Irodája szervezi az Egyetemi Tavasz programsorozatot és az Őszi
Kulturális Fesztivált.

Mozdulj, Szeged!
A

z SZTE minden lehetőséget megad ahhoz, hogy
a tanulás és a sport megférjen egymás mellett.
Az SZTE-n minden alap- és osztatlan nappali tagozatos elsőéves hallgató ingyenesen vehet fel testnevelés kurzust. A Hattyas sori SZTE Sportközpont
a testnevelés kurzusok – 25 sportág, 140 mozgásforma – helyszíne, a szabadidős és versenysportok
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központja. A választható sportágak között megtalálható a vitorlázás és sárkányhajózás, az aerobic, az
atlétika, az úszás, a labdajátékok, a tenisz, a floorball,
a jóga, a társastánc, a korcsolyázás, a pilates és az
önvédelem-cselgáncs is.
Hallgatóink számos helyet látogathatnak ingyen
vagy kedvezményesen. Ezek közül csak néhány:
SZTE Teniszközpont, SZTE EHÖK SE fitneszterem,
jégkorcsolyapálya, sportuszoda, Annafürdő, Napfényfürdő Aquapolis, a Pick Szeged meccsei, a kajak-kenu és az evezős versenyek.
Az SZTE hallgatói szintén kedvezményes áron használhatják a CityBike kölcsönbringáit is.
Élsportolóink számára nyújt támogatást a „Jó tanuló,
jó sportoló” pályázat. Sikeres csapatunk a NaturatexSZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapat, a Szegedi
Vízmű Nash&Taylor Szegedi Egyetem női vízilabdacsapat, az SZTE Vívóklub, az Universitas SC futball csapata. Kitűnő eredményekkel büszkélkedhet
a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajós csapata is, mely a II. Dunai Regattán első helyezést ért el.

Sokszínű tehetséggondozás

A

Szegedi Tudományegyetem széleskörű tehetséggondozó programjait, melynek célja a jó képességű hallgatók felkutatása és támogatása, az SZTE
Tehetségpont fogja össze.
Az SZTE Tehetségpont a szegedi önkormányzattal
együttműködve minden évben meghirdeti az „Esélyt
a Középiskolás Tehetségeknek” pályázatot, mellyel a
kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű diákokat
támogatja. Az SZTE Eötvös Lóránd Kollégium a Szegedi Tehetség-HÍD program révén szeretné a középiskolásokat segíteni. A szegedi egyetemre bejutott
hallgatók szakmai képzését öt szakkollégium: Eötvös Lóránd Kollégium, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, ZMK
Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégiuma,
valamint a JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégiuma biztosítja.
Tehetséges egyetemistaként az SZTE Tehetségpont
tagjai közt a helyed! A Szegedi Tehetséggondozó Tanács évente kiírt kiválósági listája külön rangsorban
értékeli az alap-, mester-, illetve osztatlan képzések hallgatóit, a sportolókat és művészeket, valamint a doktoranduszokat. A hallgatói teljesítmények
függvényében bronz-, ezüst- és arany fokozatú tagság érhető el, az egyes fokozatokhoz 30 és 100 ezer
forint közötti Talent-ösztöndíjak társulnak. 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. Az SZTE hallgatói tanulmányi
eredményük alapján ösztöndíjban részesülnek. Az
egyetem félévente tankönyv- és jegyzettámogatással járul hozzá a hallgatók sikeres tanulmányaihoz, utalvány formájában.
Rendszeres szociális ösztöndíjra is pályázhatnak
a diákok, ahogyan az ingyenes utazási bérletre is
– szintén szociális alapon. Az egyetem tehetséggondozó programjai mellett a hátrányos helyzetű
hallgatókat segíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer és az „Út a felsőoktatásba” esélyteremtő program. Emellett az SZTE
több karán is elérhetők speciális kormányzati és vállalati ösztöndíjak.

SZTE Tehetségpont ösztöndíjai- egyszeri juttatás
Az Év Tehetsége ösztöndíj
Kiválósági Lista (bronz-ezüst-arany fokozat)
SZTE Esélyegyenlőségi Talent ösztöndíj
Vállalati ösztöndíjak

Tehetség-HÍD Program
A Szegedi Tehetség-HÍD (Hallgatók Ígéretes Diákokból) Program több éve áll a középiskolai-egyetemi
tehetséggondozás szolgálatában, a diákok számára a középiskola-egyetem váltást igyekszik megkönnyíteni. A program a legjobbaknak nyári tábort,
mentori támogatást, szakkollégiumi tagságot vagy
akár egyszeri egyetemkezdési támogatást is biztosít. A programba azok a végzős középiskolások
jelentkezhetnek, akik amellett, hogy korábbi tanulmányaik alatt is kitűntek tehetségükkel, Szegeden
kívánják folytatni tanulmányaikat.

100 000 Ft
20 000 – 80 000 Ft
20 000 – 60 000 Ft
80 000 – 250 000 Ft

SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány ösztöndíjai- egyszeri juttatás
SZTE Sófi-alapítvány Kuratóriumi Díj
SZTE Sófi-alapítvány Különdíj

Összegyetemi ösztöndíjak
Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj

(Előnyben részesített követelményeknek megfelelő pályázó esetén)

„Jó tanuló - Jó sportoló” ösztöndíj
Jegyzettámogatás
Az adatok a 2018/2019-es tanévre vonatkoznak!

200 000 Ft
50 000 Ft

25 500 Ft/hó
9 600 – 31 950 Ft/hó
8 000 – 14 000 Ft/hó
12 000 – 24 000 Ft/hó
20 000 – 50 000 Ft
6 500 Ft/félév

Felvételi
kiadvány
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DIPLOMA–GARANCIA A SIKERRE

A Szegedi Tudományegyetemen 2016 tavaszán végzett felmérésben, melynek során a 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben nappali tagozaton
végzett hallgatókat kérdezték munkaerıpiacon szerzett tapasztalataikról, 1396 friss diplomás adott választ.
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11%
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* Budapest és pest megye együtt

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)

HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

Töretlen népszerűségnek örvend az ÁJTK által kínált osztatlan jogászképzés,
az alap- és mesterképzésben meghirdetett munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási, nemzetközi tanulmányok éspolitikatudomány szakok, valamint a jogi asszisztensi képzés. Az intézménye-learning tananyag-fejlesztési programja
egyre szélesebb körben könnyíti meg a hallgatóik felkészülését a vizsgákra. Az
ÁJTK tutor programja a hallgatók tanulmányi előmenetelét kiscsoportos foglalkozások keretében segíti.

A

népszerű jogász képzés keretében az általános
jogász modul mellett a hallgatók a bűnügyi tudományok, a magánjogi, a nemzetközi jogi/idegennyelvi
és az üzleti jogi modul révén specializálódhatnak. A
jogász tevékenységben ma már nélkülözhetetlen a
jogi adatbázis kezelés, amelyet kötelező tárgyként
oktatunk minden hallgatónak. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához.
További speciális ismeretek megszerzését segítik az
idegen nyelvű szakjogi és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú továbbképzés.
Az ÁJTK valamennyi képzésében már hallgatóként
tényleges munkát végezhetnek a legjobbak a Jogkli-

nika, illetve a Karrier Iroda által működtetett szakmai
gyakornoki program keretében. A képzések gyakorlati oldalát erősítve a Karral közös gyakornoki programokat tart a Szegedi Ítélőtábla és a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége
is. A Karon a magas színvonalú oktatás mellett jelentős tudományos munka folyik a Tudományos Diákkörökben, a Doktori Iskolában, a tanszékeken és
az intézetekben. A hallgatói mobilitást a széleskörű
ERASMUS+ kapcsolatok segítik. Az Igazságügyi Minisztérium jogászösztöndíjainak segítségével pedig a
legkiválóbb hallgatók anyagi elismerésben részesülhetnek kimagasló tudományos és tanulmányi eredményeikre tekintettel.

