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Jól dönt, ha belelapoz a Szegedi tudományegyetemet bemutató kiadványunk-
ba! a kíváncSiSágára Számítva öSSzegezzük itt az Szte képzéSeit, mutatJuk be az 
egyetemiStákat támogató SzolgáltatáSainkat, villantJuk föl a Szegedi hallga-
tói lét JellegzeteS pillanatait.

r emélem, kedvet kap a továbbtanuláshoz! A szegedi egyetem 12 kara egyfajta „szellemi 
svédasztalként” kínálja a tudást a legkülönfélébb tudományágakhoz kapcsolódó közel 250 

szakján. Innen mindenki kedvére válogathat, tehetsége szerint gyűjtögetheti össze a saját tu-
dását. A megértésben, a közvetítésben, a tanulás tervszerű ütemezésében azonban segítenek 
egyetemünk kiváló oktatói és kutatói. Közben az SZTE az önképzési, kulturális, sportolási és 
szórakozási lehetőségek egész tárházát kínálja. Ez is része annak a szegedi egyetemi életér-
zésnek, amelyért oly sokan lelkesednek, velem együtt! 

Nem véletlen, hogy a 9. legszebb európai egyetemi városnak választotta Szegedet az egyik utazási magazin. 
Az SZTE az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, egyben hazánk legzöldebb egyeteme, amely 
rendre előkelő helyeken szerepel a magyar és a nemzetközi ranglistákon is. Aki a mi Egyetemünkre jelentkezik, 
az a diploma utáni álláskereséskor is számíthat a sikerre.

Önt is várjuk a szegedi egyetemi polgárok népes családjába, szeged legnagyobb kÖzÖsségébe!

prof. dr. Szabó gábor rektor
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köSzöntöm, kedveS 
középiSkoláS diák!
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egyetem, 
SzabadSág, 
Szeretem
a S zeg e d i  t ud o m á n y eg y e t e-
men az a dolgunk, hogy a ná-
lunk tanuló egyetemi polgárok 
tehe t Ségüke t, kéSzSégeike t, 
képeSSégeiket a legJobban ki-
akná zhaSSák, éS vál aSz tot t 
kutatáSi témáJukban, leendő 
SzakmáJukban kiváló oktatók, 
mentorok támogatáSával minél 
SikereSebbek legyenek. egye-
temünk minden évben előkelő 
helyen Szerepel a legJobb felSő-
oktatáSi intézményeket rangSo-
roló világrangliStákon. 

t izenkét karunkon valamint Tanárkép-
ző Központunkban az élethosszig tartó 

tanulás jegyében sok száz alap-, mester-, 
egységes osztatlan és doktori képzéssel, 
felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú 
továbbképzési és felnőttképzési program-
mal várjuk a hallgatókat. Az SZTE modern, 
integrált felsőoktatási intézmény, melynek 
ereje a sokoldalúságban és az átjárható-
ságban rejlik. valamennyi tudományterü-
leten színvonalas képzéseket kínálunk az 
egészségügyi szakoktól kezdve a bölcsé-
szeti, gazdasági, jogi, természettudományi 
és pedagógusképzésen át az agrár, mérnöki 
és művészeti programokig. Hallgatóink 19 
doktori iskolában szerezhetnek Phd-foko-
zatot. Idegen nyelvű képzéseinket 1985-
ben indítottuk el, Egyetemünk ma már közel 
100 országból fogad hallgatókat.
Az SZTE globális listákon jegyzett, nemzet-
közi színvonalú egyetem. Az egyetemeket 
rangsoroló brit QS cég 2016-ban a feltö-
rekvő kelet-európai és közép-ázsiai felső-
oktatási intézmények listáján a 15. helyre 
tette az SZTE-t. Ezen a listán a top 30-ba 
négy magyarországi intézmény jutott, kö-
zülük a legjobb eredményt érte el az SZTE. A 
felsőoktatási intézmények tudományterüle-
tek szerinti toplistáján 7 tudományterületen 
is bekerültünk a legjobb 400 egyetem közé.
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Kiváló kutatóink, oktatóink, a hozzánk minden év-
ben rendkívül magas számban jelentkező hall-
gatók, az itt diplomázók mind azt bizonyítják: a 
Szegedi Tudományegyetem az ország egyik ve-
zető felsőoktatási intézménye, ahol fontos a te-
hetséggondozás, ahol törődünk a hallgatókkal. 
A Szegedi Tudományegyetemnek nincs campu-
sa, de varázsát éppen ez adja. A belvárosban és 
a folyó túlpartján lépten-nyomon az universitas 
patinás, eklektikus, avagy éppen modern épület-
együtteseivel találkozhatunk. A többszörös épí-
tészeti díjnyertes SZTE József Attila Tanulmányi 
és Információs Központ pedig az az oktatási, ta-
nulási és találkozási terünk, ahol az egyetem szí-
ve dobog. Nem csupán ezt a modern üvegpalotát 
adhattuk át az egyetemi polgároknak: az elmúlt 
évtizedekben fejlesztések sorának köszönhető-
en számos egyetemi épület és tömb újult meg. 
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Szegeden jó egyetemistának lenni: 2014-ben Szeged a 10 legjobb eu-
rópai egyetemi város közé került a CondéNastTraveler portálon – olyan 
más rangos egyetemi városok mellett, mint Heidelberg, Krakkó, leuven, 
Oxford. A Trivago nemzetközi utazási oldal 100-as listáján pedig – ami 
ár-érték arány alapján rangsorolja a világ legjobb úti céljait – városunk az 5. helyen végzett.

Szegeden jó egyetemistának lenni: Egyetemünk hallgatóit pezsgő kulturális élet várja. Az SZTE Kulturális Iro-
dája nagyszabású rendezvényeket szervez az egyetemistáknak és a város lakóinak. Ezek közül kiemelkedő a 
nagy hagyományokkal rendelkező Őszi Kulturális Fesztivál és az Egyetemi Tavasz programsorozat. Az Iroda 
számos öntevékeny csoportot is népszerűsít, így például a Szegedi Egyetemi Színházat, a Szegedi Egyetemi 
énekkart, valamint az Universitas Szimfonikus Zenekart. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói kedvezmé-
nyes diákbelépőt és Universitas-bérletet válthatnak a Szegedi Nemzeti Színházba.
Szegeden jó egyetemistának lenni, mert a több mint egy évtizede megnyitott egyetemi könyvtár és a kö-
rülötte kiépült diáknegyed a hallgatók kedvenc találkozóhelyévé vált. Szegeden azért is jó egyetemistának 
lenni, mert az Egyetem nem csak támogatja, de szorgalmazza is a kerékpározást: ahogy beköszönt a tavasz, 
bringázó diákok százai lepik el az utcákat. Büszkék vagyunk rá, hogy Egyetemünk a világrangsorban a 29., 
Európában a 15., Magyarországon a legzöldebb felsőoktatási intézmény. Ebben a városban azért jó hallga-
tónak lenni, mert Szeged számos tekintetben a fővárossal vetekszik: korszerű troli és villamosközlekedési 
hálózat, uszodák és török fürdő, mozi, színház, rengeteg sportolási, szórakozási és kikapcsolódási lehető-
ség várja az egyetemistákat.

vároS a vároSban
így iS emlegetik a Szegedi tudományegyetemet, amely 
mintegy 32 000 hallgatóJával éS egyetemi dolgozóJá-
val Szeged SzerveS réSzét képezi. manapSág már el 
Sem tudJuk képzelni a káráSz utcát, a dugonicS te-
ret, a kávézók teraSzát éS a kulturáliS programo-
kat, feSztiválokat egyetemiSták nélkül.
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létfontoSSágú, hogy a hallgatók haSználható nyelvtudáS birtokában táJéko-
zódni tudJanak a nagyvilágban. a megfelelő nyelvi kéSzSégek nélkül ugyaniS hát-
rányba kerülhetnek a munkaerőpiacon. a Szegedi tudományegyetem ezen a téren 
iS minden SegítSéget megad a fiataloknak.

a 2014-ben indított Erasmus+ révén ma már 2 millió hallgató folytathat tanulmányokat külföldön. A Sze-
gedi Tudományegyetem hallgatóinak az egyetem több mint 430 Erasmus+ partneregyetemmel fennálló 

szerződése biztosítja azt, hogy Európa legrangosabb egyetemein tanulhassanak egy vagy két szemeszte-
ren át, tandíjmentesen.
 Az Erasmus+ ösztöndíjat számos okból érdemes igénybe venni: mert az Erasmus-os hallgatók tanulmánya-
ik során kiváló idegennyelv-tudásra tesznek szert, más kultúrákat ismernek meg, tágul a látókörük, szociális 
kapcsolataik bővülnek, önállóbbá és toleránsabbá válnak. Megtanulnak csapatban dolgozni és későbbi karrier-
jük 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 nem csak egy 
életre szóló kaland, de konkrét haszonnal is kecsegtet. Ahhoz, hogy külföldre már megfelelő nyelvtudással ér-
kezzenek a hallgatók, az SZTE rengeteg lehetőséget biztosít. 

a mobilitáS útJán: 
külföldi öSztöndíJ-lehetőSégek

430+eraSmuS+ 
partner- 
egyetem

400+ külföldre utazó 
hallgató (évENTE)

500+
partner- 
egyetem 
világSzerte

2600+
külföldi hallgató



a feSztiválvároS

a z SZTE minden lehetőséget megad ahhoz, hogy 
a tanulás és a sport megférjen egymás mellett. 

Az SZTE-n minden alap- és osztatlan nappali tago-
zatos elsőéves hallgató ingyenesen jogosult testne-
velés kurzust felvenni, amit az első két félévében kell 
teljesíteni. A Hattyas sori SZTE Sportközpont a test-
nevelés kurzusok - 25 sportág, 140 mozgásforma - 
helyszíne, a szabadidős és versenysportok központja. 
Kurzusaink között megtalálható a vitorlázás és sár-
kányhajózás, az aerobic, az atlétika, az úszás, a lab-
dajátékok, a tenisz, a floorball, a jóga, a társastánc, a 
korcsolyázás, a pilates és az önvédelem-cselgáncs is. 
A Sportközpontban két műfüves szabadtéri teniszpá-
lya, négy aszfaltos kispályás labdarúgópálya, négy 
aszfaltos streetballpálya és egy aszfaltos kosárlab-
dapálya áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett több 
sportágat befogadó labdás tornaterem, rekortán bo-
rítású oszlopos terem, falmászó terem, küzdősport 
terem, kisterem, kondicionáló terem, egy nagyobb 
és két kisebb tükrös zenés terem várja a hallgatókat. 

