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Diplomaosztót tartottak a német jogi képzésen
2014. szeptember 08.

Összesen húsz, sikeresen végzett hallgatót köszöntöttek 2014. szeptember 6-án.

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  

A német jogi képzést és német jogi szakfordítói
szakjogász/szaktanácsadó képzést sikeresen befejező
hallgatókat köszöntötték az SZTE Állam- és
Jogtudományi Karán. Az ünnepélyes diplomaátadón
posztgraduális képzésének végeztével 14 német jogi
szakfordító kapta kézhez diplomáját, és 6 német jogi
szakértő zárta graduális képzését az SZTE ÁJTK és
partnere, a Potsdami Egyetem jogi kara által kiállított
bizonyítvánnyal. A rendezvényt Badó Attila, az
Összehasonlító Jogi Intézet vezetője nyitotta meg. A
Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Kar nevében Hajdú József dékán köszöntötte
végzetteket, aki kiemelte, hogy a megszerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal tarsolyukban jó eséllyel indulnak
majd a munkaerőpiacon. A Potsdami Egyetem jogi kara képviseletében Tobias Lettl dékán és Detlev W.
Belling képzési koordinátor (utóbbi az SZTE doctor honoris causa cím birtokosa) mondott beszédet. Tobias
Lettl, a németországi fakultás nemrégiben kinevezett vezetője a két intézmény hosszú távú, stabil
együttműködését méltatta, és elismeréssel szólt a kiválóan koordinált közös képzési programokról.
Ugyancsak a kooperáció jelentőségét vázolta beszédében Hodosi-Márton Krisztina, a magyarországi német
nagykövetség tudományos referense.
 
A két egyetem jogi kara több mint egy évtizede működik együtt a szegedi jogi oktatás terén, ennek
keretében immár közel 300 jogász sajátíthatott el jogi és szaknyelvi ismereteket, és számos hallgató
folytathatott az együttműködés alapján tanulmányokat Németországban. 2010-ben indult a „Deutsche
Rechtschule” első ízben DAAD-támogatással. Új képzési, kimeneti lehetőséget jelent a szakfordítói diploma
Zwischenprüfungként, vagyis német jogi végzettségként való elismertetése. Továbbra is rövidített LL.M
lehetőséget biztosít Potsdam a végzett hallgatók számára, amire ősztől 3 szegedi hallgató vállalkozik.
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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.
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február 9. 11:00 - 14:00

február 13. 17:00 - 18:30
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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)

Szabadegyetem - Szeged: Közelebb egymáshoz,
közelebb önmagunkhoz! – Tévhitek a
párkapcsolatokról (/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11229)

AudMax Esték: Előjön-e a medve – az irodalomban
(/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11228)
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