Felvételi információk:

Az SZTE ÁJTK nyílt napja:

ÁJTK Tanulmányi Osztály
• 62/544-189 • 62/544-483 • 62/544-513
• 62/544-190 • 62/544-297
• 62/544-198 • 62/544-579
sasgabriella@juris.u-szeged.hu

2018. január 11. csütörtök, 10 óra
SZTE ÁJTK,
Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
www.juris.u-szeged.hu
Felvételi
kiadvány
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Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

NEMZETKÖZILEG
ELISMERT ORVOSKÉPZÉS

Évszázados hagyományok és a legkorszerűbb tudás, a gyógyítás fortélyai, hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszer, mobilitás, elismertség, széles körű kutatási
programok és korszerű orvosi készségfejlesztési központ – a magyar orvosképzés egyik fellegvára a lehetőségek sokaságával várja leendő hallgatóit.

A

nálunk végzett orvosok büszkék arra, hogy nálunk tanultak! Az SZTE ÁOK-ra jelentkezők a legfrissebb kutatásokban is részt vevő, nemzetközi kapcsolatait jól kamatoztató intézményben kezdhetik meg tanulmányaikat. Szeged több mint 90 éve otthona az ország egyik legismertebb felsőoktatási intézményének és
orvoskarának. Az itt végzett kutatói tevékenységéért nyert orvosi-élettani Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert,
aki máig az egyetlen magyar kutató, aki magyarországi – és ezen belül szegedi – munkásságáért kapta meg
a világ legismertebb tudományos kitüntetését.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 hallgatóknak széles körű lehetőségeik nyílnak arra, hogy már graduális képzési idejük alatt bekapcsolódhassanak
az elméleti és klinikai intézetek tudományos munkájába. Az itt végzetteket Európában mindenütt, de a világ más tájain is szívesen fogadják, számtalan ország egészségügyi felsőoktatása keresi a szegedi ÁOK-val
való közös képzés lehetőségét.
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Felvételi Információk:

Az SZTE ÁOK nyílt napja:

ÁOK Tanulmányi Osztály
• 62/545-017
office.aokto@med.u-szeged.hu

2017. december 2. (szombat) 11:00
Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ
Szeged, Dóm tér 13. Ivánovics György terem
www.med.u-szeged

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

A HUMÁN
TUDOMÁNYOK FELLEGVÁRA

A BTK – mind oktatói, mind hallgatói létszámát tekintve – az SZTE legnépesebb
karai közé tartozik, mintegy 3200 hallgatóval. Az egyetem 1921-es Kolozsvárról
való áttelepülése óta, az elmúlt csaknem száz év során a Kar összeforrt Szegeddel, a város kulturális vérkeringésének nélkülözhetetlen intézményévé vált.

16

alapszak, 28 mesterszak, számos osztatlan képzéses tanári szakpár, valamint 5 doktori iskola 33 képzési programja várja a felvételizőket és hallgatókat, akik a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő,
kiválóan konvertálható tudással és gyors elhelyezkedési kilátásokkal
hagyják el az intézményt – ezt kutatások bizonyítják.
Az oktatás és kutatás szakmai színvonalát az országos viszonylatban is
kiemelkedő számú tudományosan minősített oktató garantálja. Az európai társegyetemekkel meglévő rendszeres és bejáratott csereprogramok (ERASMUS, DAAD) révén a hallgatók számos külföldi részképzés
közül válogatva gyarapíthatják ismereteiket, és fejleszthetik nyelvtudásukat. A hallgatók nemcsak arra kapnak lehetőséget, hogy választott
szakjuk ismereteit magas szinten elsajátítsák, hanem arra is, hogy specializálódjanak, tudásukat más területekről gyarapítsák: ezt a lehetőséget a specializációk, minor képzések és a szabadon választható tárgyak
gazdag kínálata nyújtja. Így a hallgatók az alaptudás megszerzése mellett érdeklődésüknek, távolabbi céljaiknak megfelelően állíthatják ös�sze saját tanulási portfóliójukat.
Mindezt Szeged kis „Quartier Latin” részében tehetik: a BTK főépülete a
mintegy kétmillió könyvtári dokumentumot őrző, több összehasonlításban is a világ legszebb könyvtárai közt számon tartott SZTE Klebelsberg
Könyvtár közvetlen szomszédságában található, nyüzsgő diákéletet,
igazi egyetemi légkört biztosító környezetben.

ÁLLJA A VERSENYT
Az SZTE BTK a karok összesített országos rangsorában az elmúlt 10 évben mindig az 1–10. hely valamelyikét
szerezte meg, és a QS World University
Rankings 2016-os humántudományok
szerinti összesített rangsorában az
előkelő 366. helyet foglalja el. A szegedi bölcsészkar tehát nemcsak hazai, de
nemzetközi szinten is állja a szakmai
versenyt, és szakterületén eredményei,
elismertsége alapján az euroregionális
központok közé tartozik.

Felvételi információk:

Az SZTE BTK nyílt napjai:

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

2017. december 11. 9:30
2018. január 27. 9:30
SZTE BTK Auditórium Maximum
Szeged, Egyetem u. 2. II. em.
www.arts.u-szeged.hu
Felvételi
kiadvány
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Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)

MINŐSÉGI OKTATÁS,
ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS

Kiváló színvonalú képzések, az országban egyedülálló dentálhigiénikus alapszak, európai szintű tanítási-tanulási módszerek, szaknyelvi képzések és gyakorlatorientáltság – mindez egy helyen, az SZTE Egészségtudományi és Szociális
Képzési Karán.

A

Karon három mesterképzés, három alapképzés – ezen belül öt szakirány –
és két szakirányú továbbképzés oktatása folyik. Az intézményben elvégzett
tanulmányokat a Kar által szervezett szakmacsoportos továbbképzéseken lehet
folytatni. Valamennyi képzés hangsúlyos eleme a gyakorlatorientáltság: ennek
oka az intézményben oktatott valamennyi segítő szakma gyakorlatias jellege. A
képzés lényeges elemei az egész- ségtudományi képzések esetében a laboratóriumi gyakorlatok, a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a demonstrációs termi
gyakorlatok és az évközi, valamint nyári összefüggő klinikai gyakorlatok. A szociális munkások gyakorlatai a kiscsoportos tantermi szemináriumok, a terepgyakorlatok és az intenzív, integrált terepmunka. Az egész életen át tartó tanulást
támogató képzési kínálat szaknyelvi képzéssekkel kibővülve segíti a szaktárgyak
tanulását (orvosi latin), és a külföldi munkavállalást (angol, német nyelvterületen). A hallgatókat mindemellett pályaorientációs órák, önismereti és kommunikációs gyakorlatok segítik.
A nappali tagozatos hallgatók kollégiumi elhelyezéséről az együttesen 280 férőhelyet biztosító két kari kollégium gondoskodik. A kar saját könyvtára a hallgatók számára a legfontosabb tankönyveket biztosítja. Nagy hangsúlyt fektetünk
a diákélet támogatására, valamint jogi, életvezetési, tanulás-módszertani, karrier-tanácsadási irodát működtetünk.
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Miért az SZTE ETSZK?
Mert itt 7 vagy 8 szemeszter alatt olyan szakmát tanulhatsz, mellyel biztosan
elhelyezkedhetsz. Az ETSZK
a Fogorvostudományi Karral
közösen az országban egyedülálló képzést indított a
dentálhigiénia jegyében, a BSc
szintű dentálhigiénikus szakon
a szájüregi betegségek megelőzését segítő szakembereket képeznek. Az ETSZK-n a
hazai és nemzetközi piacon
is elismert, versenyképes oklevelet szerezhetsz. Az ápolói
oklevelet az Európai Unió tagállamaiban honosítás nélkül
elfogadják.

Felvételi információk:

Az SZTE ETSZK nyílt napjai:

ETSZK Tanulmányi Osztály
• 62/546-418 • 62/546-405
tanosz@etszk.u-szeged.hu
www.etszk.u-szeged.hu

2018. január 12. (péntek) 10:00
2018. január 27. (szombat) 10:00
SZTE ETSZK 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
www.etszk.u-szeged.hu/nyílt-napok

Fogorvostudományi Kar (FOK)

MEGALAPOZOTT TUDÁS,
BIZTOS MEGÉLHETÉS
Nemcsak Magyarországon, de külföldön is ismert és elismert a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán (SZTE FOK) folyó oktatás: a Szegeden
1949 óta működő fogorvosképzés jó hírét évről évre kimagasló oktatásban és
szakmai képzésben részesült hallgatók viszik magukkal. Ezáltal a Kart világszerte népszerűsítik.