Hallgatóink számos kedvezményt kapnak: megannyi 
helyet látogathatnak ingyen vagy kedvezményesen. 
Ezek közül csak néhány: SZTE Teniszközpont, SZTE 
EHÖK SE fitneszterem, jégkorcsolyapálya, sport-
uszoda, Annafürdő, Napfényfürdő Aquapolis, a Pick 
Szeged meccsei, és a kajak-kenu és evezős verse-
nyek. 
Az SZTE hallgatói szintén kedvezményes áron hasz-
nálhatják a CityBike kölcsönbringáit is.
élsportolóink számára indítottuk a „Jó tanuló, jó 
sportoló” pályázatot. Sikeres csapatunk a Naturatex-
SZTE-Szedeák férfi  kosárlabdacsapat, a Szegedi 
Vízmű Nash&Taylor Szegedi Egyetem női vízilab-
da csapat, az SZTE Vívóklub, az Universitas SC fut-
ball csapata. Kitűnő eredményekkel büszkélkedhet 
a Szegedi Tudományegyetem sárkányhajós csapa-
ta is, mely a II. dunai Regattán első helyezést ért el.

t avasztól őszig tízezreket vonz 
a város alapítására megemlé-

kező Szeged-napi ünnepségsoro-
zat és Hídi vásár, a Borfesztivál, a 
Szegedi Szabadtéri Játékok, a Nem-
zetközi Halászlé Fesztivál és más 
gasztronómiai rendezvények, vala-
mint a külföldi sztárokat is felvonulta-
tó augusztusi Szegedi Ifjúsági Napok. 
A „legegyetemibbnek” tartott szóra-
kozóhely, a JATE Klub a Rektori Hiva-
tal épületének alagsorában működik. 
A Rock Klubban és a Jazz Kocsmában 
rendszeresek a koncertek, a Millenni-
umi 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 diákokatnak rendszeresen akciókat és kedvezményeket kínálnak.  Az extrémebb szórakozást kedvelőknek 
a szabadulóképességet próbára tevő ParaParkot és EXIT-et érdemes kipróbálni.
A REÖK Összművészeti Kulturális 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.  Utóbbi előadásaira hallgatóink 
kedvezményes diákbelépőt és Universitas-bérletet válthatnak, a MASZK Egyesület a Régi Zsinagóga szak-
rális terében tavaszi, nyári és őszi Thealter fesztiváljain sorra látja vendégül a hazai és a külföldi független 
alkotókat. Egyetemünk Kulturális Irodája szervezi az Egyetemi Tavasz programsorozatot és az Őszi Kultu-
rális Fesztivált. 

mozdulJ, Szeged!
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a Szegedi Tudományegyetem széleskörű tehetség-
gondozó programjait, melyek célja a jó képességű 

hallgatók felkutatása és támogatása, az SZTE Tehet-
ségpont fogja össze.
Az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú város-
sal együttműködésben minden évben meghirdeti az 
„Esélyt a Középiskolás Tehetségeknek” pályázatot, 
mellyel a hátrányos helyzetű tehetségeket támo-
gatja. Az SZTE Eötvös lóránd Kollégium a Szegedi 
Tehetség-HÍd program révén szeretné a középisko-
lásokat segíteni, míg az SZTE-re bejutott hallgatók 
szakmai képzését szakkollégiumok – Eötvös lóránd 
Kollégium, Móra Ferenc Szakkollégium, ZMK Kortárs-
zenei és Előadóművészeti Szakkollégium, SZTE áOK 
Szakkollégium, SZTE GyTK Kabay János Szakkollégi-
um, valamint a JGyPK Művészeti, Művészetpedagó-
giai és Művészetközvetítő Szakkollégium – biztosítja. 
Tehetséges egyetemistaként az SZTE Tehetségpont 
tagjai közt a helyed! A Szegedi Tehetséggondozó Ta-
nács évente kiírt kiválósági listája külön rangsorban 
értékeli az alap-, mester-, illetve osztatlan képzések 
hallgatóit, a sportolókat és művészeket, valamint a 
doktoranduszokat. A hallgatói teljesítmények függ-

vényében bronz-, ezüst- és arany fokozatú tagság 
érhető el, az egyes fokozatokhoz 30 és 100 ezer fo-
rint közötti úgynevezett Talent-ösztöndíjak társul-
nak. A Tehetségpontért munkálkodik a Sófi József 
a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, mely éven-
te öt hallgatót részesít fejenként 200 ezer forin-
tos ösztöndíjban, és öt különdíjat is kioszt. (www. 
sztehetseg.hu)

SokSzínű tehetSéggondozáS 
a Szegedi tudományegyetemen

tehetSég-híd program

A Szegedi Tehetség-HÍD (Hallgatók Ígéretes Diákok-
ból) Program több éve áll a középiskolai-egyetemi 
tehetséggondozás szolgálatában, a diákok számá-
ra a középiskola– egyetem váltást igyekszik meg-
könnyíteni. A program a legjobbaknak nyári tábort, 
mentori támogatást, szakkollégiumi tagságot vagy 
akár egyszeri egyetemkezdési támogatást is biz-
tosít. A programba azok a végzős középiskolások 
jelentkezhetnek, akik amellett, hogy korábbi tanul-
mányaik alatt is kitűntek tehetségükkel, Szegeden 
kívánják folytatni tanulmányaikat.
www.eotvos.u-szeged.hu/tehetseghid

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 Fődíj

SZTE Sófi-alapítvány Különdíj

összegyetemi ösztöndíjak

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj 
(előnyben részesített követelményeknek megfelelő pályázó esetén)

„Jó tanuló - Jó sportoló” ösztöndíj (egyszeri juttatás)

Jegyzettámogatás 
az adatok a 2015/2016-os tanévre vonatkoznak!

150 000 Ft

30 000 – 100 000 Ft

20 000 – 50 000 Ft

80 000 – 250 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

25 500 Ft/hó

9 600 – 31 950 Ft/hó

8 000 – 14 000 Ft/hó

12 000 – 24 000 Ft/hó

20 000 – 50 000 Ft

6 500Ft/félév
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92%92%
1 éven belül
elhelyezkedett

DIPLOMA–GARANCIA A SIKERRE
2015 tavaszán 1267 fő megkérdezésével végzett felmérést a Szegedi Tudományegyetem a 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben végzett nappali 
tagozatos diákok munkaerőpiacon szerzett tapasztalatairól. A kutatás az SZTE diplomás pályakövető rendszer (DPR) keretében készült.

Mennyi idő alatt helyezkedik el?

Hol helyezkedett el?

Elhelyezkedés
ágazat szerint

Ajánlaná-e az intézményt
másoknak?

már végzéskor volt állása 1–3 hónap 4–6 hónap
7–12

hónap
1 éven

túlazonnal
21%21% 20%20% 11%11% 7%7% 3%3%

még nem
talált

5%5%33%33%

1%1% FELSŐVEZETŐ

6%6% KÖZÉPVEZETŐ

6%6% ALSÓVEZETŐ

15%15% DIPLOMÁT NEM IGÉNYLŐ
BEOSZTOTTI POZÍCIÓBAN

72%72%
DIPLOMÁT IGÉNYLŐ
BEOSZTOTTI POZÍCIÓBAN

Milyen beosztásban dolgozik ?

egyéb

egészségügy, szociális ellátás

oktatás

közigazgatás, védelem, 

társadalombiztosítás
információ, kommunikáció

feldolgozóipar

szakmai, 

tudományos, 

műszaki

tevékenység

30%30%
10%10%

6%6%

CSONGRÁD

11%11%

KÜLFÖLD
PEST

BÁCS-KISKUN

BÉKÉS

33%33%
*

* Budapest és pest megye együtt

87%87% ajánlja

10%10%
3%3%

nem tudjanem ajánlja
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állam- éS Jogtudományi kar (ÁJTK)

hagyomány éS megúJuláS
töretlen népSzerűSégnek örvend az áJtk által kínált oSztatlan JogáSzképzéS, 
az alap- éS meSterképzéSben meghirdetett munkaügyi éS tárSadalombiztoSítáSi 
igazgatáSi, nemzetközi tanulmányok éS politikatudomány Szakok, valamint a Jo-
gi aSSziSztenSi képzéS. az intézmény e-learning tananyag-feJleSztéSi programJa 
egyre SzéleSebb körben könnyíti meg a hallgatóik felkéSzüléSét a vizSgákra. az 
áJtk tutor programJa a hallgatók tanulmányi előmenetelét kiScSoportoS fog-
lalkozáSok keretében Segíti.

a népszerű jogász képzés keretében az általános 
jogász modul mellett a hallgatók a bűnügyi tu-

dományok, a gazdasági jogi és a nemzetközi jogi/
idegennyelvi modul révén specializálódhatnak. A jo-
gász tevékenységben ma már nélkülözhetetlen jogi 
adatbázis kezelés. A Wolters Kluwer kiadó szakem-
bereinek közreműködésével tartott oktatás segíti a 
gyakorlati tudás megszerzését, melyről oklevelet ál-
lítanak ki a hallgatóknak. További speciális ismere-
tek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi 
és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú 
továbbképzés.
Az áJTK valamennyi képzésében már hallgatóként 
tényleges munkát végezhetnek a legjobbak a Jogkli-

nika, illetve a Karrier Iroda által működtetett szakmai 
gyakornoki program keretében. A képzések gyakorla-
ti oldalát erősítve a Karral közös gyakornoki progra-
mokat tart a Szegedi Ítélőtábla és a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége 
is. A Karon a magas színvonalú oktatás mellett je-
lentős tudományos munka folyik a Tudományos di-
ákkörökben, a doktori Iskolában, a tanszékeken és 
az intézetekben. A hallgatói mobilitást a széleskörű 
ERASMUS+ kapcsolatok segítik. Az Igazságügyi Mi-
nisztérium jogászösztöndíjainak segítségével pedig a 
legkiválóbb hallgatók részesülhetnek anyagi elisme-
résben kimagasló tudományos és tanulmányi ered-
ményeikre tekintettel.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
áJTK Tanulmányi osztály
• 62/544-189 • 62/544-483 • 62/544-513 
• 62/544-190 • 62/544-297 
• 62/544-198 • 62/544-579
sasgabriella@juris.u-szeged.hu

Az SZTE áJTK nyílt napja:

2017. január 12. csütörtök, 10.00
SZTE áJTK 
Szeged, Tisza lajos krt. 54.

www.juris.u-szeged.hu

92%92%
1 éven belül
elhelyezkedett

DIPLOMA–GARANCIA A SIKERRE
2015 tavaszán 1267 fő megkérdezésével végzett felmérést a Szegedi Tudományegyetem a 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben végzett nappali 
tagozatos diákok munkaerőpiacon szerzett tapasztalatairól. A kutatás az SZTE diplomás pályakövető rendszer (DPR) keretében készült.

