Szegedi
Tudományegyetem

Szenvedélyünk
a jövőd!

Európai Szociális
Alap

Kedves leendő
Hallgatónk!
dönt, ha a továbbtanulásnál a Szegedi Tudományegyetemet választja! Az
JtóiólSZTE
meghatározó jellemzője a sokszínűség, a rendkívül magas szintű oktaés kutatói tevékenység, valamint az európai színvonalú egészségügyi ellátás.

A magas minőséget bizonyítja az is, hogy az SZTE már több éve Magyarország
legjobb egyeteme a nemzetközi QS felsőoktatási rangsor szerint. A Szegedi Tudományegyetemen a kiváló oktatók és kutatók mellett a modern oktatási
terek, a színvonalas hallgatói szolgáltatások és a különböző mentorprogramok biztosítják a tehetségek kibontakozását és az egyetemi
éveket követő biztos elhelyezkedést.
Kiadványunkban minden fontos információt megtalál, amire szüksége lehet a megfelelő képzés kiválasztásához: összegyűjtöttük
itt az SZTE 12 kara és Tanárképző Központja által kínált több
száz képzést, az egyetemistákat támogató ösztöndíjakat és
szolgáltatásokat, valamint a szegedi hallgatói lét előnyeit.
Látogasson el nyílt napunkra, ahol személyesen is megismerkedhet az intézmény nyújtotta képzési lehetőségekkel, hallgatói szolgáltatásokkal, és megtapasztalhatja,
miért érdemes Szegeden egyetemistának lenni.
Bízom benne, hogy jelentkezését a Szegedi Tudományegyetemre adja be, és a következő tanévben már Szeged legnagyobb közösségében, vagyis hallgatóink között
üdvözölhetem!

Prof. Dr. Rovó László
rektor
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A Sz e g e d i T u d o m á n y e g y etemen az a dolgunk, hogy a
nálunk tanuló egyetemi polgárok tehetségüket, készs ég e ik e t, k é p e ss ég e ik e t a
legjobban kiaknázhassák, és
vál asztot t 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 PhD-fokozatot. Idegen nyelvű képzéseinket 1985-ben indítottuk
el, Egyetemünk ma már több mint 110 országból fogad hallgatókat. Az SZTE globális listákon jegyzett,
nemzetközi színvonalú egyetem. A felsőoktatási intézményeket rangsoroló brit QS cég világranglistája
szerint 2019-ben az SZTE lett Magyarország legjobb egyeteme, a feltörekvő kelet-európai és kö-

zép-ázsiai felsőoktatási intézmények listáján pedig
a 26. helyen szerepel. 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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Készségfejlesztő és
kommunikációs program
A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére
- EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A Szegedi Tudományegyetem és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség támogatást nyert „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és
kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című pályázati konstrukcióban „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a
felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” címmel. A 48 hónapos fejlesztés célja, hogy a pályázati felhívás által
meghatározott célcsoportból növelje a beiskolázott hallgatóinak arányát, különös tekintettel az MTMI képzésekre. Illeszkedve az SZTE IFT-ben és az EJMSZ
alapszabályában megfogalmazott célokhoz a megvalósító szervezetek a következő tevekénységeket valósítják meg a projekt során:
• A képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése tématerületen az
SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül:
• Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok (tavaszi-őszi roadshow, Nyílt napok)
szervezése;
• Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken;
• A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése;
• Hazai oktatási kiállításon való részvétel;
• Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek,
versenyek szervezése;

6

Felvételi
kiadvány

Szintén a képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése tématerületen tehetséges fiatalok támogatása, tehetséges mentorprogramok működtetésével:
Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek
szervezése (Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny és több, az MTMI tématerülethez kapcsolódó
programok);
A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események
fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése;
A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé (Kutatók Éjszakája, SZTE kari programok);
Az „SZTE Tudás” láthatóságának és széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása az intézmény, valamint oktatási és kutatási eredményeinek elektronikus megosztási lehetőségeinek
fejlesztése révén;
A Szegedi Tudományegyetem internetes jelenlétének folyamatos fejlesztése: online fejlesztések - Weblapfejlesztés, mobil applikációk fejlesztése;
A pályázat azonosító adatai:
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő
és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére
Pályázati azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01. – 2021.05.31.
A támogatás összege: 809 811 273 Ft
A támogatás intenzitása: 100 %
A pályázat intézményi weboldala:
www.u-szeged.hu/efop344-00015-index
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Város a városban
A Szegedi Tudományegyetem város
a városban: 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.
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Szeged egyetemi város, ahol jó egyetemistának lenni: egyetemünk hallgatóit pezsgő kulturális élet várja. Az
SZTE nagyszabású rendezvényei közül kiemelkedő az Őszi
Kulturális Fesztivál és az Egyetemi Tavasz programsorozat. Öntevékeny csoportjaink a Szegedi Egyetemi Színház,
a Szegedi Egyetemi Énekkar, valamint az Universitas Szimfonikus Zenekar. Az SZTE hallgatói kedvezményes diákbelépőt és Universitas-bérletet válthatnak a Szegedi Nemzeti
Színházba.

Szegeden jó egyetemistának lenni, hiszen a József Attila Tanulmányi és Információs Központ környékén kialakult diáknegyed a
szórakozás központja, másik fő helyszíne pedig a rektori hivatal
épületében működő legendás JATE Klub.
Egyetemünk nem csak támogatja, de szorgalmazza is a kerékpározást: ahogy beköszönt a tavasz, bringázó diákok ezrei lepik
el az utcákat. Nem véletlen, hogy az SZTE Magyarország legzöldebb felsőoktatási intézménye.
Ebben a városban azért jó hallgatónak lenni, mert Szeged számos tekintetben a fővárossal vetekszik: korszerű troli és villamosközlekedési hálózat,
uszodák és törökfürdő, mozi,
színház, állatkert és füvészkert, csillagvizsgáló, 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

Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak az egyetem 539 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
Erasmusos 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 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.
2016-ban kormányzati támogatással indult a kiutazó diákok részképzését segítő Campus Mundi program, amire már több száz szegedi hallgató pályázott sikerrel.