A

z SZTE FOK 2007-ben vált önállóvá, és mára már az SZTE
egyik legdinamikusabban fejlődő egysége. Bár a hallgatói létszám - mind a magyar, mind az angol nyelvű képzési programon
- évről évre növekszik, a Karon folyó oktatásra továbbra is jellemző a közvetlen oktató-hallgató kapcsolat, valamint a kis létszámú
csoportokban folyó oktatás. Mindez a többi fogorvos képzőhely
viszonylatában is kimagasló gyakorlat-orientált képzést tesz lehetővé. Tekintettel arra, hogy 2005 óta a fogorvosi végzettséggel együtt jár az önálló fogorvosdoktori működési jog, az egyetemi
oktatásnak még nagyobb a felelőssége a gyakorlati tudás, készségek és képességek kialakításában. A képzés korszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztik a tananyagot; a magyarországi
fogorvos képzőhelyek között elsőként vezették be 2013-ban a fogorvosképzés specifikumait figyelembe vevő, átfogó, EU-konform
kurrikulumot. Az SZTE FOK fiatal kora ellenére nemzetközi mércével
mérve is jelentős tudományos kutatóműhellyé és magas színvonalú oktatási központtá nőtte ki magát, oktató-kutató tevékenysége révén méltó egysége az elit-és kutatóegyetem címet elnyerő,
nagy múltú Szegedi Tudományegyetemnek. A szegedi fogorvoskaron megszerzett diploma értéke óriási, hazánkban és külföldön
is szívesen fogadják az itt végzetteket. A szakma pedig az emberközpontú hivatás mellett biztos megélhetést biztosít

MODERN
FOGÁSZATI
CENTRUM
A város szívében elhelyezkedő Kar nagy
www.stoma.u-szeged.hu
hangsúlyt fektet az
oktatási egységek folyamatos korszerűsítésére. Új, 35 fős tanlaboratóriumot, modern, 9 székes, valamint 15
székes oktatótermet alakítottak ki, valamint
a 2014-ben megújult, külön erre a célra kialakított, legmodernebb felszerelésekkel ellátott fogászati centrumban folyhat tovább
az értelmi fogyatékos, valamint a halmozottan sérült páciensek altatásban történő fogászati ellátása is.

Felvételi információk:

Az SZTE FOK nyílt napja:

FOK Tanulmányi Osztály
• 62/545-300 • Fax: 62/545-706
tanulmanyi.ugyintezes@stoma.u-szeged.hu

2018. január 13. (szombat) 10:00

Foreign Student Support Assistant
• 62/545-297 • fssa@stoma.u-szeged.hu

SZTE FOK Szeged, Tisza Lajos krt. 64 – 66.
II. emelet tanterem
www.stoma.u-szeged.hu
Felvételi
kiadvány
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Gazdaságtudományi Kar (GTK)

ÖSZTÖNDÍJAK ÉS NEMZETKÖZI
DIPLOMÁK A JÖVŐ
KÖZGAZDÁSZAINAK

A Gazdaságtudományi Kar nem véletlenül a legnépszerűbb közgazdászképző helyek egyike: a biztos elhelyezkedést garantáló szaktudás mellett a szegedi közgazdászok híresek innovativitásukról, vállalkozó szellemükről és összetartó
közösségükről.

A

GTK-n támogatják és megbecsülik a tehetséget. A versenyekre felkészítő kurzusok, a tréningek és szakestek mind arra szolgálnak, hogy a jövő közgazdászai felkészülten lépjenek a munka világába. A szegedi diploma továbbra is remek
belépő, az itt végzettek tudását nagyra tartják és keresik a munkaadók. A vállalatok és a vállalkozások a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérőket már az egyetemi éveik alatt is támogatják: a GTK és partnerei ösztöndíjrendszere száznál több
hallgatónak jelent teljes vagy részleges felmentést az önköltség megfizetése alól.
Nemzetközi ismeretszerzés céljából, ERASMUS ösztöndíj segítségével évről évre
közel 70 európai egyetem fogadja a GTK hallgatóit egy vagy két szemeszterre. A
nyelvtanulás, nyelvgyakorlás mellett a külföldi képzés életre szóló élményt is jelent,
nem beszélve a szakmai fejlődésről. A mesterképzésben Szegeden tanulók pedig a
külföldi partneregyetemekkel kötött együttműködéseknek köszönhetően a GTK-s
diploma mellé más európai egyetemek diplomáit is megszerezhetik. Az angol nyelvű képzésekre a világ minden tájáról érkező hallgatóknak hála, továbbra is érvényes
a Guinness Rekord, és a GTK immár nemzetközi mércével is „a legvidámabb kar”.

Felvételi
kiadvány

Az EcoCamp egy jó hangulatú nyári tábor, ahol
ismereteket szerezhetsz
pénzügyekről és gazdaságról, ráadásul megtudhatod, mi foglalkoztatja
manapság a közgazdászokat, merre tartanak a kutatások. Mindezt egy igazi
csapatépítő tréningen teheted meg, ahol önmagad
megismerése mellett sok
érdekes ember barátságát
is elnyerheted.

Felvételi Információk:

Az SZTE GTK nyílt napja:

Tanulmányi Iroda
Szeged, Kálvária sgt. 1.
info@eco.u-szeged.hu

2017. december 11. (hétfő) 9:00

A GTK képzései itt elérhetőek:
www.eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/kepzesek
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Hallottál már
az EcoCamp-ről?

SZTE Gazdaságtudományi Kar
Szeged, Kálvária sgt. 1. • 62/546-914
www.eco.u-szeged.hu

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

BIZTOS MEGÉLHETÉS,
SZÉLES KÖRŰ ELHELYEZKEDÉSI
LEHETŐSÉG
A szegedi gyógyszerészkar nagyszerű választás azon felvételizők számára, akik
a biológia, a kémia, az orvostudomány vagy éppen a természetes gyógymódok
iránt érdeklődnek. Az itt végzettek átlagosan három-négy állásajánlat közül
válogathatnak, ráadásul a kezdő diplomások között a legjobb fizetésre számíthatnak.

A

z SZTE GYTK sokoldalúan képzett diplomásokat
bocsát ki a munkaerőpiacra, mivel komplex képzésük
egy része a természettudományi, illetve az orvoskaron
zajlik. Megéri a fáradságot,
mert a szegedi gyógyszerészdiplomával kiválóak az
érvényesülési lehetőségek.
A z it t vég zet tek számt alan lehetőség közül választhatnak: gyógyszertárakban,
az iparban, kutatóhelyeken
vagy éppen az egészségügyi
hatóságoknál vállalhatnak
munkát. A gyógyszerészet
nemcsak szakma, de szép hivatás is, amely biztos megélhetést nyújt.
A graduális képzés öt évében külföldi részképzéseken bővíthetik tudásukat a GYTK-s hallgatók:
több mint 60 országba juthatnak el cseregyakorlatra Ausztriától Ausztráliáig. Nem véletlen, hogy
az SZTE GYTK-n szerzett oklevél országosan és
nemzetközileg is kiemelten elismert, amit a Kar
ipari és kutatóhelyi kapcsolatai is bizonyítanak: a
magyar és nemzetközi cégek, gyógyszerkutatók,
a nagy gyógyszergyárak folyamatosan keresik a
Szegeden végzett hallgatókat. 2009 óta a gyógyszerészképzésben diplomát szerzetteket a gyógyszerészdoktori cím is megilleti.

Modern környezet, kiváló közösség
Igazán családias kar a szegedi GYTK: a mintegy hatszáz itt tanuló
diák – az angol nyelven tanuló hallgatókkal együtt – nagyszerű
csapatot alkotnak az oktatókkal. A GYTK hagyományos eseményei közé tartozik az országos gyógyszerészhallgató-találkozó,
rendkívül népszerű a Patikus táncest és sok egyéb szórakoztató rendezvény. A kollégium a közösség összekovácsolásához is
nagyban hozzájárul: a több mint kétszáz férőhelyes diákszálláson gyakorlatilag minden jelentkezőt fogadni tudnak. A kar sok
energiát fektet abba, hogy főépülete folyamatosan szépüljön kívül és belül. A GYTK épületében modern, légkondicionált előadók
és szemináriumi termek várják a hallgatókat, továbbá számítógépes kabinet is a rendelkezésükre áll.