Mennyi idő alatt helyezkedik el?

Hol helyezkedett el?

Elhelyezkedés
ágazat szerint

Ajánlaná-e az intézményt
másoknak?

már végzéskor volt állása 1–3 hónap 4–6 hónap
7–12

hónap
1 éven

túlazonnal
21%21% 20%20% 11%11% 7%7% 3%3%

még nem
talált

5%5%33%33%

1%1% FELSŐVEZETŐ

6%6% KÖZÉPVEZETŐ

6%6% ALSÓVEZETŐ

15%15% DIPLOMÁT NEM IGÉNYLŐ
BEOSZTOTTI POZÍCIÓBAN

72%72%
DIPLOMÁT IGÉNYLŐ
BEOSZTOTTI POZÍCIÓBAN

Milyen beosztásban dolgozik ?
egyéb

egészségügy, szociális ellátás

oktatás

közigazgatás, védelem, 

társadalombiztosítás
információ, kommunikáció

feldolgozóipar

szakmai, 

tudományos, 

műszaki

tevékenység

30%30%
10%10%

6%6%

CSONGRÁD

11%11%

KÜLFÖLD
PEST

BÁCS-KISKUN

BÉKÉS

33%33%
*

* Budapest és pest megye együtt

87%87% ajánlja

10%10%
3%3%

nem tudjanem ajánlja
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általánoS orvoStudományi kar (ÁOK)

nemzetközileg eliSmert 
orvoSképzéS
évSzázadoS hagyományok éS a legkorSzerűbb tudáS, a gyógyítáS fortélyai, hazai 
éS nemzetközi kapcSolatrendSzer, mobilitáS, eliSmertSég, SzéleS körű kutatá-
Si programok éS korSzerű orvoSi kéSzSégfeJleSztéSi központ – a magyar orvoS-
képzéS egyik fellegvára a lehetőSégek SokaSágával várJa leendő hallgatóit.

a z SZTE áOK-ra jelentkezők a legfrissebb kutatá-
sokban is részt vevő, nemzetközi kapcsolatait jól 

kamatoztató intézményben kezdhetik meg tanulmá-
nyaikat. Szeged több mint 90 éve otthona az ország 
egyik legismertebb felsőoktatási intézményének és 
orvoskarának. Az itt végzett kutatói tevékenységé-
ért nyert orvosi-élettani Nobel-díjat Szent-Györgyi 
Albert, aki máig az egyetlen magyar kutató, aki ma-
gyarországi – és ezen belül szegedi – munkássá-
gáért kapta meg a világ legismertebb tudományos 
kitüntetését.
Az orvosi hivatás szerteágazó ismereteit egységes 
osztatlan alapképzés keretében sajátítják el a hall-

gatók, 12 szemeszter alatt. Az első időszakban, az 
alapozó és az előkészítő modul kurzusai keretében 
az elméleti ismereteket kell magukévá tenniük, míg a 
felsőbb évfolyamokon aktív résztvevői lesznek a be-
tegségmegelőző, ápoló, gondozó és gyógyító mun-
kának is. A magyar képzés mellett angol és német 
nyelven tanuló évfolyamokon is zajlik oktatás. A hall-
gatóknak széles körű lehetőségeik nyílnak arra, hogy 
már graduális képzési idejük alatt bekapcsolódhas-
sanak az elméleti és klinikai intézetek tudományos 
munkájába. Az itt végzetteket Európában mindenütt, 
de a világ más tájain is szívesen fogadják, számtalan 
ország egészségügyi felsőoktatása keresi a szegedi 
áOK-val való közös képzés lehetőségét.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
áoK Tanulmányi osztály 
• 62/545-017
áoK Dékáni Hivatal 
• 62/545-016

Az SZTE áoK nyílt napja:

2016. december 3. (szombat) 11.00
SZTE áOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ
Szeged, dóm tér 13., Ivánovics György-terem
www.med.u-szeged.hu
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bölcSéSzettudományi kar (BTK)

a humán tudományok 
fellegvára
a btk – mind oktatói, mind hallgatói létSzámát tekintve – az Szte legnépeSebb ka-
rai közé tartozik, közel 3600 hallgatóval. a kar az egyetem 1921-eS kolozSvárról 
való költözéSe óta az elmúlt cSaknem Száz év Során öSSzeforrt Szegeddel, éS a 
vároS kulturáliS vérkeringéSének nélkülözhetetlen intézményévé vált.

16 alapszak, 29 mesterszak, számos osztatlan képzéses tanári 
szakpár, valamint 5 doktori iskola 33 képzési programja várja a 

felvételizőket és hallgatókat, akik az újabb kimutatások szerint a mun-
kaerő-piaci igényeknek megfelelő, kiválóan konvertálható tudással és 
gyors elhelyezkedési kilátásokkal hagyják maguk mögött az intézményt. 
A kar főépülete a mintegy kétmillió könyvtári dokumentumot őrző, több 
összehasonlításban is a világ legszebb könyvtárai közt szereplő SZTE 
Klebelsberg Könyvtár közvetlen szomszédságában található. 
Az oktatás és kutatás szakmai színvonalát az országos viszonylatban 
is jelentős számú tudományosan minősített oktató garantálja. Az eu-
rópai társegyetemekkel meglévő rendszeres és bejáratott csereprog-
ramok (ERASMUS, dAAd) révén a hallgatók számos külföldi részképzés 
közül válogatva is gyarapíthatják ismereteiket és fejleszthetik nyelvtu-
dásukat. A mai modern egyetem – s így a szegedi bölcsészkar is – a kü-
lönféle speciális területekre irányuló tudás megszerzésének lehetősége 
mellett biztosítja hallgatói számára a tanszabadságot is: azt a lehető-
séget, hogy portfólióját a minor képzések, a specializációk, a szabadon 
választható tantárgyak széles köréből minden hallgató a saját érdeklő-
désének és jövőképének megfelelően maga állíthassa össze.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK: 
BTK Tanulmányi osztály 
• 62/544-364 • 62/544-363 
• 62/544-280 • 62/544-281 
• 62/544-165 • 62/544-819 
btkto@primus.arts.u-szeged.hu

Az SZTE BTK nyílt napjai:

2016. december 12. (hétfő)10.00 
2017. január 28. (szombat) 10.00 
SZTE BTK Auditórium Maximum 
Szeged, Egyetem u. 2. II. em.
www.arts.u-szeged.hu

állJa a verSenyt 

Az SZTE BTK a karok összesített or-
szágos rangsorában az elmúlt 10 
évben mindig az 1-10. hely valame-
lyikét szerezte meg, és a QS World 
University Rankings 2015/16-os hu-
mántudományok szerinti összesített 
rangsorában az előkelő 366. helyet 
foglalja el. A Kar csúcstechnológiás 
médialaborjának legmodernebb szá-
mítógépei új lehetőségeket nyitnak 
a jövő kommunikációs szakemberei 
előtt. A szegedi bölcsészkar hazai és 
nemzetközi szinten is állja az egyre 
élesedő szakmai versenyt, és szak-
területén az elért eredmények alap-
ján az euroregionális központok közé 
lépett.
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egéSzSégtudományi éS SzociáliS képzéSi kar (ETSZK)

minőSégi oktatáS, 
életre Szóló hivatáS
kiváló Színvonalú képzéSek, az orSzágban egyedülálló dentálhigiénikuS alap-
Szak, európai Szintű tanítáSi-tanuláSi módSzerek, Szaknyelvi képzéSek éS gya-
korlatorientáltSág –mindez egy helyen, az Szte egéSzSégtudományi éS SzociáliS 
képzéSi karán.

a Karon három mesterképzés, három alapképzés – ezen belül öt szakirány – 
és egy felsőoktatási szakképzés oktatása folyik. Az intézményben elvégzett 

tanulmányokat a Kar által szervezett szakosító továbbképzéseken vagy más 
karok mesterképzésein lehet folytatni. 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 gyakor-
latok, a demonstrációs termi gyakorlatok és az évközi, valamint nyári összefüg-
gő klinikai gyakorlatok. A szociális munkások gyakorlatai a kiscsoportos tantermi 
szemináriumok, a terepgyakorlatok, szemináriumok és az intenzív, integrált te-
repmunka. Az egész életen át tartó tanulást támogató képzési kínálat szaknyelvi 
képzéssekkel kibővülve segíti a szaktárgyak tanulását (orvosi latin), és a külföldi 
munkavállalást (angol, német nyelvterületen). A hallgatókat mindemellett pálya-
orientációs órák, önismereti és kommunikációs gyakorlatok segítik.
A nappali tagozatos hallgatók kollégiumi elhelyezéséről az együttesen 271 fé-
rőhelyet biztosító két kari kollégium gondoskodik, melybe a jelentkezők 2/3-a 
felvételt nyer. A Kar saját könyvtára a hallgatók számára a legfontosabb tan-
könyveket is biztosítja, de nagy hangsúlyt helyeznek a diákélet támogatására 
is. Így jogi, életvezetési, tanulás-módszertani, karrier-tanácsadási irodát mű-
ködtetnek. 

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
ETSZK Tanulmányi és 
oktatásszervezési Iroda
• 62/546-418 • 62/546-405
tanosz@etszk.u-szeged.hu 

Az SZTE ETSZK nyílt napjai:

2017. január 7. (szombat) 10.00 
2017. január 27. (péntek) 10.00
SZTE ETSZK, Szeged, Temesvári krt. 31.
www.etszk.u-szeged.hu/nyílt-napok 

miért az Szte etSzk?