539

Erasmus+

partneregyetem

14

CEEPUShálózat

400+

külföldre
utazó hallgató
tanévenként
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Szolgáltató egyetem
■ Egyetemi Hallgatói Önkormányzat – EHÖK
A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Az EHÖK és a hallgatói mozgalom legfontosabb feladata felismerni a kari, szakbeli különbségeket, és azokat úgy szintetizálni,
hogy a hallgatói oldal stratégiai kérdésekben egységesen és hatékonyan tudjon fellépni, akár intézményi,
akár annál szélesebb színtereken is. Az EHÖK különböző bizottságai segítséget nyújtanak a hallgatóknak
az egyetemmel kapcsolatos problémák megoldásában. Az EHÖK számos programot szervez a hallgatóknak, így például az összegyetemi gólyatábort és gólyabált, valamint a Szegedi Egyetemi Napokat.
Elérhetőségek: sztehap.hu | iroda@ehok.u-szeged.hu
| 6722 Szeged, Szentháromság utca 34. | +36-62/343-094
■ SZTE Karrier Iroda
Fő feladataink közé tartozik hallgatóink
és friss diplomásaink minél teljesebb körű felkészítése, kompetenciafejlesztése.
Facebook oldalunkon gyakornoki lehetőségek, állásajánlatok, egyéb munkaerő-piaci
lehetőségek közvetítésével segítjük a hallgatók elhelyezkedését. A Neptunban szabadon választható karriertervezési kurzussal,
egyéb új fejlesztésű online kurzusokkal, térítésmentes készségfejlesztő tréningekkel, ezeken túl személyes tanácsadásokkal, alternatív gyakornoki
programunkkal és rendezvényeinkkel, kiemelten az állásbörze és a felkészítő napok szervezésével kísérünk és támogatunk abban, hogy egyre pontosabban lásd, mivel szeretnél foglalkozni, és ennek érdekében megtedd a szükséges lépéseket, legyen szó egy jó gyakornoki pozíció vagy ösztöndíj elnyeréséről vagy
készségeid fejlesztéséről. A legfrissebb információkért és lehetőségekért kövess bennünket Facebookon!
Elérhetőségek: www.sztekarrier.hu | info@sztekarrier.hu
| 6722 Szeged, Vitéz utca 17. | +36-62/546-680
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■ SZTE Alma Mater – „Maradj része örökké!”
Az SZTE Alma Mater, a Szegedi Tudományegyetem alumni szervezete legfőbb célkitűzésének tekinti, hogy
egy olyan közösséget építsen, amelyben az egyetem öregdiákjai a diplomaszerzést követően is kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel és egymással. Alma materünk tagjai a diploma megszerzése után
is részesei lehetnek az egyetemi életnek, értesülhetnek az egyetemi rendezvényekről, itt zajló fejlesztésekről, és egyedülálló kedvezményrendszert vehetnek igénybe. A szervezet legfőbb szolgáltatásai: Alumni
mentorprogram, ismeretterjesztő előadássorozatok és rendezvénysorozatok szervezése: Alumni Uni – Tudásműhely, Alma Mater Classic koncertek, Alma Mater Weekend, évfolyamtalálkozók szervezésének támogatása, álláshirdetések, tagkártyarendszer, állandó nyereményjátékok, fundrasing.
Elérhetőségek: www.sztealmamater.hu | info@sztealmamater.hu
| 6722 Szeged, Honvéd tér 6. | +36-62/546-775
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■ SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
Lehet, hogy a Téged foglalkoztató kérdések a családoddal, barátaiddal, partnerkapcsolatoddal, tanulmányaiddal vagy esetleg
életúttervezéseddel kapcsolatosak; sőt az
is lehet, hogy egyszerre minden a nyakadba
szakadt, és nehéz rendet teremteni az előtted álló feladatok sűrűjében. Az említett élethelyzetekben érdemes felkeresned tanácsadó
irodánkat, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központot, ahol időpont-egyeztetés
után kiváló szakemberek segítenek átgondolni a kérdéseidet, problémáidat, és megtalálni a megfelelő megoldást a számodra fontos
életkérdésekben, döntéshelyzetekben. Személyes tanácsadásunk mellett online pszichológiai tanácsadásunk az alábbi oldalon érhető el:
http://leleknavigator.hu/online-tanacsadas.
Az egyetemen az Életvezetési Tanácsadó Központ működteti a SANSZ támogató programot,
amely a speciális képzési igényű hallgatók számára biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést
a tanulmányokhoz. A Központban jelentkező hallgatókat munkatársaink tájékoztatják a
nekik járó támogatásokról, segítenek az ügyintézésben, információt nyújtanak a tanulmányi
kedvezményekről. Emellett saját szolgáltatásokkal is igyekszünk megkönnyíteni a hozzánk
forduló hallgatók mindennapjait.
Elérhetőségek: www.eletv.u-szeged.hu/tanacsadas | dcentrum@stud.u-szeged.hu
| eselyiroda@rekt.szte.hu | 6722 Szeged, Vitéz utca 17. | +36-62/544-029
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■ Frankofón Egyetemi Központ
Az SZTE Szenátusa által 2013-ban létrehozott Frankofón Egyetemi Központ feladata, hogy hozzájáruljon az
Egyetem hagyományos frankofón tevékenységeinek láthatóságához, valamint biztosítsa azok koordinációját. Így a Központ főbb tevékenységei közé tartozik nemzetközi projektek előkészítése és végrehajtása, a
széles körű frankofón kapcsolatrendszer ápolása egyetemi, nemzetközi és kormányzati szervezetekkel, a
francia nyelvű képzések – nemzetközi tanulmányok mesterképzés Európa-tanulmányok és Európa-Afrika
fejlődés szakirányokon, francia nyelv, irodalom és kultúra alap- és mesterképzési szakok – megjelenítése,
tudományos konferenciák, kiadványok és kulturális programok szervezése. A francia nyelven tanulmányokat folytató hallgatók, oktatási és kutatási tevékenységet végző egyetemi polgárok számára a Központ
segítséget nyújt munkájuk nemzetközi környezetbe helyezésében (szakmai gyakorlat, konferencia-részvétel, nemzetközi kiadványokban publikáció), továbbá annak végzéshez nyílt hozzáférésű számítógépekkel
és folyamatosan bővülő dokumentációs állománnyal felszerelt termében megfelelő környezetet biztosít.
Kulturális esték, vitadélutánok, filmvetítések és hallgatói kezdeményezésű programok (sportbajnokság,
zenés est) szervezésével járul hozzá az egyetemi frankofón közösség erősítéséhez.
Elérhetőségek: www.cuf.u-szeged.hu | cuf@cuf.u-szeged.hu
| 6720 Szeged, Dugonics tér 2. | +36-30/228-3530
■ SZTE Klebelsberg Könyvtár
Közép-Európa legnagyobb egyetemi könyvtára, az SZTE Klebelsberg Könyvtár a TIK épületének háromnegyedét foglalja el. A közel 3 milliós állományból
350 000 kötet található a 4 emeletnyi olvasói térben, ahol az eligazodást a
tudományterületek szintenkénti elosztása segíti. Otthonról is elérhető online
katalógus, elektronikus raktári kikérő és online hosszabbítás könnyítik meg
a kölcsönzést. A számítógépes kabinet modern gépein több ezer online tananyag, előfizetett adatbázis, közel 50 ezer e-folyóirat és több mint 200 ezer
e-könyv használható. A WiFi-hozzáférést a nemzetközi eduroam szolgáltatás biztosítja az épület teljes területén. A segítőkész szakszemélyzet, a hagyományos és elektronikus szolgáltatások hétköznapokon egészen az esti
órákig várják az olvasókat.
Elérhetőségek: www.ek.szte.hu | info@ek.szte.hu
| 6722 Szeged, Ady tér 10. | +36-62/546-633
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■ Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Az IKI egyetemi hallgatók számára tart angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből, valamint
magyar mint idegen nyelvből térítésmentes általános, szaknyelvi, készségfejlesztő és nyelvvizsga-előkészítő nyelvórákat. Az Intézet által oktatott nyelvi kurzusok a Neptunban vehetők fel. Az IKI akkreditált
és nem akkreditált nyelvvizsgarendszerek vizsgahelye: ORIGÓ, Corvinus általános, Corvinus nemzetközi
kapcsolatok, Corvinus Oeconom, BGE, Goethe, ÖSD, IELTS, telc, TOLES, IKI gazdasági, IKI intézményi, PhD.
Minden ősszel megrendezi Nyelvi Kavalkád című programsorozatát, melyen nyelvi játékok, keresztrejtvények, csapatversenyek, előadások, koncertek, nyeremények várják az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek külföldi diákokkal is.
Elérhetőségek: www.lingo.u-szeged.hu | titkarsag@lingo.u-szeged.hu
| 6722 Szeged, Honvéd tér 6. | +36-62/544-539
■ SZTE Sportközpont
2002-ben a volt JATE, SZOTE, SZÉF testnevelési tanszékek és csoportok, valamint a JGYPK kötelező testnevelésének szervezésére, az egyetemi sport koordinálására létrejött az SZTE Sportközpont. A Szegedi
Tudományegyetem képzési programjában minden BA, BSc és osztatlan nappali tagozatos hallgatónak két
féléven keresztül kötelező a testnevelés. Sportközpontunk kínálata széles, 55 sportágból közel 150 kurzust hirdetünk.
Elérhetőségek: www.sport.u-szeged.hu | gondnok@sport.u-szeged.hu
| 6725 Szeged, Hattyas sor 10. | +36-62/544-820
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■ SZTE NKI Kulturális Iroda
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodájának feladata az egyetem kulturális életének szervezése, a bejegyzett öntevékeny és
művészeti csoportok munkájának koordinálása, az egyetemen belüli, valamint az egyetem
és a város közötti kulturális kapcsolatok ápolása, rendezvények szervezése. Kiemelt rendezvénysorozatai az Őszi Kulturális Fesztivál és az Egyetemi
Tavasz. Az iroda minden évben alkotói pályázatokat és előadói versenyeket ír ki a hallgatók részére. Az első félévben a hagyományos Egyetemi Zenei Versenyre és Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyre jelentkezhettek, a második félévben pedig az Egyetemi Fotópályázatra. Rendszeresen meghirdetünk vers-,
novella- és drámaíró pályázatot is.
Elérhetőségek: www.u-szeged.hu/kultura | tajti.gabriella@rekt.szte.hu | gellerfi.bence@rekt.szte.hu
| 6720 Szeged, Dugonics tér 13. | +36-62/544-045
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■ SZTE Konfuciusz Intézet
Az SZTE Konfuciusz Intézet 2012 őszén nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai
Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével. A Hanban (Konfuciusz Intézetek Központja) támogatásával a világ több mint 1500 létesítményéből álló hálózat egyikeként létrejött Konfuciusz Intézet
az SZTE Dugonics téri Rektori Hivatalában működik, a kínai állam által jóváhagyott programja alapján kínai nyelvoktatást és kínai kulturális tevékenységet végez. A kreditrendszerben is kínált, anyanyelvi tanárok
által biztosított kínai nyelvórák a Konfuciusz Intézetben és az Egyetem egyes karainak tantermeiben zajlanak. Az Intézet nyelvvizsga-lehetőséget és kínai ösztöndíjat is kínál. A nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra megismertetésére is: színes és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket.
Elérhetőségek: www.konfuciuszintezet.u-szeged.hu | konfuciusz@rekt.szte.hu
| 6720 Szeged, Dugonics tér 13. | +36-62/544-712
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■ SZTE Füvészkert
Az SZTE Füvészkert mint egyetemi egység elsősorban az egyetemi oktatást és kutatást szolgálja. Alaptevékenységünk a gyűjtemények (pl.
rózsakert, sziklakert, rendszertani gyűjtemény) gondozása, fenntartása, tervszerű gyarapítása, védelme, új gyűjtemények kialakítása. Emellett hozzájárulunk a védett növények génállományának megőrzéséhez.
A távoli vidékek fajai közül elsősorban a gazdaságilag hasznos táplálék-,
ipari- és dísznövényeket mutatjuk be. Igen fontos tevékenység a környezettudatos szemléletmód kialakítására szolgáló közoktatás és ismeretterjesztés is. Ezt szolgálják a Füvészkertben szervezett természetismereti
foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, a hétvégi családi programok
és az eseti kiállítások.
Elérhetőségek: www.fuveszkert.u-szeged.hu
| fuveszkert@bio.u-szeged.hu | 6726 Szeged, Lövölde utca. 42.
| +36-62/544-108
■ AMERICAN CORNER SZEGED
A szegedi American Corner az Amerikai Nagykövetség, a Szegedi Tudományegyetem és Szeged városa együttműködésében nyílt meg 2018 márciusában. A modern programiroda a
Szent-Györgyi Albert Agóra 3. emeletén található, és sokszínű,
főként angol nyelvű programokkal várja a látogatókat. A heti
rendszerességű társalgási klub résztvevői angol nyelvtudásukat fejleszthetik, miközben amerikai vonatkozású közéleti témákat vitathatnak meg. A 3-4 alkalmas tréningeken digitális,
vállalkozói és nyelvi kompetenciák fejlesztésére van lehetőség.
Természetesen az Egyesült Államok kultúrájának bemutatása is helyet kap amerikai ünnepek és emlékhónapok kapcsán
szervezett előadások és egyéb programok formájában. Mindezek mellett az American Corner középiskolások és egyetemisták számára kiírt ösztöndíjakkal és amerikai továbbtanulással
kapcsolatos információs központként is működik. A programok
többsége angol nyelvű és mindenki számára ingyenes.
Elérhetőségek: www.facebook.com/americancornerszeged
| szegedach@gmail.com | Szent-Györgyi Albert Agóra, 3. em.
| 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23 | +36 62 563 497
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Szeged fesztiválváros
Szeged egyike Európa 168 kulturális és kreatív városának. Tavasztól őszig tízezreket vonz a Szegednapi 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.
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A Legizmosabb Egyetem
A Szegedi Tudományegyetemen a tanulás
és a sport kitűnően megfér egymás mellett.
Ezt bizonyítja az is, hogy 2018-ban a Szegedi Tudományegyetem nyerte el a Legizmosabb
Egyetem címet. Az SZTE-n minden alap- és
osztatlan nappali tagozatos elsőéves hallgató ingyenesen vehet fel testnevelés kurzust. A
Hattyas sori SZTE Sportközpont a testnevelés kurzusok – 60 sportág, 130 mozgásforma
– helyszíne, a szabadidős és versenysportok
központja. Számos sportág közül választhatsz,
így például vitorlázhatsz és sárkányhajózhatsz, atletizálhatsz, úszhatsz, teniszezhetsz,
jógázhatsz, járhatsz társastáncra és korcsolyázni, választhatsz a labdajátékok közül, vagy
űzhetsz önvédelmi sportot is. Az SZTE hallgatói ingyen vagy kedvezményesen látogathatnak
számos szegedi sportlétesítményt. Ezek közül
csak néhány: SZTE Teniszközpont, SZTE EHÖK SE
fitneszterem, városi jégkorcsolyapálya, sportuszoda, Anna Fürdő, Napfényfürdő Aquapolis. Sőt, a Pick
Szeged meccseire, a kajak-kenu és az evezős versenyekre is kedvezményes belépőt válthatsz. Élsportolóinkat támogatja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj.
Sikeres csapatunk a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapat, a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem női vízilabdacsapat, az SZTE Vívó Klub, az
Universitas SC futballcsapata. Kitűnő eredményekkel
büszkélkedhet a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajós csapata is.
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Sokszínű tehetséggondozás
A Szegedi Tudományegyetem széles körű tehetséggondozó programjait, amelyek célja a jó képességű
hallgatók felkutatása és támogatása, az SZTE Tehetségpont fogja össze. Az SZTE Start program pedig a középiskolás diákok egyetemi beilleszkedését,
és későbbi szakmai fejlődését támogatja.
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
Kollé g ium a Sze ge di
Tehetség-HÍD program
révén szeretné a középiskolásokat segíteni.

