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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

Szabó Gábor második ciklusa is lejárt, ezért mindenképpen új rektora lesz a Szegedi
Tudományegyetemnek. A Délmagyarország információi szerint ketten adták be
pályázatukat.

Az egyik jelölt lehet Máté-Tóth András, az 1996 óta létező SZTE BTK Vallástudományi
Tanszékének alapítója és vezetője, a másik rektorjelölt pedig Rovó László, az SZTE Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.

Mint korábban megírtuk, október 9-én kiírták a pályázatot: a Szegedi Tudományegyetem élére
új rektort keresnek. Szabó Gábor fizikus, az intézmény jelenlegi vezetője már biztos nem lehet
a jelöltek között, két ciklusban is elnyerte a bizalmat, így többször nem indulhat.

A pályázatokat november 10-ig lehetett benyújtani, az elbírálás határideje december 21. Az új
rektor 2018. július 1-jétől veheti át megbízatását, amely 2022. június 30-ig szól.
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