ж

7 2 1 1( 3 *

*, * Ф
* л

• * **• . •
« л
ч.
• • .•

t

*

•

а

*

9

.

.’

.

•

■ # *.

’.*

&

'• V

.

*

* ,
• 0

©

«•

:

■

V.

4^

О

•• . •

к

. #

■

0

*

■

• > ■ * ■. ■

V

0,

?

С»

* . ✓

р

*,
♦ ■■

• %. «

0

■ Г-

‘ .

0.

’

.

т

*

» а*

■

■.

/

к'

;

/ Й

» 4

0

■

‘ в

:

•> - г

к. 0

,*

г \

:
а*

О*

. - *-

в

* •

ь я

*

#.

'

с .

♦

■»

>

Гг

Ф

*#

•• * ; , 4 ' * ' *
*
V

#
'

•

^

■

>• *

. * 9

4

.*

k t/ *

'' -

»•

• •.

9

4

•.

*
ф

ф

»

„•

*.
;/

* Г "

3

Р

•

,i *

#

*

0.

г **

.♦

•* • и *

.

T U D O MÁ NYE GYETE M

. >* ■

!

■

■

- '

J Ó Z S E F A T TI L A Р-. '
V

- *г*

• # .

а

9

t

j

•. V

/\

. Р

’

*•.

• #.

.»

>

а **

« А
©

•

‘

ф

•

• а

»

?
*

té '

*0

а

4

• /.!; 1

. .*

в

,

_

Г

■с

•
.. /
■ V

*

Ч » I

»< о
>
•*
«
*

а

* •

. :
»*
.«

T áj é k o zf af ó
* f*
.* ■ ♦
■

i

f

# *

*

*
#

: *

* Д** ф
>

4 »^

«
' :
■

1

’
■

*

> ‘-

* * •

*

■*

1

‘ - Vk

#

Ca

1 Я-а_лчз.

7

•JÓZSEF ЛТТП.Л TUDOMÁNYEGYETEM

f

Tájékoztató

;

középiskolás
fiat
aloknak■

\

SZEG ED
1971

!>

£

/V
I

4s

Q
UJ

K°o

■Si

N

ш

О

П;
l RM\V^ V

1>

CO
CSI

и

if ct

I Si
m1--

Ц ,i
t. ■

Hr

^tS

s

К И S 1Л

S =§£

о

Ш

£*
I•“ fl
IS

*e IS
» x

©•^
Й1

<Л

*

1

Л napfény,az ifjúság
városa,országunkdéliter
ületének
legnagyobbipari
éo kulturál
isközpontja
a 120 ezer
lakosúSzeged, ahol 50 évvelezelőtt, 1921-ben adta
k otthon
t
tudományegyetemünknek.
Szakadatl
anul fejlődő, épülő modern
nagyváros a szőke Tiszapartján
- az országegyiklegjele
ntősebb gazdaságiés kulturál
isfelleg
vára.S mint ilyen
a lehetőségek városa,
ame lybenaz ősi kultúra
haladóhagyományaiszoros
an összefo
nódnak a korunkáltal
igényelt,
követel
t műveltséguj törek
véseivel,
a régiszegedi "oskola"
az univeroitaosal.
József
Att
ila,
RadnótiMiklós,
Móra Ferenc,Tömö rkény Ist
ván, Juhász
Gyula, DugonicsAndrás,Somog yi Károl
y, Vedres Ist
ván, Erdei
Ferenc - hogy csak néhány ismert
ebb nevet említ
sünk - emelték felszavukat,
tevékenyk
edtekebben a városbanaz egyete
mes emberiműveltségmegteremt
éséért.
Л kultúra
közkin
ccsé
tétel
éértmegkezdettharcukatfolyt
atja
napjainkban
, a délte
rület
en valóságoskulturm
issziót
teljesí
tve Szeged. Színhá
za
•műsorában a klassz
ikusprózaiés zenedarabokmellett
korunk
irodalmának
és zenéjéneklegjobb
alkotásai
t láthat
jukévrőlévre a Nemzeti Szinházezer férőhelyes épületében
és a Kama z’aszin
házban. A felső- magyarorszá
gi neoromán stí
lusbanépí
tett
Fogadalmi templomnakvilághírű.orgonájánelőadotthangversenye
k és a Dóm előtti7500 nézőt befogadótérennyaranta
rendezett
Szegedi Szabadt
ériJátékoka mag yar művészetiélet
nek számos kiemelke
dő egyéni
ségét és hireskülföld
i művészeket,a kultúra
sok rajongó
játvonzzák egyre nagyobb idegen
for
galmú városun
kba. A Móra Ferenc Muzeum képtárá
nak gazdag
anyagú tár
latai
n a legjelesebb
magyar és külföldi
képzőművészek alkotásai
kerülnek
bemutatásr
a. A szegediKultúr
palota
érték
es régé
szeti,
népraj
zi.,
tört
énetidokumentumai, negyedmill
ió kötet
es könyvt
árigyűjteményei országsz
erteismertek
s rendkívül
nagy segítségére
vannak a városbantanul
ni,művelődni vágyó fiat
alság
nak. Közöttükegyetemünk hallg
atói
nak,
akiket
a városvezetéueés lakossága"saját
gyermekei"neк

к

2

érzett
éo érez,immár ötvenéve. Szeged sok áldozatot
hozott
és hoz tudományegyet
eméért,amely az elmúltfélévsz
ázad alatt
kife
jte
tttevékenységével
országo
s, sót,nem egy vonatkozás
ban nemzetköziviszonylatban
is szép eredményekk
el öregbít
ette
a szegedi kultur
ális
оз tudomán yos élethirn
evét.
Jeleselődök nyomdokain
Számos kivál
ó, maradandót alkotóegyetemioktatónk,
illetve
voltegyete
mi hall
gatón
k névsorátösszeállítani
szinte
lehete
tlen.
A legnagyobbakközülnéhány, akikneknyomdokain
napjaink
egyet
emi ifjúsá
ga haladhata .szegediegyetemen:a
Jogtud
ományi Kar oktat
ói közültöbbekközöttBúza László,Erek.
y
István,
PolnerÖdön; a Bölcsé
szettud
omán yi Karról:
G'segery
János, Imre Sándor, Mészöly Gedeon, Sik Sándor, Zoln
ai Béla,
Marót Károly,Trencsényi
Waldapf
el Imre: a Természettudományi
Karon Riesz Frig
yes, Haar Alfréd,
Apátli
y István,
Hódéi László
,
Budó Ágosto
n. Jelenleg
egyetemünk tanárai
közülhatan tagja
ia
Magyar Tudományos Akadémiának, 31-en viseli
k a tudományok doktora
megti
sztelő cimet,100-an pedigaz ország
os Tudományos Minősítő
Bizottság
döntése alapján
a tudományok kandidát
usai
, 4-en
Kossut
h dijaso
k. Az egyetemünkönfolyó
tudomán yos kutatá
sokat
messzemenően támogatj
a az Akadémia, amely szegedi bizott
ságának
sok oktat
ónk aktiv
tagj
a. Maga3 szakmai és pedagógiai
képzett
ségű tanárokoktatna
k, nevelne
k nálunk,gondoskodvaarr
ól,
hogy az egyet
emi ifjúság
körébenkialakult
haladóhagyományokat
mostanihallgatóink
istovábbvigyék.
Olyan hagyományok örökösei
a szegediegyet
emisták
,
mint például
a özegediFiatalok
Művészeti Koll
égiumának eszméi
és tett
ei
. Ez az 1930-a
s évek elején
tevéken
ykedő egyete
mista
csoport
, amelynek egykoritagj
ai - például
Erdei Ferenc,Hont
•Ferenc
, RadnótiMikl
ós, OrtutayGyula, Tolna
i Gábor, Arvay
Erzsébet,
Tömöri Viola- jelentős haladószerepe
t játszot
tak
a szegedi ез Szeged körny
éki szelle
mi és kulturáli
s életben
,
kapcsolat
ot találva
és tere
mtve az ipari
munkássággal és a ta
nyavidékparasztságával
. A szegeditudományegyet
emist
ák közül
sokan lett
ek és reméljük
a későbbiekben még lesznekisa magyar

■*0
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oktat
ási,tudományos és közél
et kivál
óságai
, a szocializmust
épitő népi demokrat
ikusrendszerősainte hívei,
szakemberei.
Fennál
lásunkalat
t egyetemünk 6335 fcanát't
, 4485 jogászt
és
360 más szakembert adottaz ország
nak. Az Állam és Jogtu
domá nyiKaron, a Bölcsészett
udományi Karon és a Természettudományi
Karon tanu
ló nappali,
'esti
és levelező hallg
atói
nk száma az
utób
bi években közelháromezer. 56 tansz
ékünk - amelyeknek
munkájár
ól a következő fejezetekbe
n részlet
esen szólunk- mindent elkö
vet annak érdekéb
en, hogy az egyete
mre középisk
olai
tanulmányi
eredményeik,a felvéte
livizsgákonelért
teljesi
tményük alapj
án felvett
fiatal
okbóljól
képzett,
széleskör
ű szakmai és általán
os műveltségg
el rendelkező, marxis
ta világnézetű,
szocialista
szakembereketneveljen.
A lehetőségek mindenkiszámára adottak!

$

£
A Magyar Népköztár
saság sok áldozatot
hoz annak érdekében, hogy az egyetemek hallgatói
anyagi gondoktólmentesen
folyt
atha
ssák tanulm
ányaikat.
A szerényebbanyagilehe
tőségekkelrendelkező család
ok tehetséges,
tanulmányi
munkában becsülettel
helyt
álló
gyermekeiszámára nyitot
taknapj
ainkba
n az
egyetem kapui.A nappalitagozatonkitűnő, jeles,
vagy jó álta
lános tanu
lmányieredményt elér
t hallgatók
tel
jes tandi
jmenf
cességet,ösztöndijat,
ёз számos szociális
kedvezményt élveznek.
Az egyet
emist
a kétfél
e állami
segítséget
kaphat: tanulmányi
ösztöndijat
és szociális
támogatást.
A tanulm
ányi,ösztöndí
jnakhárom formája van: álta
lános
tanul
mányi ösztöndí
j,Népköztá
rsaságiTanulmányiösztöndí
j és
társ
adalmitanul
mányi ösztö
ndíj.
Akinektanulmányi
átla
geredménye legal
ább jórendü,
az álta
lános tanulm
ányi ösztöndíj
ban részesül,
amelynekhavi
összege 100tól600 forint
igterjed
het.Az ösetöndij
juttat
ásánálfigyelembe
vesziku hallga
tó tanul
mányi munkáján kiviil
a diákközösségben
végzettegyéb /például
szakköri
, tudományos
diákkö
ri,kulturális,
sportköri/
tevékenységét
is.Az álta
lános

I

IT
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- mindhárom karraérvényes- rendelkezés
szerint
:
az a hall
gató
, akiaz előző félévben
3,51 vagy ennél
jobb tanul
mányi átlageredményt
értel - ha az egyéb /fentebb
már emlitett/
feltételeknek
ismegfelel
, - az alább
iakszerint
részesi
ehető állaiános
tanulmányi
ősz lündi.jban
:
Az előző félévben
eléri
tanulm
ányi állageredmény
:
3.51 - 3.99

Az általá
nos tanulmányi
ösztöndíj
havi összege:
100 - 200 forint

4.00 - 4.50

200 - 350 forint

4.5I - 5.00

ЗОО - 600 forint

/А hallgatók
számára tanul
mányi ösztöndí
j az első tanév TI.
félévétől kezdődően jutt
athat
ó./
A legkiválóbb
eredményeketelért
felsőbbéves hilgatók
egy-egytanévr
e elnyerh
etika Művelődésügyi Miniszter
által
adományozot
t Népköztársas
ági Tanul
mányi Ösztön
dij
at,amelynek összege egységesen havi1.000fori
nt.Feltéte
le:hogy a
hallga
tó tanulmányi
átlag
eredménye,az előző tanévb
en legalább
4.5I vagy ennél jobb legyen,emelle
ttlegalább
egyikszaktá
rgyá
ból kimagasló tudá
st mutasson fel,
példásmagatar
tása,tanul
mányi fegyelm
e, és társadalmi
munkában végzetttevéken
ysége
legyen.
Azok a hallgatók,
akikmár tanulmányaik
végzése során
eldö
ntik,
hogy mely munkahelyen kivánn
ak dolgozni,
társadalm
i
tanulmányi
Ö3ztöndijszerződést kötetnek.
Ilyen
eset
ben leendő
munkáltatóju
któlkaphatnakhavont
a,/tanu
lmányi eredményüktől
és szüleik
anyagihelyzetétől függően 300-1200fori
nt közötti
összegets az egyetem elvég
zése után a szerződésben meghatáro
zottideig
köte
lesekaz ösztöndij
at adományozó szervné
l munkaviszony
ba lépni.
Az arr
a érdemes egyetemistákszociáli
s támogatásának
több formája van: a kollégiumi
elhe
lyezés
, a rendsze
res pénzbeni támogatá
s, a kedvezményes étkezés/ebéd,vacsor
a/ valamint

-5 a rendkívüli
szociáli
s segély
. A szociális
támogatás szempont:V
jábóla hallga
tókata szülők /illetve
egyéb eltartók/
egy
családtagra
eső jöved
elmétől függően öt kategóri
ába sorolj
ák,
s eszerint
állapít
jákmeg a rendszer
es pénzbeni támogatásuk
mérté
két,illet
ve kedvezményes étkezési
igényj
ogosult
ságukat
.
/А nem kollégium
ban lakóhallg
atókná
l figyelembe
veszikazt
is,hogy az elta
rtókSzegeden, vagy vidékenélne
k-e./
Az álta
lánosrendelkezést
errevonatkozóana következő tábl
ázatfoglal
ja össze;
Jutta
tás

»
%
4

Egy család
tagr
a jutójövedele
m
alapja
n
IV.
III.
• V.
I.
II.
0-500
501-800 801-11001101-150
0 1500 Ft
kategóriában

А/ Kollé
giumielhelyezé
s
mell
ei
re
étkezés ebéd+
vacsor
a
rendsze
res pénzbeni támogatás

300

В/ Koll
égiumielhelyezés
nélkül,
ha az eltar
tók
a/ felsőoktatási
in
tézmény székhelyé
n
kivül
lakna
k
étke
zés
ebéd
rendszer
es
pénzbeni
támogatás 300
b/ felsőoktatásiin
tézmény székhelyéi
laknak
ebéd
étkezés
rendsze
res pénzbeni támo200
gatás

felett

»•

ebéd +
ebéd +
vacsora vacsor
a

ebéd . +
vacsor
a
;

300

200

100

ebéd

ebéd

ebéd

300

200

100

ebéd

ebéd

ebéd

200

eWd +
vacsora

100

Az egyet
emist
ák ingyen
es egészségü
gyi ellátás
ban részesül
nek.