Mert itt 7 vagy 8 szemeszter 
alatt olyan szakmát tanul-
hatsz, mellyel mesterképzés 
nélkül is elhelyezkedhetsz. Az 
ETSZK a Fogorvostudományi 
Karral közösen az országban 
egyedülálló képzést indított a 
dentálhigiénia jegyében, a BSc 
szintű dentálhigiénikus szakon 
a szájüregi betegségek meg-
előzését segítő szakembere-
ket képeznek.  Az ETSZK-n a 
hazai és nemzetközi piacon 
is elismert, versenyképes ok-
levelet szerezhetsz. Az ápolói 
oklevelet az Európai Unió tag-
államaiban honosítás nélkül 
elfogadják.
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FOgOrvOSTudOmÁnyI Kar (FOK)

megalapozott tudáS, 
biztoS megélhetéS
nemcSak magyarorSzágon, de külföldön iS iSmert éS eliSmert az Sz te 
fogorvoStudományi karán (fok) folyó oktatáS: a Szegeden 1949 óta működő fog-
orvoSképzéS Jó hírét évről évre kimagaSló oktatáSban éS Szakmai képzéSben ré-
SzeSült hallgatók viSzik magukkal. ezáltal a kart világSzerte népSzerűSítik.

a FOK 2007-ben vált önállóvá, és mára már az SZTE legdina-
mikusabban fejlődő egysége. Rendkívül családias, hiszen vi-

szonylag kicsi a hallgatói létszám, ami közvetlen oktató-hallgató 
kapcsolatot, és egyúttal a többi fogorvos képző hely viszonyla-
tában is kimagasló gyakorlatorientált képzést tesz lehetővé. Te-
kintettel arra, hogy 2005 óta a fogorvosi végzettséggel együtt 
jár az önálló fogorvosdoktori működési jog, az egyetemi okta-
tásnak még nagyobb a felelőssége a gyakorlati tudás, készségek 
és képességek kialakításában. A képzés korszerűsítése érde-
kében folyamatosan fejlesztik a tananyagot; a magyarországi 
fogorvos képzőhelyek között elsőként vezették be 2013-ban a 
fogorvosképzés specifikumait figyelembe vevő, átfogó, EU kon-
form kurrikulumot. Az SZTE FOK fiatal kora ellenére nemzetközi 
mércével mérve is jelentős tudományos kutatóműhellyé és ma-
gas színvonalú oktatási központtá nőtte ki magát, oktató-kuta-
tó tevékenysége révén méltó egysége az elit-és kutatóegyetem 
címet elnyerő, nagy múltú Szegedi Tudományegyetemnek. A 
szegedi fogorvoskaron megszerzett diploma értéke óriási, ha-
zánkban és külföldön is szívesen fogadják az itt végzetteket. A 
szakma pedig az emberközpontú hivatás mellett biztos megél-
hetést biztosít.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
FoK Tanulmányi osztály
• 62/545-300 • 62/545-706
lakatos.andrea@stoma.u-szeged.hu
Foreign Student Support Assistant
• 62/545-297 • fssa@stoma.u-szeged.hu 

Az SZTE FoK nyílt napja: 
2017. január 14. (szombat) 10.00
SZTE FOK Szeged, Tisza lajos krt. 64 – 66. 
II. emelet tanterem
www.stoma.u-szeged.hu

modern fogáSzati 
centrum

A város szívében elhelyez-
kedő Kar nagy hangsúlyt 
fektet az oktatási egységek 
folyamatos korszerűsítésé-
re. Új, 35 fős tanlaborató-

riumot, modern, 9 székes, valamint 15 székes 
oktatótermet alakítottak ki, valamint a 2014-
ben megújult, külön erre a célra kialakított, leg-
modernebb felszerelésekkel ellátott fogászati 
centrumban folyhat tovább az értelmi fogyaté-
kos, valamint a halmozottan sérült páciensek al-
tatásban történő fogászati ellátása is.

w w w . s t o m a . u - s z e g e d . h u
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gazdaSágtudományi kar (gTK)

öSztöndíJak éS nemzetközi 
diplomák a Jövő 
közgazdáSzainak
a gazdaSágtudományi kar nem véletlenül a legnépSzerűbb közgazdáSzképző he-
lyek egyike: a biztoS elhelyezkedéSt garantáló SzaktudáS mellett a Szegedi köz-
gazdáSzok híreSek innovativitáSukról, vállalkozó Szellemükről éS öSSzetartó 
közöSSégükről.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
GTK Tanulmányi Iroda
• 62/546-914
info@eco.u-szeged.hu
A GTK képzései itt elérhetőek: 
www.eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/kepzesek

Az SZTE GTK nyílt napja:
2016. december 12. (hétfő) 9.00
SZTE GTK 
Szeged, Kálvária sgt. 1.

www.eco.u-szeged.hu

a GTK-n támogatják és megbecsülik a tehetséget. A versenyekre felkészítő kurzusok, a tréningek és szak-
estek mind arra szolgálnak, hogy a jövő közgazdászai felkészülten lépjenek a munka világába. A szegedi 

diploma továbbra is remek belépő, az itt végzettek tudását nagyra tartják és keresik a munkaadók. A vállala-
tok és a vállalkozások a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérőket már az egyetemi éveik alatt is támogat-
ják: a GTK és partnerei ösztöndíjrendszere száznál több hallgatónak jelent teljes vagy részleges felmentést 
az önköltség megfizetése alól. 
Nemzetközi ismeretszerzés céljából, ERASMUS ösztöndíj segítségével évről évre közel 70 európai egyetem 
fogadja a GTK hallgatóit egy vagy két szemeszterre. A nyelvtanulás, nyelvgyakorlás mellett a külföldi kép-
zés életre szóló élményt is jelent, nem beszélve a szakmai fejlődésről. A mesterképzésben Szegeden tanu-
lók 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 ér-
kező hallgatóknak hála, továbbra is érvényes a Guinness Rekord, és a GTK immár nemzetközi mércével is „a 
legvidámabb kar”. 
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gyógySzeréSztudományi kar (gyTK)

biztoS megélhetéS, 
SzéleS körű elhelyezkedéSi 
lehetőSég
a Szegedi gyógySzeréSzkar nagySzerű válaSztáS azon felvételizők Számára, akik 
a biológia, a kémia, az orvoStudomány vagy éppen a terméSzeteS gyógymódok 
iránt érdeklődnek. az itt végzettek átlagoSan három-négy álláSaJánlat közül 
válogathatnak, ráadáSul a kezdő diplomáSok között a legJobb fizetéSre Szá-
míthatnak.

a z SZTE GyTK sokoldalú-
an képzett diplomásokat 

bocsát ki a munkaerőpiac-
ra, mivel komplex képzésük 
egy része a természettudo-
mányi, illetve az orvoskaron 
zajlik. Megéri a fáradságot, 
mert a szegedi gyógysze-
részdiplomával kiválóak az 
érvényesülési lehetőségek. 
Az it t végzet tek számta-
lan lehetőség közül választ-
hatnak: gyógyszertárakban, 
az iparban, kutatóhelyeken 
vagy éppen az egészségügyi 
hatóságoknál vállalhatnak 
munkát. A gyógyszerészet 
nemcsak szakma, de szép hi-
vatás is, amely biztos megél-
hetést nyújt.
A graduális képzés öt évében külföldi részképzé-
seken bővíthetik tudásukat a GyTK-s hallgatók: 
több mint 60 országba juthatnak el cseregyakor-
latra Ausztriától Ausztráliáig. Nem véletlen, hogy 
az SZTE GyTK-n szerzett oklevél országosan és 
nemzetközileg is kiemelten elismert, amit a kar 
ipari és kutatóhelyi kapcsolatai is bizonyítanak: a 
magyar és nemzetközi cégek, gyógyszerkutatók, 
a nagy gyógyszergyárak folyamatosan keresik a 
Szegeden végzett hallgatókat. 2009 óta a gyógy-
szerészképzésben diplomát szerzetteket a gyógy-
szerészdoktori cím is megilleti.

Az SZTE GTK nyílt napja:
2016. december 12. (hétfő) 9.00
SZTE GTK 
Szeged, Kálvária sgt. 1.

www.eco.u-szeged.hu

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
GYTK Dékáni Hivatal 
Dr. Czobor Anita hivatalvezető
• 62/545-022
office@pharm.u-szeged.hu

Az SZTE GYTK nyílt napja:
2017. január 22. (vasárnap) 10.00
SZTE GyTK Szeged, Eötvös u. 6.

www.pharm.u-szeged.hu

modern környezet, kiváló közösség

Igazán családias kar a szegedi GYTK: a mintegy hatszáz itt tanuló 
diák – az angol nyelven tanuló hallgatókkal együtt – nagyszerű 
csapatot alkotnak az oktatókkal. A GYTK hagyományos esemé-
nyei közé tartozik az országos gyógyszerészhallgató-találkozó, 
rendkívül népszerű a Patikus táncest és sok egyéb szórakozta-
tó rendezvény. A kollégium a közösség összekovácsolásához is 
nagyban hozzájárul: a több mint kétszáz férőhelyes diákszállá-
son gyakorlatilag minden jelentkezőt fogadni tudnak. A kar sok 
energiát fektet abba, hogy főépülete folyamatosan szépüljön kí-
vül és belül. A GYTK épületében modern, légkondicionált előadók 
és szemináriumi termek várják a hallgatókat, továbbá két számí-
tógépes kabinet is a rendelkezésükre áll.
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NoVEMBER
Hé tfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat vasárnap

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DECEMBER
Hé tfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat vasárnap

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1
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Indul a jelentkezés a 

2017 szeptemberében 

induló képzésekre:

december vége

www.felvi.hu

MGK Nyílt Nap

nov. 17. 11.00

www.mgk.u-szeged.hu

MGK Nyílt Nap

dec.16. 11.00

www.mgk.u-szeged.hu

ÁOK Nyílt Nap

dec. 3. 11.00 

www.med.u-szeged.hu

BTK Nyílt Nap

dec. 12. 10.00 

www.arts.u-szeged.hu

GTK Nyílt Nap

 dec.12. 9.00

www.eco.u-szeged.hu

SZTE Nyílt Nap 

december 1.

www.u-szeged.hu/nyiltnap

Nyílt napok, 

fontos dátumok

ZMK Nyílt Nap

nov. 24. 9.00

www.music.u-szeged.hu



JANUáR
Hé tfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat vasárnap

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FEBRUáR
Hé tfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28
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Jelentkezési határidő:

február 15.
www.felvi.hu

MGK Nyílt Nap

feb.3. 11.00

www.mgk.u-szeged.hu

ETSZK Nyílt Nap

jan. 7. 10.00

www.etszk.u-szeged.hu/

nyílt-napok

FOK Nyílt Nap

jan. 14. 10.00

www.stoma.u-szeged.hu

SZTE Nyílt Nap és 

Szülői értekezlet

feb. 4. 9:00

www.u-szeged.hu/nyiltnap

MGK Nyílt Nap

jan.13. 11.00

www.mgk.u-szeged.hu

MK Nyílt Nap

jan.14. 10.00

www.mk.u-szeged.hu

ÁJTK Nyílt Nap

jan.12. 10.00

www.juris.u-szeged.hu

Educatio 2017

január 19 – 21.

