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A ponthatárok nyilvánossá válása után a Szegedi
Tudományegyetem bejelentette: szeptemberben több
mint 6500 elsőéves kezdi meg a tanulmányait az
intézményben. Jelentősen nőtt az informatikai, mérnöki
és művészeti szakokra felvettek száma.

A 2017/2018-as tanév felvételi eljárásának eredményei alapján több mint
6500 új hallgató kezdi meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen
(SZTE) szeptembertől. Az SZTE-re felvettek átlagpontszáma 370 volt az 500
pontos rendszerben, míg a mesterszakosok 100 pontos rendszerében 82 volt
az átlag. 
 
Szabó Gábor, az egyetem rektora szerint nagyjából beigazolódtak az
előrejelzések, de átrendeződések azért vannak az elmúlt évekhez képest. – Az
informatika minden meghirdetett szakán növekedés volt, legalább húsz
százalékkal szinte mindenütt, beleértve például programtervező, mérnök- és
gazdasági informatikus szakokat – mondta a rektor. Az informatika mellett a
mérnöki és művészeti szakokra is többen jelentkeztek idén. Előbbinél ez 399,
míg utóbbinál 76 új hallgatót jelent szeptembertől.

2018. 05. 14. hétfő - Bonifác

14°C | 25°C

 Még több cikk.

 

    

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > TÖBB MINT 6500 ÚJ HALLGATÓ AZ SZTE-N

Több mint 6500 új hallgató az SZTE-n

    

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 16

Népszerű

Hetvenen
ünnepelték
Gombosék 65.
házassági
évfordulóját -
képgaléria

Újabb tragédia
Csongrádon:
öngyilkos lett a
bedrogozott baba
védőnője

hirdetés

Partnereinktől

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Lázár: Öreg-Kishomok
jellegét érdemes lenne
megtartani

Hetvenen ünnepelték
Gombosék 65.
házassági
évfordulóját…

Beszakadt a színpad:
két métert zuhant a
szexi énekesnő…

Razzia: így csaptak le a
rendőrök és vittek el 12
embert…

Gáspár Bea:
Otthon is öröm a főzés

javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/
http://www.delmagyar.hu/extra/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/lazar_oreg-kishomok_jelleget_erdemes_lenne_megtartani/2560020/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hetvenen_unnepeltek_gombosek_65_hazassagi_evfordulojat_-_kepgaleria/2559960/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/beszakadt_a_szinpad_ket_metert_zuhant_a_szexi_enekesno_-_video/2559973/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/razzia_igy_csaptak_le_a_rendorok_es_vittek_el_12_embert_drogozas_miatt_budapesten_-_video/2559961/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/gaspar_bea_otthon_is_orom_a_fozes/2557592/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ftobb_mint_6500_uj_hallgato_az_szte-n%2F2527646%2F&title=T%C3%B6bb+mint+6500+%C3%BAj+hallgat%C3%B3+az+SZTE-n
http://twitter.com/intent/tweet?status=T%C3%B6bb+mint+6500+%C3%BAj+hallgat%C3%B3+az+SZTE-n+http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ftobb_mint_6500_uj_hallgato_az_szte-n%2F2527646%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ftobb_mint_6500_uj_hallgato_az_szte-n%2F2527646%2F
mailto:?Subject=T%C3%B6bb+mint+6500+%C3%BAj+hallgat%C3%B3+az+SZTE-n&Body=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ftobb_mint_6500_uj_hallgato_az_szte-n%2F2527646%2F
javascript:void(0)
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/galeriak/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/ingatlan/
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/
http://www.delmagyar.hu/tudosito
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/allas/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hetvenen_unnepeltek_gombosek_65_hazassagi_evfordulojat_-_kepgaleria/2559960/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hetvenen_unnepeltek_gombosek_65_hazassagi_evfordulojat_-_kepgaleria/2559960/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/ujabb_tragedia_csongradon_ongyilkos_lett_a_bedrogozott_baba_vedonoje/2559899/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/ujabb_tragedia_csongradon_ongyilkos_lett_a_bedrogozott_baba_vedonoje/2559899/
javascript:void(0);


2018. 05. 14. Több mint 6500 új hallgató az SZTE-n | Szeged hírei | Szeged - delmagyar.hu

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/tobb_mint_6500_uj_hallgato_az_szte-n/2527646/ 2/5

 
A demográ�ai helyzetből adódó hallgatókiesést az ország többi egyeteméhez
hasonlóan az SZTE-n is külföldi hallgatókkal pótolják. Idén eddig 410 külföldi
állampolgár jelentkezett a szegedi egyetemre, legtöbbjük szerb
állampolgárságú vajdasági magyar. Emellett több száz további külföldi
hallgatót várnak az önköltséges idegen nyelvű képzésekre. Ezeken a szakokon
még folyik a felvételi eljárás, de ezeknek a hallgatóknak a száma
meghaladhatja a 670-et a rektori hivatal szerint. 
 