Felvételi információk:

Az SZTE GYTK nyílt napja:

GYTK Dékáni Hivatal,
Dr. Czobor Anita hivatalvezető

2018. január 21. (vasárnap) 10:00

• 62/545-022
office@pharm.u-szeged.hu

SZTE GYTK Szeged, Eötvös u. 6.
www.pharm.u-szeged.hu
Felvételi
kiadvány
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Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)

AHOL A HALLGATÓ AZ ELSŐ

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

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
a második legnagyobb
ha llg at ói lé t s z á mm a l
rendelkező fakultás. A
k a r on a le g k iemelke dőbb a pedagógusképzés, legfőbb oszlopai a
g yóg ypedagógus képzés, a tanítóképzés és az
óvodapedagógus képzé s . Ha g yomá nyo s a n
jól működnek az énekzene, a testnevelés és
spor t t udomá ny ter ület 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
rangsorban az SZTE JGYPK évek óta messze kiemelkedik a mezőnyből mind az oktatók, mind a hallgatók kiválóságát tekintve. Amire azonban a kar talán a leginkább büszke, az a legendásan jó oktató-hallgató viszony,
valamint az egész tanévben színesen pezsgő diákélet.

Lépj be a Csodák tárába!
A látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket, érzékszerveiket is kipróbálhatják, és játékosan tehetnek szert tudományos
ismeretekre a JGYPK Interaktív Természeti Tudástárában. 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. A kiállítási tér interaktív, játékos, szórakoztató és kreatív.

Felvételi információk:
JGYPK Tanulmányi Osztály
Faragó Zita osztályvezető
• 62/546-066 • 62/546-064
faragozita@jgypk.u-szeged.hu

22
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Az SZTE JGYPK nyílt napja:
2017. november 24. (péntek) 11:00
SZTE JGYPK Főépület Díszterem
Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
www.jgypk.u-szeged.hu

Mezőgazdasági Kar (MGK)

SZEREZZ PIACKÉPES
MEZŐGAZDASÁGI TUDÁST
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN!

Ötödik éve emelkedik a hallgatói létszám, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek
a gyakorlatorientált képzésre. Bár már korábban is igen fontos volt a Hódmezővásárhelyen 1896 óta folytatott, és 1961-től felsőfokú keretek között megvalósuló agrárképzésben a gyakorlatias oktatás a Karon, a következő években
még hangsúlyosabb lesz.

A

munkaerő-piaci szereplőkkel közösen
több hónapos konzultációt követően előkészítették
a mezőgazdasági mérnöki ala psz a k na k a 2016
szeptemberében induló
duális képzési programját. Bíznak 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,
h o g y a g a z d á l ko d á s a
megélhetésnek egy alapvető forrása lehet. A jövőt
megalapozó munkában a Kar igyekszik továbbvinni a tudományos és pályázati munkában korábbi években felhalmozódott tapasztalatait. Az itt született
eredményeket folyamatosan beépítik az oktatásba is. Az MGK nem csupán kiemelkedő szakmai színvonala miatt figyelemreméltó, hanem azért is, mert a
hallgatók többek között az egyetemi tangazdaságban teljesítik a tanulmányokhoz tartozó kötelező gyakorlataikat. A 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.

Felvételi információk:
MGK Tanulmányi Osztály
62/532-990 • Fax: 62/532-991
to@mgk.u-szeged.hu
Facebook: www.facebook.com/SzegediTudomanyegyetemMezogazdasagiKar
www.mgk.u-szeged.hu

Miért az SZTE MGK?
• 2012 óta 68 %-kal nőtt a felvett hallgatók száma.
• Minden hallgatónak kollégiumi férőhelyet biztosítanak.
• Minden egy helyen: oktatási
épület, kollégium, könyvtár,
fedett és nyitott sportolási lehetőségek, étkező, park
(mindez egy campuson belül)
• Akkreditált nyelvvizsga központ a Karon.
• A Kar hallgatói csapata
2014-ben és 2016-ban az
Agrár-felsőoktatási Intézmények Országos Gazdászversenyén I. helyezést ért el.
• Mezőgazdasági vállalkozások és szakmai szervezetek
bevonásával duális mezőgazdasági mérnökképzés
2016-tól.
• 2015-től a mezőgazdasági
mérnöki szakot angol nyelven is indítják.
• A Szegedi Tudományegyetem agrárképzése (mezőgazdaság és erdőgazdálkodás)
2017-ben a brit QS World
University Rankings világegyetemi rangsorában ismét
az előkelő 151–200. helyre
került.

Az SZTE MGK nyílt napjai:
2017. október 18. (szerda) 11:00
2017. november 16. (csütörtök) 11:00
2017. december 15. (péntek) 11:00
2018. január 25. (csütörtök) 11:00
2018. február 9. (péntek) 11:00
Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Felvételi
kiadvány
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Mérnöki Kar (MK)

SIKER ÉS VERSENYSZELLEM

Ötvenöt év tapasztalat, gyakorlatorientált képzés, az oktatás
és a kutatás egysége jellemzi az SZTE Mérnöki Kar munkáját.

Ö

tvenöt év tapasztalataira támaszkodva, új modell szerint valósítják meg a duális képzést. A Kar kiváló
infrastrukturális és humán adottságokkal rendelkezik. 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. Fontosnak tartják a képzési kínálat fejlesztését, céljuk, hogy a gyakorlati életben sokoldalúan hasznosítható, megalapozott mérnöki tudás birtokában indítsák útnak a Karon diplomát szerzett fiatalokat.
Állami ösztöndíjas képzések, 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 oktatási versenyben is helyt áll az SZTE MK: például a temesvári és az újvidéki egyetemmel
több közös kutatói projekten dolgoznak, növekvő számban fogadnak Erasmus-ösztöndíjasokat Európa számos országából, akikkel idegen nyelvű órákon tanulhatnak együtt a mérnöknek készülő hallgatók. A Kar legjobb diákjai külföldön szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat ösztöndíjas támogatással.
Folyamatos és nagy az érdeklődés a mérnökképzés iránt, a közvetlen tanár-diák viszony is növeli a kar vonz
erejét: mentorként foglalkoznak hallgatóikkal az oktatók.
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Felvételi információk:

Az SZTE MK nyílt napja:

Mérnöki Kar
Tanulmányi Osztály
• 62/546-012 • 62/546-000
mk-to@mk.u-szeged.hu

2017. december 09. (szombat) 10:00
2018. január 13. (szombat) 10:00
SZTE Mérnöki Kar „D” épület 6724 Szeged, Moszkvai krt. 9.
www.mk.u-szeged.hu

Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)

A KÉPZÉS SZAKMAI
SZÍNVONALA A FŐ VONZERŐ

A TTIK a Szegedi Tudományegyetem legnagyobb kara, az itt tanuló mintegy ötezer-ötszáz hallgató az összes szegedi egyetemista közel negyede.

A

TTIK szakjai iránt hatalmas az érdeklődés, mert az itt szerzett diploma itthon és külföldön is jól hasznosítható. A képzésben igen magas a szakmai hozzáadott érték. A TTIK-n folyó kutatásokba az oktatók
a hallgatókat aktívan bevonják, amelynek eredményeként a Kar hallgatói
kiemelkedően sikeresek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A legtehetségesebbek a mesterképzés után hét doktori iskola képzései közül választhatnak.
A kiemelkedő óraszámú gyakorlati képzések megvalósítására a TTIK
számos ipari partnerrel kötött szerződést, amely alapján a hallgatók náluk végzik gyakorlatukat, illetve készítik diplomamunkájukat. A végzettek
közel nyolcvan százaléka tanult szakmájában helyezkedik el.
A TTIK az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont,
amelyek a tudományos publikációk és a kutatás-fejlesztési eredmények
tekintetében nemzetközi szinten is jelentős színvonalat képviselnek. A
Kar tudományos aktivitása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az SZTE
2010-ben kutatóegyetemi, 2013-ban kiemelt egyetemi státuszba került.
Páratlan munkalehetőséget nyújt a Szegeden felépült ELI-ALPS lézerközpont a fizikusok mellett az anyagtudomány, a biológia, az informatika és az orvostudomány képviselői számára.