az egyes fokozatokhoz 20 és 80 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 ösztöndí jban, és 50 ezer
forintos különdíjakat is
kioszt.
A szegedi egyetemre bejutott hallgatók szakmai képzését öt szakkollégiAz SZTE hallgatói taum biztosítja:
nulmányi eredményük

alapján ösztöndíjban részesülnek. Az egyetem
félévente tankönyv- és
■ Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium,
jegyzettámogatással
■ Móra Ferenc Szakkollégium,
járul hozzá a hallgatók
■ ZMK Kortárszenei és Előadóművészeti
sik eres t anulmányaSzakkollégium,
i h o z , u t a l v á n y f o r■ JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai
májában. Rendszeres
és Művészetközvetítő Szakkollégium.
szociális ösz töndí jra
is pályázhatnak a diákok, ahogyan az ingyenes utazási bérletre is
Tehetséges egyetemistaként az SZTE Tehetségpont tagjai közt a helyed! – szintén szociális alapon. Az egyetem tehetségA Szegedi Tehetséggondozó Tanács évente kiírt ki- gondozó programjai mellett a hátrányos helyzetű
válósági listája külön rangsorban értékeli az alap-, hallgatókat segíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
mester-, valamint az osztatlan képzések hallgatóit, Önkormányzati Ösztöndíjrendszer és az „Út a fela sportolókat és művészeket, valamint a doktoran- sőoktatásba” esélyteremtő program. Emellett az
duszokat. A hallgatói teljesítmények függvényében SZTE több karán is elérhetők speciális kormányzabronz, ezüst és arany fokozatú tagság érhető el, ti és vállalati ösztöndíjak.
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■ Eötvös Loránd Kollégium,

Tehetség-HÍD Program

SZTE START Ösztöndíj

A Szegedi Tehetség-HÍD (Hallgatók Ígéretes Diákokból) program
több éve áll a középiskolai-egyetemi tehetséggondozás szolgálatában, a diákok számára a középiskola-egyetem közötti 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.