www.kiallitas.educatio.hu

ETSZK Nyílt Nap

jan. 27. 10.00

www.etszk.u-szeged.hu/

nyílt-napok

BTK Nyílt Nap

jan. 28 10.00 

www.arts.u-szeged.hu

TTIK Nyílt Nap 

jan. 14.  10.00

www.sci.u-szeged.hu/koz-

episkolaknak/nyilt-napok

GYTK Nyílt Nap

jan. 22. 10.00

www.pharm.u-szeged.hu



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 nem-
zetközi kapcSolatok éS SzéleSedő kurzuSkínálat. mindezek révén a Jgypk példáS 
helyet foglal el a Szegedi tudományegyetem karainak Sorában.

a J u h á s z  G y u l a  P e -
dagógusképző Kar 

a második legnagyobb 
hal lgatói  lét számmal 
rendelkező fakultás. A 
karon a legk iemelke-
dőbb a pedagóguskép-
zés, legfőbb oszlopai a 
gyógypedagógus kép-
zés, a tanítóképzés és az 
óvodapedagógus kép-
zés .  Hag yományosan 
jól működnek az ének-
zene, a testnevelés és 
spor t tudomány terü-
let képzései, népszerű a 
rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés szak 
és a képi ábrázolás is. A 
karon folyó munka nagy-
szerűségét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a 
HvG diploma különszá-
mában megjelent felmérések szerint a pedagógusképzésben akkreditált intézményi rangsorban az SZTE 
JGyPK évek óta messze kiemelkedik a mezőnyből mind az oktatók, mind a hallgatók kiválóságát tekintve. 
Amire azonban a kar talán a leginkább büszke, az a legendásan jó oktató-hallgató viszony, valamint az egész 
tanévben színesen pezsgő diákélet.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
JGYPK Tanulmányi osztály
Faragó Zita osztályvezető
• 62/546-066 • 62/546-064
faragozita@jgypk.u-szeged.hu

Az SZTE JGYPK nyílt napja:
További információ
SZTE JGyPK Főépület 
Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 
www.jgypk.u-szeged.hu

lépj be a csodák tárába!

A látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket, érzékszerveiket is kipróbálhatják, és játékosan tehetnek szert tudományos 
ismeretekre a JGYPK Interaktív Természeti Tudástárában.  A Kar Boldogasszony sugárúti épületének látogatói a tudáskapu tár-
latvezetőivel együtt kutatják, hogy mi lehet a tudomány szerepe életünk és környezetünk megértésében, jobbításában. Ezt a célt 
szolgálja a Tudástár mintegy 10000 fajt tartalmazó herbárium- és állattani gyűjteménye is, amelyek immár a Magyar Kulturális 
Örökség részét képezik. Biológia, Fizika, Földrajz, Informatika, Kémia és Technika Tárával a tudáskapu pedig széles, színes bete-
kintést nyújt a természettudományok világába. A kiállítási tér interaktív, játékos, szórakoztató és kreatív.  
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mezőgazdaSági kar (mgK)

Szerezz piacképeS 
mezőgazdaSági tudáSt 
hódmezőváSárhelyen!
negyedik éve emelkedik a hallgatói létSzám, egyre nagyobb hangSúlyt fektetnek 
a gyakorlatorientált képzéSre. bár már korábban iS igen fontoS volt a hódme-
zőváSárhelyen 1896 óta folytatott, éS 1961-től felSőfokú keretek között meg-
valóSuló agrárképzéSben a gyakorlatiaS oktatáS a karon, a következő években 
még hangSúlyoSabb leSz.

a munkaerő-piaci szereplőkkel közösen több hónapos konzultációt 
követően előkészítették a mezőgazdasági mérnöki alapszaknak a 

2016 szeptemberében induló duális képzési programját. Bíznak abban, 
hogy a mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmának a presztízse növek-
szik. A mezőgazdaság általános megítélése még a meglévő problémák-
kal 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 munkákban a Kar igyek-
szik továbbvinni a tudományos és pályázati munkában korábbi években 
felhalmozódott tapasztalatait.  Az itt született eredményeket folyama-
tosan beépítik az oktatásba is. Az MGK nem csupán kiemelkedő szakmai 
színvonala miatt figyelemreméltó, hanem azért is, mert a hallgatók töb-
bek között az egyetemi tangazdaságban teljesítik a tanulmányokhoz tar-
tozó 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 elméle-
ti tudás hogyan valósul meg a gyakorlatban, üzemi körülmények között.

miért az Szte mgk?

•  2012 óta 68 %-kal nőtt a felvett 
hallgatók száma.

•  Minden hallgatónak kollégiumi férő-
helyet biztosítanak.

•  Minden egy helyen: oktatási épület, 
kollégium, könyvtár, fedett és nyitott 
sportolási lehetőségek, étkező, park 
(mindez egy campuson belül)

•  Akkreditált nyelvvizsga központ a 
Karon.

•  A Kar hallgatói csapata 2014-ben 
az Agrár-felsőoktatási Intézmények 
Országos Gazdászversenyén I. he-
lyezést ért el.

•  Mezőgazdasági vállalkozások és 
szakmai szervezetek bevonásával 
duális mezőgazdasági mérnökkép-
zés 2016-tól.

•  2015-től a mezőgazdasági mérnöki 
szakot angol nyelven is indítják.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
MGK Tanulmányi osztály
• 62/532-990 • 62/532-991
to@mgk.u-szeged.hu
www.facebook.com/SzegediTudomanyegyetem-
MezogazdasagiKar

Az SZTE MGK nyílt napjai:
2016. november 17. (csütörtök) 11.00
2016. december 16. (péntek) 11.00 
2017. január 13. (péntek) 11.00
2017. február 3. (péntek) 11.00 
Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.
www.mgk.u-szeged.hu
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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. Fontosnak tartják a kép-
zési kínálat fejlesztését, céljuk, hogy a gyakorlati életben sokoldalúan hasznosítható, megalapozott mérnö-
ki 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 továbblé-
pés lehetőségét kínálják a mesterképzések.
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 szá-
mos országából, akikkel idegen nyelvű órákon tanulhatnak együtt a mérnöknek készülő hallgatók. A Kar leg-
jobb diákjai külföldön szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat ösztöndíjas támogatással.
Folyamatos és nagy az érdeklődés a mérnökképzés iránt, a közvetlen tanár-diák viszony is növeli a kar von-
zerejét: mentorként foglalkoznak hallgatóikkal az oktatók.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
MK oktatásszervezési 
Ügyek Titkársága
• 62/546-012 • 62/546-000
mk-to@mk.u-szeged.hu

Az SZTE MK nyílt napja:
2017. január 14. (szombat) 10.00
SZTE MK „A” épület
Szeged, Mars tér 7.
www.mk.u-szeged.hu
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terméSzettudományi éS informatikai kar (TTIK)

a képzéS Szakmai 
Színvonala a fő vonzerő
a ttik a Szegedi tudományegyetem legnagyobb kara, az itt tanuló mintegy hat-
ezer hallgató az öSSzeS Szegedi egyetemiSta közel negyede.

a TTIK szakjai iránt hatalmas az érdeklődés, mert az itt szerzett dip-
loma itthon és külföldön is jól hasznosítható. A képzésben igen ma-

gas a szakmai hozzáadott érték.
 A TTIK-n folyó kutatásokba az oktatók a hallgatókat aktívan bevon-
ják, amelynek eredményeként a Kar hallgatói kiemelkedően sikeresek az 
Országos Tudományos diákköri Konferenciákon. A legtehetségesebbek 
a mesterképzés után hét doktori iskola képzései közül választhatnak. 
A kiemelkedő óraszámú gyakorlati képzések megvalósítására a TTIK 
számos ipari partnerrel kötött szerződést, amely alapján a hallgatók ná-
luk végzik gyakorlatukat, illetve készítik diplomamunkájukat. A végzettek 
közel nyolcvan százaléka tanult szakmájában helyezkedik el.
A TTIK az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont, 
amelyek a tudományos publikációk és a kutatás-fejlesztési eredmények 
tekintetében nemzetközi szinten is jelentős színvonalat képviselnek. A 
Kar tudományos aktivitása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az SZTE 
2010-ben kutatóegyetemi, 2013-ban kiemelt egyetemi státuszba került.
Páratlan munkalehetőséget nyújt a Szegeden épülő ElI-AlPS lézerköz-
pont a fizikusok mellett az anyagtudomány, a biológia, az informatika és 
az orvostudomány képviselői számára is. 

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
TTIK Tanulmányi osztály
• 62/544-507 • 62/544-234 
• 62/546-748
ttikto@sci.u-szeged.hu

Az SZTE TTIK nyílt napja: 
2017. január 14. (szombat) 10.00
Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged, Kálvária sugárút 23.
www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok 
www.ttik.hu • facebook.com/szte.ttik
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zeneművéSzeti kar (ZmK)

a művéSzet oktatáSa – 
az oktatáS művéSzete
a Szegedi tudományegyetem zeneművéSzeti kar az orSzág egyik legrangoSabb 
felSőfokú zeneművéSzeti képzőhelye, mely meghatározó Szerepet tölt be Szeged 
éS a régió zenei életében. a kar, mely 1998-ig a liSzt ferenc zeneakadémia réSze-
ként működött, Szakmai feladatait ma iS a magyar zeneművéSzeti oktatáS nagy 
múltra viSSzatekintő gyakorlata alapJán végzi. 

k épzési kínálatával, vonzó tanáregyéniségeivel, művészeti prog-
ramjaival számos hazai és külföldi érdeklődőt vonz. A Karon 

alapképzésben 20, mesterképzésben 8, tanárképzésben 20 szak-
irányon folyik az oktatás. A meglévő Erasmus-kapcsolatok révén 
a hallgatók számos külföldi egyetem valamelyikén fejleszthetik 
szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat a részképzés keretében. 
A magas színvonalú oktatómunka mellett művészeti tevékenysé-
ge révén is meghatározó szerepet tölt be az intézmény Szeged és 
a régió zenei életében. visszatérő rendezvényei sorába tartozik a 
Szegedi Nyári Akadémia, a Nemzetközi Orgonista Találkozó, a Nem-
zetközi Bartók Béla Zongoraverseny, a számos érdeklődőt vonzó 
Nemzetközi Simándy József énekverseny, valamint az „Alma Ma-
ter” koncertsorozat. 