J

-____

I

i

-6 Hallgat
óinkmásodik otthonai
- koll
égiu
maink
Kollégiumban
elsősorban azokata hallgat
ókathelyezzük
el,akikvidékről jötte
k, eltartói
k alacsonyjövedelműek, nagyon a1ádо о ok. Egye tóműnknek .jelen
le
g üt kollégi
uma van, amelyek
ben a mintegy2000 nappalitagozat
on hallgatók
közül1100 fő
lakik
. /Még ebben az évbon átadá
sra kerüla hatodik
koll
égiu
m,
ahol 280 hallg
atóthelyezünkel./
A kollégiumok
nemcsak szállást
adnak egyetemistáinknak,
hanem második ottho
nt,megfelel
6 tanulási,
önképzésilehetőségeket.A bennük folyó
munka szerve
sen kapcso
lódik
az egyetem
oktató,
nevelő éo tudományos tevékenységéhez.
KollégLuxainkban
az ottlakóhall
gató
k közösségénekönkor
mányzatiszervei
- ame lyeknektagjai
uv, igazgató,
a nevelőtanárok, és a hallgatók
választo
ttképviselői - sa.iát
maguk késziti
k elházire
ndjü
ket,
távlati
és időszakos nevelés
i
önművelést
, szórakozástszolgáló
terv
eiket
. Egy-egy lakószobában
lehetőleg azonos évfoly
amhoz
/karhoz,
szakhoz/tart
ozó hallgat
ók laknak,ogy-egyalapközös
séget képezve
. Az alapkőzösßégek tagjai
folyamatos
an 3egitik
,
Ösztönzi
k, ellenőrzik egymást tanul
mányi munkájukban,önképzésükben - mondhatná
nk úgy is,hogy ogy-egykiscsaládot
képeznek
a kollégium
nagy családjá
ban. A kisközösség
eket általában
az
illetéke
s kar oktatói
közüla hallgat
ók által
kiválaszt
ott
tanárpatronál
ja,segiti
szakmai és egyéb problé
máik megoldásá
ban. Egyre szorosa
bb, többn
yirebaráti
kapcsolatok
alakuln
ak
igykiaz oktat
ók és a hallgat
ók közöttegyetemünkön. Koll
égiu
nainkbankülönösgonddalfoglalko
znak a taná
rok mellet
t a fel
sőbb évesek is az elsőévesekké].
, segít
ikbeilleszkedésüket
az
egyet
emi életb
e. A tanévelej
én példáuleligazítják
őket a
város
ban, az egyetemen,később pedi
g rendszere
s szakmai korrepe
tál
ásokatszervez
nek számukra. Minden kollég
iumnak van saját
könyvt
ára,rádi
ó és televízió
készülékei,
lemezjátszói,
magnetofon
jai,
hunglemsztára,
különböző sport
felsze
relés
ei,amelyek
az ottlakók
szabaideje
nek hasznos elt
ölt
ésétszolgálj
ák,Időrőlidőre szakmai jellegű, iroda
lmi,természettudo
mán yos, politi
kai
előadásokat,előadói esteket
rendesneka kollégi
umokban,az ön-
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művelés lehetőségeit bizto
sítjá
k.
Hatszáze
zer kötetnyi
szakirodalom
Hallgatóink
szakmai és általános
műveltséget célzóönképzésére számos lehet
őséget biztosit
egyetemünk
. A választ
ott
tárg
y szakir
odaimával egyetemistáink
a mintegy600 ezer köte
tes EgyetemiKönyvtárbanismer
kedhetnekmeg. Ez a Központi
Könyvtárun
k gyűjti vala
mennyi alaptu
domány számottevő hazaiés
külfö
ldikiadványait,
az alapvető tudományos müveket és folyó
irat
okat.Kiadvá
nyoser
e kapcsolato
t tart
fenn 31 ország2G0ii
intézményével
, minden könyvet, dokumentumot be tud szerezni
bél
és külfö
ldikönyvtár
akbólis.Az egyetem oktat
óinak,kutatói
nak
tudományos munkásságátActa Univer
sitatis
Szegedien;*
ia gyűjtőcímmel
publikáló
kiad
ványsoro
zaté
rtcseréb
e az Egyetemi Könyvtárés a
tanszékeken
működő kisebbháziköny
vtárai
nk szint
e a világ
vala
mennyi országá
ból,e
gyeteméről, tudományos intézetétől kapnak
értékeskönyveket.
A szakirodalom
feldol
gozáeában
, uz egyre több ismeretanyag
között
i eliga
zodásban, a hallgatók
érdekl
ődési terül
eténe
k meg felelő special
izáló
dásban, az egy-eg
y tudományágbanvalónagyobb elmélyülésben
és önáll
ó kutató
munkában segítenek
egyete
mistáinknak
az egyes tanszékekmellett
működő Tudományos Diákkörök.
Hallg
atóink
önállóan
kutathatnak
Közel húsz éve tevék
enykednek a hallgat
ók egyetemünköna
tanszékés a KISZ által
irányított
diákkörökben,
amelyeknek
száma napjainkban
már eléri
a négyszázat.
Oktat
óinksegítsé
gévelönállókut
atómunkátvégeznek
, eredményei
ket időről-időre
tudományos dolg
ozat
okba fogl
aljá
k össze és azokata karokon
rendezettdiákkör
i konfere
nciákonismert
etik,
megvitatj
ák. A
legjob
b diákkörösöket
a Karok jutal
mazzák, ille
tveelkül
dikaz
Országos Tudományos .diákkör
i Konferenciákra,
dolgozat
aikataz
egyete
mi Ifjúsági
Actaban megjelentet
ik
. Sok olyan,ma már
elisme
rttudomán yos kutatót,
szakember
t adotttudományegyet
emünk
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az ország
nak, akikönáll
ó munkájukatezekben az egymást segítő,
íor
náló,ambicio
náló diákközösség
ben kezdték.A diákkörben
el
i
ndultmunkákból által
ában a tanári
és speciális
ezakokon végzettek
rövididőn belüldoktori
értekezéseket
készíten
ek, ame lyeknekmegvédése után az Egyetem Tanácsa dokt
orr
á avatj
a őket.
Egyébkéntazokata hallgatókat,
akikközépi
skolai
és egyete
mi
tanul
mányaik során végigkitűnő eredményt értekel,a Népköztársaság
Elnök
i Tanácsa kitüntet
éses doktorr
á avatjaés a Népköztár
saság címer
évelellát
ottaranygyűrűvel jutalmazza.
A szakmai,önképzés mellet
t az egyetemen nagyon sok
olyanlenetőséget biztosí
tunkaz ifjús
ágnak,
__am elye
k az által
ános műveltség, a magasabbszin
tü kultur
áltság
megszerzésétszol
gálják.

»:

Ki-ki
érdeklődésének megfelelően művelődhet,
szórakozhat
Hall
gatói
nk sokszínű kulturá
listevékenység
e jelent
ős
részé
t képeziaz egyetem életének,
erkölcsi
és anyagitámogatástkap az egyetóm vezetéseés ifjúsá
gi szex’vozet
o részéről.
Minden hallgat
ónk találhat
kultu
rmunkánkban olyanterü
letűt,
amely érdeklődésének,ambícióin
ak megfelel.
Amatőr kulturcsoport.
Iáinkszén hagyományokkalrendelkező, városi,
sőt országon
szinten
elismer
t együt
tesek. Az Országos Ugyetömi és Főiskolai
Művészeti Fesztivál
ok arany oklevelével
többszörösen
kitünte
tett
EgyetemiSzínpa
dunk a szabadidejü
kben az amatőr színjá
tszásnakhódolóhallgat
ók fórum
a. Modern mag yar és külföldi
szerzők hazánkban eddigszínpadonnem látott
darabj
aitmutatja
be igen színvonal
as előadásokon, nemcsak Szegeden és vidéken
,
hanem sok nagy városunkba
n ioná
llan
dó vondégszereplő.
Negyvenéves múltt
al rendel
kező Egyetemi Énekkarunk
itt
honiés külföldi
hangversenye
in a magyar népzenei kultúra
népszerűsítésében jelent
ős szerepetjátszik.
Szegedi és vi
déki fellé
péseinNépit
ánc-er
rvű кtesünkés néni
-zenekarunku. gyanc.sukelismert
ter
jesztője a folkl
órnak
. Az egyete
m Kulturális
lK zotl.ságam indeqfél'
1 támogatástmagad a ha1 Igá
t
ok
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> ло I kulturcs
oport
jaj
nak miiк öd »gehe а, siker
es szerepl
éséhez,
S ezenkívül
arr
a törek
szünk,hogy egyetemünkkulturál
iséleté
ben minéltöbbsz
ör vigyenekeredeti
szint
és hangula
tot
, neves
Írók,
művészek, köz 'le
t.
i saomé.lyi
a ércк vendégsze
replé
sei.
Ahhoz, hogy hallgatóink
egyetemiéveikalat
t minélsokoldalúbb
általá
nos műveltségei,szerezhessenek,
15 éve megrendezzükminden
tanévbena Collegium
Art
i
um et Polyt
echnikum- egyet
emi viszony
latb
an országosanegyedülálló
- nagysikerű előadássorozatát
.
Ezeken az előadásokon művészettörté
neti,
zeneművészeti, szín
háztudomány!,
f
ilmtudoraányi
és természett
udományi ismeretüket
bővíthetik, - neves vendégművészek és szakembereksegíts
égével diákjaink.
Akik pedigszabadidejükben
sportol
ni kivánnak,
a karok
és társin
tézmények között
i tömegsportrendezvényen^
illetve
a
versen
yszerűen sporto
lóka SzegediEgyetemiés Olaji
pariSport
klub/SzfiO
L/ szakosztályaiban
vetélked
hetn
ek. Egyetemünknek
sajátsporttelepe
van futbal
l,kézilabda,
kosárlabda,
röpl
abda
és teniszp
ályákkal
, két torna
terem
ben, minden igén
yt kielégítő
mode rn felszere
lésű szertár
akkalés öltözőkkel.Hallgatói
nknak
lehetősége van arra
, hogy a szegediifjúsági
csónakházatigény
bevéve rendszere
sen járja
nak evezni,kajakozni
a Tiszára.
Érdekes,színvonal
as önképzéstszolgáló
szellm
i éle
tünk Igen jelent
ős fóru
mai a KISZ alapszervezetekben
működő ismertközéleti
személyi
ségeketrendszer
esen meghivó - poli
ti
kai vitakör
ök és rendezvények.
Diákjai
nk aktivan
bekapcsolódn
ak
az ifjúsági
szervezet
által
szervezet
t nagyobb helyi
és országo
s
poli
tikai
és társada
lmimunkaakciókba,közéleti
tevékenységbe.
KIŐZ tagjain
k szegedi"házi"
éa országo
s központi
építőtáboro
kban
tölt
enek minden évben eredményes munkájú,sok-sokélményt
adó heteket
. A kiemelkedő mozgalmi tevékenységet
végző jól
tanu
ló if
jukommunisták
közülévent
e mint
egy 200 főt üdülőtáborba és külföldi
épít
őtáborba küld jutalmul
az egyet
emi KISZ
Bizott
ság, amelynek nagyon jó kapcsolatai
varrnakSzovjetunió
és a Német Demo krat
i
kus Köztársa
ság-bcli
test
véregyetemoink
if
juságl
szervezeteivel
. Társadalmi
munkával most épitik
egyete
münk uj ifj
úsági klubját
, amely valóságo
s szórakoztató
kombinátja
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leazmajd egyetemi ifjúságunknak.
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Az egyete
mi KISZ-munka keretébe
n felső'nbéveshallg
atói
nk
évente közelhatszázfizi
kaidolgozószülő l
ehetségesgyermekének
segítenek
felkészülni
rendszere
s korrepetál
ások kereté
ben az
egyet
emi tov
ábbta
nulás
ra.Hallg
atóink
érdekeita Kommunista
Ifjúság
i Szövetségegyetemiszerve
zete valamennyi egyetemünket
irány
í
tó központiés karifórumo
n képvisel
i.
Talán a fenti
rövidismert
etésből islátható,
hogy egyetemünk valamennyihallgatónak
biztosít
ja az álta
la választ
ott
életh
ivatásra
valószakmai felkészülést
és érdeklődési terü
letük
nek megfelelő önképzést
, általános
műveltségüknek gyara
pításá
t.
Meglévő lehetőségeinket a jövőben fokozatos
an továbbfogju
k bővíteni
az egyetem felüg
yeleti
hatóságán
ak, a Művelődésügyi Minisztér
iumnak egyeté
rtéséve
l.Tanszékeinkegyre mod< rnebb fe
lBzeroléseket
kapnak majd, A közeljövőben uj inté
zeteképüln
ek,
példáulegyetemibiológiai
központ,kibernet
ikai
intézet
, a városikönyvtárakkal
és levélt
árral
közös egyetemi könyvtárközpon
t,
uj kollég
ium és menza, ifjúsági
klub,sportp
ályá
k,
A minél jobb tanár
képzés érdekébenfejle
sztjük
egyetemünk
gyakor
lóiskol
áit- amelyekben jelenl
eg 62 szakvezető taná
r irá
nyít
ásávalvégzikgyakorló
tanít
ásukataz utol
sóéves tanár
je
löltek,
akiknekmunkájátaudio
vizuális
eszközök,fonet
ikaila
boratórium,
zártláncú
televízi
ós rendszer,
Írásvet
ítők, mag netofon
ok és lemezjáts
zók, dia-és film
vetítők segít
ik:.
Oktat
ó-nevel
ő-kutatómunkánk egyre magasabb színvonal
ú
végzésének feltétel
ei,hallgatóink
magasan kvalif
ikált
szakemberek
ké képzésének lehet
őségei adottak,
és egyre bővülnek
egyetemünkön
. Bátr
an állít
hatjuk,
hogy minden karunkonés szakunkon országos,de egyre inká
bb nemzetköz
i viszonylatban
is jó
ca korsze
rű oktatás,
magas színvonalú,
elismert
kutatóm
unka folyik
intézmé
nyünkben
, amelynek kapujanyitva
áll
valamennyi tehet
séges középiskol
ás előtt.
ll
ivés vár minden továbbtanul
ni vágyó fiat
alt
a napfén
y
és az ifjúság
városán
ak, Szegednek legnag
yobb felsőoktatási
intézm
énye, а ЛоазеГ Atti
la Tudományegyete
m, - amelynek szerve
zetéről. az itt
folyószakképzési
lehe
tőségekről és formá
król
a következő fejezet
ekben részlet
esen tájékoztatnak
karaink.