Az SZTE START program célja, hogy Szegedre vonzza a tehetséges középiskolás diákokat, és őket egyetemi tanulmányaik során támogassa. A
program első eleme az SZTE START ösztöndíj, melynek közvetlen kedvezményezettjei azok a 12. évfolyamos középiskolás diákok, akik első helyen
jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek. Az
ösztöndíj összege minimum 50 000, maximum 100 000 forint. Az ösztöndíj mellett a program része az egyetemi beilleszkedést segítő mentori
rendszer, a szakmai fejlődést támogató speciális kurzusok, és a Tehetség
Könyvtár ingyenes használata is.

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

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

Összegyetemi ösztöndíjak
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj (Előnyben részesített követelményeknek megfelelő pályázó esetén)
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíja
Szakmai gyakorlat támogatás
Intézményi tudományos ösztöndíj
"Jó tanuló - Jó sportoló" ösztöndíj
Jegyzettámogatás
Új Nemzeti Kiválósági Program

Összegyetemi támogatás
Szeged városi tanulóbérlet
Az adatok a 2018/2019-es tanévre vonatkoznak!

100 000 Ft
20 000 – 80 000 Ft
20 000 – 60 000 Ft
80 000 – 250 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
10 hónapra 40 000 Ft/hó
10 hónapra 28 000 Ft/hó

5 hónapra kb. 9 350-31 200 Ft/hó

(FÉLÉVENTE VÁLTOZIK)

5 hónapra 8 000 – 14 000 Ft/hó

5 hónapra 12 000 – 24 000 Ft/hó
20 000 – 30 000 Ft, egyszeri juttatás
10 hónapra 10 000 Ft/hó
Legfeljebb 11 900 Ft, egyszeri juttatás
5.000 – 45 000 Ft, egyszeri juttatás
20 000 – 50 000 Ft, egyszeri juttatás
6 500 Ft/félév
10 hónapra 50 000 Ft/hó

5 havi helyi bérlet

DIPLOMA–GARANCIA A SIKERRE
A Szegedi Tudományegyetem 2018 tavaszán végzett felmérésben, melynek során a 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben nappali
tagozaton végzett hallgatókat kérdezték munkaerőpiacon szerzett tapasztalataikról!
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)

HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

Az egyetlen olyan jogi kar vagyunk Magyarországon, amely szakmodulokkal segíti az
évtizedek óta ismert és elismert osztatlan jogászképzésünkön tanulók specializációját, továbbá munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi tanulmányok
és politikatudományi alap- és mesterszakokat és jogi asszisztensi képzést is működtet a megújulás jegyében, mindegyiket erős jogi profillal. A HVG 2018-as diplomarangsora szerint a jogi karok oktatói kiválóságában az első helyen végeztünk, széleskörű
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, így hallgatóink - a jog bármelyik területén szeretnének is a legjobbak közé tartozni - Karunk munkájába bekapcsolódva megalapozhatják karrierjüket.

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
digitalizáció kihívásaira válaszolva Jogi Információs Kabinetünkben minden évfolyam számára folyamatosan fejlesztett kötelező kurzusokat hirdetünk,
jogi adatgyűjtés, jogi informatika, hallgatói jogtár témakörökben. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést
biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához, és a hagyományos, papír alapú tanulást digitális tananyagokkal támogató programunk is egyre szélesebb
körben segíti tanulmányaikat. További speciális ismeretek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi
és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú
továbbképzés.
Az ÁJTK-n tutorok segítik az elsősök beilleszkedését, felsőbb éveseink pedig már hallgatóként tényleges munkát végezhetnek a Jogklinika, illetve a Karrier
Iroda által működtetett – szintén országosan egye-
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dülálló - szakmai gyakornoki program keretében. A
Karon a magas színvonalú oktatás mellett jelentős
tudományos munka folyik a Tudományos Diákkörökben, a Doktori Iskolában, a tanszékeken és az intézetekben. A hallgatóink külföldi résztanulmányait
széleskörű, három kontinensre kiterjedő nemzetközi kapcsolataink segítik. Az Igazságügyi Minisztérium
jogászösztöndíjainak segítségével pedig a legkiválóbb
hallgatók anyagi elismerésben részesülhetnek kimagasló tudományos és tanulmányi eredményeikre tekintettel.
Az egyetemi évek alatt sokféle területet igyekszünk
megmutatni a nálunk tanulóknak, hogy mindannyian
megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb karriert.
Ebben további személyes segítséget is kaphatnak diákjaink az Alumni Mentorprogram keretén belül a Karunkon korábban végzettektől. Mentoraink szívesen
osztják meg hallgatóinkkal szakmai sikereik követhető receptjeit.

www.juris.u-szeged.hu

Felvételi információk:

Az SZTE ÁJTK nyílt napja:

ÁJTK Tanulmányi Osztály
• +36-62/544-189 • +36-62/544-513
• +36-62/544-190 • +36-62/544-198
lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

2020. január 16. csütörtök, 10.00
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
www.juris.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
60. oldalon.

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 betegségmegelőző,
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A nálunk
végzett orvosok
büszkék arra,
hogy nálunk
tanultak!
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

2019. november 30. szombat, 11:00
6720 Szeged, Dóm tér 13.,
SZTE ÁOK Szent-Györgyi Oktatási Központ
www.med.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
60. oldalon.

Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK)

A MŰVÉSZET OKTATÁSA –
AZ OKTATÁS MŰVÉSZETE

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara az ország egyik legrangosabb
felsőfokú zeneművészeti képzőhelyeként meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében. A Kar, mely 1998-ig a Liszt Ferenc
Zeneakadémia részeként működött, 2000-től a
Szegedi Tudományegyetemhez csatlakozott,
2003-ban vált az ország első Zeneművészeti Karává, majd 2019 őszétől vette fel a Bartók Béla
Művészeti Kar nevet. Szakmai feladatait ma is
a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra
visszatekintő gyakorlata alapján végzi.

A

z SZTE BBMK képzési kínálatával, vonzó tanáregyéniségeivel, művészeti programjaival számos hazai és
külföldi érdeklődőt vonz. A Karon alapképzésben 20, mesterképzésben 8, zenetanárképzésben 22 és zeneművész
tanárképzésben 6 szakirányon folyik az oktatás. A meglévő Erasmus-kapcsolatok révén a hallgatók számos külföldi
egyetemen fejleszthetik szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat a részképzés keretében. A magas színvonalú oktatómunka mellett az intézmény művészeti tevékenysége
révén is meghatározó szerepet tölt be 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 és a Nemzetközi Gitárfesztivál.
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A muzsikus tehetségek felkarolása
A Bartók Béla Művészeti Kar a tehetséggondozás
érdekében minden évben több mesterkurzust szervez a hallgatók számára, 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 előadóművészi, zeneszerzői
és kutatási tevékenységeit támogatja. A Kar együttesei gyakori résztvevői az Egyetem és Szeged zenei
életének, és képviselik a Szegedi Tudományegyetemet itthon és külföldön egyaránt.

Felvételi információk:

Az SZTE BBMK nyílt napja:

BBMK Tanulmányi Osztály
• +36-62/544-603  
to@zmk.szte.hu

2019. november 29. csütörtök
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79 – 81
www.music.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
68. oldalon.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK)

A HUMÁN TUDOMÁNYOK
FELLEGVÁRA

A BTK – mind oktatói, mind hallgatói létszámát tekintve – 3200 hallgatójával az SZTE legnépesebb karai közé tartozik. Az oktatói kiválóságot tekintve az ország legjobb bölcsészkara és az SZTE legjobb
kara. A BTK az elmúlt évszázadban 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 munkaerőpiaci 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 össze 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.
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ÁLLJA A VERSENYT
Az SZTE BTK oktatói kiválóságot tekintve az ország legjobb
bölcsészkara, s egyben az
SZTE legjobb kara. A nemzetközi mezőnyben hosszú évek
óta kiválóan szerepel, tehát
nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is állja a szakmai
versenyt. Szakterületén eredményei, elismertsége alapján
az euroregionális központok
közé tartozik.

