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 Szegeden.

A

z SZTE ÁOK-ra jelentkezők a legfrissebb orvosi
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 alaposan megtanulniuk, míg a felsőbb
évfolyamokon aktív résztvevői lesznek a betegség-
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Felvételi
kiadvány

A nálunk
végzett orvosok
büszkék arra,
hogy nálunk
tanultak!

megelőző, ápoló, gondozó és gyógyító munkának is.
A hallgatóknak számos lehetőségük nyílik arra, hogy
már graduális képzési idejük alatt bekapcsolódhassanak az elméleti intézetek tudományos munkájába
és a klinikákon a gyógyítás alapjaiba is. Az itt végzetteket nemcsak mindenütt Európában, de a világ
más tájain is szívesen fogadják, a kar számos ország egészségügyi felsőoktatási intézményével működik együtt.

Felvételi információk:

Az SZTE ÁOK nyílt napja:

ÁOK Tanulmányi Osztály
• +36-62/545-017
office.aokto@med.u-szeged.hu

2018. december 8. szombat, 11.00
6720 Szeged, Dóm tér 13., Ivánovics György terem
www.med.u-szeged
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
Az ÁJTK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:
Osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA (6 félév) • Nemzetközi tanulmányok BA (6 félév) • Politikatudományok 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

Általános Orvostudományi
Kar (ÁOK)
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Az ÁOK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:

Szakirányú továbbképzések:

Nappali tagozat:

• angol egészségtudományi szakfordító-tolmács
• angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

• általános orvos szak (12 félév, egységes osztatlan képzés keretében magyar, angol és német
nyelven)
www.med.u-szeged.hu
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