í. '
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOM ÁNYI KAR
/Len
in krt.
54-/
Tanulmányiidő: 4 ás 1/2 év
Felvéte
livizsgatárgyai
: magyar irodal
om és tört
énelem
/mi
ndkett
őből írásbeli
éa szóbeli
./
Azok, akikaz Országon Középiskolai
Tanulmányi Verseny.'
I-X.helyezett
jei,
valaminta televí
ziózni
miben tudó
s?" szelle
mi vetélk
edő első és második.helyezésf
elért
részt
vevői mentesülneka felv
étel
i vizsgakötelezetts
ég alól
abból a tantár
gyból,amelyből az előbbi helyezések
egyikét
elér
ték-Esetük
ben
a középiskolai
eredmények alapján
számíto
ttpontozámót 10-nek,
a helye
zés alapján
számítottak
pedi
g b-nok veszik
.
I.
Egyetemünk Álla
m- és Jogtudo
mányi Karií
n kilenc
félé
ven
át tartó
jogá
szképzésfolyi
k. E négy és féléves
tanfolyam
el
végzése /az előadások hallgatása,
gyakorlatokon
részvétel,
előirt félé
vi,és évvégi.vizsgákletétel
e/ után a jelölt
vala
melyikalábbnrogj
elölt
alaptár
gybólkészített
szakdolgozat
ának
megvédésévelés az előirt állam
vizsgasikeres
letét
elével
jogot
nyer arra
, hogy az állam-és jogtu
dom ányok dokto
rává ünnepélye
sen felavassák.
E jogászképzésnek
célja
az, hogy a szocialista
társa
dalom számára szilár
d marxi
sta világnézet
ű, jól
képzettjo
gászszakembereket neveljünk.
A Jogásznak tanulmányai
soránmeg kell
ismerkednie:
а/ a társad
alom objekt
iv törvé
nyszer
űségeivel /pl.
a gazdaságialap és felépítm
ény egymáshoz valóviszonyával/
, b/ a
társa
dalmi jelen
ségek összefüggéseivel
/pl.
a gazdasági vál
tozásokhatásával
a bűnözés alaku
lásár
a./,с/ az államés a jog
elmél
etéve
l /pl.
az államkeletkezése,
a jogvi
szony,a törvény
és szankcióstb./
d/ a Magyar’ Népköztársaság
Alkotm
ányával,
Büntető- és Polgári
Törvénykönyvé
vel,a Tanácstörvén
nyel,a
Mun ka Törvénykönyvével,
egyéb fonto
s törvényei
nkkel,rendeleteink
kel és az azokhoz kapcsolódó birós
ági gyakorlat
tal.
A font
iekelsaját
ításapersze önmagában senkit
sem tesz
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jo/’íj нага. Az- egyes jogágazatok tanulása során a hallgat ónak.
el kell saját!tani-tt jogászi gondolkodásmódé I., a .lopásгi
logikát, a .jogi tocbni kát. m.i nrtocfc о dolgozó nép szolgálatánál: iimrxist'i tudatát".!. áthatva.
11.
Л .fonti colok

zol gálatóban áll аз ál 1 am- én .jogtudo-

mány i szakképzés programja, amely
a 1 a;iк é p з é s b ő 1 é a
ágazatiképzésből áll
.
Az alap
képzés során sajátítják
el a leondó szakember
ek
azokat:az alap
vető jogi,
inme reteke
!,nme lyekaz ágazatiképzés teri
iJotei
n agyonlő jel
entőségűek.
As alapk
épzésben oktatásr
a ke nil
6 tárgya
k, ill
etvetudomáuyszakolc az alábbi
ak szerint
csoportos!tl
w tok
:
1/ Л marxi
zni11 s -1on i
ni
zmua alapj
ai. Л fil
ozófia
a tár
sadul!»!
fo:i
lödés lógni
ta'Lán
ooabb törvényszer
űségeit mutatj
a
be: az áll
am és jogel
mélet tanulmányozásához
nélkül
özhetetl
en
alap
tárg
y; a poli
tikai
gazdaságtan a társadal
mi termel
ésnek
és az anyagijavakelosztásána
k, különöse
n a kapital
izmus és
szoci
ali
zmus társadal
mában érvényes
ülő törvényszerűségeit
tárja
.Col.Döntő jel
entőségű a polgári
jog,munkajog,.áll
am jog és pénzügyijog tanul
mányozásánál: a tudo
mányos szocia
li
zmus a munkásm ozgalo
m történetónok
kere
tében bemutatja
azokata politi
kai tételeket
, amelyek alapúi,
szolgáltak
és
szolgálnak
a mun kásosz
tályés pártja
szocial
izmust építő
te v (.:к e пу я é g с 11 о з.
2/ Az áll
am éa Jogtudományok történő ti
és elméleti
alap
jai
■
A magyar álLa
m- és jogtör
tahi
ét .Hazánk álla
mi- és jogfejl
ődését az állam
alapitástói
a felszabad
ulási
g,tárgyalj
a; аз
egyetemen áll
am- és jogtör
ténetpedigaz álla
m- én .jogfej
lődés szempontjából
legj
elentősebb országokintézményei
nek
történetét
tnryyalj
a az ókor
i Keletáll
amainak létr
e jöt
tétő.L
а II.
vil
ágháború befőjezésőig: a római jog u kisár
utermelő
ókoriKéme

árucsere
jogánakbemutatásá
val történeti
bevezetésül

szolgál
a magyar polgár
i,jog jelentőn részéh
ez: az ál.lám
- és
jogel
mélet alap
vető célj
a megismer
tetűi az államés .jog

\

- 13 fejlődésének által
ános tör
vénysze
rűségeit
, igykülönösen
az álla
m és jog összef
üggéseit
a társadal
om osztályv
iszonyaival
.
3/ A magyar szocialist
a jogren
dszer.Ennek keretében
oktatjuk
:
a/ az államjogot
és az ehhez kapcsolódó jogá
gazato
kat.
A magyar állam
jog alapvető jogágazat.
Anyagát az alkotmány
határozza
meg. Az állami
szervekrendszerével,
megalakulásuk
módjávalés e szervekközött
i viszonyla
tokkal
fogla
lkozik.
Pontos része az álla
mpolgárialapjogokra
vonatkozószabál
yanyag; az államigazgat
ási .jogaz állam
igazg
atás
i /végrehajtó
rende
lkező/ szervekfelépí
téséreés tevé
kenységére vonat
kozó
szabályokrendszer
ét foglal
ja össze;a pénzügyijog az
államháztartását
, pénzügyibevételi
forr
ásait,
kiadásait
rendező, s a pénzfor
galmatszabályoz
ó jogi
normák összes
sége;
a nemzetköz
i jog az államokközti
kapcsolatokat
rendező szabályokösszessége.Oktat
juk továbbá
b/ az un, igazságü
gyi jogágazatokat
. A büntetőjog a
bűncselekményekkelén azok büntetéseivel
foglalk
ozik.A
büntetőjog anyagába tartozó
kriminol
ógiapediga bűnözés okai
ról,
a azok megelőzéséről nyújtismerete
ket
; a büntető eljá
rásijog a nyomozatieljárás,
a vádemelés és a büntet
őper szabályait
mutatjabe; a polg
árijog az állampolgár
ok egymásközti
é3 szocialista
szerve
zetekk
el szemben keletkezett,
valamint
az utób
biakegymásköztivagyoniviszonyait
szabályozza.
Itt
nyer
nek tárg
yalást
a tulajdon,
szerződés, öröklés,
ozerzői
mü, találm
ány stb.kérdései;
a csal
ádi joga házasság,
családés gyámság int
ézményének jogi
rendezéséttárgyal
ja;
a mezőgazdasági jogonbelül
helyezkedik
el a földj
og éa
mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog
. Az előbbi a földt
ulaj
don és földhasználat
viszonyait
rendezi,
az utóbb
i a paraszt
ság szövetkezet
i szerveze
tiformába valótömörü
lésén
ek
és gazdálkodásána
k viszonyait
szabályo
zza; a polgár
i eljá
rásjoga polgári
per /vagyonj
ogi,család-,
és munkajogiper/
és perenk
ivüli
eljá
rás alapelveit
és szabályait
fogla
lja
össze.

- 14 4/ Jogren
dszerünktanulmányozásához
nélkülö
zhetetl
en
nem .jogt
udományi szaktárgyak
; a szociológia,
melynek feladat
a
azoknak a tényezőknek megismert
etése
, melyek a maguk valósá
gában határ
ozzák meg az emberek magatartását,
a'döntéseiket
;
a szervezéstan
, mely az állami,
társadalm
i,termel
ésistb.
szerv
ezet
eket közös ismérvei
velfogla
lkozik
/annakkeretébe
n a
szerve
zéstu
domány a racionál
is szervezet
szabályait
keresi,
raiga szervezé
selméle
t ad magyaráza
totpl.a bürokráci
a stb.
kérdéseire/;
a statisztika
egyrésztbevezetia hall
gatóta
stati
sztikai
módszerekbe,amelyek a társ
adalo
m tömegjelenségei
nek számszerű tanulmányozásához
szükségesek,
másrészt megalapozza a szakstati
sztikai
ágazatok/pl.
igazság
ügyistatiszti
ka/
oktatását;
a demográf
ia a népességnek,minta társadalom
alapvető tömegjele
nségének népességstatisztikai
, népességtudomán yi és népesedéspoli
tikai
szempontbólvalóvizsgálatát
tar
talmazza.
Ágazatiképzés
Az állami,
gazdasági és társ
adalmi térenjelen
tkező
sokrét
ű elméleti
és gyakorlat
i igényekcélszerűbb kielégíté
se
érdekében szükséges
sé vált
a három fő gyakorlat
i jogterület:
a/ az igazságügyi,
b/ a gazdasági és с/ az igazgatási
szervezési
ágazatokszerin
t szakosított
képzés bevezetése
olymódon,hogy az ágazati
képzésbena három fő ágazat
nak meg felelő és az egyes karokáltal
meghatározandótárgyakokta
tásávalelégite
ndők kia speciális
ágazati
szakismereti
igénye
k
a III.
tané
vtől kezdődően.
Az igazság
ügyiágazataz elsősorban igazság
ügyipályára
/biró,
ügyész,ügyvéd, közjegyző/ készülők részérebiztosit
az alap
képzésitárgya
kon túlmenő speciális
képzést.
E szakosított
képzés keret
ében a hallgat
ók mélyebben behatolhat
nak a
Büntető- és Polgári
Törvénykönyvgyakorlatáb
a, foglalkoznak
a bünt
etéskisza
bás és bünte
tés végrehajt
ás kérdései
vel,a nyomozás, ténymegáll
apít
ás elméletév
el és gyakor
latáva
l,igaz
ságügyiorvostannal
és elmekór
tannal,
stb.
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a
/válla
lati,
termel
őszövetkezetijogtanác
sos, külkereskedelmi
vállalatok
jogászai/
pénzügyi szervekjogtanácsosai
stb.
/
készülő joghallgatóknak
nyújtkülönl
eges képzésilehe
tőségeket.E képzés kereté
ben jelentk
eziksúllyal
a Munkajog behatób
b ismeret
ét előmozdító segédtudományokismer
teté
se /munkagazdaságtan,munkalélekt
an, a mun kajog
i felel
ősség a gyakor
latba
n, munkaerőgazdálkodás stb./,
a szövet
kezete
k speciális
jogi
;kér
dései,gazdasági döntőbizottsági
eljárá
s, társadalom
biztosít
ásieljárá
s, a földt
ulajdon
és földha
sznála
tiviszo
nyokbóleredő jogviták
probl
ematikájastb.
Az igazgatási-szervezési
ágazat az elsősorban az állam
igazgatásban
/tanác
soknál
, minisztéri
umokban stb.
/ elhelyez
kednikíván
ó hallgat
ók szakképzés
ére hivat
ott.
E képzés kere
tében elsősorban az igazga
tás és szer
vezés korsze
rű módszerével és technikáj
ávalismerkednekmeg a hallgatók,
a rendészeti,
kultur
ális
és szociáli
s igazgatással,
igazgatás
szoci
ológi
ával,
költségvet
ési szervekgazdálkodá
sával,a vezetésfunkcióival
ée vezetési
rendszerekkel
stb.
Л szerzend
ő állam-és jogtudományi
doktori
oklevél
nem tünt
etifelugyan azt,hogy milyenspeciá
lisszakképz
ést
nyújtott
korunkaz egyes hallgatóknak,
tellá
t az igazságügyi
szakképzé
sben részesül
t pl.gazdasági mun kakörtis ellát
hat,
de nyilvánvalólag
előnyben részedüneka gazdaságimunkakör
eseténaz elhe
lyezkedé
snél azok a jogászok,
akikspeci
ális
gazdasági képzéstkaptak.
Emelle
ttlehet
őséget bizto
sitKarunk az orosz,é3 egy
nyugati/angol,
franci
a, ném et/nyelvalap
os elsaj
átításá
ra
is a tanul
mányi idő keretéb
en.
Л hallgatók
a képzés során testnevelési
és sportfogl
al
kozásokonisrésztvesznek.
111.
Л szakt
árgyak
ból valójó felkészülést
a rendelkezés
re
állótankönyvek,
jegyzete
k biztosítják,
tová
bbá az előadások
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gyakorlatok,
valara
inta tanszékekáltal
a hallga
tókrész
ére
tartott
konzultációk.
Az alapvető fogla
lkozán
i forma az
előadás és a gyakorlatok,
amelyeke
n általában
jogesetmegol
dásokkal foglalkoznak
a hallgat
ók, a krim
inali
sztik
a kapcsán
nyomozásigyakorlat
okon vesznekrészt
, másutt refer
átumokat
tart
anak.
Л valamel
y tudományszakkalbehatóan foglalkozni
kivánő
hallga
tó részérea tudományos munkával valómegismerkedést és
az abban valóelmélyü
lésta tudományos diákkörö
k bizt
osít
ják.
Különös figyelm
et fordit
a Kar a fizikai
dolgo
zók jogá-.
pályátvála
sztógyermekeire
azzal,hogy megadja részü
kre
az egyes jogászi
tudományszakokravalófelkészülésbe
n azt
a több
letseg
ítsége
t, amelyetaz a körülménytesz indoko
ltt
á,
hogy ezek a fiata
lokgyakra
n nehezebb körülményekközt végeztékkorábbitanulmányaikat,
mint más társadalmi
rétegekgyer
mekei.
szí
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ШЬС SJÍSZETTUDOM ÁNYI KAR
/Táncsics
Mihályu.2.
/
Tanul
mányi idő: 5 óv
A következ
ő szakokralehetjelen
tkezni
:
magyar nyelvés irodalom- tört
énelem
- idegennyelvés irodal
om
/ango
l,franci
a, latin,
német,
orosz,olasz/
idegennyelvés irod
alom
idegennyelvés irodal
om/ - " -/
tört
énel
em
Felvéte
livizsgatárg
yai:a választott
szakoknakmegfelelő
tárgyak,
/szóbeli
és Írás
beli/
Azok, akikaz Országos Középiskola
i TanulmányiVerseny
I-X.helyezet
tjei
, valamint
a tele
vízió
"Kimiben tudós?"
szell
emi vetél
kedő első és második helyezést
elért
résztve
vői mentesüln
ek a felvét
eli
vizsgakötel
ezettség
alól
abból a
tantár
gyból,amelyből az előbbi helyezé
sek egyi
két elér
ték.
Esetük
ben a középiskola
i eredmények alapján
számítot
t pont
szám ot tiz-ne
k, a helye
zés alapj
án számít
ottat
pedi
g öt-nek
veszik.
Karunkon elsősorban középisk
olaitanárképzés
folyi
k.
Korunkban a jól
képzett
, általá
nosan müveit
, szociali
sta
emberek tiz
és százezreinek
nevelése,
oktat
ása, tár
sadal
munk egyiklegfontosabb
feladata.
Ebből következően az ifjúság
oktatása,
nevelése,
a tanári
pályaegyre fonto
sabb szerepe
t
kan szocializmust
építő társada
lmirendszer
ünkben. Fokozódó
megbecsülésnekörvendnapjainkban
a pedagógusok tevékenység
e.
Tisztelik
és elismer
ikennek a rend
kívül
nagy türe
lmet és
lelkesedést
, emberezeret
etetigénylő munkának művelőit. Ma gasztos,megtisztelő hivatás,
amelynek során az esetleges
átnenetinehézségekért,
fáradságér
t a pedagógust mindenkor
kárp
ótolja,
újraés újraösztönzi
a tanít
ványok tudásukgyarapodásá
val egyenes arányban növekvő hálájaés ragaszkodása.
E hivatás
szépsé
geivel
, a fiatalo
kat telj
esebb emberré nevelés
feladatával,
a jól
végzetttanár
i munkáérta pedagógus felé