Felvételi információk:

Az SZTE TTIK nyílt napja:

TTIK Tanulmányi Osztály
• 62/546-748 • 62/544-234,
• 62/544-507
ttikto@sci.u-szeged.hu

2018. január 13. (szombat) 10:00
Szent-Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.
www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok
www.ttik.hu, facebook.com/szte.ttik
Felvételi
kiadvány
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Zeneművészeti Kar (ZMK)

A MŰVÉSZET OKTATÁSA –
AZ OKTATÁS MŰVÉSZETE

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar az ország egyik legrangosabb
felsőfokú zeneművészeti képzőhelye, mely meghatározó szerepet tölt be Szeged
és a régió zenei életében. A Kar, mely 1998-ig a Liszt Ferenc Zeneakadémia részeként működött, szakmai feladatait ma is a magyar zeneművészeti oktatás nagy
múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi.

K

épzési kínálatával, vonzó tanáregyéniségeivel, művészeti programjaival számos hazai és külföldi érdeklődőt vonz. A Karon
alapképzésben 20, mesterképzésben 8, tanárképzésben 20 szakirányon folyik az oktatás. A meglévő Erasmus-kapcsolatok révén
a hallgatók számos külföldi egyetem valamelyikén fejleszthetik
szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat a részképzés keretében.
A magas színvonalú oktatómunka mellett művészeti tevékenysége révén is meghatározó szerepet tölt be az intézmény Szeged és
a régió zenei életében. Visszatérő rendezvényei sorába tartozik a
Szegedi Nyári Akadémia, a Nemzetközi Orgonista Találkozó, a Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny, a számos érdeklődőt vonzó
Nemzetközi Simándy József Énekverseny, valamint az „Alma Mater” koncertsorozat.
Felvételi információk:
ZMK Tanulmányi Osztály
• 62/544-603
to@music.u-szeged.hu
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A muzsikus tehetségek felkarolása
A Zeneművészeti Kar a tehetséggondozás érdekében minden évben több mesterkurzust
szervez a hallgatók számára, melyek vezetői neves hazai és külföldi előadóművészek,
elismert oktatók. Szintén ezzel a céllal alapította meg a Kar 2014-ben a Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégiumot,
mely a hallgatók előadó-művészi, zeneszerzői és kutatási tevékenységeit támogatja. A
Kar együttesei gyakori résztvevői az Egyetem
és a Város zenei életének, és képviselik a Szegedi Tudományegyetemet itthon és külföldön
egyaránt.

Kari nyíltnap:
2017. november 30. (csütörtök) 9:00
SZTE ZMK Szeged, Tisza L. krt. 79-81
www.music.u-szeged.hu

Tanárképző Központ (TKK)

KÉT SZAKKAL
A PEDAGÓGUSPÁLYÁRA

2013-tól 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.

A

z SZTE Tanárképző Központ
(TKK) feladata a Szegedi Tudományegyetemen folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben
részt vevő karok, intézmények
munkájának összefogása, koordinálása.
Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek tanári pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük. Arról,
hogy ez az SZTE-n hogy zajlik, a
www.u-szeged.hu/tanarkepzes oldalon a felvételizőknek szóló részben lehet tájékozódni. Ha valaki
egynél több ilyen képzésre jelentkezett, elég egyetlen alkalmassági vizsgán részt venni: abban az
intézményben, amely a jelentkezési sorrendjében előbb szerepel.
A megszerzett minősítést a többi
intézmény is elfogadja.
A szegedi Tanárképző Központ az
elmúlt években interaktívabb, érdekesebb módját választotta az alkalmassági felmérésnek, így kreatív módszerek segítségével mérik, ki az
igazán rátermett a pedagógusi szakmára. A képzés gyakorlatorientáltságára a későbbiekben is nagy hangsúlyt fektetnek: a tanárszakos hallgatók iskolai gyakorlatukat magasan képzett és tapasztalt vezetőtanárok irányítása mellett, a szaktárgy módszertanos oktatójának bevonásával végzik. Ez lehetővé teszi, hogy a
tanítási gyakorlat során felmerülő kérdésekre a későbbi munkájuk során is hasznosítható választ, igazi útmutatást kapjanak.

A tanárképzésben résztvevő karok az SZTE-n:
• Bölcsészettudományi Kar
• Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Felvételi információk:
SZTE Tanárképző Központ
Szeged, Dugonics tér 13.
• 62/544-014 • tkk@rekt.szte.hu
www.u-szeged.hu/tanarkepzes

• Természettudományi és Informatikai Kar
• Zeneművészeti Kar
Figyelem!
A Szegedi Tudományegyetem tanár szakjai iránt érdeklődők
a www.felvi.hu oldalon, az SZTE TKK oldalánál találnak
információt a tanár szakokról. A felvételi eljárásban a
jelentkezőknek az SZTE Tanárképző Központ (SZTE TKK)
neve alatt meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni.
Felvételi
kiadvány
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Kolesz vagy inkább albérlet?

A MÁSODIK OTTHON SZEGEDEN
Széleskörű albérletkínálat, kedvező árú szobák,
színvonalas, ugyanakkor
megfizethető kollégiumok
– ilyen szálláslehetőségek
várnak rád, ha az SZTE-t
választod.

Karközi kollégiumok
Az SZTE öt karközi kollégiumában a
legkülönbözőbb tudományterületek
és szakok hallgatói között születhetnek ismeretségek, egész életre
szóló barátságok, vagy épp szerelmek. Az egyetem legnagyobb szálláshelyének számító Károlyi Mihály
Kollégium lakójaként részese lehetsz a kollégium nagyszabású éves programjának, a híres Kollégiumi Pajkosságoknak. A felújított Öthalmi Diáklakásokban a jól felszerelt apartmanok mellett a kulturális és társasági életet olyan egyedi programok színesítik, mint a Mister és Miss Öthalom Választás. Újszeged parkos
környezetében nyújt ideális otthont a csendet szerető, tanulni vágyó fiataloknak a Herman Ottó Kollégium.
Szintén a város zöldövezetében található a Móra Ferenc Szakkollégium. Vonzereje az egyetemi oktatást kiegészítő kurzusok mellett a bőséges szakmai, kulturális és sportrendezvényekben rejlik. Szellemi közösséget is jelent az Eötvös Lóránd Kollégium, mely tudományos műhelyekkel, előadásokkal és saját könyvtárral
várja a tehetséges egyetemistákat.
Kari kollégiumok
Kollégiumi díjak
Az SZTE hat kari kollégiumának előnye a közös kar, az ebből adódó közös jegyzetek és tanulás, és persze a felsőbb
A kollégiumi térítési díjak mind a karközi, mind
éves egyetemisták tanácsai, mellyel az elsőéveseket sea kari kollégiumokban az államilag támogatott
gíthetik. Elsősorban orvostanhallgatókat vesz fel az Áltahallgatók esetében 10 ezer forint körüli, a költlános Orvostudományi Kar id. Jancsó Miklós Kollégiuma és
ségtérítéses diákok esetében 10-16 ezer forint
a közel 250 férőhelyes Apáthy István Kollégium, mely 30
közötti. Ez igen kedvező a fővárosi kollégiuszakkollégiumi helyet is biztosít az orvostudomány világámokhoz képest, ahol akár 25 ezer forintot is fiban elmélyülő hallgatóknak. Az Egészségtudományi és Szozethet egy költségtérítéses egyetemista.
ciális Képzési Kar újszegedi Madzsar József Kollégiumában
kétágyas szobák, jól felszerelt főzőkonyha és zuhanyzóhelyiség, biciklitároló és számítógépterem is várja az egyetemistákat, míg a belvárosi Béke Utcai Kollégium szobái két-,
Az összes kollégiumi férőhely:
három- és négyágyasak, szintenként közös főzőkonyhával.
A Gyógyszerésztudományi Kar Semmelweis Ignác Kollégiuma mindössze 3 perc sétára van a kar központi épületétől. A
kolesz földszintjén egyetemi menza üzemel, az alagsorban
fitneszterem és tévészoba ad helyet a sportolási és szórakozási lehetőségeknek. A belvárosban található Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Teleki Blanka Kollégiuma területén társalgó, pingpongasztal, konditerem, futball- és
kosárlabdapálya biztosít teret a közösségi és sportprogramoknak. A szálláson három akadálymentesített
szoba is várja a mozgáskorlátozott hallgatókat. Tömegközlekedéssel gyorsan elérhető a Mérnöki Kar Kollégiuma, mely jól felszerelt szobákkal, egy csaknem kéthektáros füves parkosított területtel és sportpályákkal
várja a jövő mérnökeit. Hódmezővásárhelyen, a Mezőgazdasági Kar négyemeletes kollégiumában többágyas
szobák, közös fürdők és elektromos főzőlappal ellátott konyha áll a hallgatók rendelkezésére.

