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Felvételi 2014: újra ezüstérmes a szegedi egyetem
2014. július 03.

2014-ben is csak az ELTE-re jelentkeztek többen, mint a Szegedi Tudományegyetemre, a szegedi universitas a felvételizők körében a
legkedveltebb vidéki universitas.
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A jelentkezési statisztikák alapján elkészítette az egyetemek, illetve a karok országos rangsorát az eduline.hu.
(http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2014/7/3/legnepszerubb_karok_kapacitas_2014_2XI5T5) A 2014. szeptemberben induló képzésekre
jelentkezők listáján az ELTE vezet 22 828 fővel, a dobogó második fokára a Szegedi Tudományegyetem állhatott – egyben továbbra is a
legjobb vidéki intézményként – 14 646 fővel, megelőzve a Debreceni Egyetemet (14 534 fő).
 
Az állami ösztöndíjas helyre jelentkezők száma alapján a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, valamint Pedagógiai és Pszichológiai Kara a legnépszerűbb. Az első húszban a Szegedi
Tudományegyetem három fakultással képviselteti magát. A Természettudományi és Informatikai Kar 3436 jelentkezővel kilencedik, a
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2855 jelentkezővel tizenötödik, míg a Bölcsészettudományi Kar 2496 jelentkezővel tizenkilencedik az
országos rangsorban.
A felvi.hu adatai szerint (http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/friss_statisztikak.php?
stat=3) a Szegedi Tudományegyetem 2014. szeptemberben induló képzéseire összesen 14 660 fő jelentkezett. Első helyen 7914 fő jelölte
meg az intézményt. Állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre 13 314-en, mesterképzésekre 2619-en, nappali tagozatos alap- és osztatlan
képzésekre 9884-en jelentkeztek.
 
A felvi.hu adatai alapján (http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/friss_statisztikak.php?
stat=4) a Szegedi Tudományegyetem fakultásai, egységei közül a legtöbben a Természettudományi és Informatikai Karra jelentkeztek (3607
fő), majd a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (3006), a Bölcsészettudományi Kar (2928), az Általános Orvostudományi Kar (1690), a
Mérnöki Kar (1366), a Gazdaságtudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar (1354-1354), az Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar (953), a Tanárképző Központ (570), a Gyógyszerésztudományi Kar (485), a Fogorvostudományi Kar (382), a Mezőgazdasági Kar
(320) és a Zeneművészeti Kar (213) következik a sorban. Az államilag támogatott képzésekre történő jelentkezések tekintetében 3437 fővel
a TTIK vezeti a sort a JGYPK (2855), a BTK (2496), az ÁOK (1680), az MK (1320), a GTK (1074), az ETSZK (938), az ÁJTK (902), a TK (567), a
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GYTK (479), a FOK (374), az MGK (303) és a ZMK (202) előtt. Ami az első helyes jelentkezéseket illeti, a TTIK-n 1791 főt regisztráltak, majd
1388 fővel a JGYPK, 1377-tel a BTK, 745-tel a GTK következik. Mesterképzésekre a BTK-n pályáznak a legtöbben, 931 fő, a TTIK-n 821-en, a
JGYPK-n 407-en jelöltek meg mesterszintet.
 
Korábban írtuk:
 
Továbbra is az SZTE vidék-Magyarország legnépszerűbb egyeteme (/sztehirek/2014-aprilis/tovabbra-is-szte-videk?
folderID=23653&objectParentFolderId=19396)
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Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az
egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László
tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem küldetése a tudás előállítása és átadása” (/sztetelevizio/2017/tanevnyito-
szegedi?objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki
a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-
as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár  (/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?rss=1)

február 13. 17:00 - 18:30

február 13. 18:00 - 19:30

Nemi különbségek az agyban: okok és következmények (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11227)

Prof. dr. Balogh Elemér: "Boszorkányok pedig nincsenek!" - vagy mégis? (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11063)
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