у-
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áramló gyermeki,ozülői én önnztársadalmi
elism
erés jóleső
érzésével
kévén máa életpályán
találkozhatunk.
Ahhoz azonban, hogy valak
iből .jó tanárlehe
ssen, ki
váló szakmai,pedagógiai
és módszert
ani felké
szült
ség kell.
Ez t n képzettségotkarunkonmegszerezhet
i bárki,
aki a tanár
i
pályá
hoz ambíciótéa elhivatottságot
oroz.
A karunkonoktatot
t szakok
A következő szakokonfolyik
otéves,kétszako
s tanár
képzés: magyar-t
örté
nele
m ; magyarorosz
; mag yartdcge
nnyel
v
/ango
l,franc
ia,latin,
német, olasz/
idegonnyolvorosz
; két
különböző idegennyelv
/például:
latinnémet, néme t-an
gol,
németfrancia
, fra
nciaolasz,
angololasz/tört
énelem-or
osz;
tört
énel
em-ideg
en nyelv
;
.idogcnn
yelv-f
öldraj
z.
Az angol,franci
a, jlati
n, magyar, ném et, olasz,orosz,
tör
ténel
em szakok alapvetően tanárszakok,
azonban n«in tanár
i
/bölcs
ész/szakkéntis elvégezhető, ha arraa hallg
atótaz
első két évben végzet
t munkája alapján
az ille
tékesszaktan
székek és évfoly
amfel
elős tanár
ok javasoljá
k. A jé előmeneteldhallgatóknak
lehetőségük van továbbáarrais,hogy eset
legesharmadik szakotisválasszana
k, illet
ve, hogy egyi
k eredetileg
választo
tttárgyukr
a special
izálj
ák magukat, elhagyva
a másik eredet
ilegválaszt
ottfőszakjukat a harmadik évtől
kezdődően.
Karunkon az említet
tekenkivtil
a hallgatók
görög
, pedagógia,álta
lánosés alkalmazott
nyelvészet
, és finn-ugor
szakon
is folyt
athatna
k tanulm
ányokat.
Л felvételr
e jelen
tkezőknek minden esetb
en két főszakot
kell
vnlasztaniok
, s ha azokbóla felvét
eli
vizsgák
on meg felelt
ek a követ
elményeknek, a választott
két szakon kell
meg kezdenitanu
lmányaika
t, esetle
ges szakválto
ztatá
sokracsak
később van lehetőségük.
A felvéte
livizsgaminden szakon Ír
ásbeli
éq szóbeli
részből áll
, s anyaga nem terjed
túla középi
skola
i tanany
agon.

- 19 A felvételi
vizsgákonaz Írásbel
i felad
atokmegoldásáraálta
lában1-1.
5 óra áll
rendelkezésükre
a jelö
ltek
nek.
A szóbeli
vizsgána felvét
elizők a választott
szaktár
gyból kapnak kérdéseket,
de a tanany
agon kívül
számot kell
adni
.
általános
műveltségűkről cg politikai
tájékozo
ttságukr
ól is.
Karunkra által
ában évenként két és félszerjele
ntkezne
k többen,
mint ahány hallgatót
felvehetü
nk. Orepágoa viszonyl
atban ez az
arány jónakmondható. Vannak olyanszakpárosítások
, mint péld
ául
i
degcnnyelvidegennyelv
; tört
énolemi'degeqnyol
v /or
osz kivéte
lévé]
./,amelyeken megfelelő felkészült
séggelkarunkrabekerülni
sokkalkönnyebb, mint-.az országtöbbi
egyetemein
.
TanúImányi rendünkről
Л karunkr
a tanársz
akra felvett
hallgatók
okta
tásának,
célja
olyanszéleskörű szakmai,pedagógiai,
módszertani
ismeretekkel
én készsé
gekkel rendelkező, marxis
ta világnézetű
szaktan
árok képzése,akikalkalmasaka középfo
kú oktatási
inLézmónyokuwn a komm unistaneveléscélkitűzéseiből fakadó
oktatási
és nevelési
feladatok
színvo
nalasellátására.
A nem tanár
szakon oktat
ás célja
olyanszakemberek
/például
mag yar nyelvészek,
iroda
lomtö
rténé
szek,fil
ológu
sok,
törté
nészek/ képzése,akika szaktudomá
nyuk önáll
ó műveléséhez szüksé
ges szilárd
elmél
etialupis.m
orotökkelés a szakmai
munka megkezdéséhez nélkülö
zhetetl
en gyakorlat
i készsé
ggel
rende
lkeznek.
Az a törekvésünk,
hogy a nem tanárszakon végzett
hallgatói
nkat agy képezzük,hogy helyttudjanak
állni
a tár
sadalomtudományokatkorszerű színvonalon
művelő különböző
munkahelye
ken /’példáultudományos intéz
etekben,felsőoktat
ási
intézmé
nyekben,múzeumokban, levél
tára
kban/vagy a különböző
kultur
ális
és tömegkomm unikációs
munkakörökben/példá
ul
művelődési házakban,könyvtá
rakba
n, könyvkia
dóknál,a sajtó
nál,rádiónál
, televízió
nál,filmstú
diókban,színhá
zakban/
.
Az ötév
es tanul
mányi idő alatt
hallgatóink
nak lehet
ősége van arra
, riog
y valamel
y tudományágból a harmadik-ne
gyed:L1<ütödi
k évfolyamsorán speciál
is tanulmányokat
folyt
assanak,
illetve
a diákkör
ökbe bekapcsolódvatudományos érdeklődésükéL
kielégi
thus
sók.
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Л választott
szaktárgyak
mellei
t a karon általá
nosan
kötel
ező tárgyak
valamennyihallg
atón
ak a tanár
i szakokon
:
inarxi
zmus-leni
nizmua,logi
ka, pedagógia
, pszichológia
, idegennyelv,honvédelmiismer
etek és testnevel
és; a nem tanárszakokon:marxizmusleni
nizmus, logika,
idegennye
lv,honvédelmi
ismer
etek
, testnevel
és.
Л szorgalmi
időszakban - teháta tanév két félé
vének
túlnyom
ó részéb
en - a hallga
tóka tant
orvbenelőirt előadásokon, szeminá
riumokon és gyakorla
tifogla
lkozásokon
vesznek
részt.
Az egyes félé
vek végén pedi
g a vizsg
aidőszakban a tantervbenelőirt beszámolóko
n, vizsgákon- kollokviu
mokon és
szigorlatokon
- kell
3zámot adniuktudásukról
és a gyakorlatióráiko
n mutatot
t évköziteljesítm
ényükért
érdemjegyeket kell
szereniü
k.
Diákjaink
hazaiés külföldi
tanulmány utjai
Az orosz én német szakos hallgatók
az utolsótanévben
egy félévig
a Szovjetu
nióban
, illet
ve a Néme t Demokrat
ikusKöztársaságban
tanulna
k. A többimodern idegennyelvszakos diák
jainknak
isvan azonban lehetőségük arra,hogy egyetemiéveik
során 1-10 hónapot ösztönd
íjjal
az illető nyelvt
erület
en /pél
dául a Franciaországban,
Angliában,
Olaszországban/
tölt
senek,
ha arratanulmányi
eredményeikkel
és magatartásukkal
érdemeket
szereznek.
A törté
nelem és magyar szakokon tanulókn
ak minden tan
évben lehetőségük van arra
, hogy tudásukat
az egyet
em autóbu
szávaltett
tanulmányi
kiránd
ulásokonszorzot
t élményekkel,
tapasztalatokkal
bővíthessék. Ezeknek a külföl
di képzéseknek
és hazaitanulmányutaknak
költségei
1 .nagyobbrészükben
nem a
diákokatter
helik.
Azok a nem idegennyelvet
tanul
ók, akiknekaz V.t
anév
első félévé
nek végére elkész
ítendő szakdolgozatuk
/ill
etvea
nem tanárszak
osok esetéb
en diplo
mamun kájuk/ált
alukválasztott
témájamegkívánja
, esete
nként lehet
őséget kapnak orra,hogy
anyaggyü
jtő munkájuk során elju
ssanak külföl
dre.
Az utolsó
évben a tanársz
akos hallgat
ók az egyetem jói

?1
felszerel
t gyakorló
gimnázi
umában és általán
os iskoláj
ában
szakveze
tő tanárokirányításával
mindkétszakju
kból bizony
os
óraszá
nban tanít
ani kötelesek
, illetve
a szakvezetők és
tanár
jelö
lttársai
k órái
t látogat
ják.A nem tanárszakosok
számára pedigёвеbenként szakmai gyakorlatokat
szerveznek/pl
.
kuta
tó intézetekben,
könyvtárakban
, múzeumo kban dolgoznak/.
A. tizedi
k, azaz nz utols
ó félé
v befej
ozése után valamennyihallgatónak
álla
mvizsgátkell
tenni
. A tanárszakosok
ezen a záróvizsgán
arról
számolnakbe, hogyan sajátít
ották
el
a szaktárgyaik
középi
skolásszinte
n tört
énő oktatásához
szükséges szakmai,ideológiai
, pedagógiaiés módszert
ani ismere
teket.A nem tanár
szakon hallgat
ók az államvizsgán
arról
adnak
számot,hogy rendelkeznek-e
a szaktudom
ányuk önáll
ó műveléséhez szükségesszilá
rd elméleti
alapisnierétekkel
és a szakmai
munka megkezdéséhez szükségesgyakorla
tikészségg
el.
A tanulm
ányaikat
sikeresen
befejezőttaná
riвзакоз vagy
máB felsőfokú végzettsé
get igazoló
oklevele
t kapnak.
Karidiákkör
eink,hallgatóink
speciális
önképzésilehetőségei
Mákjainkspeciális
érdeklődési körüknekmegfelelően
kötelező tanu
lmányaikmellet
t önállótudományos tevékenység
re isválla
lkozha
tnak.Karunkon valamennyioktatot
t szaktár
gy
terület
én dolgozha
tnaka tanszékek és a KISZ irányí
tásával
működő Tudományos Diákkö
rökben. Az oktatók
maximálissegíts
éget
nyújt
anak a diákkör
i tagoknakя n többikarokhozhasonlóa
n
karunko
n isidőről-időre megrendezzük n, diákkör
i konfer
enciákat
,
amelyeken о legsiker
esebben,legere
dményesebben dolgozóhall
gatói
nkat egy-egytudományos munkájukért300-500forint
ig ter
jedő összegek
kel jutalm
azzuk és karunkképviselet
ében elküld
jükaz Országos Tudományos fiákkorj
Konferenc
iákra.
Л diákkörön
kívülis sck lehetőségetbiztosít
unk, hogy
hallgat
óinkérdeklődésüket kielégí
thessék.
.Speciális
foglal
kozások keretében
gyakor
latbanisfoglalkozhaI
nak például
népműveléssel,néprajzzal
, 3zociológ
iával
. régészette
l.
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művészettö
rtén
ett
el,pszi
chológiával
,
pedagógi
ával.altajl
sztik
áу a 1 ^_Az_ir
oda1 о innia
?_ Int
enzivenfogla
lkozókelső kritikusi,
vagy müalkot
ó próbálkozásai
t iroda
lomtö
rténe
titanszékei
nk oktatói
rendszeresen
figyele
mme l kisérik
és segiti
k. Sok olyan
volt
hallgatónk
van, okika karialkotókör
ben megtettkezdet
i
lépésekután mai irodal
mi életünknek
már- elismer
t Író
ja,költője,
kritiku
sa lett
. A leg
jobb
aknak aegit
ünk lehetőséget ter
emteni
arra
, hogy a .bölcsé
sz cimü kariújságb
an, az egyet
emi lapban
,
vagy a Tiszat
áj cimü irodal
mi lapbanmegjelent
essék Írásaikat
.
Jól felszerel
t tanszé
ki könyvtár
aink
, audiovizuális
oktatási
segédeszköze
inkmind azt szolgálják,
hogy minélsokoldalúbb
ta
nárokat
, szakembereketképezzü
nk.
Tanszékei
nk és kutatómunkájuk
Legte
hetsé
gesebb hallgatói
nk bekapcsolódhatnak
a tanszékek kutat
ómunkájáb
a is.Л PedagógiaiTanszéken foglal
kozhat
nak például
a tanulók
tudásszi
nt mérésének és fejle
sztésének
metodológiai
problém
áival,
A Pszichológiai
Tanszék kutat
ásaiba
bekapcsolódva
vizsgálhatjá
k a tanu
lókszemélyisé
gének általán
os
lélektani,
fejlődéslélekt
ani éo pedagógiai-p
szichológiai
kér
déseit.
Nyelveml
éktanulm
ányokkal,
a magyar szókészlet
tört
énetikérdéseivel
, nyelvünkalaktanáv
al,mondattanával
, stílu
sával,nyelv
járásés föld
rajzi
név kutatásaival
fogl
alkozh
atna
k
a Magyar Nyelvés
zetifánszék segítségével.
Л Fi
nn-ugorNyelvtu
dományi Tanszéken uráli
éo altajisz
tikai
kutatások
ba kapcsolód
hatnakbe, az Általános
és Alkal
mazottNyelvészeti
Tanszék oktatóival
közösen pediga beszédet vizsgálhat
ják.Az I.és
II
.számú Magyar Irodalom
történet
i Tanszékek irány
ítá
sával iro
dalmunk késő reneszánszés barokkkorszakát,
a klasszicizm
us
és a romantikaprobl
émáit tanulm
ányozhatj
ák, illet
ve összehasonl
ítóirodalomtör
téneti
kutat
ásokatvégezhetn
ek a középes keleteur
ópai irodalmak
köréb
en, irodal
omelmél
etikérdések
kelfoglalkozhatnak.
A középkori
magyar tört
énet forrásk
riti
kájával,
a
helytör
téneti
kutatá
sok elvi
és módszerta
ni kérdéseivel
ismer
kedhetneka KözépkoriMag yar Történeti
Tanszéken.
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Az U;i és Leguj
abbkoriMagyar Történeti
Tanszéken
folyótudomán yos munka kereté
ben magyar munkásmozgalom-törté
netiés histor
iográ
fiai
kutatásokat
végezhetnek.
A római tört
énel
em és a préhiotória
problémái
t,a
Nagy-Alf
öld neoli
t-és brori
koritört
énetéttanulm
ányozhat
ják
az ÓkoriTörténeti
és RégészetiTanszék irányításával
. A
KözépkoriEgyetemes Tört
énet
iез Latin
Amerika Története
Tanszék útmutatás
a alapj
án az ered
etitőkefelhalm
ozódás korán
ak
és a lati
n amerikai
tört
énelemnek probl
émáivalfogla
lkozhat
nak. Magyarországkét világháború
közötti
nemzetközikapcsolataina
k kérdéseit
tanulmányozhatjá
k az Uj és Legujabbkori
Egyetemes Történet
i Tanszék tudományos munkája keretéb
en. A
Német Nyelviés Irodal
mi Tanszék,valamintaz Angol Nyelvi
és Irodal
mi Tanszék segítségével
az összehasonl
ítóirodalomtudomány problémáival,
valamintegyes nyelvés
zetiés fone
tikai,
stiliszti
kaivizsgála
tokka
l foglal
kozhatnak.
A Klasszik
aFilológia
Tanszék irán
yítá
sávala római
, az ógörög és a korai
bizánci
irodal
om és tört
énelem kérdéskörében
kuta
that
nak. A
Romá n Nyelve
k és Irodal
mak Tanszéke keretébe
n francia
és
olaszirodal
omtör
ténett
el és nyelvi
stilus
vizsgál
attal
foglal
kozhatnak.
Az orosz irod
alom XIX. é3 XX. századimüfajelm
életi
problémái
t és nyelvtör
téneti
kérdése
itvizsgálhatják
az
0ro3z Nyelviés Irodalm
i Tanszék segítségével.
Bekapcsolód
hatnaka Népraj
zi Tanszék Szegednek és környékének,
valamint
a
Duna-Ti
sza közének népművészetét, folklór
játés gazdasági életé
t
vizsgáló
kutatómunkájába.
Mint ebből a vázlato
s felso
rolá
sbólis kitűnik, minden
hallgató
talá
lhatkarunkonspeciál
is érdeklődésének m egfelel
ő
tevé
kenységi terü
lete
t,végezhet önáll
ó munkát.
Karunk, oktatóink
nevelő, hallgat
ókat segitő
tevéken
ysége
A pedagógus hivatásra
felkészítő képzés jelle
géből
abból,hogy mint
egy 530 hallgatón
kat 115-en oktat
jákkövet
kezik,
hogy згогоз kapcsolatba
kerülnek
diákjaink
nevelőikkel.
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A kötelező tananyagelsaj
átít
ásához szükségesórákon kiviil
issokatfoglalkoznak
tanár
ainkkarunkhallgatói
val.Minden
évfolyam
értmás-más okta
tó felelős, minden tgalccaonortée annak
pnrt
csoport
.jafolyam
atosanfigye
lemmel kíséri
a hozzát
artoz
ó
diákokéleté
t,tanulmányi,
szociális
és emberi problémáit
készen arra,hogy szükség eseté
n azonnalsegítsen.
Tény, hogy
nálunkáltal
ában több hallgat
ó kap ösztön
díjat
/nappa
litagoza
tos diákj
ainkn
ak mint
egy 75 százalé
ka /mi
nt más karokon,de
nehezebb anyagikörülményekközöttélő családokgyermekei
nek
mintegyösztöndíj-kiegészítés
képpen - az évfolyamf
elelős tanár,
a KISZ alapszervez
et, ille
tvea kollégium
javaslatára
- rend.
kivüHszociális
segélyt
adományozunk, évenkéntáltalában
négy
alkal
ommal, ille
tve,ha arranagyon rászorulnak,
akkorazt
egész évben rendszeresen
is kaphat
ják.Lehetőségünk van arra
is,hogy azokata hallg
atókat
, akiknekmás oktat
ási intézmé
nyben
tanu
ló testvérük
van, vagy egyéb körülmé
nyeikindokolják,
az általánosan
megállap
íto
ttjövedel
mi kategóriánál
egy kate
góriával
lejjebb
sorol
juk,és számukra több szociális
támogatástbiztosí
tsunk.Mfndent megteszünk annak érdekében,hogy
vidéki
diák
jai
nkataz egyetem kollégi
umaiban elhelyezzük,
ál
talábankarunknem szegedihallgat
óinak63 százai
éirakollé
gista
.
Oktatói
nk a szobaközö
sségek felkérései
alapjá
n rendszer
esen
ás lelkiism
eretesen
patro
nál
jáka kollégium
okban lakóhallga
tóinkat
. Ha arr
a szüksé
g van, tanáraink
eljár
nak a kollégiumok
ba szaktár
gyi előadásokat tart
ani,vagy a gyengébb képességű
diákokat
korrepetá
lni.
A hallgatók
szakmai segít
ésének uj kezdeményezése karun
kon az, hogy az első évfolyamr
a orosz szakrafelvet
tekneka
tanévkezdé
s előtti két hétbe
n inten
sivnyelv-tan
folyamot
szerke
zünk,amelyen rendszerezhet
ik és kiegészíthetik
a középi
skoláb
an
szerzett
nyelvismere
teiket.
A közeljövőben minden valószínűség
szerint
má3 idegennyelvekre
szakosod
é hallgatóink
nak is
fogun
k ilyen
előkészítő képzéstszervezni.
A korr
epetá
ló munkákból egyébként derekasankiveszik
részüket
felsőbbéven hallgat
óinklegjobbjai
is.Az egyet
emi
munkastí
lustnehezebben elsaját
ító,
,tan
ulmányaikbanmérsékel-