A tanári képzéseken is változások vannak a tavalyi év számadataihoz képest,
de a valóságban ez nem változott az azt megelőző évek átlagához képest.
Tavaly lehetett ugyanis utoljára jelentkezni az osztott képzésekre, emiatt ugrott
meg akkor a létszám – ez most visszaállt a korábbi átlagra. – Tudjuk, hogy
nagyon rossz a természettudományi területeken tanító tanárok korfája, és
nagyon sok tanár megy a közeljövőben nyugdíjba, így igen nagy hiány van már
most is belőlük. Ezt a hiányt, úgy tűnik, az ösztöndíjak ellenére sem sikerül
csökkenteni, nincs elég érdeklődés a természettudományi tanár szakok iránt –
mondta Forgács Tamás, a Tanárképző Központ főigazgatója. Ezzel szemben az
angollal társított szakpárok voltak a legnépszerűbbek a tanárszakok közül. 
 
A felvettek száma még tovább növekedhet a pótfelvételi eljárás során. Akit már
felvettek, az a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon és a beiratkozási héten
tájékozódhat a további teendőkről.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Indulnak a keresztféléves képzések - mutatjuk a szegedi ponthatárokat
Van lehetőség azoknak, akiket nem vettek fel - Pótfelvételit hirdet a Szegedi
Tudományegyetem
Íme a felvételi ponthatárok! Szegeden jogász és nemzetközi tanulmányokra
467 pont kellett!
Több száz diák jutott be vigaszágon az SZTE-re
6140 hallgatót vettek fel Szegedre

Témák: felvételi  felvételi ponthatárok  Szeged  Szegedi Tudományegyetem

Szabó Gábor rektor, Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes, Forgács Tamás, a
Tanárképző központ főigazgatója. Fotó: Borbola Lilla

hirdetés

Közös ünneplés a szurkolókkal Győrben
- Hétfőn köszöntik Görbicz Anitáékat a
Dunakapu téren

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 36 m2,
15.590.000 Ft
Részletek »

Alsóváros, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
92 m2, 37.800.000
Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Még több apróhirdetés »

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés

Csongrád megyei állások

Csongrád megyei állások »

Betanított munka

Fogyóelektródás ívhegesztő, Szeged

Faipari munkás, segédmunkás, Szeged

Áruösszekészítő munkatárs, Szeged

Műszaki eladó, Szeged

Takarító, Szeged

Szegedi programok

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/indulnak_a_keresztfeleves_kepzesek_-_mutatjuk_a_szegedi_ponthatarokat/2547147/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/van_lehetoseg_azoknak_akiket_nem_vettek_fel_-_potfelvetelit_hirdet_a_szegedi_tudomanyegyetem/2527758/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ime_a_felveteli_ponthatarok_szegeden_jogasz_es_nemzetkozi_tanulmanyokra_467_pont_kellett/2527530/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/tobb_szaz_diak_jutott_be_vigaszagon_az_szte-re/2443114/
http://www.delmagyar.hu/szte/6140_hallgatot_vettek_fel_szegedre/2439239/
http://www.delmagyar.hu/cimke/felveteli/
http://www.delmagyar.hu/cimke/felveteli-ponthatarok/
http://www.delmagyar.hu/cimke/szeged/
http://www.delmagyar.hu/cimke/szegedi-tudomanyegyetem/
http://www.kisalfold.hu/sport/kozos_unneples_a_szurkolokkal_gyorben_-_hetfon_koszontik_gorbicz_anitaekat_a_dunakapu_teren/2560050/
https://www.ingatlanbazar.hu/
https://www.ingatlanbazar.hu/
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-36-m2-15590000-Ft/user-id-383622/db86b1d7-5706-11e8-b1f6-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-36-m2-15590000-Ft/user-id-383622/db86b1d7-5706-11e8-b1f6-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-36-m2-15590000-Ft/user-id-383622/db86b1d7-5706-11e8-b1f6-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Alsovaros-Szeged-ingatlan-elado-haz-csaladi-haz-92-m2-37800000-Ft/user-id-9194/b59fb31b-3d15-11e8-b989-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Alsovaros-Szeged-ingatlan-elado-haz-csaladi-haz-92-m2-37800000-Ft/user-id-9194/b59fb31b-3d15-11e8-b989-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Alsovaros-Szeged-ingatlan-elado-haz-csaladi-haz-92-m2-37800000-Ft/user-id-9194/b59fb31b-3d15-11e8-b989-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=15
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=7
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=3
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=2
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=26
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=25
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=44
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=46
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=45
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=54
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=58
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=78
http://www.delmagyar.hu/allas
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11134/betanitott-munka.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11122/fogyoelektrodas-ivhegeszto.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11123/faipari-munkas-segedmunkas.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11124/aruosszekeszito-munkatars.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11125/muszaki-elado.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/11126/takarito.html
http://www.delmagyar.hu/programok/