FELVÉTELI INFoRMáCIóK: 
ZMK Tanulmányi osztály 
• 62/544-603
to@music.u-szeged.hu

Az SZTE ZMK nyíltnapja:
2016. november 24. (csütörtök) 9.00
SZTE ZMK Szeged, Tisza l. krt. 79-81
www.music.u-szeged.hu

a muzsikus tehetségek felkarolása

A Zeneművészeti Kar a tehetséggondozás ér-
dekében minden évben több mesterkurzust 
szervez a hallgatók számára, melyek veze-
tői neves hazai és külföldi előadóművészek, 
elismert oktatók. Szintén ezzel a céllal alapí-
totta meg a Kar 2014-ben a Szegedi Kortárs-
zenei és Előadóművészeti Szakkollégiumot, 
mely a hallgatók előadó-művészi, zeneszer-
zői és kutatási tevékenységeit támogatja. A 
Kar együttesei gyakori résztvevői az Egyetem 
és a Város zenei életének, és képviselik a Sze-
gedi Tudományegyetemet itthon és külföldön 
egyaránt. 
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tanárképző központ (TKK)

két Szakkal 
a pedagóguSpályára
2013-tól megúJult a tanárképzéS: érettSégivel a zSebben közvetlen belépéSi le-
hetőSég adódik a felvételizőknek az oSztatlan, kétSzakoS köziSmereti tanári 
meSterképzéSbe. az általánoS iSkolai tanárnak kéSzülőknek 4+1, a középiSkolai 
tanárnak kéSzülőknek 5+1 évet kell maJd tanulniuk, a +1 év a Szakmai gyakorla-
tot Jelöli. az úJ tanárképzéSi modell felmenő rendSzerben veSzi át a Szerepet az 
alapképzéSre épülő, azaz oSztott tanári meSterképzéStől.

a z SZTE Tanárképző Központ 
(TKK) feladata a Szegedi Tudo-

mányegyetemen folyó tanárkép-
zés szervezése, a tanárképzésben 
résztvevő karok, intézmények 
munkájának összefogása, koordi-
nálása.
Az osztatlan tanárképzésre jelent-
kezőknek tanári pályaalkalmassá-
gi vizsgán kell részt venniük. Arról, 
hogy ez az SZTE-n hogy zajlik, a 
www.u-szeged.hu/tanarkepzes ol-
dalon a felvételizőknek szóló rész-
ben lehet tájékozódni. Ha valaki 
egynél több ilyen képzésre jelent-
kezett, elég egyetlen alkalmassági 
vizsgán részt venni: abban az in-
tézményben, amely a jelentkezé-
si sorrendjében előbb szerepel. A 
vizsga eredménye háromféle le-
het: „alkalmas”, „nem alkalmas” 
vagy „nem jelent meg”. A felvétel feltétele, hogy a vizsgázó „alkalmas” minősítést szerezzen. A megszer-
zett minősítést a többi intézmény is elfogadja.
A szegedi Tanárképző Központ az elmúlt években interaktívabb, érdekesebb módját választotta az alkalmas-
sági felmérésnek, így kreatív módszerek segítségével mérik, ki az igazán rátermett a pedagógusi szakmá-
ra. A képzés gyakorlatorientáltságára a későbbiekben is nagy hangsúlyt fektetnek: a tanárszakos hallgatók 
iskolai gyakorlatukat magasan képzett és tapasztalt vezetőtanárok irányítása mellett, a szaktárgy mód-
szertanos oktatójának bevonásával végzik. Ez lehetővé teszi, hogy a tanítási gyakorlat során felmerülő kér-
désekre a későbbi munkájuk során is hasznosítható választ, igazi útmutatást kapjanak.

FELVÉTELI INFoRMáCIóK:
SZTE Tanárképző Központ 
• 62/544-014 • tkk@rekt.szte.hu 
Szeged, dugonics tér 13.

www.u-szeged.hu/tanarkepzes

figyelem!
A Szegedi Tudományegyetem tanárszakjai iránt érdeklődők 
a www.felvi.hu oldalon, az SZTE TKK oldalánál talál-
nak információt a szakokról. A felvételi eljárásban a 
jelentkezőknek az SZTE Tanárképző Központ (SZTE TKK) 
neve alatt meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni.

a tanárképzésben résztvevő karok az Szte-n: 
•  Bölcsészettudományi Kar
•  Juhász Gyula PedaGóGusKéPző Kar

•  természettudományi és informatiKai Kar
•  zeneművészeti Kar
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koleSz vagy inkább albérlet? 

a máSodik otthon Szegeden
SzéleSkörű albérletkínálat, kedvező árú 
Szobák, SzínvonalaS, ugyanakkor megfizet-
hető kollégiumok – ilyen SzálláSlehetőSé-
gek várnak rád, ha az Szte-t válaSztod. 

karközi kollégiumok
Az SZTE öt karközi kollégiumában a legkülönbözőbb tu-
dományterületek és szakok hallgatói között születhetnek 
ismeretségek, egész életre szóló barátságok, vagy épp sze-
relmek. Az egyetem legnagyobb szálláshelyének számító 
Károlyi Mihály Kollégium lakójaként Te is részese lehetsz a 
kollégium legnagyobb éves programjának, a híres Kollégiu-
mi Pajkosságoknak. A felújított Öthalmi diáklakásokban a 
jól felszerelt apartmanok mellett a kulturális és társasági 
életet olyan egyedi programok hangolják fel, mint a Mister 
és Miss Öthalom választás. Újszeged parkos környezeté-
ben nyújt ideális otthont a csendet szerető, tanulni vágyó 
fiataloknak a Herman Ottó Kollégium. Szintén a város zöld-
övezetében található a Móra Ferenc Szakkollégium. von-
zereje az egyetemi oktatást kiegészítő kurzusok mellett a 
bőséges szakmai, kulturális és sportrendezvényekben rej-
lik. Szellemi közösséget is jelent az Eötvös lóránd Kollégi-
um, mely tudományos műhelyekkel, előadásokkal és saját 
könyvtárral várja a tehetséges egyetemistákat. 

kari kollégiumok
Az SZTE hat kari kollégiumának előnye a közös kar, az eb-
ből adódó közös jegyzetek és tanulás, és persze a felsőbb 
éves egyetemisták tanácsai, mellyel az elsőéveseket segít-
hetik. Elsősorban orvostanhallgatókat vesz fel az általános 
Orvostudományi Kar id. Jancsó Miklós Kollégiuma és a közel 
250 férőhelyes Apáthy István Kollégium, mely 30 szakkol-
légiumi helyet is biztosít az orvostudomány világában el-
mélyülő hallgatóknak. Az Egészségtudományi és Szociális 
Kar újszegedi Madzsar József Kollégiumában kétágyas szo-
bák, jól felszerelt főzőkonyha és zuhanyzóhelyiség, bicikli-
tároló és számítógépterem is várja az egyetemistákat, míg 
a belvárosbeli Béke Utcai Kollégium szobái két- három és 
négyágyasak, szintenként közös főzőkonyhával. A Gyógy-
szerésztudományi Kar Semmelweis Ignác Kollégiuma mind-
össze 3 perc sétára van a kar központi épületétől. A kolesz 
földszintjén egyetemi menza üzemel, az alagsorban fitness 
terem és Tv szoba ad helyet a sportolási és szórakozási 
lehetőségeknek. A belvárosban található Juhász Gyula Pe-

dagógusképző Kar Teleki Blanka Kollégiuma területén társalgó, ping-pong asztal, konditerem, futball- és ko-
sárlabda pálya ad helyet a közösségi és sportprogramoknak. A szálláson három akadálymentesített szoba 
is várja a mozgáskorlátozott hallgatókat. Tömegközlekedéssel gyorsan elérhető a Mérnöki Kar Kollégiuma, 
mely jól felszerelt szobákkal, egy közel kéthektáros füves parkosított területtel és sportpályákkal várja a jö-
vő mérnökeit. Hódmezővásárhelyen, a Mezőgazdasági Kar négyemeletes kollégiumában több ágyas szobák, 
közös fürdők és elektromos főzőlappal ellátott konyha áll a hallgatók rendelkezésére.

kollégiumi díJak

A kollégiumi térítési díjak mind a karközi, mind 
a kari kollégiumokban az államilag támogatott 
hallgatók esetében 10 ezer forint körüli, a költ-
ségtérítéses diákok esetében 10-16 ezer forint 
közötti. Ez igen kedvező a fővárosi kollégiu-
mokhoz képest, ahol akár 25 ezer forintot is fi-
zethet egy költségtérítéses egyetemista.

az öSSzeS kollégiumi férőhely:

≈3900
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etSzk MADZSAR JóZSEF  
KoLLÉGIUM  135	
etSzk BÉKE UTCAI KoLLÉGIUM  138	
gytk SEMMELwEIS IGNáC  
KoLLÉGIUM  204	
áok ID. JANCSó MIKLóS  
KoLLÉGIUM  233	
áok APáTHY ISTVáN 
KoLLÉGIUM  234	
mk KoLLÉGIUM  260	
mgk KoLLÉGIUM  306	
Jgypk TELEKI BLANKA 
KoLLÉGIUM  410	

kari kollégiumok

karközi kollégiumok

EÖTVÖS LoRáND 
SZAKKoLLÉGIUM  76 

KáRoLYI MIHáLY  
KoLLÉGIUM  822 
MóRA FERENC 
SZAKKoLLÉGIUM  300 

HERMAN oTTó KoLLÉGIUM

a épület: 

b épület: 

 270
 52 

ÖTHALMI  
DIáKLAKáSoK

VENDÉGHáZ

 419
 78 

ALBÉRLETEK A FŐVáRoSI áR FELÉÉRT

Szegeden akkor is megtalálod a szá-
modra legmegfelelőbb szálláshelyet, ha 
inkább albérletet választanál. A kiadó 
szobák választéka rendkívül nagy, a vá-
ros gyakorlatilag bármely részében ta-
lálható megfelelő albérlet. Érdemes az 
online egyetemi albérletkeresőn bön-
gészni, az egyetemi albérletközvetítő 
Facebook oldalát felkeresni, vagy a Dé-
li Apró hirdetőújságból tájékozódni. Ki-
adó szobákat már 20 ezer forint+rezsi 
áron találhatsz, míg a 1,5 – 2 szobás al-
bérletek 45 ezer forintnál kezdődnek. Ez 
a budapesti albérlet árakkal összehason-
lítva – ahol egy 1,5 szobás lakásért 100 
ezer forintot is elkérnek – szuper ajánlat, 
hisz Szegeden kevesebb, mint a feléért 
találhatunk szállást.
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JózSef attila tanulmányi éS információS központ (TIK) 

ahol az egyetem Szíve dobog
a JózSef attila tanulmányi éS információS központ – köziSmert nevén tik – a Sze-
gedi egyetemi élet középpontJa, mely egySzerre működik oktatáSi, tanuláSi, Szol-
gáltatáSi éS konferenciatérként.