- 25 tebbenhaladóelső-másodévesekkelrendszer
esen foglalkoznak.
Korre
petál
ó tevék
enységet végeznek Szeded én a környékközépiakolái
ban i8,segitve
a fizi
kaidolgo
zó szülők gyermekeine
k
fölvét
elir
e valóelőkészítését.Mindezeka foglalkozás
ok természdesén segitik
tanár
jelö
ltjei
nk gyakorlati
pedagógiai
mun kára \>alő felkészít
ését,tapasztalataikat
gazdagít
va erősitik
hivatásér
zetükot
és kibontakozó
tanár
i egyéniségü
ket.
Kariifjueág
i szervez
etünk

h

к
V.

л
i

!'

Mintmár említett
ük, sokoldalúan
képzett,” kiművelt emberf6"ket,jó pedagógusokatkivanadni karunktársa
dalmunknak,
A hallgatók
önművelődés! lehetőségei - a már részlet
ezetttu
dományos munka melle
ttis - szélesokálájuak.
A város és az
egyetemi,kulturá
lis
életnyújtotta
adott
ságok - amelyeketkiad
ványunk bevezet
ő fejezet
e részlet
ez - természet
esen szolgálják
a bölcsészhallgat
ók műveltségének gyarapít
ását is.
Ezeken kivül
a kariKISZ szervezet
sokszorhívmeg neves
közéleti
személyiségeket
, művészeket, akikpolitika
i tájékozta
tókat
, konzultációkat,
előadói és szerzői estekettart
anak
karunkon.Hagyományosan sor kerülnálunkhelyeskiejtési,
for
dítási
és egyéb szakmai versenye
kre, évfolya
mokon belüli,
ille
t
ve karokközött
i szellem
i vetél
kedőkre, sport
versen
yekre is,
ifjúsági
szervez
etünkrendezésében
.
A kár KISZ alanszervezetei
egyébkéntlehetőlegazonos
szakpárosit
ásu azonos évfol
yamos hallgatókból
tevődnek össze
és munkájukhozállandósegítséget
kopnak az illet
ékes szakcsoporthoz
tart
ozó oktatóktól
, hogy szabadidej
ükethelyesen
használják
kia haladótudományok mag asabb szintű művelése
és telj
esebb emberré neveló
désük érdekéb
en.
A humán tudományokbanvalóelmélyül
és és széleskörű
tájékozottság
napjainkban,
a tudományos-technikai
forradalom
korába
n ismegkivánta
tikvalamennyitanár
i pályárakészül
ő
fiat
altó
l,akikneka társad
alom eddigifejlődése során fel
gyülemlett
, sok tudományos anyagból,eredményekből a mindennapi
életü
nkhöz ma már elengedhetet
len,legalapvetőbb tényeketés
törvény
szerűségeket taní
tványoknemzedékei
nek fogjá
k tovább adni.
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Karunkon olyantársada
lmunkhozhü, marxi
sta világnéz
etű,
széleskörű szakmai
, pedagógiai
, módszertan
i ismer
etekkelés
készségekkel rendelkező tanáro
kat és szakembereketképezünk,
akikméltóutód
ai a szegedibölcsész-hag
yományok-na
k és karunknak, tudományegyetem
ünknek hírnevét
mindenkorés minden
körül
mények közöttpozitív
helyt
áll
ásukkalöregbítik.
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TERMÉSZETTUDOMÁN YI KAR
/Ara
di.vértanuktere1./
Tanulmányi :Ld<5: 5 év.
Az alábbiszakokonfolyi
k tanárképzés,
111. szakképzés:
a/ Tanárszakok
:
matemati
ka-fi
zika
kémiafizi
ka
matemati
ka-földr
ajz
biológiakémia
földrajz-idegon
nyelv
/a BTKrnél felsor
olt
nyelvekből/
b/ nem tanári
, szakok:
vegyész
matematikus
biológus
fizikus

Főivé toli
vizsga
Írásbeli
Bzóbeli
mat.
-fiz.
.
inat.
-fiz.
kém.fiz.
kém.fiz.
mat.
-föl
dr.
mat.
-földr.
biolkémia
bioi
.
-kémi
a
földr.
-id.ny
.
földr.
-id.ny.

mat.
-fiz.
mat.
-fiz.
biolkém.
mat.
-fiz.

kém.-f
iz.
mat.
-fiz.
biol-fiz.
mat.
-fiz.

Az Országos Középiskolái
Tanul
mányi Verseny, a Kürschák
Józsefmatematik
ai versen
y, az Eötvös boránd fizikai
verseny
I-X
. helyezettjei
, valamint
a televí
zió"Kimiben tudós'?"
szellm
i vetélk
edő első és második helyezést
elért
résztvevői
mentesülneka felvételi
vizsgakötelezettség
alól
abbóla
tant
árgyb
ól,amelyből az előbbi helyezése
k egyikét
elérték
. Esetükbena középiskolai,
eredmények alapj
án számítot
t pontszámot
10-nek, a helyezésalap
ján számít
otta
t pedig5-nekveszik.
Ha a jele
ntkező által,
választott
szakon a felvé
teli
vizs
ga tárgyai
matemati
ka és fizi
ka, ezek bármel
yikéből a
fent
i helyezéseka felvételi
vizsgamásik tárgyából
is mentesíteneka vizsgakö
teleze
ttségalól
.
A Karr
a éventemintegykétszázhallga
tó nyer felvételt
,
hogy a képzésiidő alat
t felkészüljön
a tanár
i pályá
ra, illet
ve arra
, hogy szakemberk
ént a legkülönbö
zőbb terü
leteken
végezhessenérdekes,Bzi.nes,
nem egyszertudományos igényű
munkát. A Kar több minthúsz tansz
éke a belvár
os terület
én
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levő öt nagy épületben
vun, ezenkív
ül u biológusok
az újsze
ged! Füvészkertbe
Is gyakrankilát
ogat
nak, о Így a Természettudományi Kar hallg
atóiszinte
benne élnekaz egész egyetem, sőt
Szeged városavérkerin
gésében. A szines,változat
on KISZ szer
vezet
i élet,a kollégi
umok, a nagyszerű KözpontiKönyvtár
,
a kulturál
isés sport-él
et,a Diákkörök
munkája közelhozza
egymáshoz nemcsak a különböző természettud
ományos szakok hall
gató
it,
hanem a másik két teetvérkar,a bölcsészés jogá
az
fiatal
ok élet
ével,
prob
lémáivalismegismerkednek,s őt év
elteltével
mindannyianszeretett
el és nem kisbüszkeséggel
mondhatják:
én isa szegediJózsef.A
tti
la Tudományegyetem hall
gatójavoltam
.
Az alábbiakban
rövid
en átt
ekint
jükelőször ez egyes
tanár
szakok,majd a nem tanári
szakok feladatait,
célját,
mun kájátés perspe
ktívá
it,
azzala gondolattal
, hogy a középis
kolákpadjaiból
az egyetem előadóterm
eibe,labor
atóriu
maiba
lépni
, szándékozókközelebb
ről Is megismerkedjene
k a rájukváró
Újsze
rű, szine
s, igaz,nem könnyű, de a feln
őtt élet
re,válasz
tott
hivatásukra
előkészítő munkával,tanulással.
T a n á északok
Matematika tanárszak
A matematikaszakos tanár
i pályár
a jelentk
ezőknek fel
vételi
vizsgát
kelltenni.
Az Írásbelin
általában
nyolc
péld
át tűznek ki.К példákra- nehézségükn
ek megfelel
ő - pontot
adnak és az összes elért
pontszá
m után kapjá
k a jegyota ianulók.Megjegyzendő, hogy részfeladat
ok megoldására is kapnak
pontot,
és jeles
eredményhez sem kell
minden példá
t megoldani.
A felada
tok kizáró
laga középi
skolásanyagbólvalók.Természetesen előnyös, hu az érdeklődők a felkészülés
alatt
sok fel
adatotoldana
k meg. Ma már igen sok olyanpéldat
ár találhat
ó,
ami ezt a felkészülést
igen jói
elősegíti'» A szóbelin
isa
"Tájékozta
tó a magyar felsőoktat
ási .intézm
ényekről" c. kiadvány
ban mega dott
,szigor
úan a középiskola
i anyagba tartoz
ó kérdésr
ől
van szó. Lényeges előfeltételea jé felvételi
vizsgánál
:,hogy
a középiskolás
évek ainti
a tanu
ló fel
készülj
ön a logikus
mu-

- 30 tematikai
gondolkodásra,
alapo
s felada
tmegol
dó készsé
get
szerezzen.
Ha a felvételi
sikerül,
az egyetemen oktatott
matematikai
anyagban a hallgat
(5 igen sok uj és érdekesdolog
gal
talál
kozik,
aminek hatásár
a a matematikáró
l a középiskolá
ban
kialakult
képe is jelentősen megváltozi
k. Sok hallgatót
meglep,hogy az egyet
emen hallgatot
t matematika mennyir
e más,
mint a középiskolai
. Sok hallg
atón
ak ez kellem
es meglepetés.
A Természettudományi Kar Bolya
i Intézet
ének tan
székein
/Alg
ebra.-ésSzámelméleti
, Anal
ízis,
A Matemati
ka alapj
ai
és számítást
echnika,Geometriai
Tanszékek/nagyhírű profeszszorokés kitűnő oktat
ó gárda segiti
a jöven
dő taná
rok el
mélyül
ését a matematikahárom klasszi
kus áfcáb
an /analí
zis,
algebra,
geometria/,
valamint
megismerkedh
etnek a gyakor
lati
szempontbólnagyjel
entőségű valószínűaégszámitássá
lés matematikaistat
iszt
ikával
is.Nagyon sok olyankérdésben,ahol
első pillanatr
a nem islátszik,
hogy a matematikaalkalmazhat
ó
lenne
, matematika
i eszközöksegítségével
eredményt érünk el.
Ehhez természe
tesensok uj fogalommegismerésérevan szükség.
Egyetemünkön egyre több nem kötelező előadást lehethallani
a matematika
i gépekről, a matematikamodern gyakorla
tialkal
mazásairól
, mint például
a programter
vezésheznélkülö
zhete
tlen
ismer
eteketnyújt
ó "Num erikusmatematika
11 és "Gépi programozás" kollégiumok.
Az egyes félévek
végén különfél
e vizsgák
vannak..Minden előadáshoz van gyakorlat,
ahol felad
atokmeg oldásár
a korülsor,ame lyekaz elméleti
anyagot illuszt
rált
!
gyakorló
péld
ák, és esete
nként "fogósabb"
feladatok
elemzése
isfoly
ik,de megbeszéljük
az előadásokon felm
erülő problémákat
is.Az oktatók
különkonzult
ációkat
is tar
tana
k. Л félévek
befejezésekor
minden gyakorlatról
az ottvégzett
munka alapján
mindenkikap egy jegyet
. A vizsgákonaz elméiéi.i
anyag mellet
t
természet
esen feladat
ok is vannak.
A tanul
mányi idő sorána leendő matematika tanár
ok a
Polit
ikai
Gazdaságtan
, a Diale
ktikus
ón Törté
nelmiMater
ia
lizmusés ч Tudományos Szocia
lizmustárgyakból
is Ismerőtökéi:
szereznek,
nyelvi
ismeret
eiketorosz nyelvből ёз amennyiben
kívánjá
k még más idegennyelvből íb szakirán
yban bővíthetik.