≈3900
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Karközi kollégiumok
Eötvös Loránd
Szakkollégium

76 

Herman Ottó Kollégium
A épület:
B épület:
Károlyi Mihály
Kollégium

270
52 

822

Móra Ferenc
Szakkollégium
Öthalmi
Diáklakások
vendégház

270 

419

78

Kari kollégiumok
ETSZK Madzsar József
Kollégium

135 

ETSZK Béke Utcai Kollégium

135 

Albérletek a fővárosi ár feléért
Szegeden akkor is megtalálod a számodra legmegfelelőbb szálláshelyet, ha
inkább albérletet választanál. A kiadó
szobák választéka rendkívül nagy, a város gyakorlatilag bármely részén található megfelelő albérlet. Érdemes az online
egyetemi albérletkeresőn böngészni, az
egyetemi albérlet-közvetítő Facebook-os
oldalát felkeresni, vagy a Déli Apró hirdetőújságból tájékozódni. Kiadó szobákat
már 20 ezer forint+rezsi áron találhatsz,
míg a 1,5-2 szobás albérletek 50 ezer forintnál kezdődnek. Ez a budapesti albérlet árakkal összehasonlítva – ahol egy
1,5 szobás lakásért legalább 100 ezer
forintot elkérnek – szuper ajánlat, hisz
Szegeden kevesebb, mint a felért találhatsz szállást.

GYTK Semmelweis Ignác
Kollégium
ÁOK id. Jancsó Miklós
Kollégium
ÁOK Apáthy István
Kollégium
MK Kollégium

MGK Kollégium

JGYPK Teleki Blanka
Kollégium

204



233 
234 

260 
306 
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József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK)

AHOL AZ EGYETEM SZÍVE DOBOG

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ – közismert nevén TIK –
a szegedi egyetemi élet középpontja, mely egyszerre működik oktatási, tanulási, szolgáltatási és konferenciatérként.

A

központ tágas terei egyszerre több mint ezer
tanulni vágyó diákot tudnak befogadni, így ez
hazánk legnagyobb hallgatói tanulótere. A négy focipálya nagyságú komplexumban működik a konferenciáknak helyet adó Kongresszusi Központ. A TIK-ben
üzemel a Hallgatói Szolgáltató Iroda, a kedvezményes egyetemi fénymásoló szalon, a jegyzetbolt, az
ajándékbolt és az egyetemisták közkedvelt kávézója, a TIK Café. A TIK az egyik olyan egyetemi épület az országban, ahol a legtöbb Nobel-díjas tudós
megfordult: az intézményben megrendezett 2012es Szent-Györgyi Albert konferencián ugyanis kilenc,
a tudományos elismerést elnyerő kutató vett részt.
A „zöld” Központ
A Központ „zöld akciói”, környezetkímélő beruházásai
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az SZTE Magyarországon a legzöldebb felsőoktatási intézmény.
Tavasztól őszig a meleg vizet az épület tetején elhelyezett napkollektorok révén biztosítják, további 206
napelem segítségével pedig jelentősen csökkentik a
központ villamosenergia igényét. Egy újabb beruhá-
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zás eredményeként a Központban környezetbarát
módon tudják a szennyvíz hőenergiáját felhasználni
az épület hűtésére és fűtésére. Évente több rendezvényt szerveznek annak érdekében, hogy formálják
az egyetemi polgárok szemléletmódját, ilyenek például a Föld Órája vagy a Zöld Kommandó kezdeményezés.
Az egyetemi bibliotéka – a Te könyvtárad!
A TIK-ben kapott helyett hazánk egyik legmodernebb egyetemi bibliotékája, mely több rangsorban
is a világ 50 legszebb könyvtára között szerepel. Az
SZTE Klebelsberg Könyvtár számítógépes kabinetjében 260 modern, extra gyors internet eléréssel rendelkező gépet használhatnak a látogatók. A diákok
eligazodását könnyíti, hogy a különböző tudományterületekhez tartozó köteteket szintenként osztották el. A négy szabadpolcos olvasóteremben mintegy
350 ezer kötet kapott helyet. Emellett mintegy 2 millió dokumentumot tárolnak hagyományos és tömörraktárban.

Állam- és
Jogtudományi Kar (ÁJTK)

13

Az ÁJTK-n induló képzések a 2018/2019-as tanévben:
Osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA (6 félév) • Nemzetközi tanulmányok BA (6 félév) • Politológia BA (6 félév) Mesterképzések: • Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási
MA (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA magyar nyelven (4 félév) • Nemzetközi
tanulmányok MA angol nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA
francia nyelven (4 félév) • Politikatudomány MA (4 félév) • Felsőfokú
Szakképzés: • Jogi felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzések | Jogász végzettségűeknek: • Családjogi szakjogász •
Környezetvédelmi szakjogász • Munkaügyi kapcsolatok szakjogász
• Társadalombiztosítási szakjogász • Angolszász jogi és angol jogi
szakfordítói szakjogász • Német jogi és szakfordítói szakjogász •
Francia jogi és szakfordítói szakjogász • Európa-jogi szakjogász •
Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász
• Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) • HR Szakjogász
szakirányú továbbképzési szak • Ingatlanforgalmi szakjogász
• Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek: •
Jogi szakokleveles gazdasági szakember • Jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember • Munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó, •
Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó • Francia jogi szakfordítói
és szaktanácsadó • Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó • Társadalombiztosítási szaktanácsadó • Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szaktanácsadó • Általános és igazságügyi
mediátor (közvetítő) nem jogász végzettségűeknek
www.juris.u-szeged.hu

Általános Orvostudományi
Kar (ÁOK)
Az ÁOK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Nappali tagozaton:
• általános orvos szak (12 félév, egységes, osztatlan
képzés keretében magyar, angol és német nyelven)
Szakirányú továbbképzések:
• angol egészségtudományi szakfordító-tolmács
• angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor.
www.med.u-szeged.hu
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Bölcsészettudományi kar (BTK)

15

A BTK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzési 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 • régészet • romanisztika (francia) • romanisztika (olasz) • romanisztika
(spanyol) • szabad bölcsészet • szlavisztika (bolgár) • szlavisztika (cseh) • szlavisztika (orosz) • szlavisztika (szerb) •
szlavisztika (ukrán) • szociológia • történelem • Mesterképzési szakok: • altajisztika • amerikanisztika • anglisztika •
elméleti nyelvészet • etika • filozófia • finnugrisztika • fordító és tolmács • francia nyelv, irodalom és kultúra • hungarológia • klasszika-filológia • 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 •
történelem • vallástudomány • vallástudomány (angol nyelvű) • Társadalomtudományi mesterszakok: • informatikus
könyvtáros • kommunikáció- és médiatudomány • szociológia
Osztatlan tanárképzés: angol nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és etikatanár • angol nyelv és kultúra tanára – francia nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára – latin nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára
– magyartanár • angol nyelv és kultúra tanára – média-, mozgókép és kommunikációtanár • angol nyelv és kultúra
tanára – német nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára – olasz nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és
kultúra tanára – orosz nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára – spanyol nyelv és kultúra tanára • angol
nyelv és kultúra tanára – szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • magyartanár- média-, mozgókép és kommunikációtanár • magyartanár – német nyelv és kultúra tanára • magyartanár – olasz nyelv és kultúra tanára • magyartanár – orosz nyelv és
kultúra tanára • magyartanár – spanyol nyelv és kultúra tanára • magyartanár – szerb
és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára • magyartanár – történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára • német nyelv és kultúra tanára – olasz nyelv és
kultúra tanára • német nyelv és kultúra tanára – orosz nyelv és kultúra tanára •
német nyelv és kultúra tanára – spanyol nyelv és kultúra tanára • német nyelv
és kultúra tanára – szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára •
német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – erkölcstanés etikatanár • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – francia nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára – latin nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – média-, mozgókép és kommunikációtanár
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – olasz nyelv
és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára – orosz nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – spanyol nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – szerb és
nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára
A BTK szakjait több TTIK-s és JGYPK-s szakkal szakpárban
is meghirdetjük. A teljes kínálat a Felsőoktatási felvételi
tájékoztatóban lesz megtekinthető a Tanárképző Központ
neve alatt.
www.arts.u-szeged.hu
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Fogorvostudományi kar (FOK)
A FOK induló képzése a 2017/18-as tanévben:
Nappali: Fogorvos osztatlan mesterképzési szak (10 félév – magyar és angol nyelven)
www.stoma.u-szeged.hu