a központ tágas terei egyszerre több mint 1000 
tanulni vágyó diákot tudnak befogadni, így ez 

hazánk legnagyobb hallgatói tanulótere. A négy foci-
pálya nagyságú komplexumban működik a konferen-
ciáknak helyet adó Kongresszusi Központ. A TIK-ben 
üzemel a Hallgatói Szolgáltató Iroda, a kedvezmé-
nyes egyetemi fénymásoló szalon, a jegyzetbolt, az 
ajándékbolt és az egyetemisták közkedvelt kávé-
zója, a TIK Café. A TIK az egyik olyan egyetemi épü-
let az országban, ahol a legtöbb Nobel-díjas tudós 
megfordult: az intézményben megrendezett 2012-
es Szent-Györgyi Albert konferencián ugyanis 9 No-
bel-díjas tudós vett részt.

a „zöld” központ
A Központ „zöld akciói”, környezetkímélő beruházásai 
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az SZTE Ma-
gyarországon a legzöldebb felsőoktatási intézmény. 
Tavasztól őszig a meleg vizet az épület tetején elhe-
lyezett napkollektorok révén biztosítják, további 206 
napelem segítségével pedig jelentősen csökkentik a 
központ villamosenergia igényét. Egy újabb beruhá-

zás eredményeként a Központ környezetbarát mó-
don tudja a szennyvízben lévő energiát felhasználni 
az épület hűtésére és fűtésére. évente több rendez-
vényt szerveznek annak érdekében, hogy formálják 
az egyetemi polgárok szemléletmódját, ilyenek pél-
dául a Föld Órája vagy a Zöld Kommandó mozgalom.

az egyetemi bibliotéka- a te könyvtárad!
A TIK-ben kapott helyett hazánk egyik legmodernebb 
egyetemi bibliotékája, mely a szeretlekmagyarorszag.
hu világ 20 legszebb könyvtárát rangsoroló listá-
ján a kiemelkedő 7. helyen áll. Az SZTE Klebelsberg 
Könyvtár számítógépes kabinetjében 260 modern, 
extra gyors internet eléréssel rendelkező gépet hasz-
nálhatnak a látogatók. A diákok eligazodását könnyí-
ti, hogy a különböző tudományterületekhez tartozó 
köteteket szintenként osztották el. A négy szabad-
polcos olvasóteremben mintegy 350 ezer kötet ka-
pott helyet. Emellett közel 2 millió dokumentumot 
tárolnak hagyományos és tömörraktárban.
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tik: ahol a legtöbb  
nobel-díjas  
tudós megfordul.
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állam- éS Jogtudományi kar (ÁJTK)
az ÁJTK induló képzései a 2017/2018-as tanévben: 
osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási 
Ba (6 félév) • nemzetközi tanulmányok Ba (6 félév) • Politológia 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 sz-
akképzés| Szakirányú továbbképzések Jogász végzettségűeknek: Családjogi szakjogász • adatvédel-
mi szakjogász • Ingatlanforgalmi 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 szak-
jogász • nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász • Általános és igazságü-
gyi mediátor (közvetítő) • Hr Szakjogász szakirányú továbbképzési szak • Szakirányú továbbképzés 
nem jogász végzettségűeknek:  • adatvédelmi szaktanácsadó • Jogi szakokleveles orvos és egész-
ségügyi szakember • Jogi szakokleveles gazdasági szakember • Jogi szakokleveles környezetvédelmi 
szakember • Jogi szakokleveles pedagógus • 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

www.juris.u-szeged.hu
11

általánoS orvoStudományi kar (ÁOK)
az ÁOK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Nappali tagozaton: általános orvos szak (12 félév, egységes, osztatlan képzés keretében magyar, 
angol és német nyelven) Szakirányú továbbképzések: angol egészségtudományi szakfordító-tol-
mács • angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor.

www.med.u-szeged.hu12

17

gyógySzeréSztudományi kar (gyTK)
a gyTK induló képzései a 2017/2018-es tanévben:
Gyógyszerész osztatlan szak: államilag finanszírozott és költségtérítéses, 10 félév, nap-
pali, végzéskor doktori fokozat elnyerése (d.Pharm.) Gyakorló gyógyszertári asszisztens: 
OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses, érettségizettek részére. 
Gyógyszertári asszisztens: OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses, 
gyakorló gyógyszertári asszisztensek részére (szakképesítés-ráépülés). Gyógyszerkiadó 
szakasszisztens: OKJ-s, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, költségtérítéses, gyógyszer-
tári asszisztensek részére.

 www.pharm.u-szeged.hu

fogorvoStudományi kar (FOK)
a FOK induló képzése a 2017/18-as tanévben:
Nappali: Fogorvos osztatlan mesterképzési szak (10 félév – magyar és angol nyelven

www.stoma.u-szeged.hu15
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egéSzSégtudományi 
éS SzociáliS képzéSi kar (ETSZK)
az ETSZK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzési szakok (BA, BSc): Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló illetve gyógytornász sza-
kirány, 8 félév) • Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (dentálhigiénikus illetve védőnő 
szakirány, 8 félév) • Szociális munka alapszak (6+1 félév) Mesterképzés (MA): Ápolás mesterkép-
zési szak • Fizioterápia mesterképzési szak • Szociálpolitika mesterképzési szak (keresztféléves 
felvételi eljárásban) Felsőoktatási szakképzés Szociális és ifjúsági munka – szociális munka 
szakirány felsőoktatási szakképzés

www.etszk.u-szeged.hu
14

bölcSéSzettudományi kar (BTK)
a BTK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzési szakok: 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 • 
romanisztika (francia) • romanisztika (olasz) • romanisztika (spanyol) • szabad bölcsészet • szlav-
isztika (bolgár) • szlavisztika (cseh) • szlavisztika (orosz) • szlavisztika (szerb) • szlavisztika (ukrán) • 
szociológia • történelem Mesterképzési szakok: altajisztika • amerikanisztika • anglisztika • elméleti 
nyelvészet • etika • 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 • vallástudomány 
(angol nyelvű) Társadalomtudományi mesterszakok: informatikus könyvtáros • kommunikáció- és 
médiatudomány • szociológia osztatlan tanárképzés: angol nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és 
etikatanár, • angol nyelv és kultúra tanára – francia nyelv és kultúra tanára, • angol nyelv és kultúra 
tanára – latin 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, • magyar-
tanár- média-, mozgókép és kommunikációtanár • magyartanár – német nyelv és kultúra tanára • 
magyartanár – olasz nyelv és kultúra tanára • magyartanár – orosz nyelv és kultúra tanára • magyar-
tanár – spanyol nyelv és kultúra tanára • magyartanár – szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra 
tanára • magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • német nyelv és kultúra 
tanára – olasz nyelv és kultúra tanára • 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 állampol-
gári 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.hu13
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JuháSz gyula pedagóguSképző kar (JgyPK)
a JgyPK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett szakok: Ének-zene • germanisztika (német 
nemzetiségi) • gyógypedagógia • Képi ábrázolás • műszaki szakoktató • Óvodapedagógus • re-
kreációszervezés és egészségfejlesztés • romanisztika (román nemzetiségi) • Szlavisztika (szlovák 
nemzetiségi) • Szociálpedagógia • Tanító • Tanító [nemzetiségi tanító (román) • Tanító [nemzetiségi 
tanító (szlovák) • Tanító [nemzetiségi tanító (német) • Társadalmi tanulmányok • Testnevelő-edző. 
Felsőoktatási szakképzésben meghirdetett szakok: gazdaságinformatikus • Kommunikáció és média 
(kommunikátor) • Kommunikáció és média (moderátor) • Környezetgazdálkodási agrármérnök (hul-
ladékgazdálkodási) • mérnökinformatikus (hálózati informatikus) • mérnökinformatikus (rendszergazda) 
• Programtervező informatikus (fejlesztő) • Programtervező informatikus (multimédia) • Szociális 
és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) • Televíziós műsorkészítő. osztatlan tanárképzés: Információk a 
nappali tagozaton induló osztatlan kétszakos tanárképzésről az SZTE Tanárképző Központ oldalán 
Szakirányú továbbképzésben meghirdetett szakok: andragógus pedagógus • Egészségfejlesztő 
kisebbségkoordinátor • Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
• Egészségfejlesztő mentálhigiéné • Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő • gyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő • gyakorlatvezető 
mentortanár • gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő  • gyakorlatvezető, 
mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben Szakterületen pedagógus-
szakvizsgára felkészítő  • Iskolai sportkör tartására képzett szakember  • Kollégiumi nevelő  • Kö-
zoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga  • minőségfejlesztő pedagógus  • multikulturális nevelés 
pedagógusa  • nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő  • Stíl-
uskommunikátor  • Szaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi nyelven  • Tanulási és pályatanácsadási 
pedagógus  • Testnevelő instruktor 

www.jgypk.u-szeged.hu20

mezőgazdaSági kar (mgK)
az mgK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzési szakok: Nappali és levelező tagozat: • mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc) 
magyar és angol nyelven (képzés specializációi: agrárökonómiai és logisztikai, állattenyésztési, ker-
tészeti, mezőgazdasági környezetvédelmi, növénytermesztési) • vadgazda mérnöki alapképzési szak 
(BSc). Felsőoktatási szakképzések: Nappali és levelező tagozat: • mezőgazdasági felsőoktatási szak-
képzés • ménesgazda felsőoktatási szakképzés

www.mgk.u-szeged.hu21

gazdaSágtudományi kar (gTK)
a gTK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Alapképzésben meghirdetett szakok (nappali tagozaton): gazdálkodási és menedzsment (távoktatás-
ban is) • kereskedelem és marketing • pénzügy és számvitel Mesterképzésben meghirdetett szakok 
(nappal és levelező tagozaton): marketing • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) 
• pénzügy • vállalkozásfejlesztés Felsőoktatási szakképzés (nappali tagozat): gazdálkodási és 
menedzsment • kereskedelem és marketing (logisztika szakirány) • kereskedelem és marketing (mar-
ketingkommunikáció szakirány) • pénzügyi és számviteli (pénzintézeti szakirány) • pénzügyi és szám-
viteli (vállalkozói szakirány) Szakirányú továbbképzések (levelező tagozat): gyógyszerész-közgazdász 
szakirányú továbbképzés • jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés • mérnök-közgazdász 
szakirányú továbbképzés (BSc alapdiplomára) • mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés (mSc 
alapdiplomára) • orvos-közgazdász szakirányú továbbképzés Doktori Iskola nappali tagozat.