Felvételi információk:

Az SZTE BTK nyílt napjai:

BTK Tanulmányi Osztály
• +36-62/544-364 • +36-62/544-363
• +36-62/544-280 • +36-62/544-281
• +36-62/544-438 • +36-62/544-819
btkto@primus.arts.u-szeged.hu

2019. december 9. hétfő
2020. január 25. szombat
6722 Szeged Egyetem u. 2., II.em.,
Auditorium Maximum
www.arts.u-szeged.hu, www. sztebtk.hu

A szakok listája
megtalálható a
61. oldalon.

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

z ETSZK-n három mesterképzés, három alapképzés – ezen belül
öt szakirány – és két szakirányú továbbképzés oktatása folyik. Az
intézményben elvégzett tanulmányok a Kar által szervezett szakmacsoportos továbbképzéseken folytathatók.
Valamennyi képzés hangsúlyos eleme a gyakorlatorientáltság: ennek
oka az intézményben oktatott valamennyi segítő szakma gyakorlatias jellege. A képzés lényeges elemei az egészségtudományi 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 és német
nyelvterületen. A hallgatókat mindemellett pályaorientációs órák, önismereti és kommunikációs gyakorlatok segítik.
A kar saját könyvtára biztosítja a hallgatók számára a legfontosabb
tankönyveket. 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 munkaerőpiacon 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
• +36-62/545-023 • +36/62-546-412
• +36-62/546-405 • +36/62-342-347
tanosz@etszk.u-szeged.hu

2020. január 17. péntek, 10.00
2020. február 1. szombat, 10.00
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
www.etszk.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
62. oldalon.

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 önálló karrá, 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 fogorvosképző hely viszonylatában is kimagasló gyakorlatorientált 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 átadásában. A képzés korszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztik a tananyagot; a magyarországi fogorvosképző helyek között
elsőként itt 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 köz-
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ponttá nőtte ki magát. Az SZTE FOK 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
hangsúlyt fektet az oktatási egységek folyamatos korszerűsítésére. Új, 35 fős tanlaboratóriumot, modern, 9, valamint 15
székes oktatótermet alakítottak ki. 2014
www.stoma.u-szeged.hu
óta a 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
• +36-62/545-300
tanulmanyi.ugyintezes@stoma.u-szeged.hu

2020. február 8. szombat, 9:00
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64–66.,
II. emelet, tanterem
www.stoma.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
62. oldalon.
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Gazdaságtudományi Kar (GTK)

ÖSZTÖNDÍJAK ÉS NEMZETKÖZI
DIPLOMÁK A JÖVŐ
KÖZGAZDÁSZAINAK

A Gazdaságtudományi Kar nem véletlenül a legjobb vidéki gazdasági kar a HVG és a Heti Válasz rangsora alapján:
a biztos elhelyezkedést garantáló szaktudás mellett a
szegedi közgazdászok méltán 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 több mint 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 köszönhetően továbbra is érvényes a Guinness Rekord, és a GTK immár
nemzetközi mércével is „a legvidámabb kar”.
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Hallottál már az EcoCampről?
Az EcoCamp egy jó hangulatú, nyári tábor középiskolásoknak, 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.

2019. december 9. hétfő, 9:00
2019. december 16. hétfő, 9:00
6722 Szeged Kálvária sgt. 1.

info@eco.u-szeged.hu

www.eco.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
67. oldalon.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

SZÉLES KÖRŰ TUDÁS, BIZTOS
MEGÉLHETÉS, VÁLTOZATOS
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A szegedi gyógyszerészkar nagyszerű választás azon felvételizők számára, akik a természettudományok (kémia,
biológia) mellett a gyógyítás iránt is érdeklődnek. Az itt
végzettek számos állásajánlat közül válogathatnak, ráadásul kezdő diplomásként az átlagosnál jelentősen magasabb fizetésre számíthatnak.

A

z SZTE GYTK sokoldalúan képzett diplomásokat bocsát ki a munkaerőpiacra, mivel a hallgatók átfogó képzésük részeként számos biológiai
és kémiai alapú tantárgyat tanulnak, de az oktatásban hangsúlyos szerepet kapnak a gyógyászattal, a gyógyszerek alkalmazásával és gyártásával
kapcsolatos ismeretek is. Nem könnyű feladat elsajátítani ezt a sokoldalú
tudást, de megéri a fáradságot, mivel a szegedi gyógyszerészdiplomával
rendelkezőknek kiválóak a munkaerőpiaci lehetőségeik. Az itt végzettek
számtalan állás közül választhatnak: gyógyszertárakban, az iparban, kutatóhelyeken vagy éppen az egészségügyi hatóságoknál is vállalhatnak
munkát. A gyógyszerészet nemcsak szakma, hanem szép hivatás is, amely
biztos megélhetést nyújt.
A graduális képzés alatt külföldi részképzéseken bővíthetik tudásukat a
GYTK-s hallgatók: több mint 60 országba juthatnak el cseregyakorlatra
Ausztriától Ausztráliáig. Az SZTE GYTK-n szerzett oklevél országosan és
nemzetközileg is elismert, amit a Kar ipari és kutatóhelyi kapcsolatai is
alátámasztanak: a magyar és nemzetközi cégek, gyógyszergyárak folyamatosan keresik az SZTE-n végzett hallgatókat. 2009 óta a gyógyszerészképzésben diplomát szerzetteket a gyógyszerészdoktori cím is megilleti.
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Modern környezet,
kiváló közösség
Igazán családias a hangulat a szegedi
GYTK-n: a mintegy hatszáz itt tanuló diák – az angol nyelven tanuló hallgatókkal együtt – nagyszerű csapatot alkot
az oktatókkal. GYTK-s hagyomány az országos gyógyszerészhallgató-találkozó
és a Patikus táncest, ezek mellett számos egyéb közösségépítő rendezvény közül is válogathatnak a hallgatók. A GYTK
Semmelweis Kollégiumában a különböző
évfolyamok hallgatói információkat, jegyzeteket és életre szóló közös élményeket is
megosztanak egymással. A több mint kétszáz férőhelyes diákszálláson gyakorlatilag minden jelentkezőt tudnak fogadni. A
Kar sokat tesz azért, hogy főépülete kívül
és belül egyaránt folyamatosan szépüljön.
A GYTK épületében légkondicionált előadókban és szemináriumi termekben, valamint modern laboratóriumokban várják
a hallgatókat a felkészült és lelkes oktatók.

Felvételi információk:

Az SZTE GYTK nyílt napja:

GYTK Dékáni Hivatal
• +36-62/545-022
office@pharm.u-szeged.hu

2019. november 9. szombat, 10:00
2020. január 19. vasárnap, 10:00
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
www.pharm.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
63. oldalon.

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,
amely az egyik legnagyobb hallgatói
létszámmal rendelkező fakultás az egyetemen, 2018-ban ünnepelte szegedi működésének 90. évfordulóját. Ekkor hozta létre
Klebelsberg kultuszminiszter azt az egységes, modern tanárképző főiskolát, amelynek jogutódaként ma is a pedagógusképzés
legjobb hagyományait őrzi a Kar, vezetve
az országos ranglistát a gyógypedagógus,
a tanító és az óvodapedagógus szakon. A
Karon a legfontosabb tehát a pedagógusképzés, s ezen belül szintén jól működnek a
művészetközvetítő szakok, mint a képi ábrázolás és az ének-zene, valamint a testnevelés és sporttudomány terület képzései
is. A kétszakos, osztatlan tanárképzésben
is hirdet a JGYPK olyan szakokat, mint a
nemzetiségi nyelvtanár, a könyvtárostanár,
vagy a természetismeret-környezettan tanár. A pedagógusképzés mellett más területeken is színvonalas képzéseket kínálunk:
megújulva várják a hallgatókat a kultúra-
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közvetítés és a felnőttképzés olyan alap- és
mesterszakjai, mint a közösségszervezés
BA, vagy az andragógia, de különlegesek
az alkalmazott nyelvészet, kisebbségpolitika MA szakok is. A felsőoktatási szakképzésben az informatikus szakok emelkednek
ki, és nagyon népszerű a televíziós műsorkészítés is.
Amire azonban a Kar talán a leginkább
büszke, az a hagyományosan jó oktatóhallgató viszony, a tehetséggondozás, valamint az egész tanévben színesen pezsgő
diákélet.
Egyedi sajátossága a Karnak az Interaktív
Természetismereti Tudástár, ahol a látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket,
érzékszerveiket is kipróbálhatják, és játékosan tehetnek szert természettudományos
ismeretekre, a Boldogasszony sugárúti
épületben, tárlatvezetők közreműködésével. A Tudástár mintegy 10000 fajt tartalmazó herbárium- és állattani gyűjteményei
a Magyar Kulturális Örökség részét képezik.