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)

Az ETSZK induló képzései a
2018/2019-as tanévben:
Alapképzési szakok (BA, BSc):
Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló illetve gyógytornász
szakirány, 8 félév) • Egészségügyi
gondozás és prevenció alapszak (dentálhigiénikus illetve védőnő szakirány, 8
félév) • Szociális munka alapszak (7 félév)
(nappali tagozaton duális formában is)
Mesterképzés (MA): Ápolás mesterképzési
szak (aneszteziológiai szakápoló, intenzív
szakápoló, sürgősségi szakápoló) Fizioterápia mesterképzési szak Szociálpolitika
mesterképzési szak (keresztféléves felvételi
eljárásban) Szakirányú továbbképzés: Gyermek - és ifjúságvédelmi tanácsadó
(4 félév) • Gyermek - és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai
konzultáns (4 félév)
www.etszk.u-szeged.hu

16
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Gyógyszerésztudományi kar (GYTK)

A GYTK induló képzései a 2017/2018-es tanévben:
Gyógyszerész osztatlan szak: államilag finanszírozott
és költségtérítéses, 10 félév, nappali, végzéskor doktori
fokozat elnyerése (D.Pharm.) Gyakorló gyógyszertári
asszisztens: OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés,
költségtérítéses, érettségizettek részére. Gyógyszertári
asszisztens: OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés,
költségtérítéses, gyakorló gyógyszertári asszisztensek
részére (szakképesítés-ráépülés). Gyógyszerkiadó
szakasszisztens: OKJ-s, iskolarendszeren kívüli
felnőttképzés, költségtérítéses, gyógyszertári
asszisztensek részére.
www.pharm.u-szeged.

19

Mezőgazdasági Kar (MGK)

Az MGK induló képzései a 2018/2019-es tanévben:
Alapképzési szakok: Nappali és levelező tagozat:
• Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc)
magyar és angol nyelven (képzés specializációi:
agrárökonómiai és logisztikai, állattenyésztési, kertészeti, növénytermesztési) • Vadgazda
mérnöki alapképzési szak (BSc). Felsőoktatási
szakképzések: Nappali és levelező tagozat: •
Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés •
Ménesgazda felsőoktatási szakképzés
www.mgk.u-szeged.hu

23
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Juhász Gyula Pedagógusképző kar (jgYpK)

22

A JGYPK induló képzései a 2018/2019-es tanévben:
Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett szakok: • Edző, • Germanisztika (német nemzetiségi), • Gyógypedagógia, • Képalkotás, • Közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés, humánfejlesztés), •
Műszaki szakoktató (informatika), • Óvodapedagógus, • Romanisztika (román nemzetiségi), • Sport- és rekreációszervezés
(rekreációszervezés és egészségfejlesztés), • Szlavisztika (szlovák nemzetiségi), • Szociálpedagógia, • Tanító, • Tanító
[nemzetiségi tanító (német)], • Tanító [nemzetiségi tanító (román)], • Tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)], • Zenekultúra.
Felsőoktatási szakképzésben meghirdetett szakok: • Gazdaságinformatikus, • Mérnökinformatikus (hálózati informatikus), • Mérnökinformatikus (rendszergazda), • Programtervező informatikus (fejlesztő), • Programtervező informatikus (multimédia), • Televíziós műsorkészítő. Osztatlan tanárképzés: • Információk a nappali tagozaton induló osztatlan
kétszakos tanárképzésről az SZTE Tanárképző Központ oldalán. Szakirányú továbbképzésben meghirdetett szakok: •
Andragógus pedagógus • Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor, • Egészségfejlesztő
kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő, • Egészségfejlesztő
mentálhigiéné, • Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő, • Ének-zene pedagógus-szakvizsgára felkészítő •
Gyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő
• Gyakorlatvezető mentorpedagógus • Gyakorlatvezető mentortanár
pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen • pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Inkluzív, fejlesztő
szakpedagógia • Iskolai sportkör tartására képzett szakember •
Kollégiumi nevelő • Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga •
Minőségfejlesztő pedagógus • Multikulturális nevelés pedagógusa
• Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógusszakvizsgára
• felkészítő • Roma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára • felkészítő • Stíluskommunikátor • Szaktárgyak oktatása
idegen/nemzetiségi nyelven • Tanulási és pályatanácsadási
pedagógus • Testnevelő instruktor. Mesterképzés nappali és levelező: • Alkalmazott nyelvészet • Andragógia •
Kisebbségpolitika • Kulturális mediáció Mesterképzés
levelező: • tanári [2 félév (ének-zenetanár)] • tanári
[2 félév (német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára)] • tanári [2 félév (rajz- és vizuáliskultúra-tanár)] • tanári [2 félév (román és nemzetiségi
román nyelv és kultúra tanára)] • tanári [2 félév
(szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára)] • tanári [2 félév (technika-, életvitel- és gyakorlat tanár)] • tanári [2 félév
(természetismeret-környezettan tanár)] •
tanári [2 félév (testnevelő tanár)] • tanári
[4 félév (ének-zenetanár)] • tanári [4 félév (könyvtárostanár)] • tanári [4 félév
(német és nemzetiségi német nyelv és
kultúra tanára)] • tanári [4 félév (román
és nemzetiségi román nyelv és kultúra
tanára)] • tanári [4 félév (szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára)] •
tanári [4 félév (technika-, életvitel- és gyakorlat tanár)] • tanári [4 félév (természetismeret-környezettan
tanár)] • tanári [4 félév (testnevelő tanár)] • tanári [5 félév (német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára)] • tanári [5 félév (román és nemzetiségi román nyelv
és kultúra tanára)] • tanári [5 félév (szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára)]
www.jgypk.u-szeged.hu
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Mérnöki Kar (MK)
Az MK induló képzései a 2018/2019-es tanévben, nappali és levelező tagozaton:
Alapképzési szakok (BSc): Élelmiszermérnök
szak • Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak • Vidékfejlesztési agrármérnök szak • Műszaki menedzser szak •
Gépészmérnök szak • Mechatronikai mérnök
szak. Mesterképzési szakok (MSc): Okleveles élelmiszermérnök szak • Vidékfejlesztési agrármérnök szak • Okleveles műszaki
menedzser szak • Élelmiszerbiztonsági
és –minőségi mérnök szak. • Okleveles
gépészmérnök szak
www.mk.u-szeged.hu

Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)
A TTIK induló képzései a 2018/2019-es tanévben:
Alapképzési szakok (BSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki képzési terület): Anyagmérnöki* •
Biológia, • Biomérnöki*, • Fizika, • Földrajz, • wFöldtudományi, • Gazdaságinformatikus*, • Kémia, • Környezettan, • Környezetmérnöki, • Matematika, • Mérnökinformatikus, • Molekuláris bionika*, •
Programtervező informatikus. Osztatlan kétszakos tanárképzés kizárólag nappali tagozaton (pedagógusképzési terület): pl. biológiaföldrajz, biológia-kémia, fizika-matematika, informatika-matematika
stb. További információk az SZTE Tanárképző Központ oldalain. Rövid képzési idejű tanárképzés pl.: informatikatanár, matematikatanár További információk az SZTE TTIK honlapján.
Mesterszakok (MSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki képzési terület): Alkalmazott matematikus*, • Biológus*, •
Csillagász*, • Fizikus*, • Földtudomány*, • Gazdaságinformatikus*, • Geográfus*, • Info-bionika mérnöki*,
• Környezetmérnök, • Környezettudomány, • Matematikus*, • Mérnökinformatikus, • Programtervező
informatikus, • Vegyész*

25

www.sci.u-szeged.hu
A *-gal megjelölt képzések csak nappali tagozaton indulnak.