- 30 illetve
megalapo
zhatj
ák, résztvesznek a testnevelési
foglal
kozásokon.A pedagógiai,pszichol.
ó;daitárg
yak által
nyújto
tt
elmél
etiismerete
iketliospi
tálasés elég
gé nagy óraszámú iskolai
pyakorlat
egészíti
ki.
A L’ólyai
. Intézet
nek, ahol a matematikusképzésifolyik,
igennagy könyvtára
van. A hallgatók
a könyveket néhány hétr
e
kikölcsön
özheti
k. Akinekkedve és idejevan,'со a matematika
valamely
ik ágát különösenmegkedvelte,
akkora Tudományos
Diákkö
rben dolgozvaezzela témávalegy oktat
é vezet
ése alatt
fogl
alkozha
t.Egyetemi évei alatt
mindenki,réozt.
vehet-a
Schweitzer
M. matemuiikai
versenyen,ahol a kitűzött felad
atokon otthon10 napon át lehetgondol
kodni.
Végzés u tán az elhelyezk
edés ma elégkönnyű. Л matematika
tanársokszormég most is a legnagyobbhelyekenie hiány.Az
ország számitántechnikai
programjának végrehajtás
a és a
későbbiekben a fejles
ztés is sok és jé középisko
laitanárt
igényel,
igyfelt
ehetően a matemati
ka taná
rok iránti
kereslet
csak nő.
Fizika
tanárszak
A fizika
a tanáriszakon két csoport
osításba
n szerepe
l:
c- matematika-f
izika
és a kémiafizika
szakcsoportok
tagjaként.
Mindkétszakcoopor
than a fizika
képzésirendjelény
egében azonos.
Az egyetemen való tanulás
nak feltét
elea sikeres
felvé
teli
vizsga
. Mivel,a felvét
eli,
vizsgaalap
vető jelent
őségű,
felhívjuk
a figyelmet
a felkészülés
idéli
en történő megkezdésér
e,
és a továbbtanulási
szándéknak ennek megfelelően koraitisztá
zására. Mivela szébanforgé
szukonoportosib
ánokban a fizika
felvétel
i tár
gykéntszerepel,
kívánatos,
hogy a jelölte
k a
középiskolákban
a tárgyindulásától
/teh
át gimnázi
umo kban a
II.
osztálytól
kezdve/uz átla
gosnálelmél
yültebb
en foglal
kozzanak a fizik
ával,kísér
jékfigyelőmmel a fizika
i kísérl
eteket
,
gyakorolj
ák a feladtok
megoldásátés - ahol errelehet
őség
nyílik
- vegyenek részta fizika
szakkörökmunkájában is.
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pzés 5 éve alatt
a [szakt
árgyakkal
kapcsola
tos egyetemitant
árgya
kon /kollégi
umokon/ kiviil
a a előírásoknak megfele
lő mértékben fogl
alkoz
ni kell
pec!a
gog Lai,lélekt
ani
,
filozóf
iai,tárgy
akkalis,az egyetem által
kijelölt
iskolák
valamelyikében
- mintkét
szaktárg
yból- tani
tanigyakorlato
t
kell
végezni.Természetes,Irigy
az egyetemi képzés idejealatt;
sportolásr
a, kulturál
ismunkára és nyel
v tanulásr
a is lehetőség
nyíli
k.
A képzés szakmai részétegyetemünkön két tanszék,
a Kísérleti
fizi
kaiTanszék és az Elmél
etifizikai
Tanszék
bonyol
ítja
le.A Kísér
leti
Fizikai
Tanszéken a jelöl
teka
kísérl
eti.fi
zikaalapjaiv
al ismerkednekmeg. További lényeges
tantárgy
a "Gyakor
latielektrom
osságtan"de ezen a tanszéken
folyi
k a fizika
törté
neténe
k és az előirt mérték
ű csillag
ászati
ismert
:t
öknek az oktat
ása is.A felsorolt
tárgyakon
kiviil
részt
kell
venniszámolásigyakorlatokon
/feladatm
egoldások/,
labo
ratór
iumi.gyakorl
atokonés műhelygyakor
latoko
n. Kz utób
bi alól
felmentést
kaphat
nak azok, akikközépisk
olaitanulmány
aik
sorúnmegfelel
ő irán
yú polit
echnikai
képzésbenrészesült
ek és
eredményes munkájukat.iskola
i bizon
yítványu
kkaligazolni,
tud
ják.AzKímélet
! Fizikai
Tanszéken folyó
oktat
ás főbb tárgy
körei:
Mechanika, Elektr
odinamikaés speci
álisrelati
v!
tásclmélot,
Kvantummechanika,Termodinamika és stati
sztiku
s
mechanik
a, Anyagszerkeze
t és Atomm agfiz
ika.A két tanszék
valamelyikén
fizi
kaiszeminá
rium
on isrésztvehetneka je
löltek
és módjukban áll
Speciális
kollégiumok
hallgatása
is.
Ezeken egy-e
gy f;i
zikai
részle
I,ké
rdésb
en szerezhető elmél
yült
ebb
tudás
.
Közvetlenül
a tárg
y iskolai
tani
táaá
t segíti
A fizika
tanít
ása cimü tantá
rgy és a közvetlen
Iskolai
bunitáai
mun ka.
Erre az utóbbira
a képzés
évében kerülsor.Ugyancsak
ebben az évben kell
megir
ni a jelölt
által
választ
otttémából
a szakdolgozatot
. A képzéstaz állam
vizsgazárjale.Л fen
tiekbenvázlatosa
n ismert
etet
t progr
am alkalm
as arra
, hogy a
képzés idejealatt
a jelölt
ből széleskör
ű szakmai,pedagógiai,
módszertani
ismere
tekkelés készségg
el rendel
kező marxi
s La
világnézetű fizikat
anár válj
ék.
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Kémia tanár
i szak
A középi
skolaikémia tanul
ása bizonyéra
sok tanulóban
keltet
te felaz érdekl
ődéal., a vágyat,hogy a termé
szettu
domány eme ágávalbehatóbbanfogla
lkozzéks hogy majdan ő is
- pedagóguskén
t - ezt a tudománytismertesse
meg leendő tanít
ványaival.
Az egyet
emünkön folyó
kémia szakos tanár
képzés rendjének,
0 felvételi
vizsgatart
almianyagának körvonala
zásávalsegít
séget kíván
unk nyújtani
nemcsak azoknak a tanuló
knak, akik
szakmai érdeklődésük és elhivat
ott
ságuk alapján,
tudatos
an készülne
k a kémia tanári
pályára,
hanoinazoknak is,akikmég nem
tudta
k döntenia pályaválaszt
ás nehéz kérdésé
ben.
Az első nagy próbatétel
a felvé
teli
vizsga
, amely Írásbeli
és szóbel
i részből tevődik össze.Az itt
jelentk
ező feladat
ok
sikeres
telje
sítésé
nek alapf
elté
telea középiskolai
kémia tan
tervi
anyagának biztos
tudása.
Ez azonban nem csak a szöveges
része
k, a definíciók
reprodukálását
jelen
ti,
hanem a tank
önyvek
gondolkodt
ató kérdése
inekhelyesmegválaszol
ását és az évfolyam
onkéntitöbb száz, többn
yireszámítással
egybekötött
fel
adat megoldanitudásá
t.Bár ez előirt felvételi
vizsgaaz ál
talánostantervű gimnázium
ok anyagáttekinti
alapnak,mégis
hasznos előkészületet jele
nt,ha a továbbtanul
ni szándékozóka
kémia tago
zatososztályok
többlet
anyagát/la
bora
tóri
umi-gyakor
latok
és a TV. oszt.anyagát/isalap
osan átt
anulmányozzák.
Rendkívülsok segítséget
nyújtaz "ígyoldjunk
meg kémiaifel
adatokat"
c. 3 kötet
es könyv felada
tainak
kidolgozása,
az ott
közölt
elméleti
tudniva
lókmegértése.Természetese
n más - a
középiskola
i tanulók
száméra is készült
- könyvekből, folyóirat
ok.bó
ljugyancsaksok értékestudn
ival
ót lehet
meríteni
.
Mindez sokkalinkábbbiztosítja
az eredményes felkészü
lést,
mint az egyet
emi jegyzetekből, tankön
yvekből szerzet
t,de
kellően meg nem értet
t,felszines
ismer
etanya
g.
Az oktat
ás 3 éves periódus
a alatt
a kémia szakos ta
nárjelöltek
az alábbiszaktárgyak
anyagátsajátít
jákel:
Általán
os kémia, mely a kémia álta
lánosérvényű, leg
fontosabb
alapfo
galmai
t,összefüggéseit
, törvényszerűségeit
tárg
yalja.

,r
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Szervet
len kémia, a kvantummechanikai
éa szerkezet
i
kémiaielemek alkalma
zásávalszabályszerűségeket állapit
meg 60 rendszer
eziaz elemekről, vegyületekr
ől szólóanyagismer
etet
,
Analit
ikai
kémia, a minőségi és mennyiségi kémiaianalizioü
el,a műszeres analiziö
elvi
kérdé
seivel,
vegyip
ari
jelent
őségével ismert
etimeg avhallga
tókat
.
Fizikai
, kémia, matematikai
eszközökkel,
mélyebb elmél
eti
szempontbóltárgyalja
az anyag kémiaiés molekuláris
mozgásformá
jánakegymással
, vala
mint hő-, elektr
omá gneses, atomfi
zikai
mozgásformával
valóÖsszefü
ggését,törvénys
zerűségeit.
űzerves Kémia, tömörenfelöl
eli
a szerveskémia tudo
mány egész lénye
ges terjil
etétés modern vizsgálati
módszerek
segít
ségévelvilágítj
a meg annak mai helyz
etét,
a további
fejlődés útját
.
Kolloidkémia a kolloi
d rendszer
ekre érvénye
s sajátos
törvén
yszerűségeket és azok sokoldalú
alkalmazását
tárgya
lja.
Kémiai techno
lógi
a azon eljárásokat
ismer
teti
, melyek
segít
ségévela gazdasági életlegkülön
bözőbb vegyi-,
nyers
anyag- és üzemanyag igényéta legga
zdaságosabb
an lehetipari
lag előállítani.
A kémia történet
e tantárgy
bemutatj
a a szaktudom
ány kiala
kulásénakés fejl
ődésének tört
énet
et,e
zútonmegvilágít
va a
kísérl
etieredmények és az elméletekösszekapcsol
ódásának
különböző form
áit
.
Az izotóp
techni
kaikollégiu
m az atomfi
zikaés radio
kémia újabb eredményeittárgy
alja,
rámut
atva azok nagy gyakorlat
i jelentőségére.
A felsorol
t szakt
árgyaktöbbségénekelőadásához szemináriumifoglalkozás
és labor
atór
iumigyakorlat
kapcso
lódi
k,
melyeke
n egyrészt
az előadásban csak érint
ettkérdéseket
tár
gyalnak.,
ille
tveegyéni kísér
leteke
t,megfi
gyeléseket
végeznek.
A szakt
árgyakonkívül
a taná
rimunkára valófelkészül
ésben font
os szerepevan a "kémia tani
tása
" c. kollégi
umnak
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t végzendő iskolai
gyakorlatnak
is.
Ezek keretébe
n a 4 év folyam
án megszerzett
szaktár
gyi,pedagógiai,
léle
ktani
ismeretekre
alapo
zva a kémia iskolai
ta
nításának
elvi
és gyakorlati
kérdéseivel
, az oktatónevelő
munka eredményes módszereivel
ismerkednekmeg a tanár
jelölt
ek.
Az itt
végzett
munkák során bontakozik
kiigazána nevelőmunka
szépsége, felem
elő ereje.
Nem véletl
en, hogy a sikeres
próbatanitások
- a nemrég még az iskola
padjábanyiő s most már
taná
rkéntdolgoVó hallga
tókbanfelkelt
ik,meg erősítik
a hiva
tástudat
ot,lelkesedést.
A tanárje
löltek
az V. év végén, a különböző tárg
yakat
egymássalösszefüggé
sben szemlélő, un. "komplex államvizsgán
"
adnak számot arról,
, hogy rendelkezneka szaktanári
és nevelői
munkához szükségesszakmai,ideol
ógiai
, pedagógi
ai ismer
etekk
el,
készségekke
l.Az államvizs
gára bocsátásfeltét
elea tant
erv
ben előirt követelmények
teljes
ítésén
kivül
, olyanszabadon
választott
kémiai,vagy módszert
ani tárgyú"szakdolgo
zat
"
elkészítése,
melyetönállóan
végzettiroda
lmitanul
mány, illet
ve sajátkutatómunka alap
jándolgozkia hall
gató
. Vannak,
akikegyetemi tanulm
ányaikkorább
i szakában behatóbbankezdenek
foglalkozni
a kémia valamel
y ágának egy speciáli
s részt
erüle
tével.
Ezek a hallgat
ók "tudományosdiákkörbe"
tömörül
ve oktatóik
irányí
tásamellett
- nem egyszerszámottevő tudományos
sikert
érnek el.Eredményeikr
ől nemcsak szakdolgo
zatukba
n,
hanem pálya
munkákban, tudományos cikkekbenszámolnak be. A
tanul
mányok sok eset
ben alapjá
t képezika doktori
cim megszerzéséhez végzendő kuta
tó munkának is.
A kémia tanárszako
n hallgátók
számára a tanter
v 2 hetes
"üzeml
átog
atást"
ir
elő azzala céllal,
hogy a leendő tanárok
minéltöbb vegyiüzemterme
lő munkájávalmegismerkedjenek.
Az
egyetem a láto
gatá
s lebon
yolít
ásához különanyagitámogat
ást
nyújt.

