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Tisztelt Egyetemista, Kedves Szülők!
Gratulálunk a sikeres felvételi eljáráshoz. Reméljük, hogy egyetemünk hallgatójaként életének eredményekben
gazdag, szép időszakát fogja Szegeden és Hódmezővásárhelyen tölteni.
Az egyetemi tanulmányok kezdete sok család számára jelent olyan nagy horderejű változásokat, amelyek
szükségképpen maguk után vonják a megszokott családi életkeretek átrendezését, s bizony a megváltozott
helyzet anyagi vetületei is feltétlenül átgondolást érdemelnek. Ennek elősegítéseként igyekszünk röviden képet
adni a hallgatói lakhatási viszonyokról, amelyek igen erősen kihatnak a tanulmányok költségvonzatára. A
lakhatási természetű hallgatói juttatások – csakúgy mint általában a hallgatói juttatások – alapvetően az
állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók számára biztosíthatóak. Mindezek mellett az
önköltséges hallgatók is pályázhatnak kollégiumi elhelyezésre, ugyanis van lehetőség az ő felvételükre is az üres
férőhelyekre.
A hallgatói juttatások részben szociális, részben tanulmányi szempontok alapján oszthatók szét.
A súlyosabb szociális gondok kezelésében elsődlegesen a diákhitelek hivatottak segíteni, míg az egyetemen
pályázható juttatások elosztásában egyre erősebben érvényesül a tanulmányi teljesítmények számításba vétele. A
frissen felvettek helyzete az első hat hónapban némileg azért kedvezőtlenebb, mert tanulmányi alapú
differenciált juttatáshoz (így pl. tanulmányi ösztöndíjhoz) csak az első lezárt félév után, kiszámított átlag
birtokában szereznek majd jogosultságot. Nem mellékes körülmény, hogy a tisztes tanulmányi terheket vállaló,
és jó teljesítményeket nyújtó hallgatók eredményeik alapján megbecsülendően magas szinten juthatnak
tanulmányi ösztöndíjhoz egyetemünkön. Hogy ennek megteremtsék és fenntartsák az esélyét, itt is hangsúlyozni
kell, hogy a félévi kurzusfelvételben érdemes a félévekre jutó átlag kreditterhelést (30 kredit) minden esetben
teljesíteni.
A juttatások kezdettől elérhető elemét a kollégiumi férőhelyek megpályázási lehetősége jelenti.
Az elsős felvételizők esetében a felvételi eredmény és a szociális körülmények kombinált és összetett alapul
vétele befolyásolja döntően a pontszámítást. Az elsőéves MA/MSc szakos hallgatók pontjait a korábbi
tanulmányaik közben végzett közösségi munka is befolyásolja.
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a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon a kollégiumi felvételi eljárásról és az egyes kollégiumokról is
részletesen lehet tájékozódni. A pályázati felhívás szintén ezen az oldalon olvasható.
Azoknak, akik lakhatásuk megoldásában nem – vagy csak szerény eséllyel – számol(hat)nak kollégiumi
elhelyezéssel, a kollégiumi felvételi eljárástól függetlenül, már július végétől érdemes elkezdeniük a számukra
megfelelő
albérlet
keresését
Szegeden.
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Az albérletkeresésben segíthet az egyetem által nyújtott albérletkereső szolgáltatás. (Elérhető a
http://www.sztealberlet.hu címen.) Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az esetlegesen elutasító elsőfokú döntés
után – a tartalékkeretek elosztásának lezáratlansága mellett is – érdemes elkezdeni keresni a megfelelő albérletet,
mert az időveszteség miatt romlanak az elfogadható szálláshely megtalálásának esélyei.
Sikeres évkezdést kívánok Önnek egyetemünkön, a Szegedi Tudományegyetemen.
Szeged, 2019. július 24.
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