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Öt százalékkal emelkedett a Szegedi
Tudományegyetemre első helyen jelentkezők száma a
2019-es általános felvételi eljárás adatai szerint. Ezzel az
eredménnyel az SZTE felülmúlta az országos átlagot.

2019. 04. 15. hétfő - Anasztázia, Tas

 Még több cikk.

 

    

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > A LEGIDŐSEBB JELENTKEZŐ 72 ÉVES - 5 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSSEL FELÜLMÚLTA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGOT AZ SZTE

A legidősebb jelentkező 72 éves - 5
százalékos növekedéssel felülmúlta az
országos átlagot az SZTE
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

ORIGO Ajánlom 12

Népszerű

Homár okozhatta a
Wikileaks-vezér vesztét

7 évesen erőszakolta
meg először a nagyapja,
de utána…

Átértelmezte a húsvéti
nyuszi fogalmát a
fogorvos,…

Megújult az uradalmi
épület Nagymágocson -
fotó

Tanyanapot tartottak
Daniék Bogárzón - fotók
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Negyvennégy országból 14 596 jelentkező 27 289 jelentkezést adott be a
2019-es általános felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által
meghirdetett több mint 650 szakra. Első helyen pedig 8033-an jelölték a QS
rangsor szerinti legjobb magyar egyetemet - írja az Origo. A 2018-as
adatokhoz képest hat százalékkal – összesen 860 fővel – emelkedett az SZTE
valamely képzésére jelentkezők száma. Nőtt az érdeklődés a zeneművészeti, a
fogorvos-, és a gazdaságtudományi képzések, valamint a távoktatás iránt. A
legidősebb, 72 éves jelentkező levelező munkarendben kezdi meg egyetemi
tanulmányait az Állam- és Jogtudományi Karon.

Természettudományok és informatika az élen

Az első helyes jelentkezők közül a legtöbben – több mint 1800-an – a
Természettudományi és Informatikai Karra adták be jelentkezésüket.
Népszerű még az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi, a Juhász Gyula
Pedagógusképző és a Gazdaságtudományi Kara is. A jelentkezési adatok
alapján a 10 legnépszerűbb szak közé került a programtervező informatikus, a
pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment, az általános orvos, a jogász, a
kereskedelem és marketing, a gyógypedagógia, a pénzügy és számvitel, az
óvodapedagógus és a biológia képzés. Nagy az érdeklődés a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán új szakként
induló villamosmérnök képzésre is, ide 135 diák adta be jelentkezését, közülük
40-en első helyen.

Az SZTE START ösztöndíjjal vonzza a legjobb magyar középiskolásokat

Az első helyes jelentkezők támogatására indította el 2018-ban SZTE START
ösztöndíjprogramját a Szegedi Tudományegyetem. Az ösztöndíjjal azokat a
tehetséges, végzős középiskolai diákokat kívánják támogatni, akik idén első
helyen jelentkeztek az SZTE valamely képzésére, és oda felvételt nyernek. Az
akár 100.000 forint összegű ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, a
jelentkezési határidő: 2019. július 11-e.

Az ösztöndíjasok nem csak egyszeri pénzjuttatást, hanem egyben az egyetemi
beilleszkedését segítő mentori támogatást és Tehetség hálózati tagságot is
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A �atalok helyben
tartását és vidékre
csábítását segítik: 44
településen
igényelhető a falusi
csok megyénkben

Csaknem ötven
embert állítottak elő
egy fővárosi
szórakozóhelyen -
fotók
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Partnereinktől

Szabad-e a gazdasági erőfölénnyel

visszaélni? 

5 az 1-ben Straus
benzinmotoros
fűkasza és bozótvágó

Ajánlat érvényessége:
 1 nap 10 óra

-40%
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kapnak, részt vehetnek a szakmai fejlődésüket segítő speciális kurzusokon,
ingyenesen használhatják a Tehetség könyvtárat, és igénybe vehetik az SZTE
Tehetségpont kedvezményrendszerét is.

Témák: felsőoktatás  felvételi  oktatás  Szeged  SZTE  tudomány
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 A legidősebb jelentkező 72 éves - 5 százalékos növekedéssel
felülmúlta az országos átlagot az SZTE

1 megosztás

 

0 hozzászólás
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Kisalfold.hu ajánlja

Országos híre lett a győri �atalok
jótékonysági hetének

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Belváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 108 m2,
46.990.000 Ft
Részletek »

Alsóváros, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
120 m2, 39.900.000
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 »

Pék, betanított pék, sofőr, Szeged

Fodrász, Szeged

Adminisztrátor, Szeged

Szociális gondozó ápoló, Szeged

Karbantartó, Szeged

Takarítónő, Szeged

Szegedi programok
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