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MIR belső auditor képzést hirdet a Mérnöki Kar
2016. április 01.

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer (MIR)
működtetésének, felülvizsgálatának és fejlesztésének módszereit. A kétnapos képzésre 2016. április 8-ig várják a jelentkezőket.
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A tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező vagy a rendszer kiépítését tervező vállalatoknál jelentős feladat hárul a belső
auditorokra (képességeikre, ismereteikre és látásmódjukra) a rendszerépítésről, annak működtetésén keresztül egészen a fejlesztési
folyamatok meghatározásáig. Az SZTE Mérnöki Kar képzését elvégző hallgatók képessé válnak a minőségirányítási rendszer belső
auditjainak tervezésére, előkészítésére, lefolytatására és dokumentálására.
A képzést elsősorban az SZTE azon hallgatóinak ajánlják, akik érdeklődnek a vállalatirányítási rendszerek iránt, és olyan területen kívánnak a
jövőben elhelyezkedni, ahol sikeres munkavállalásukat, karrierlehetőségeiket elősegítheti a belső auditori végzettség.
Sikeres vizsga esetén a hallgatók igazolást kapnak a képzés elvégzéséről.
A jelentkezés előfeltétele: hallgatói jogviszony a Szegedi Tudományegyetemen.
A képzés költsége: 20.000, Ft + ÁFA/fő (azaz bruttó: 25.400, - Ft/fő)
A jelentkezés és be zetés határideje: 2016. április 18. (péntek)
A kétnapos képzés tervezett időpontjai: 2016. április 22. (péntek) és április 29. (péntek).
A jelentkezési lap (/sztehirek/2016-aprilis/jelentkezesi-lap-2016) és a részletes pályázati felhívás (/sztehirek/2016-aprilis/mir-2016-aprilis-1)
itt elérhető.
A képzésről további információ itt. Érdekelődni lehet a lehotai@mk.u-szeged.hu (mailto:lehotai@mk.u-szeged.hu) e-mail címen vagy a 546031-es telefonszámon Lehotainé Szabó Andreánál.
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Szegedi kutató Stephen Hawking munkájáról (/sztehirek/2018-aprilis/szegedi-kutatostephen?objectParentFolderId=19413)
2018. április 04.

Gergely Árpád László, az SZTE TTIK Fizikai Intézetének egyetemi tanára kétszer is találkozott Stephen
Hawkinggal, akinek a munkásságáról összefoglaló cikket írt egy csillagászati lapban. A közelmúltban elhunyt
világhírű brit elméleti zikus által kidolgozott feketelyuk-termodinamikát a szegedi kutató is felhasználja
vizsgálataiban.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem küldetése a tudás előállítása és átadása” (/sztetelevizio/2017/tanevnyitoszegedi?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 2017-2018as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.
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