2018. 03. 23.

Az ország második legjobb egyeteme a szegedi | Szeged hírei | Szeged - delmagyar.hu
hirdetés

2018. 03. 23. péntek - Emőke

-4°C | 4°C
Még több cikk.

HÍREK

GALÉRIA

SZEGED

SPORT

Nádai Anikó: a
lelkesedésem és a
kíváncsiságom
töretlen…

CÍMOLDAL

GAZDASÁG

SZÓRAKOZÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MAKÓ

24 ÓRA
SZÓRAKOZÁS
Mi folyik Makkoserdő
soron? Egy
mellbevágóan szép
lakás,…

PROGRAMOK
SZENTES

ÁLLÁS

INGATLAN

APRÓ

CSONGRÁD

ARCHÍV

TUDÓSÍTÓ

SPORT
PROGRAMOK
ÁLLÁS
INGATLAN
Kóstolót kaptak a
Dánia kőkemény:
Hatalmas
munkaerőpiacból
felszámolják a
vízfoltok a földeken - a
Gábor Dénes…
migránsgettókat és
mélyebb területek
nemet…
több…

SZEGED HÍREI > AZ ORSZÁG MÁSODIK LEGJOBB EGYETEME A SZEGEDI

Az ország második legjobb egyeteme a
szegedi

Az SZTE Bölcsészettudományi Karát az ország negyedik legjobbjának értékelték. Fotó: Karnok Csaba

TIMÁR KRISZTA

2016.11.23. 17:17

Ajánlom 1,3 ezer

DÉLMAGYARORSZÁG

Az ELTE után az ország második legjobb egyeteme a
Szegedi Tudományegyetem a HVG rangsora alapján. A tíz
legjobb kar között két szegedi szerepel: a bölcsészkar a
negyedik, az orvoskar a tizedik helyet szerezte meg.
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Idén is elkészítette a HVG a felsőoktatási
intézmények rangsorát. A tavalyi évhez
képest a Szegedi Tudományegyetem két
helyet javított: negyedikről a második
helyre jött fel az országos, összesített
ranglistán. Így most már csak az Eötvös
Loránd Tudományegyetem előzi meg a
szegedi egyetemet.
A hallgatók kiválósága alapján az SZTE az
5., az oktatók kiválósága alapján pedig a 8.
legjobb felsőoktatási képzőhely.
Az SZTE karai közül a bölcsészettudományi
szerepelt a legjobban: a karok rangsorában
az ország negyedik legjobbjának értékelték
úgy, hogy az első három kart megosztott
első helyen jegyezték. Ezt az eredményt a
szegedi BTK elsősorban tanárainak
köszönheti, az oktatói rangsorban ugyanis
az ország összes karából egyedül a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kara előzi
meg.
– Nem számítottam erre az eredményre. Először meglepődtem, aztán
büszkeséget éreztem – reagált Szajbély Mihály, a bölcsészkar dékánja. Mint
mondta, a siker mögött valószínűleg az áll, hogy ezen a karon a tudományos
pályára lépett szakembereket könnyebb megtartani, mint máshol, hiszen
ebben a szakmában ez vonzóbb perspektíva, mint elmenni más területre. – A
kar átlátható módon működik, kiszámítható az előrelépés, és Budapesten sem
találni jobb körülményeket – összegezte Szajbély Mihály, hogyan tudják
megtartani a kiváló oktatókat.
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Hallgatói kiválóságban az SZTE karai közül az Általános Orvostudományi Kar a
legjobb, amely országosan is a tizedik helyet szerezte meg ebben a
kategóriában. Az orvoskarok között azonban négyből csak a harmadik helyre
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sorolták a szegedit: a Semmelweis és a debreceni egyetem is jobb helyezést
ért el.

Csongrád megyei állások
AWI hegesztő

– A budapesti képzőhellyel lehetetlen felvenni a versenyt, hiszen a kiváló
diákok első körben általában oda akarnak menni. A debreceni és a szegedi
orvoskar között azonban annyira minimális a különbség, hogy szinte csak azon
múlik, éppen milyen pillanatban vizsgálták a két képzőhelyet – reagált az
eredményre Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Karának dékánja.
Hozzátette: a főváros után Szegedre kellett a legtöbb pont a képzésre való
bejutáshoz, ez szintén fontos mérőszám lehet. Az országos listáról pedig
általánosságban annyit mondott: az orvosképző helyeket az egészségügyi
integráció agyonvágta, hiszen a megnövekedett dolgozói létszám mellett
lecsökkent a tudományosan minősítettek aránya. Ez szintén látszik a
rangsorokban.
A tehetséges diákok vidéki hiánya egyébként nem csak az orvoskarokon, a
teljes felsőoktatásban látszik. Bár az SZTE az ország második legjobb
egyeteme, a legjobb hallgatók mégsem ide jönnek, inkább a fővárosba
mennek tanulni. A felvételi pontszámok alapján a legfelső 10 százalékba
tartozó atalok döntő többsége a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi
karát választja. Az elit diákok továbbtanulása alapján összeállított rangsorban
az első 11 kar mindegyike fővárosi felsőoktatási intézmény, az SZTE általános
orvostudományi kara ezen a listán a 14.
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A Víz Világnapja

Hogyan készült a rangsor?
A rangsor készítői számos szempontot vettek gyelembe. A hallgatók
számát, a tudományos fokozatot szerzett oktatók számát és arányát, a
tudományos fokozattal bíró oktatókra jutó hallgatók számát és az MTAcímeket szerzett oktatók arányát éppúgy számításba vették, mint az első
helyes jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a nyelvvizsgával
felvettek arányát, illetve a középiskolai versenyen helyezettek számát.
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Címkefelhő
Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
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