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

z SZTE 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 bárhová, 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 köszönhető-
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Felvételi
kiadvány

en a GTK-s diploma mellé más európai egyetemek
diplomáit is megszerezhetik. Az angol nyelvű képzésekre a világ minden tájáról érkező hallgatóknak
köszönhetően továbbra is érvényes a Guinness Rekord, és a GTK immár nemzetközi mércével is „a legvidámabb kar”.

Hallottál már az EcoCamp-ről?
Az EcoCamp karunk egy jó hangulatú nyári tábora, 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 emberrel is barátságot köthetsz.

Felvételi információk:

Az SZTE GTK nyílt napja:

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

2018. december 10. hétfő 9.00
SZTE Gazdaságtudományi Kar
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
www.eco.u-szeged.hu
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Gazdaságtudományi kar (GTK)
A GTK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:
Alapképzések: gazdálkodási és menedzsment (távoktatásban is) • kereskedelem és
marketing • pénzügy és számvitel Mesterképzések: marketing • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) • pénzügy • vállalkozásfejlesztés Felsőoktatási
szakképzések: 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: gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzés •
jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés • mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés • mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés • orvos-közgazdász szakirányú
továbbképzés

www.eco.u-szeged.hu
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Mezőgazdasági Kar (MGK)
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Az MGK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:
Alapképzések: Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc) magyar és angol nyelven (képzés
specializációi: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, növénytermesztési) • Vadgazda mérnöki alapképzési szak (BSc) • Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc) Mesterképzés: Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (MSc) Felsőoktatási szakképzések:
Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés • Ménesgazda felsőoktatási szakképzés Szakirányú
továbbképzések: Agrárlogisztikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak • Gyógy- és
fűszernövény termesztő és feldolgozó szakirányú továbbképzési szak • Mezőgazdasági
értékbecslő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak • Növényvédelmi szakmérnök
szakirányú továbbképzési szak • Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú
továbbképzési szak
www.mgk.u-szeged.hu
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