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66 éves a legidősebb gólya az SZTE-n
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Ajánlom 63

Idén is nőtt a gólyák száma a Szegedi
Tudományegyetemen: több mint 6200 elsőéves kezdeti
meg szeptembertől a felsőfokú tanulmányait. Több
leendő gyógyszerészt, orvost, jogászt és informatikust
vettek fel a következő tanévre az előzőekhez képest, de
a tanárképzés is népszerű Szegeden.
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Úgy tűnik, bővülésről szól a következő tanév a Szegedi
Tudományegyetemen, amely a második legnépszerűbb vidéki felsőoktatási
intézmény a jelentkezések száma alapján. Államilag nanszírozott és
önköltséges képzésekre is több hallgatót vettek fel idén az előző évekhez
képest. Így összesen 6234 elsőéves kezdhet szeptembertől az SZTE-n. A helyek
bővülése leginkább az orvos- és egészségtudományi, jogi és informatikai
területen volt jellemző.
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Szolgáltatások
Nagy Botond álma valóra vált azzal, hogy bejutott jogász szakra, Keresztes Laura is
magas pontszámmal került be a gazdaságtudományi kar kereskedelem és marketing
szakára.

A munkaerőpiac igényeihez igazodva 7 új szak indul szeptembertől: először
jelentkezhettek például a hallgatók mesterszintű ápolási és zioterápiás, illetve
élelmiszermérnöki képzésekre.
Az osztatlan tanárképzések iránt 20 százalékkal nőtt az érdeklődés. A
legnépszerűbbnek az angol- és történelemtanári pálya bizonyult, ezt követte a
földrajz és a biológia. Több lett a duális, azaz az elméleti képzés mellett
gyakorlati helyet is biztosító képzés, továbbá nőtt a műszaki szakok iránti
érdeklődés. Évről évre növekszik a külföldi hallgatók száma is. Jelenleg több
mint 2500 külföldi állampolgárságú diák tanul az SZTE-n, a mostani központi
felvételi eljárásban 311 külföldi hallgató került be – az évente felvett külföldi
diákok száma a tendencia alapján akár ezerre is emelkedhet a következő
években, mondta el Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes a szerdai
sajtótájékoztatón.
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Az államilag támogatott képzésekre az első helyen jelentkezettek 75 százaléka
jutott be az SZTE-re. Köztük volt Keresztes Laura is, aki a gazdaságtudományi
karon népszerű kereskedelem és marketing szakra jelentkezett. Ő 453 ponttal
került be a magas ponthatárú képzésre. Szerinte emelt szintű érettségi és
nyelvvizsga a „titka" az állami helyre való bejutásnak.

Utazás, üdülés
Társkeresés
Még több apróhirdetés »

Nagy Botond is nagy izgalommal várakozott kedd este: a tévén, telefonon és a
laptopon is követte a ponthatárok kihirdetését. Nem kellett csalódnia: 469
pontjával bejutott a kiszemelt jogász szakra, ami elmondása szerint gyerekkori
álma volt. – Sok időt és energiát elvitt a készülés, mert az volt az első, hogy ez
sikerüljön. Úgy érzem, valóra vált az álmom, remélem, nem fogok csalódni –
mondta az egykori ságváris diák.
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Akit nem vettek fel, annak sem kell szomorkodnia: augusztus 7-éig még be
lehet adni a pótfelvételiket, és OKJ-s képzésekre is lehet jelentkezni, ami
pluszpontokat jelenthet a későbbi felvételin.

Csongrád megyei állások
Értékesítési tanácsadó, Hódmezővásárhely, Makó
Autószerelő, alkatrész értékesítő, Szeged

Legek Szegeden

Gépésztechnikus
Adminisztrátor

Az idei felvételin felvett legidősebb „gólya" 66 éves, és levelező szakon
jogásznak tanul szeptembertől. A másik rekorder az a atal, aki 472 ponttal
kezdi meg ősszel a tanulmányait kommunikáció és médiatudomány szakon. Az
ő pontszámát tükrözi a központi 455-öt 12 ponttal meghaladó, ezzel az SZTE
idei legmagasabb állami nanszírozású ponthatára. A továbbra is népszerű
szak önköltséges verziójára azonban 280 pont is elegendő volt.

Szakács, cukrász, Szeged
Rakodó-raktáros, Szeged
Csongrád megyei állások »
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