Jugyus leszek csoport:

Felvételi információk:

Az SZTE JGYPK nyílt napja:

JGYPK Tanulmányi Osztály
• +36-62/546-066
• +36-62/546-064
faragozita@jgypk.szte.hu

2019. november 22. péntek, 11.00
6725 Szeged Boldogasszony sgt. 6.,
Főépület, Díszterem
www.jgypk.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
64. oldalon.

Mezőgazdasági Kar (MGK)

SZEREZZ PIACKÉPES
MEZŐGAZDASÁGI TUDÁST
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN!

Hatodik éve emelkedik az SZTE MGK hallgatói létszáma, a kar
egyre nagyobb hangsúlyt fektet 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 ez még hangsúlyosabb lesz.

A

z MGK nem csupán kiemelkedő szakmai színvonala miatt figyelemre méltó, 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.
A Kar és a munkaerőpiaci szereplők több hónapos konzultációt követően közösen készítették elő a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki és a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak duális képzési programját. Bevezetés
alatt van a duális képzés mellett a kooperatív képzési forma is. Bíznak abban,
hogy a mezőgazdasági, vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési 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, hogy a gazdálkodás a megélhetésnek egy alapvető forrása lehet. A jövőt megalapozó munkában a Kar igyekszik
tovább vinni a tudományos és pályázati munkában korábbi években felhalmozódott tapasztalatait. Az itt született eredményeket folyamatosan beépítik az oktatásba is.

46

Felvételi
kiadvány

Miért az SZTE MGK?
• A Szegedi Tudományegyetem agrárképzése (mezőgazdaság és erdőgazdálkodás) 2017-ben a brit QS World University
Rankings világegyetemi rangsorában ismét az előkelő 151 – 200 helyre került.
• 2012 óta 68 százalékkal 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 nyelvvizsgaközpont a Karon.
• A Kar hallgatói csapata 2014 óta 3 alkalommal is megnyerte az Agrár-felsőoktatási Intézmények Országos
Gazdászversenyét.
• Mezőgazdasági vállalkozások és szakmai
szervezetek bevonásával duális mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki és
vidékfejlesztési agrármérnöki szakokat
indítanak.
• 2015-től a mezőgazdasági mérnöki szakot angol nyelven is indítják.
• 2018-től vidékfejlesztési agrármérnöki
mesterképzési szakra is várják a jelentkezőket.

Felvételi információk:
• +36-62/532-990
to@mgk.u-szeged.hu
www.mgk.u-szeged.hu

Az SZTE MGK nyílt napjai:
2019. november 15. péntek
2019. december 13. péntek
2020. január 24. péntek
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A szakok listája
megtalálható a
67. oldalon.

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. A Karon 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.
Nappali tagozaton az összes képzést duális és kooperatív képzési formában is elindítják.
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. A közvetlen tanár-diák viszony
is növeli a Kar vonzerejét: mentorként foglalkoznak hallgatóikkal az oktatók.
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Felvételi információk:
Mérnöki Kar
Tanulmányi Osztály
• +36-62/546-012 • +36-62/546-000
mk-to@mk.u-szeged.hu

Az SZTE MK nyílt napjai:
2019. december 12. csütörtök, 10:00
2020. január 18. szombat, 10:00
6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.
www.mk.u-szeged.hu

A szakok listája
megtalálható a
65. oldalon.

Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)

A képzéseink SZAKMAI
SZÍNVONALA A FŐ VONZERŐ

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

A

TTIK sokszínű képzései iránt kiugróan nagy az érdeklődés,
mivel az itt szerzett diplomák idehaza és külföldön is megbecsültek. A Kar képzésein igen magas a szakmai hozzáadott
érték. A TTIK-n folyó kutatásokba az oktatók aktívan bevonják a
hallgatókat. Ennek eredményeként a Kar hallgatói kiemelkedően sikeresek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.
Az alapképzésen diplomát szerzetteknek számos mesterszakon kínálunk elmélyült tudást, a legtehetségesebb hallgatók
pedig hét doktori iskolánkban juthatnak PhD fokozathoz.
A kiemelkedő óraszámú gyakorlati képzések megvalósítására a
TTIK számos ipari partnerrel kötött szerződést, a hallgatók náluk
végzik szakmai gyakorlatukat, továbbá készítik a szakdolgozatukat, diplomamunkájukat. A végzettek közel nyolcvan százaléka tanult szakmájában helyezkedik el. Az SZTE TTIK az ország
legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont, amelyek
a tudományos publikációk és a kutatás-fejlesztési eredmények
tekintetében nemzetközi szinten is elismertek. A Kar tudományos aktivitása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az SZTE
2010-ben kutatóegyetemi, 2013-ban kiemelt egyetemi státuszba került. Páratlan munkalehetőséget nyújt a szegedi ELI-ALPS
lézerközpont a fizikusok mellett az anyagtudomány, a biológia,
az informatika és az orvostudomány képviselői számára.
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FELVÉTELI INFORMÁCIÓK:
TTIK Tanulmányi Osztály
• +36-62-544-507 • +36-62-544-234
• +36-62-546-748
ttikto@sci.u-szeged.hu

Az SZTE TTIK nyílt napja:
2020. január 18. szombat, 10:00
6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.,
Szent-Györgyi Albert Agóra
www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok
facebook.com/szte.ttik

A szakok listája
megtalálható a
66. oldalon.

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 tanulniuk, a +1 év a
szakmai gyakorlatot jelöli.

A

z SZTE Tanárképző Központ (TKK) feladata a
Szegedi Tudományegyetemen folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben résztvevő 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.uszeged.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 pályára. 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. A
tanítási gyakorlat során felmerülő kérdésekre a későbbi munkájuk során is hasznosítható választ, igazi útmutatást kapnak.

A tanárképzésben résztvevő karok az SZTE-n:
■ Bartók Béla Művészeti Kar
■ Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
■ Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
■ Természettudományi és Informatikai Kar
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Felvételi információk:

www.u-szeged.hu/tanarkepzes

SZTE Tanárképző Központ

Figyelem! A Szegedi Tudományegyetem tanár szakjai iránt érdeklődők a
www.felvi.hu oldalon, az SZTE TKK oldalánál találnak információt a szakokról. A felvételi eljárásban a jelentkezőknek az SZTE Tanárképző Központ
(SZTE TKK) neve alatt meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni. 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 négy tanárképző kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között.

• +36-62/544-014
tkk@rekt.szte.hu

A szakok listája
megtalálható a
69. oldalon.

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.

Központi beiskolázású kollégiumok
Az SZTE öt központi beiskolázású kollégiumában a legkülönbözőbb tudományterületek és szakok hallgatói között születhetnek ismeretségek, egész életre szóló barátságok, vagy
épp szerelmek. Az eduline.hu szavazása alapján a Magyarország legjobb egyetemi szálláshelyének számító Károlyi
Mihály Kollégium lakójaként részese lehetsz az évente megrendezett, nagyszabású, országos hírű Kollégiumi Pajkosságoknak. A felújított Öthalmi Diáklakásokban a jól felszerelt
apartmanokban lakhatnak az SZTE-s diákok. 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 két külön épülete. A Fürj
utcai kollégiumban kétágyas szobák, a Temesvári körúti épületben háromágyas szobák és műfüves sportpálya várja az
egyetemistákat. Szintén a város zöldövezetében található a
Móra Ferenc Kollégium, amely Minősített Szakkollégiumként
és Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik. 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.
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Kollégiumi díjak
A kollégiumi térítési díj mind a karközi, mind a kari
kollégiumokban az államilag támogatott hallgatók
esetében havi 10 ezer forint körül, a költségtérítéses diákok esetében havi 10-16 ezer forint körül
mozog. Ez igen kedvező a fővárosi kollégiumokhoz
képest, ahol akár 25 ezer forintot is fizethet egy
költségtérítéses egyetemista.

