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SZTE nyílt nap: Iránytű a továbbtanuláshoz
2016. november 28.

Több ezer középiskolást vár nyílt napjára a Szegedi Tudományegyetem 2016. december 1-jén, a József Attila Tanulmányi és Információs
Központba. A továbbtanulás előtt álló atalokat képzési kiállítás, pályaorientációs teszt, az SZTE karait bemutató előadások és
könyvosztás várja.
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A Szegedi Tudományegyetem hazánk egyik meghatározó intézményeként minden évben nyílt nappal segíti a továbbtanulási döntés előtt
álló diákokat, szüleiket és tanáraikat. Az egyetem 12 kara és Tanárképző Központja több mint 380 szakon kínál lehetőséget a
továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton. 2016. december 1-jén az SZTE nyílt napján a középiskolások két helyszínen
óránként tájékoztató előadásokon ismerhetik meg az SZTE karait és képzési kínálatát. A Tanulmányi és Információs Központ átriumában
pedig a karok képviselő és az egyetem hallgatói a személyes kérdésekre válaszolva adnak útmutatást a továbbtanuláshoz.
A kari tájékoztatók időpontja:
Időpont

Kongresszusi Terem
I. emelet

8:30-9:15

Állam- és Jogtudományi Kar - ÁJTK

9:30-10:15

Bölcsészettudományi Kar - BTK
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar JGYPK
Természettudományi és Informatikai
Kar - TTIK
Gazdaságtudományi Kar - GTK
Mérnöki Kar - MK
Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar - ETSZK

10:30-11:15
11:30-12:15
12:30-13:15
13:30-14:15
14:30-15:15

Alagsor
Általános Orvostudományi Kar ÁOK
Gyógyszerésztudományi Kar - GYTK
Fogorvostudományi Kar - FOK
Mezőgazdasági Kar - MGK
Zeneművészeti Kar - ZMK

A kari előadásokra regisztrálni itt (/nyiltnap/regisztracio) lehet.
Azoknak, akik szeretnék megtudni, hogy az SZTE képzési kínálatából mely szakok illeszkednek leginkább érdeklődésükhöz, készségeikhez a
Szegedi Tudományegyetem pályaorientációs tesztje nyújt segítséget. A nyílt napon két teremben, 8 és 12 óra között tölthető ki a képzési
orientációs teszt a www.mileszekha.szte.hu (http://www.mileszekha.szte.hu/) oldalon, az SZTE Karrier Iroda munkatársai pedig személyes
tanácsadással segítik a pályaválasztókat döntésük meghozatalában.
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-november/szte-nyilt-nap-iranytu
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Az egyetem képzései mellett az SZTE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásairól és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhatnak a
továbbtanulás előtt álló atalok. Standdal várja az érdeklődőket például az SZTE Tehetségpont, az SZTE Karrier Iroda, az SZTE Alma Mater,
az Egyetemi Életvezetési és Tanácsadó Központ, az SZTE Kulturális Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az egyetemi Sportközpont
és az egyetemi kollégiumok is.
Az SZTE Tehetségpont "Add tovább és nyerj!" akciójának köszönhetően könyvosztásra is sor kerül a nyílt napon. A tehetségeket támogató
szervezet ezzel a gesztussal szeretné felhívni a leendő egyetemisták gyelmét arra, hogy ők, a következő generáció is fontosak az
egyetemnek és a hallgatóknak.
További információ: SZTE nyílt nap (/nyiltnap)
SZTEinfo
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Kövess minket!
Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Kedveled

Rajtad kívül 7 ismerősöd kedveli.

Algoritmikusan gondolkodik a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat nyert Gazdag-Tóth Boglárka (/sztehirek/2018marcius/algoritmikusan?objectParentFolderId=19413)
2018. március 08.

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes
Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is
beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

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.

Eseménynaptár

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

március 23.

10:00 - 12:30

Vendég előadók a gyógyszerkémiáról (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11434)
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-november/szte-nyilt-nap-iranytu

2/3