www.eco.u-szeged.hu16
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mérnöki kar (mK)
az mK induló képzései a 2017/2018-es tanévben, nappali és levelező tagozaton:
Alapképzési szakok (BSc): Élelmiszermérnök szak • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 
szak • vidékfejlesztési agrármérnök szak • műszaki menedzser szak • gépészmérnök szak • me-
chatronikai mérnök szak. Mesterképzési szakok (MSc): Okleveles élelmiszermérnök szak • vidékfe-
jlesztési agrármérnök szak • Okleveles műszaki menedzser szak • Élelmiszerbiztonsági és –minőségi 
mérnök szak.

www.mk.u-szeged.hu

terméSzettudományi éS informatikai kar (TTIK)
a TTIK induló képzései a 2017/2018-as 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 • mérnökinfor-
matikus • molekuláris bionika* • Programtervező informatikus. 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. Mesterszakok (MSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informati-
kai és műszaki képzési terület): alkalmazott matematikus* • Biológus* • Csillagász* • Fizikus* • 
Földtudomány* • gazdaságinformatikus* • geográfus* • Info-bionika mérnöki* • Környezetmérnök • 
Környezettudomány • matematikus* • mérnökinformatikus • Programtervező informatikus 
• vegyész*.
a *-gal megjelölt képzések csak nappali tagozaton indulnak.

www.sci.u-szeged.hu
23

tanárképző központ (TKK)
az SZTE TKK induló képzési a 2017/2018-as tanévben:
angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan) • angol nyelv és kultúra tanára; ének-
zene tanár • angol nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár • angol nyelv és kultúra tanára; 
földrajztanár • angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra 
tanára; könyvtárostanár • angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és 
kultúra tanára; magyartanár • angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár • 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; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 
• angol nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára • angol nyelv 
és kultúra tanára; testnevelő tanár • 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; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára • angol nyelv és kultúra tanára; 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • biológiatanár (egészségtan); földrajztanár • bi-
ológiatanár (egészségtan); kémiatanár • biológiatanár (egészségtan); matematikatanár • biológiatanár 
(egészségtan); orosz nyelv és kultúra tanára • biológiatanár (egészségtan); rajz- és vizuáliskultúra-
tanár • biológiatanár (egészségtan); természetismeret-környezettan tanár • biológiatanár (egészség-
tan);  testnevelő tanár • ének-zene tanár; hittanár-nevelőtanár • ének-zene tanár; könyvtárostanár • 
ének-zene tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár  ➔25
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➔ fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); kémiatanár • fizikatanár (természettudományos 
gyakorlatok); matematikatanár • földrajztanár; kémiatanár • földrajztanár; matematikatanár • földrajz-
tanár; latin nyelv és kultúra tanára • földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 
• földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára • földrajztanár; román és nemzetiségi román nyelv és 
kultúra tanára • földrajztanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára • földrajztanár; 
természetismeret-környezettan tanár • földrajztanár; testnevelő tanár • földrajztanár; történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára • informatikatanár; könyvtárostanár • informatikatanár; matemati-
katanár • informatikatanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár • kémiatanár; matematikatanár • 
kémiatanár; természetismeret-környezettan tanár • magyartanár; ének-zene tanár • magyartanár; 
erkölcstan- és etikatanár • magyartanár; francia nyelv és kultúra tanára • magyartanár; latin nyelv 
és kultúra tanára • magyartanár; könyvtárostanár • magyartanár; média-, mozgókép és kommu-
nikációtanár • magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára • magyartanár; 
német nyelv és kultúra tanára • magyartanár; olasz nyelv és kultúra tanára • magyartanár; orosz nyelv 
és kultúra tanára • magyartanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár • magyartanár; román és nemzetiségi 
román nyelv és kultúra tanára • magyartanár; spanyol nyelv és kultúra tanára • magyartanár; szerb 
és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára • magyartanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv 
és kultúra tanára • magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • matemati-
katanár; orosz nyelv és kultúra tanára • matematikatanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár • 
matematikatanár; természetismeret-környezettan tanár • média-, mozgókép és kommunikációtanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-tanár • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár 
• német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár • német és nemzetiségi 
német nyelv és kultúra tanára; rajz- és vizuáliskultúra-tanár • német és nemzetiségi német nyelv és 
kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 
tanára; testnevelő tanár • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára;  történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára • német nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár • 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; olasz nyelv és kultúra tanára • 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; törté-
nelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • testnevelő tanár; ének-zene tanár • testnevelő tanár; 
hittanár-nevelőtanár • testnevelő tanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár • testnevelő tanár; 
természetismeret-környezettan tanár • 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 ál-
lampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára; orosz nyelv és kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; román és nemzetiségi román 
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 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és 
kultúra tanára • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára;  természetismeret-környezettan 
tanár • zenetanár [csembalótanár] • zenetanár [fagott-tanár] • zenetanár [furulyatanár] • zenetanár 
[fuvolatanár] • zenetanár [gitártanár] • zenetanár [gordonkatanár] • zenetanár [gordontanár] • zene-
tanár [hárfatanár] • zenetanár [harsonatanár] • zenetanár [hegedűtanár] • zenetanár [klarinéttanár] 
• zenetanár [kürttanár] • zenetanár [magánénektanár] • zenetanár [mélyhegedűtanár] • zenetanár 
[oboatanár] • zenetanár [orgonatanár] • zenetanár [trombitatanár] • zenetanár [tubatanár] • zenetanár 
[ütőhangszertanár] • zenetanár [zongoratanár]

www.u-szeged.hu/tanarkepzes

impreSSzum: A Szegedi Tudományegyetem felvételi tájékoztató kiadványa a 2017/2018-as tanév-
re. • A karoknál közölt szakkínálat változhat, a végleges adatok a decemberben megjelenő Felvételi Tá-
jékoztatóban, a www.felvi.hu-n és az egyetem honlapján (www.u-szeged.hu/felveteli), valamint a 
felvételi Facebook-oldalán (www.facebook.com/SZTE.felveteli) olvashatók. • Készítette: SZTE Közkap-

csolati Igazgatóság. • Felelős kiadó: Szabó Gábor rektor • Nyomda: Pátria Nyomda Zrt., Budapest • Grafikai tervezés: Meisner 
Miklós
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zeneművéSzeti kar (ZmK)
a ZmK induló képzései a 2017/2018-as tanévben:
Zenetanár osztatlan képzési szak: zongoratanár szakirány • orgonatanár szakirány • csem-
balótanár szakirány • hárfatanár szakirány • hegedűtanár szakirány • mélyhegedűtanár szakirány 
• gordonkatanár szakirány • gordontanár szakirány • gitártanár szakirány • fuvolatanár szakirány 
• oboatanár szakirány • klarinéttanár szakirány • fagott-tanár szakirány • furulyatanár szakirány 
• kürttanár szakirány • trombitatanár szakirány • harsonatanár szakirány • tubatanár szakirány • 
ütőhangszer szakirány • magánénektanár szakirány Előadó-művészet alapképzési szak: klasszi-
kus zongora szakirány • klasszikus orgona szakirány • klasszikus csembaló szakirány • klasszikus 
hárfa szakirány • klasszikus hegedű szakirány • klasszikus mélyhegedű szakirány • klasszikus 
gordonka szakirány • klasszikus gordon szakirány • klasszikus gitár szakirány • klasszikus fuvola 
szakirány • klasszikus oboa szakirány • klasszikus klarinét szakirány • klasszikus fagott szakirány • 
klasszikus furulya szakirány • klasszikus kürt szakirány • klasszikus trombita szakirány • klasszi-
kus harsona szakirány • klasszikus tuba szakirány • klasszikus ütőhangszer szakirány • klasszikus 
ének szakirány Klasszikus hangszerművész mesterképzési szak: zongora szakirány • hegedű 
szakirány • gordonka szakirány • gitár szakirány • harsona szakirány Klasszikus énekművész 
mesterképzési szak: operaének szakirány • oratórium- és dalének szakirány Karmester 
mesterképzési szak: fúvószenekari karnagy szakirány Zeneművésztanár mesterképzési szak: 
zongoraművész-tanár szakirány • hegedűművész-tanár szakirány • gitárművész-tanár szakirány 
• gordonkaművész-tanár szakirány • harsonaművész-tanár szakirány • énekművész-tanár sza-
kirány Szakirányú továbbképzési szakok: Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus zongora 
előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus orgona előadóművész 
szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus hegedű előadóművész szakirány • 
Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus gitár előadóművész szakirány • Előadó-művészet 
alapképzési szak – klasszikus furulya előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési 
szak – klasszikus gordon előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszi-
kus harsona előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus trombita 
előadóművész szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus kürt előadóművész 
szakirány • Előadó-művészet alapképzési szak – klasszikus tuba előadóművész szakirány 

www.music.u-szeged.hu

www.facebook.com/univszeged/

www.facebook.com/SZTE.felveteli

www.instagram.com/uniszeged/

köveSS 
minket!



nyíLt nap

nyíLt nap 
&SzüLői 
érteKezLet

József AttilA tAnulmányi  és információs központ • Szeged, Ady tér 10.

szegedi tudományegyetem 
központi épülete 
• Szeged, dugonicS tér 13.

2016.12.01. csütörtök 8.30–15.00

2017.02.04.
szombat 9.00–14.00

bemutatKoziK:
állam- és Jogtudományi kar • általános orvostudományi kar • 
Bölcsészettudományi kar • egészségtudományi és szociális kép-
zési kar • fogorvostudományi kar • gazdaságtudományi kar • 
gyógyszerésztudományi kar • Juhász gyula pedagógusképző kar 
• mezőgazdasági kar • mérnöki kar • természettudományi és in-
formatikai kar • zeneművészeti 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!