36

Felvételi
kiadvány

Gazdaságtudományi kar (GTK)

18

A GTK induló szakjai, képzései a 2018/2019-es tanévben:
Alapképzésben meghirdetett szakok (nappali tagozaton): gazdálkodási és menedzsment (távoktatásban is) • kereskedelem és marketing • pénzügy és számvitel
Mesterképzésben meghirdetett szakok (nappali és levelező tagozaton): marketing •
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) • pénzügy • vállalkozásfejlesztés Felsőoktatási szakképzés (nappali tagozat): gazdálkodási és menedzsment •
kereskedelem és marketing (logisztika szakirány) • kereskedelem és marketing
(marketingkommunikáció szakirány) • pénzügy és számvitel (pénzintézeti szakirány) • pénzügy és számvitel (vállalkozási szakirány) Szakirányú továbbképzések (levelező tagozat): gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzés •
jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés • mérnök-közgazdász szakirányú
továbbképzés (BSc alapdiplomára) • mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés (MSc alapdiplomára) • orvos-közgazdász szakirányú továbbképzés
www.eco.u-szeged.hu

Zeneművészeti Kar (ZMK)

26

A ZMK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Zenetanár osztatlan képzési szak: zongoratanár szakirány • orgonatanár szakirány • csembalótanár szakirány •
hárfatanár szakirány • hegedűtanár szakirány • mélyhegedűtanár szakirány • gordonkatanár szakirány • gordontanár
szakirány • gitártanár szakirány • fuvolatanár szakirány • oboatanár szakirány • klarinéttanár szakirány • fagotttanár szakirány • furulyatanár szakirány • kürttanár szakirány • trombitatanár szakirány • harsonatanár szakirány
• tubatanár szakirány • ütőhangszer szakirány • magánénektanár szakirány Előadó-művészet alapképzési szak:
klasszikus zongora szakirány • klasszikus orgona szakirány • klasszikus csembaló szakirány • klasszikus hárfa szakirány • klasszikus hegedű szakirány • klasszikus mélyhegedű szakirány • klasszikus gordonka szakirány • klasszikus
gordon szakirány • klasszikus gitár szakirány • klasszikus fuvola szakirány • klasszikus oboa szakirány • klasszikus
klarinét szakirány • klasszikus fagott szakirány • klasszikus furulya szakirány • klasszikus kürt szakirány • klasszikus
trombita szakirány • klasszikus harsona szakirány • klasszikus tuba szakirány • klasszikus ütőhangszer szakirány
• klasszikus ének szakirány Klasszikus hangszerművész mesterképzési
szak: zongora szakirány • hegedű szakirány • gordonka szakirány • gitár
szakirány • harsona szakirány Klasszikus énekművész mesterképzési
szak: operaének szakirány • oratórium- és dalének szakirány Karmester
mesterképzési szak: fúvószenekari karnagy szakirány Zeneművésztanár
mesterképzési szak: zongoraművész-tanár szakirány • hegedűművésztanár szakirány • gitárművész-tanár szakirány • gordonkaművész-tanár
szakirány • harsonaművész-tanár szakirány • énekművész-tanár szakirány Szakirányú továbbképzési szakok: Előadó-művészet alapképzési
szak – klasszikus zongora előadóművész szakirány • Előadó-művészet
alapképzési szak – klasszikus orgona előadóművész szakirány • Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus hegedű előadóművész szakirány
• Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus gitár előadóművész
szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus furulya
előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus gordon előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési
szak – klasszikus harsona előadóművész szakirány • Előadó-művészet
alapképzési szak – klasszikus trombita előadóművész szakirány •
Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus kürt előadóművész
szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus tuba
előadóművész szakirány
www.music.u-szeged.hu
Felvételi
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Tanárképző Központ (TKK)
Az SZTE TKK meghirdetésre kerülő képzései a 2018/2019-es tanévre:
angol nyelv és kultúra tanára • biológiatanár (egészségtan)
• ének-zene tanár • erkölcstan- és etikatanár • földrajztanár • francia nyelv és kultúra tanára • könyvtárostanár
• latin nyelv és kultúra tanára • magyartanár • matematikatanár • média-, mozgókép és kommunikációtanár •
német nyelv és kultúra tanára • olasz nyelv és kultúra tanára • orosz nyelv és kultúra tanára • rajz- és vizuáliskultúra-tanár • román és nemzetiségi román nyelv és kultúra
tanára • testnevelő tanár • spanyol nyelv és kultúra tanára • szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára • szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • biológiatanár (egészségtan) • földrajztanár • kémiatanár •
matematikatanár • orosz nyelv és kultúra tanára • rajz- és
vizuáliskultúra-tanár • természetismeret-környezettan tanár • testnevelő tanár • ének-zene tanár • hittanár-nevelőtanár • könyvtárostanár • rajz- és vizuáliskultúra-tanár •
fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) • kémiatanár • matematikatanár • földrajztanár • kémiatanár • matematikatanár • latin nyelv és kultúra tanára • német és
nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára • német nyelv
és kultúra tanára • román és nemzetiségi román nyelv
és kultúra tanára • szlovák és nemzetiségi szlovák
nyelv és kultúra tanára • természetismeret-környezettan tanár • testnevelő tanár • történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára • informatikatanár
• könyvtárostanár • matematikatanár • technika-,
életvitel- és gyakorlat-tanár • kémiatanár • matematikatanár • természetismeret-környezettan tanár • magyartanár • ének-zene tanár • erkölcstan- és etikatanár •
francia nyelv és kultúra tanára • latin nyelv és kultúra tanára • könyvtárostanár • média-, mozgókép és kommunikációtanár • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra
tanára • német nyelv és kultúra tanára • olasz nyelv és kultúra tanára • orosz nyelv és kultúra tanára • rajz- és vizuáliskultúra-tanár • román és nemzetiségi román nyelv
és kultúra tanára • spanyol nyelv és kultúra tanára • szerb
és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára • szlovák és
nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • matematikatanár • orosz nyelv és kultúra tanára • technika-, életvitel- és
gyakorlat-tanár • természetismeret-környezettan tanár •
média-, mozgókép és kommunikációtanár • rajz- és vizuáliskultúra-tanár • német és nemzetiségi német nyelv és
kultúra tanára • ének-zene tanár • könyvtárostanár • rajzés vizuáliskultúra-tanár • természetismeret-környezettan
tanár • testnevelő tanár • történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára • német nyelv és kultúra tanára • erkölcstan- és etikatanár • francia nyelv és kultúra tanára • latin
nyelv és kultúra tanára • média-, mozgókép és kommunikációtanár • 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 • testnevelő tanár • ének-zene tanár • hittanár-nevelőtanár • technika-,
életvitel- és gyakorlat-tanár • természetismeret-környezettan tanár • történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára • erkölcstan- és etikatanár • francia nyelv és kultúra tanára • latin nyelv és kultúra tanára • média-, mozgókép és kommunikációtanár • olasz nyelv és kultúra tanára
• orosz nyelv és kultúra tanára • rajz- és vizuáliskultúra-tanár • román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
• spanyol nyelv és kultúra tanára • szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára • szlovák és nemzetiségi
szlovák nyelv és kultúra tanára • természetismeret-környezettan tanár • zenetanár (csembalótanár) • zenetanár
(fagott-tanár) • zenetanár (furulyatanár) • zenetanár (fuvolatanár) • zenetanár (gitártanár) • zenetanár (gordonkatanár) • zenetanár (gordontanár) • zenetanár (hárfatanár) •
zenetanár (harsonatanár) • zenetanár (hegedűtanár) • zenetanár (klarinéttanár) • zenetanár (kürttanár) • zenetanár (magánénektanár) • zenetanár (mélyhegedűtanár) •
zenetanár (oboatanár) • zenetanár (orgonatanár) • zenetanár (trombitatanár) • zenetanár (tubatanár) • zenetanár (ütőhangszertanár) • zenetanár (zongoratanár)
• zenetanár (ének-zene tanár - zeneismerettanár)
www.u-szeged.hu/tanarkepzes
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További részleteket honlapunkon találsz:
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Részvételi szándékodat kérjük, előre jelezd a
www.u-szeged.hu/nyiltnap
oldalon található regisztráció segítségével!

Nyílt nap
2017.11.30.

csütörtök 8.30–15.00

József Attila Tanulmányi és információs központ • Szeged, Ady tér 10.

Nyílt nap
&szülői
értekezlet

2018.02.03.

szombat 9.00–14.00
Szegedi Tudományegyetem
Központi épülete
• Szeged, Dugonics tér 13.

Kövess
minket

!

www.facebook.com/univszeged/
www.facebook.com/SZTE.felveteli

www.instagram.com/uniszeged/

Európai Szociális
Alap

