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Nyílt nap az SZTE-n
2017. november 16.

Több ezer középiskolást vár nyílt napjára a Szegedi Tudományegyetem 2017. november 30-án, 8 óra 30 perctől a József Attila Tanulmányi és Információs
Központba. A továbbtanulás előtt álló atalok a képzési kiállításon a karok képviselőinek tehetik fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként kari
tájékoztató előadásokon ismerhetik meg részletesebben az SZTE képzési kínálatát.

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  

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
száz szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.

 

Az SZTE nyílt napján a középiskolások két helyszínen, óránként tartott 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.

Program

Megnyitó: 8:00
 

 
(/nyiltnap/regisztracio)

Regisztráció és igazolás kérése (/nyiltnap/regisztracio)
  

Felhívjuk a gyelmet, hogy regisztrációt csak a teremkapacitások megteléséig tudunk fogadni.
 

Időpont
Kongresszusi Terem

 I. emelet
 

Alagsor

8:30-9:15 Állam- és Jogtudományi Kar - ÁJTK
 

Általános Orvostudományi Kar - ÁOK

9:30-10:15 Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - ETSZK Gyógyszerésztudományi Kar - GYTK

10:30-11:15 Bölcsészettudományi Kar - BTK Fogorvostudományi Kar - FOK

11:30-12:15 Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - JGYPK Mezőgazdasági Kar - MGK

12:30-13:15 Természettudományi és Informatikai Kar - TTIK Zeneművészeti Kar - ZMK

13:30-14:15 Gazdaságtudományi Kar - GTK  

14:30-15:15 Mérnöki Kar - MK  

Regisztráció és igazolás kérése (/nyiltnap/regisztracio)

Az egyetem képzései mellett az SZTE hallgatóknak nyújtott szolgáltatásairól és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhatnak a továbbtanulás
előtt álló atalok.
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További információ a www.u-szeged.hu/nyiltnap (/nyiltnap) weboldalon
 (/nyiltnap)

 
A program „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az
MTMI szakok népszerűsítésére” című (EFOP-3.4.4-16-2017-00015) pályázat keretében valósul meg.

SZTEinfo
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Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-
Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem küldetése a tudás előállítása és átadása” (/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?
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 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről
készült rövid videó itt megtekinthető.

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

január 2. 08:00 - 31. 19:00

január 16. 17:00 - 18:30

január 17. 13:00 - 16:30

január 17. 17:00 - 18:30

január 18. 10:00 - 20. 17:00

Kiállítás: Prof. Dr. Németh András emlékére (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11099)

A XX. század nagyjai: Mahatma Gandhi (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11069)

Lehet egy lappal több? – játékos matematikai program (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11087)

Fiatal tehetségek Szegeden: Paluch-Kujáni Yvett, Sófi-ösztöndíjas régészhallgató (SZTE BTK) (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-
20141002-1?calendarID=11065)

SZTE az Educatio kiállításon (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11066)

 TOVÁBBI ESEMÉNYEK (/ESEMENYEK)
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