Az összes kollégiumi férőhely:

≈4143
Felvételi
kiadvány
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Kari beiskolázású kollégiumok
Az SZTE hat kari beiskolázású kollégiumának előnye a közös kar, az ebből adódó közös jegyzetek és tanulás, és persze a felsőbb éves egyetemisták tanácsai, mellyel az elsőéveseket segíthetik. Elsősorban orvostanhallgatókat vesz fel az id. Jancsó Miklós Kollégium és az Apáthy István Kollégium. Utóbbi szakkollégiumi
helyeket is biztosít az orvostudomány világában elmélyülő hallgatóknak. Az újszegedi Madzsar József Kollégiumban főként az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar hallgatóit várják a kétágyas szobák, jól
felszerelt főzőkonyha, zuhanyzóhelyiség, biciklitároló és számítógépterem, míg a belvárosi Béke Utcai Kollégium szobái két-, három- és négyágyasak, szintenként közös főzőkonyhával. A Semmelweis Ignác Kollégium mindössze 3 perc sétára van a Gyógyszerésztudományi Kar központi épületétől, ezért ideális a kar
hallgatói számára. A kolesz földszintjén egyetemi menza üzemel, az alagsorban fitneszterem és tévészoba is található. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatóit fogadó, a belvárosban található Teleki Blanka
Kollégiumban társalgó, ping-pong asztal, 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 diákjait váró MK Kollégium, amely jól felszerelt
szobákkal, egy csaknem kéthektáros füves parkosított területtel és sportpályákkal várja a jövő mérnökeit. Hódmezővásárhelyen, a Mezőgazdasági Karon tanulók számára a négyemeletes MGK Kollégiumban
többágyas szobák, közös fürdők és elektromos főzőlappal ellátott konyha áll a hallgatók rendelkezésére.
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Központi Beiskolázású Kollégiumok
Eötvös Loránd
Szakkollégium
Herman Ottó
Kollégium

Károlyi Mihály
Kollégium

Móra Ferenc
Szakkollégium

Öthalmi
Diáklakások

78

322

879

284

540

Kari Beiskolázású Kollégiumok
ETSZK Madzsar József
Kollégium

137

ETSZK Béke Utcai Kollégium

136

GYTK Semmelweis Ignác
Kollégium

ÁOK id. Jancsó Miklós
Kollégium
ÁOK Apáthy István
Kollégium
MK Kollégium

MGK Kollégium

JGYPK Teleki Blanka
Kollégium

222

235

243

322
233
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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 facebookos 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.

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.
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Felvételi
kiadvány

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 jegyzetbolt, az ajándékbolt és az egyetemisták közkedvelt kávézója, a TIK Café. A TIK az
egyik olyan egyetemi épület az országban, ahol a legtöbb Nobeldíjas tudós megfordult.

A „zöld” Központ

Az egyetemi bibliotéka

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 beruházás 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.

A TIK épületének háromnegyedét elfoglaló egyetemi bibliotéka közel 3 millió dokumentumot őriz. Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban négy hatalmas szabadpolcos
olvasóterem, 1300 ülőhely, 250 számítógép és elektronikus források százezrei várják a kutatni és tanulni
vágyókat. Beiratkozott olvasóknak közel 90 ezer előfizetett e-folyóirat és 200 ezernél is több e-könyv válik
akár otthonról is könnyedén elérhetővé.
Reagálva a felmerülő olvasói igényekre hosszabb lett a nyitvatartási idő, kényelmes
babzsákfotelek kerültek az olvasótermekbe, könyvtári kosarakat
szereztek be, és bővítették a WiFi hálózatot –
mert az egyetem könyvtára,
a te könyvtárad.

Felvételi
kiadvány
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
Az ÁJTK induló képzései a 2020/21-es 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)
Az ÁOK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Nappali tagozat:
• 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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www.juris.u-szeged.hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK)
A BTK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Alapképzések: 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
• szabad bölcsészet • szlavisztika (bolgár) • szlavisztika (cseh) • szlavisztika (orosz) • szlavisztika (szerb) • szlavisztika (ukrán) • szociológia •
történelem • újlatin nyelvek és kultúrák (francia) • újlatin nyelvek és kultúrák (spanyol) • újlatin nyelvek és kultúrák (olasz) Mesterképzések:
altajisztika • amerikanisztika • anglisztika • elméleti nyelvészet • etika • filmtudomány • 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
Társadalomtudományi mesterszakok: könyvtártudomány • kommunikáció- és médiatudomány • szociológia Osztatlan tanárképzés: angol
nyelv és kultúra tanára • dráma- és színházismeret tanár • angol nyelv és kultúra tanára • erkölcstan- és etikatanár • angol nyelv és kultúra
tanára • francia 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 • dráma- és színházismeret
tanár • magyartanár • erkölcstan tanár • magyartanár • francia nyelv és kultúra tanára • magyartanár • latin nyelv és kultúra 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 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • német nyelv és kultúra
tanára • francia nyelv és kultúra tanára • német nyelv és kultúra tanára • latin nyelv és
kultúra tanára • német nyelv és kultúra tanára • média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• 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 • erkölcstan- és 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 2020/21-es tanévben:
Nappali tagozat: 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 2020/21-es tanévben:
Alapképzések: 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) Mesterképzések: Ápolás mesterképzési szak (aneszteziológiai szakápoló,
intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló) Fizioterápia mesterképzési szak Szociálpolitika mesterképzési szak (keresztféléves
felvételi eljárásban) Szakirányú továbbképzések:
Gyermek - és ifjúságvédelmi tanácsadó (4 félév) • Gyermek - és
ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns (4 félév)
www.etszk.u-szeged.hu
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Gyógyszerésztudományi kar (GYTK)

A GYTK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Gyógyszerész osztatlan szak: államilag finanszírozott és költségtérítéses, 10 félév, nappali, végzéskor doktori cím elnyerése
(D.Pharm.) • Gyakorló gyógyszertári asszisztens: OKJ-s,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses,
érettségizettek részére (A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.) • Gyógyszertári asszisztens: OKJ-s,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses,
gyakorló gyógyszertári asszisztensek részére (szakképesítés-ráépülés) (A képzés megfelelő számú jelentkezés
esetén indul.) • Gyógyszerkiadó szakasszisztens: OKJ-s,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses,
gyógyszertári asszisztensek részére (A képzés megfelelő
számú jelentkezés esetén indul.)
www.pharm.u-szeged.hu
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Juhász Gyula Pedagógusképző kar (jgYpK)
A JGYPK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett szakok:
Edző • Germanisztika (német nemzetiségi) • Gyógypedagógia • Képalkotás (képalkotás) • Közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés,
humánfejlesztés) • Műszaki szakoktató • Óvodapedagógia • Sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) • Szlavisztika (szlovák nemzetiségi
szakirány) • Szociálpedagógia • Tanító • Tanító [nemzetiségi tanító, (német)] • Tanító
[nemzetiségi tanító,(román)] • Tanító [nemzetiségi tanító,(szlovák)] • Újlatin nyelvek
és kultúrák (roman nemzetiség) • Zenekultúra Felsőoktatási szakképzésben meghirdetett szakok: Gazdaságinformatikus • Mérnökinformatikus (hálózati informatikus) •
Mérnökinformatikus (rendszergazda) • Műszaki felsőoktatási szakképzés (energetika,
környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés) • 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
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 • Kollégiumi nevelő • Közoktatási vezető és
pedagógus-szakvizsga • 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 Mesterképzés: Alkalmazott nyelvészet • Andragógia • Kisebbségpolitika • Közép-Európa tanulmányok • Közösségi és civil
tanulmányok • Kulturális mediáció • Mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő Tanári mesterszakok előképzettségtől függően
2 vagy 4, nemzetiségi szakok esetében 5 féléves képzésben:
Ének-zene tanár • Könyvtárostanár • Német és nemzetiségi
német nyelv és kultúra tanára • Rajz- és vizuáliskultúra tanár •
Román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára • Szlovák és
nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára • Technika, életvitel- és
gyakorlat-tanár • Természetismeret-környezettan tanár • Testnevelő tanár •
Közösségi művelődési tanár
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www.jgypk.u-szeged.hu

