Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)

AHOL A HALLGATÓ AZ ELSŐ

Országos szinten kiemelkedő pedagógusképzés, elismert oktatói és hallg atói tudomán yos munk a , g a zdag
konferencia- és rendez vényprogram, 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 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
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.
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Felvételi
kiadvány

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

Az SZTE JGYPK nyílt napja:
2017. november 24. (péntek) 11:00
SZTE JGYPK Főépület Díszterem
Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
www.jgypk.u-szeged.hu
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Juhász Gyula Pedagógusképző kar (jgYpK)
A JGYPK induló képzései a 2019/20-as tanévben:
Alapképzések: Zenekultúra • Germanisztika (német nemzetiségi) • Gyógypedagógia • Képalkotás (képalkotás) • Közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés, humánfejlesztés) • Műszaki szakoktató • Óvodapedagógus • Sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés
és egészségfejlesztés) • Romanisztika (román nemzetiségi) • Szlavisztika (szlovák nemzetiségi) •
Szociálpedagógia • Tanító • Tanító (nemzetiségi tanító (román) • Tanító (nemzetiségi tanító (szlovák)
• Tanító (nemzetiségi tanító (német) • Edző Felsőoktatási szakképzések: Gazdaságinformatikus •
Mérnökinformatikus (hálózati informatikus) • Mérnökinformatikus (rendszergazda) • Programtervező informatikus (fejlesztő) • Programtervező informatikus (multimédia) • Televíziós műsorkészítő Osztatlan tanárképzés: A kar (esetleg másik karral kooperációban) osztatlan tanárszakokat
is indít, ezeket az érdeklődők a www.felvi.hu oldalon, az SZTE TKK oldalánál keressék. Az SZTE
ugyanakkor ún. rövid ciklusú tanári mesterszakokat is meghirdet. Ezek a 2-5 félév hosszúságú,
korábbi diplomákra alapuló tanárképzések a www.felvi.hu oldalon a kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között. Szakirányú továbbképzések: 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 pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Roma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Stíluskommunikátor • Szaktárgyak
oktatása idegen/nemzetiségi nyelven • Tanulási és pályatanácsadási pedagógus • Testnevelő instruktor Mesterképzések: Alkalmazott nyelvészet •
Andragógia • Kisebbségpolitika • Kulturális mediáció Levelező tagozat:
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 (énekzenetanár)) • 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))
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