к

Egyetemünk messzemenően igyekezi
k megvalósí
tania kor
szerű kémia tanárk
épzést,és arratörekszi
k, hogy a végzett
hallgat
ók minden tekint
etbe
n megfelel
jeneka ma iskoláján
ak. A
Természettudományi
Kar öt kémiaiintézet
e összehangolt
munkával,

- 35 a gyakorlóiskolákkal
karölt
ve biztosít
jaa vázoltcélok
*»
elérését
.
Földr
ajz tanár
i szak
A felvét
eli
vizsgakövetel
ménye a gimnáziumföldrajzi
tanan
yagának alapo
s ismer
ete /I,
II,
III.
osztály
tankön
yve/
és a térképenvalóbiztos
tájékozódá
s. Л sikere
s Írásbel
i és
Bzóbelivizsgaután,a felvétel
t nyerte
k öt év alatt
sajátít
hatják
el a földrajzt
udományok alapjaiból
azokataz ismer
ete-.
két és készségeket,
amelyek nélkül
özhete
tlen
ek az eredményes
föld
rajz
-tan
áriműködéshez.
Л szakmai oktat
ást öt tansz
ék látja
el:a Természet
i
Földra
jz
i,a Gazdasági Földr
ajzi
, az Ásvány- és Kőzettani,
az Éghaj
latt
ani és a Földt
ani Tanszék.
A hallgatók
nyolcfélé
v alat
t előadásokat hallgat
nak,
gyakorlat
okon és szeminár
iumifoglalkozások
on vesznekrészt.
Az első két évben először a földra
jzalapozóés segédt
udományaival ismerkednekmeg . Tanulnakásvány-és kőzettant
,
/
csillagászat
i földrajz
ot,térképés vetület
tant,
meteorológi
ai
ismere
teketés éghajlat
tant
, tová
bbá előadásokat hallgatnak
a Föld és az életfejlődéséről. Közben három félé
ven át foglal
koznak a földr
ajzkét alaptudományával,
az általános
ter
mé szeti
földr
ajzés az általá
nos gazdasági földrajz
tant
árgy
keretében.
Az általán
os természeti
földrajzon
belülolyantémakörökkerülnek
feldol
gozásra,ame lyekkülön
-különisegyegy tudományágatképviselnek.
Pl.
: a Föld belső szerkeze
te
és a földfelszín
arculat
ának kapcsolata;
a szilárd
kéreg
földrajza;
a Föld belső erői; a vulkan
izmus és a földr
agések
felszí
nform
áló tevékenysége;
az óceánok,a tavak,a folyó
vizek,a jég termész
etiföldr
ajza;a felszini
fonnákrendszere;a földalat
tivizekmun kája,karsztjel
enségek,barlan
gok; a trópusi
klima
terü
letek
,a sivatag
ok, a magas hegységi
stb.tájakjellege:
a földrajzi
burok életeés övezetessé
ge;
biogeográfia
stb.
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os gazdaságiföldrajz
a Fold népeesége,a
települések,
és a termel
és elhelyezkedésének
sajátosságait
mutatj
a be, és szintén
sokrétű, nagy ismeretanyagot
ölel
fel.
Főbb témakörei:
a terület
i munkamegosztás fejlődése és form
ái,
népeaégföldrajz,
telopülésf
öldrajz,
mezőgazdasági földrajz,
iparföl
drajz,
közlekedésföldr
ajz,a kereskedelemföldr
ajza.
A3, és 4. évben Mag yarország természeti
és gazdasági
földr
ajzát,
majd az egész Pöld leir
ó termé
szetiföldr
ajzát,
valami
nt a szocialista
és a tőkés országokregionál
is gazdaságiföldraj
zát tanulják.
A kötele
ző tárgya
kon kivül
érdeklődésüknek megfelelő - speciá
liskollégiumokat
hallgathatnak,
mint például:
a karsztés barlangkutatás
tudományos alapjai
;
a Dél-Alföld
természeti
erőforrásairak
vizsgálat
a; a vizkutatás módszerei
; a városter
vezés és fejl
esztésgazdaságföl
drajzi
problémái;a regionáli
s városföl
drajzstb.
A 8. félévben
a földrajz
tanítá
sának mód szerta
na
tantár
gy megismerte
tia taná
rjelö
ltekkel
az álta
lánosés
középisk
olaiföldrejzt
anitás
elmél
etiés gyakorlat
i kérdés
eit,
a földrajzi
tante
rvek célkit
űzéseit,feladatrendszerét
és
követe
lményeit,a föld
rajzt
anít
ás anyagát és mindazok
at az
elveket
, hagyományos és modern oktatási
módszereket^eljár
ásokat és eszközöke
t, amelyekkelmajd eredményesen végezhetik
oktatónevelő munkájuka
t.
A négy év alat
t összesenhárom nagyobb vizsgát
un.
szigorlat
ot kell
letenni:
a 2. év végén általán
os termé
szeti
és általán
os gazdaságiföldraj
zból,a 3 év végén hazánk
földraj
zából,a 4. év végén pediga világ
leiróföldrajz
ából.
A szigorlatokon
kivül
a felsor
olttantárgyakból
még 5 kisebb
vizsgaun. kollo
kvium van.
Az 1.,2. és a 3. év után két hetesnyáriterepgya
korlato
n vesznek részta hallgatók.
A belföldi
szakmai gyakorlat
ok azt a céltszolgáljá
k, hogy megismeijáka földrajzi
kutat
ómunkában alkal
mazottterepkutatás!
módszereket,eszközöket
, műszereket és gyakorolj
ák azok használat
át.A kül
földö
n rendezet
t gyakorlat
inkábbtanulmányi
kirándulás
jellegű.
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Céljaolyanföldr
ajzi
jelen
ségek és objektumokbemutat
ása,
amelyek hazánkbannem tanul
mányozhatók.A külföl
di terepgya
korlatokat
eddi
g a Szovjet
unióban/Kri
m-félziget,
Kaukázus,KözépÁzsia/,
Jugoszlá
viában/a Dinári
Karszthe
gységben és az Adriai
tenge
r szigetein/
, a Német Demokrat
ikusKöztársaságban
/RUgensziget,
Harz-hegység/
és Román iába
n valósí
tott
ák meg. Ezenkívül
év közben belfö
lditanulmányi
kirán
dulá
sok során ismer
hetik
meg a valóságb
an hazánk földr
ajzát.
A négy év alatt
a szakmai tárgya
k mell
ettálta
lános
pedagógiai,
lélekta
ni előadásokatishallgatnak,
valamintmeg ismerked
nek. a marxizmus-lenin
izmus ideol
ógiáj
ával:dialektikus
és törté
nelmimater
iali
zmus, politikai
gazdaságtan
, tudományos
szocial
izmus cimiielőadásokra és szeminár
iumokr
a járnak.
Ilyen
felkészülés
után az 5. évben az egyetem gyakorló
iskoláiban
- általán
os iskola
és gimnázium- egy éve3 iskol
ai
gyakorlat
ot végeznek.Egy féléven
át egy-lcét
osztályb
an tanítanak
földraj
zot és kitűnő szakvezet
ő taná
rok irán
yítá
sával
gyakorolj
ák mind annak a megvalósítását
és alkalma
zását,amit
az előző négy év alatt
elméle
tben elsaját
ítottak
. A tanárje
löl
tek bekapcsolódnak
a taná
rok taní
tásiórán kivüli
munkájába
is,igya földrajzi
szakkörvezetésé
be, az ifjú
ságiszervezet
munkájába, résztvesznek szülői értekezleteken
stb.
Az 5. évben nyujt
ák be szakdolgozatu
kat
. amelyeta
szakt
erület
legjob
ban ismer
ő oktat
ó vezetésé
vel önáll
ó kuta
tómunkávalkészítenek
el az általuk
választo
tttémából.
Az öt éves képzés befej
eztével
a tanár
jelö
ltek
állam
vizsgát
tesznek.Ez olyankomplex vizsga,
amelyen a jelölt
- egy nagyobb összefü
ggő problémakör
önállókifej
tésekapcsán arró
l ad számot,hogy rendelkezi
k a szaktanári
és nevelői
munkában nélkülözhetetlen
alapvető szakmai,ideológiai,
pedagógiaiés módszert
ani ismere
tekkelés készségekke
l,ennél
fogva alkalm
as a földr
ajztaná
ripályára.
Biológi
a tanár
i szak
Egyetemünkön a biológia-kémia
szakos tanár
i képzés
sok éves múltr
a tekinth
et vissza.
Az elmúltidő alatt
a szak-
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ődésével párhuzamosan számos intézkedés
történt
az oktatáskorszerűsítése érdekében
.
Ennek eredményeképpenlehetőség nyílik
a bioló
gia
kémia tanár
i szakon folyóképzés olyanszéleskörű Bzakmai,
pedagógiai,
módszerta
ni ismere
tekkelés készségekkel
rendelkező marxi
sta világnézet
ű taná
rok nevel
ésére,akikal
kalmasaka középfokúoktatási
intéz
ményekben és szükség esetén az általános
iskola
felső tagoza
tában az oktatási
és
nevelési
feladatok
színvonal
as ellát
ásár
a.
A JATE-n évente 20-25-enkapnak biológia-kémia
szakos taná
ridiplom
át.
A felvételi
vizsgaanyaga a gimnáziumbiológia
és
kémia I.II..
III.
ill
etőleg IV. osztál
yos 1969, vagy 1970
évitankön
yveireépül.A jelent
kezőknek minden év júliu
sának
első hetébenkét napigtartó
Írásbeli
és szóbel
i vizsgánkell
szám ot adni tudásukról.
Az Írásbeli
vizsgána hagyományos
esszékérd
ések mellett
tesztl
apok alkalmazásával
válog
atjuk
kiazokat,akiknem csak tételes
tanul
ással,passzívismereta
nyaggal készültek
a felvétel
i vizsgára,
hanem tudásu
k
aktiv
és a pályáhozszükségesképessé
gekkelrendelkeznek.
Szóbel
in a szakmai tárgya
k mellet
t politika
i és ideológiai
felké
szülts
égről és ráter
mett
ségről is számot kell
adni a
felvétel
izőknek. A felvételi
vizsgapályaalkalma
tossági
vizs
gálatjell
ege jobbanlehet
ővé teszi
a tehetségek
felkuta
tásátés kedvezőbbé teszi
a fizikai
dolgo
zók tehe
tsége
s
gyermekeinekesélyeit
1з az egyetemrevalóbejutásra.
A tanul
mányi idő 5 év /10 félév/-A 10 félévben
a hallgat
ók előadásokon és laboratóriumi
gyakorlatokon
vesznek részta kémia klasszikus
ágazataiban,
az állat
áé növénytanrészt
erüle
teiből, mint növény és állat
szerve
zettan,
növény és állatren
dszertan,
növény és állatélettan,
ökoló
gia és földrajz,
mikr
obiológi
a, biofizika
stb.Hall
gatj
ák a pedagógi
a tárg
yakat,megismerkednek a marxista
filozófiával
és más ideológi
ai tárgyakkal,
módjukban áll
idegennyelvi
ismerete
ket szerezni
, ill.
tökéle
tesíten
i.
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A biológiakémia szakon uz elméleti
és gyakorlati
képzéstegyarántnagymértékb
en elősegítika biológia
tárgyú
tere
pgyakorl
atok,kémiaitárgyúiizoni
látoga
táook érj pedagógi
ai
tárgyúgyakor
latok.
Л felsorolt
tárgyakközötttöbb uj fiatal
tudományág
is szerepel,
mint pl.biofizika,
vagy genetika,
melyek napjaink
ozintolegér
dekesebb tudományos eredményeitszolgált
atják és Szegeden mind a kiala
kulóbanlevő Bioló
giaiKözpontban igennagy perspektívával
rendelkezn
ek.
Л tanárképzési
munka sorána tanár
jelö
ltek
három fő
terül
etenszerzik
meg szükségesismerete
iket
: Iskola
i gyakor
latokon,
szakmódszer
tanigyakorla
tokonés gyakorló
tanít
ások
alkalmá
val
. Ezek módja az egyes tanárszakokon
hasonló.
Az .5. év soránminden hallga
tó kötele
s egyi
k szaktár
•gyából- eset
leg annak tanit
ásimódszertaná
ból - szakdolgoza
totkészít
eni.Л szakdolgo
zat torná
játlegkésőbb а VII
. félé
v
végéigmeg kell
válasz
tani.
A hallgatók
kísérlet
ei elvég
zésére
a megfele
lő tans
zékilabo
rató
rium
okban nyilik
lehet
őség, ahol
munkájukh
oz az oktatók
minden szüksé
ges elméleti
és gyakorlat
i
támogatást
megadnak. Л hall
gatókna
k módjukban áll
a két szak
diákköreiben
tevékenykedni.
Л diákkörök
a hallgatók
önképzésének jól
beváltform
ái,ahol luná
ruikés egymás segíts
égével
egy adottszakterü
letenjobbanelmélyülhe
tnek.Л X. félév
végén körülsóz1 az államvizsgár
a. Az állam
vizsgára
bocsátás
feltétele
a tantervbenelőirt követ
elményeken kivii.l
az elfo
gadottés osztályzott
szakdolgozat.
A tanáriszakokonaz
álla
mvizsgaolyankomplex szóbeli
vizsga,
melyen a jelöl
t
arról
ad számot,hogy rendel
kezika szaktanári
és nevelői
munkában nélkiil
özhotoll
en alapvető szálánál,
ideológiai
és
módszertaniismeret
ekkelés készségekk
el.
Л biológusképz
és perspektívái,
az lljsz
egedt Biológiai.
Központ lelép
dtésével
nagy mértékbengazdagodtakés a refor
m
továbbvit
elének,tárgyi
felt
étel
einekjavítás
át is jelen
tik.
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Nem tanár
i szakok
Matematikaszak
A hazaitudományegyete
mek közülegyedül a József
Att
ila
Tudományegyetemen folyik
matematikai
gépek éa programozásuk /a ma élfoga
dottterminológia
szerint:
progr
amter
vező szakirányú
matematikus/képzés. Matematikushallgat
óink
egységesen ilyen
szakirá
nyú képzésbenrészesüln
ek.
Az egyetemiprogr
amter
vező matematikusoktat
ás célja
olyanszakemberek képzése,akik
akár a termelés,
a terve
zés és az igazgatás,
akár a
tudományos kutatássoránfelm
erülő, számológépenmegoldható
problémákat,
bármelyhazánkban üzemelő számológépszámára
- akár a gép nyelvén
, akár a gép számára kidol
gozottmagas
szint
ű program
ozásinyelven- programoznitudják
, a programot, annak ellenőrzése é3 esetleges
hibáinak
kijavít
ása után
a gépben le tudják
futt
atniés a kapotteredményeketa gyakor
latba
n isfeltudjá
k használni.
Ennek érdekében a hallgatók
megismer.11' a watematikfli
általános
műveltség szempontjábó
l nélkülözhet
etlenfeje
zete
ket /elemi
alge
bra,geometria,
.'mali
zifl
/,tovább
á tanulmányo
kat folytat
nak a gyakorlati
alkal
mazás szempont
jábóldöntő
fontosságú
területeken
/pl.
lineáris
algebra,
kombinatori
ka
és gráf
elméle
t,függvényappro
ximáció,
valószi
nüségszámitás
és matematikaistat
isztika
, matematikai
logi
ka, automaták
elmélet
e, numerikusmatematikai
módszerek, operá
ciókutatás/
,
végül pediga gyakorlat
i felad
atokmegoldásához nélkülözhe
tetlen
ismer
eteketsajáti
tják
el járta
sságifokon/gépi
.módszerek,az analógés a digitális
számológépekműködési
elvei,
digi
tális
számológépek progr
amozása, különböző szin
tű programozásinyelvek,
for
ditóprogramok, operációs
rends'.er
ek, matemati
kai modell
ezés/.Ez utóbb
i feje
zeteket
ter
mészetesen számológépmellett
gyakorlat
i oktatá
sban ismeg ismeri
k, elsősorban az Egyetemen üzemelő Minszk-22tipusu
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elektr
onikusszámológépen,valamint
ipari,
kutatóint
ézeti
számolók
ozpont
okban végzett
üzemi gyakorlat
okon. Л szükséges
elméleti
és kísérlet
i fizikai
képzéstis megkapjá
k, főleg
gyakorlat
i oldalról.
Л legfont
osabb tárgyakból
vizsgát
tesznek,a gyakorl
atokból
gyakorlati
jegyetkapnak.
Korszer
ű marxi
staműveltséget a filozó
fiai,
polit
ikai
gazdaságtani
és tudományos szocializmus
előadások és szemináriumoknyújta
nak. Nyelviismereteket
orosz és egy másik
világnyelvb
ől szereznek.
Továbbispecializálódásra
islehetőség adódikmár az
egyete
men speciálkollégiumok
és a már kialukult
/orvos
biológiai
, nyelvészeti,
közgazda
sági atb./
tudományos kapcsolatok
felhasználásával.
Egyetemünkön a program
tervező matematiku
sokata Bolyai
Inté
zet és a Kibernet
ikai
Labor
atóri
um munkatár
sai oktatják
.
Köztudot
t,hogy a BolyaiIntézet
érték
es tra
díciókka
l rendel
kező, nemzetközil
eg is ismertmatematikaiközpont,amelynek
egyébkén
t elsősorban alapkut
atásokkal
fogla
lkuzómunkatárs
ai
közülis számosán rendelkezn
ek programt
ervező matematikusi
képzettséggel.
A programtervez
ő szakirányho
z szoros
an kapcsolódó oktatá
si felad
atokatdöntő részb
en A YatematikaAlapj
ai
és Izáruit
ástechnikai
Tanszék, valamint
a Kibern
etika
i .lab
oratóri
um vezetői és munkatársailátják
el.Mivela Kiber
netikai
Labor
atóri
um munkája rendkívül
sokrétű, hallg
atóin
knak módjukban áll
a legkülönbözőbb gyakorlati
problémák 'fiate
matika
i
megközelít
ésének és megoldásának módszereivelmegismerkedni.
Dipl
omamunkáik, amelyek elkészítését
a helyioktatók
irányí
tják,diplom
atervjelle
güek: általában
egy-eg
y gyakorlat
ban
felmerül
t,matematika
i módszerek alkalma
zását igénylő problé
ma
elvi
és gépi megoldásáttartalm
azzák.
A hallgat
ók végzés után programt
ervező matematikusoklevel
et kapnak, mely elvileg
minden /peda
gógia
i képzettséget
nem igényl
ő/ matematikusi
munkakör betöltésére
képesit.
Alkalmazásuk
ra lehetőség nyilik
mindenekelőtt: ter
melőüzemekben /főleg ott,
ahol elektr
onikusszámológé
p már