Mérnöki Kar (MK)
Az MK induló képzései a 2020/21-es tanévben
Alapképzések: Agrár képzési terület: Élelmiszermérnök szak • Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök szak • Műszaki képzési terület:
Műszaki menedzser szak • Mechatronikai mérnök szak • Gépészmérnök szak • Gépészmérnök
szak orosházi képzőhellyel • Mesterképzések:
Agrár képzési terület • Élelmiszermérnök szak
• Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök
szak • Műszaki képzési terület: Műszaki menedzser szak • Gépészmérnök szak • Mechatronikai mérnök szak
www.mk.u-szeged.hu
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Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)
A TTIK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Alapképzési szakok (BSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki képzési terület):
• Anyagmérnöki* • Biológia • Biomérnöki* • Fizika • Földrajz • Földtudományi • Gazdaságinformatikus* • Kémia • Környezettan • Környezetmérnöki • Matematika • Mérnökinformatikus • Molekuláris bionika* • Programtervező informatikus • Üzemmérnök-informatikus* • Villamosmérnöki* Osztatlan kétszakos tanárképzés: kizárólag nappali tagozaton
(pedagógusképzési terület): pl. biológia-földrajz, biológia-kémia, fizika-matematika, informatika-matematika stb. További
információk az SZTE Tanárképző Központ oldalain. Rövid ciklusú tanári mesterképzés: Az SZTE rövid ciklusú tanári mesterszakokat is meghirdet. Ezek a 2–5 félév hosszúságú, korábbi diplomákra alapuló tanárképzések a www.felvi.hu oldalon
a négy tanárképző kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között. Az SZTE TTIK által hirdetett
képzések, kizárólag levelező tagozaton: biológiatanár • fizikatanár • földrajztanár • informatikatanár • kémiatanár •
matematikatanár Mesterszakok (MSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki
képzési terület): • Alkalmazott matematikus* • Biológus* • Csillagász* • Fizikus* • Földtudomány* • Gazdaságinformatikus* • Geográfus* • Geoinformatikus – létesítés alatt • Info-bionika mérnöki* • Környezetmérnök • Környezettudomány •
Matematikus* • Mérnökinformatikus • Programtervező informatikus • Vegyész*

www.sci.u-szeged.hu
A *-gal megjelölt képzések csak nappali tagozaton indulnak.
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Gazdaságtudományi kar (GTK)
A GTK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Alapképzések: Gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven, távoktatásban is) •
Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) • Kereskedelem és marketing • Pénzügy
és számvitel • Turizmus-vendéglátás (magyar és angol nyelven) Mesterképzések:
Marketing • Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) • 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-közgadász szakirányú
továbbképzés BSc alapdiplomára - mérnök-közgadász szakirányú továbbképzés MSc
alapdiplomára • Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzés
www.eco.u-szeged.hu

Mezőgazdasági Kar (MGK)

Az MGK induló képzései a 2020/21-es 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: Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés • 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 • Precíziós
agrárgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak • Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak

www.mgk.u-szeged.hu
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Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK)
A BBMK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
Zenetanár osztatlan képzési szak: csembalótanár szakirány •
ének-zene tanár – zeneismeret tanár szakirány • fagott-tanár
szakirány • furulyatanár szakirány • fuvolatanár szakirány •
gitártanár szakirány • gordonkatanár szakirány • gordontanár
szakirány • hárfatanár szakirány • harsonatanár szakirány •
hegedűtanár szakirány • klarinéttanár szakirány • kürttanár
szakirány • magánénektanár szakirány • mélyhegedűtanár
szakirány • oboatanár szakirány • orgonatanár szakirány •
trombitatanár szakirány • tubatanár szakirány • ütőhangszer szakirány • zongoratanár szakirány Előadó-művészet
alapképzési szak: klasszikus csembaló szakirány • klasszikus
ének szakirány • klasszikus fagott szakirány • klasszikus
furulya szakirány • klasszikus fuvola szakirány • klasszikus
gitár szakirány • klasszikus gordon szakirány • klasszikus
gordonka szakirány • klasszikus hárfa szakirány • klasszikus
harsona szakirány • klasszikus hegedű szakirány • klas�szikus klarinét szakirány • klasszikus kürt szakirány • klas�szikus mélyhegedű szakirány • klasszikus oboa szakirány
• klasszikus orgona szakirány • klasszikus trombita szakirány • klasszikus tuba szakirány • klasszikus ütőhangszer
szakirány • klasszikus zongora szakirány Klasszikus hangszerművész mesterképzési szak: gitár szakirány • gordonka szakirány • harsona szakirány • hegedű szakirány
• zongora szakirány Klasszikus énekművész mesterképzési szak: operaének szakirány • oratórium- és dalének
szakirány Karmester mesterképzési szak: fúvószenekari
karnagy szakirány Zeneművésztanár mesterképzési
szak: énekművész-tanár szakirány • gitárművész-tanár
szakirány • gordonkaművész-tanár szakirány • harsonaművész-tanár szakirány • hegedűművész-tanár
szakirány • zongoraművész-tanár szakirány
www.music.u-szeged.hu
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Tanárképző Központ (TKK)

www.u-szeged.hu/tanarkepzes

A TKK induló képzései a 2020/21-es tanévben:
• Angol nyelv és kultúra tanára
• Biológiatanár
• Dráma- és színházismeret-tanár
• Etikatanár
• Ének-zene tanár
• Fizikatanár
• Földrajztanár
• Francia nyelv és kultúra tanára
• Informatikatanár
• Kémiatanár
• Könyvtárostanár
• Közösségi művelődés tanára
• Latin nyelv és kultúra tanára
• Magyartanár
• Matematikatanár
• Média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• Német nyelv és kultúra tanára
• Német és nemzetiségi 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
• Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
• Természetismeret-környezettan tanár
• Testnevelő tanár
• Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• Zenetanár

Ezen szakoknak (a zenetanár szakok kivételével, melyeket a Bartók Béla Művészeti Kar oldalain találnak meg) számos kombinációja létezik kínálatunkban;
a konkrét szakpárokról kérjük, a www.felvi.hu oldalon az SZTE TKK oldalánál
informálódjanak!
A felvételi eljárásban a jelentkezőknek az SZTE Tanárképző Központ (SZTE
TKK) neve alatt meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni. 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 négy tanárképző kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett
mesterképzések között.
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Bemutatkozik:

Állam- és Jogtudományi Kar • Általános Orvostudományi Kar • Bartók Béla Művészeti Kar • Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar • Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar • Fogorvostudományi Kar • Gazdaságtudományi Kar • Gyógyszerésztudományi Kar • Juhász Gyula Pedagógusképző Kar • Mezőgazdasági Kar • Mérnöki Kar
• Természettudományi és Informatikai Kar • Tanárképző Központ

További részleteket honlapunkon találsz:

www.u-szeged.hu/felveteli

Részvételi szándékodat kérjük, előre jelezd
a www.u-szeged.hu/nyiltnap
oldalon található REGISZTRÁCIÓ segítségével!

Nyílt nap
2019.11.28.

CSÜTÖRTÖK 8:00-15:00
József Attila Tanulmányi és információs központ • Szeged, Ady tér 10.

Nyílt nap&szülői értekezlet

2020.02.08. SZOMBAT 9:00-14:00
Szegedi Tudományegyetem Központi épülete • Szeged, Dugonics tér 13.
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