&

42
van, vagy lesz,de olyanüzemekben.I
s, amelyeknekfőhatósága
rendelkezik
elektro
nikusszámológ
éppel,vagy amelyek más módon
hozzáj
utnakgépi időhoz valamelyelektro
nikusszámológé
pen/;
számitástechnikai
központokban;
állami
gazgat
ásban /miniszt
ériumi
vagy egyéb szinten/
; bankapparátusban;
kutatóintézetekben
/főleg matemati
kai és termé
szettu
dományi,de kioe
bb lehetőségekkel társa
dalomtudo
mányi jellegüekbon
is/
és egyetemeken.
Fizikus
szak
.A fizikusképzés
célja
olyanszakembereknevelése,
akik
az általános
fizikus
ismeret
eken kivül
a fizika
valamelyik
te
rület
én speciáli
s gyakorla
tiés elmél
etitudás birtoká
ban
képesek különb
öző tipusu
üzemekben érj kutató
inté
zetekb
en fel
merülő kuta
tásiés techn
ikaifelad
atok tudományos alaposságú,
Önállómegoldására.
Az ötév
es képzésiidő keretébena hallgat
ók mindenekelőtt
a fizika
és a fizikához
kapcsolódósegédtudományok /mat
ematika,
kémia/alapkollégiumainak
air/agá
val ismerk
ednek meg, ame lyek
tovább
i fizika
i tanul
mányaik szilárd
megalapozását jelent
ik,
tí
zekhez az alapvető jellegű előadásokhoz kapcsolódó számolási
gyakorla
tok az anyag mélyebb megértését
és az Önállóalkalm
azási
készség kifej
lődését segíti
k elő. A későbbiek sorána kisérleti
és elméleti
fizika
legfont
osabb fejeze
teiből tar
tot
t főkollégiumok anyaga mái- átvez
etia hallgat
ókata fizika
speci
ális
terü
letei
re,Л gyakorl
atiképzés fontosrészétképezika fizi
kai
labo
rató
riumigyakorl
atok,amelyeken a hallgat
ók fokozat
osan
sajátítj
ák el a kvantitatí
v labo
rató
riumimunka modern mód szereit,
tovább
á gyakorlatot
szerezneka különböző feladatok
elvég
zéséhez szükségesmérőműszerek kezelés
ében és mérőberendezések-össz
eálli
tusá
ban. Ugyancsak a gyakorlat
i oktatást
szol
gáljá
k az üzemekben és kutató
inté
zetekb
en végzett
nyáriszakmai
gyakor
latok,
amelyek során a jelölt
ek a laboránoi,
a tech
nikusi
én a segédkutat
ói munkakörökkelismerkedn
ek meg, ill.
ilyen
munkakörökben dolgo
znak. Л fizikushall
gatóktanulmányaik
során olyannyelviképzésben isrészesülnek
, amely lehetővé
teszikét idegennyelvena szakirodalom
olvasását,
A politikai
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gazdaságt
annal
, tudományos szocializmussal
és a filozá
fiával
foglalko
zó előadások és szeminár
iumok bizto
sítjá
k, hogy a
hallgatók
a fizika
fejlődésévelfelm
erülő ideológi
ai problé
mákban helye
s materialist
a alapon tudjanakállást
foglal
ni és
'képeseklegye
nek a társada
lmi terme
lés gyakorl
ata és a tudo
mányos kutatásközötti
szerveskapcsolat
kialakításár
a.
Л képzésiidő negyedikévétől kezdve lép előtérbe a
speciá
lisképzés,amelyetspeciáli
s előadások, szemináriumok
és szaklaboratór
iinni
gyakorla
tok segítenek,
Ekkor a hallgat
ók
már cgy-egykonkrétfeladatot
kapnak,amelyből az ötödikév
végére diplom
amunkát kell
készí
tendők. E feladat
elvég
zése során
a fizikus
hallgatónak
el kell
sajátí
taniaa szakirodalom
önálló
feldolgozásának
módszerét, a mérések tervezését,
tovább
á az
olméleti
számít
ások elvégzésének
és az eredmények értékeléséne
k
techni
káját
. A diplomamunka elkészítésekor
szerzett
kísérlet
i
és elmél
etitapaszta
latok
más jellegű feladatok
megoldását
is biztosítják.
A szeméiyiés anyagi adott
ságoknakmegfelelően a fizi
kus
képzésselfogla
lkozóegyetemekena special
izálód
ás külön
böző
irányai
alakul
nak ki.A JózsefAtt
ila
Tudományegyetem olsősorban szilárd
test
-fiz
ikai,
speciálisan
félvezető-fizikai,
molakulafizikai
, közelebbről spekt
roszk
ópiaiés biof
izikai
irányú
képzést biztosit
fizi
kus hallgatói
számára.
A fentie
kben ismertetett
képzésitevékenységeredményeképpen a fizikus
hallgatók
alkalmasakleszne
k ipari
/’gyártási
/
és kutatóintézeti
fizi
kaiproblém
ák megoldásáraés mérési,
eljárá
sok kidolgozására.
Foglalkoztatásuk
mindenekelőtt azokon
a terület
eken kíván
atos,ahol speciáli
s irán
yú ismeret
eiketa
legjobban
feltudják
használni.
A JózsefAttil
a Tudományegyetem
végzett
fizikus
hall
gató
i a szerzett
képesités
ulapj
án különösen
jól
helytállhatnak
azokban az üzemekben és kutatóintézetekben,
amelyekbenszüksé
g van félve
zető fizi
kai
, vákuumtechni
kai,
spektr
oszkópia
i és biofizikai
ismer
etekr
e. Ezek a hallgatók
az emlito
tttudományágak terület
einolyanolméleti
, módszertaniés méréstechni
kai felkészült
séggelrendel
keznek,amelynek
birtoká
ban már közvetlenül
végzésükután képesek az üzemek
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tudományos, fejlesztő és ellenőrző laboratór
iumaibanfizikusi,
a tudományos kutatóint
ézetekbenpedigtudományos segédmunkatárói
munkakör betöltés
ére- ■
Vegyész szak
A Tudományegyetemen folyó vegyészképzéscél
je olyan
szocialista
szakemberekképzése a kutat
ás és termelésszámára,
akika kémia, valami
nt a kémiaitechnológia
alapv
ető módszereit
elsajátítva,
rendelkeznek
mindazon szakmai ismer
etekkel
, amelyek
nek birt
okában a vegyészet,
ill.
vegyi
par különböző terület
ein
a kutatóvagy termelő munkába bekapcsolód
ni és abban tovább
fejlődni képesek.

c

Az okleveles
vegyészekolyanismere
tekkel
rendelkeznek,
amelyek elsősorban kutatóm
unkára,laborat
órium
i-és anyagvizsgálati
feladatok
elvég
zésér
e képesíti
őket, ugyanakkor
kielég
ítő alapismer
etekkel
rendelkez
nek az ipari
termelésbe
történő bekapcsolód
áshoz is.A kémiaialaplsmeret
ek elsajátí
tása
mellet
t szakosítá
s révénmélyebb ismer
eteketszerezneka szer
vetlen,
szervesfizi
kaiés kolloidkémia
toiii
lotén
.
Л vegyészképzé
s sorána hall
gató
k a matematika
i és
fizikai
alapismer
etek elsaját
ításamellet
t a következő kémiai
tárgyakba
n kapnak elmél
etiés gyakorlat
i képzést:
általános
kémia, szervet
len kémia, ásványtan
, analitika
és műszeres
analízi
s, fizi
kaikémia, radiokémia,
szerveskémia.és analitika,
kolloi
dkémia.továbbákémiaitechno
lógia
, vegyipar
i,üzemi
ismer
őtök, vegyipari
műveletek éa gépek, műszaki rajzés gépelemek.
Annak érdek
ében, hogy a hallgatók
marxist
a-leni
nista
világné
zetű szocialista
szakemberekkéváljana
k, filo
zófia
i
,
politi
kai,gazdaságtan!
és tudományos szocializmus
oktatásban
részesül
nek.
A szakirodalom
megfele
lő tanul
mányozásához szükségen
nyelvi
ismer
etek elsaját
ításacéljából
az egyetemen oroszés
egy választ
ottmásodik nyelvből /angol
, német, franc
ia/szakford
ítá
sigyakorlat
ot szereznek.
A termelő munka megismerése és az üzemi ismer
etek

- 45 elsajá
títása
céljábó
l a hallgat
ók képzésiidejük
alatt
két
■ízben több heten termel
ési gyakor
latonvesznekrészt
.
A korszerű spocialiáló
dás érdekében a fentemlít
ett
szakokonaz, alap
képzésen túlme
nően a hullgat
ók szkkiráuyu
képzéstkaphutnaka következő terül
eteken:komplex
kémia, spektros
zkópiu,geokémia, reakci
ókinet
ika,ipari
fizikai
kémiaiszámítások,gázkro
matográfi
a, elméleti
szerveskémia, petrol
kémia,
természete
s szénvegyü
letekkémiáj
a, gyógysze.rk
émia, müa nyngés lakki.
par,gumiipar,
agyagásványok, reoló
giu,számítóg
épek
progr
amozása a kémiaigyakorlatban,
folyam
atos üzenireak
tor
ok
és ezek auto
matizálása
.
Л hallgatók
választott
szakjuk
ból 2-3 féléven
át magas
óraszámú szaklab
orat
óriu
mi gyakorlatot
végeznek, üínnok célja,
hogy a<kémiai kutatá
sban egy adottproblémakidolgo
zása révén
alkal
mazzák elmél
etiismeret
eiketés megfelelő gyakorla
tra
tegyenekszertkonkrétkutatá
si felada
tok önálló
megoldásában.
Л tudományegyeteme
n végzet
t vegyészeka következő fel
adatokellát
ásáraalka
lmasak:
Szerve
tlenpreparativ
munkák végzése labor
atóri
umi
szinten
és gyártási
folyam
atok irán
yítá
sa;
Szerves preparativ
munkált végzése és gyártási
folyam
atok
irány
itásaa gyógysze
ripar
, a szervooké
miu.ialapan
yagok
előállítása,a műanyagipar, a petrolkémia,
a fest
ékek
előállítású,a r.ö
vényvédőszorekelőállítása terül
etén;
Anyagvizsgál
atiés analit
ikai,
valamint
luboratóri
umi
munkák ellát
ása a vegyi
par, tová
bbá az alkalmazott
orvопт
tudomány, a biokémia,a mezőgazdasági és geológiai
kémia területén;
korszerű fizikai-kém
iaimódszerek alkalmazása
a kémia
bármely területén;
A kémiaifolyam
atokkalkapcsolat
os fizi
kai-k
émiai
számításo
k és mérések;
Izot
ópok alkalmazása
a legkülönfélébb
térü
lőtökén;
A polimerek
előállításával,
és alkalmazásával
kapcsol
atos kutatási
óa üzemi föladat
ok megoldása;
agyag-,festékés egyéb diszperziók
előállitána,vizs
gálataén technológiai
kezelése.

- 40 Л tudományegyet
emen szerz
ettképesít
és birtokában
a
végzettvegyészekalkalmazha
tók kutatóv
egyészként
, ill.
okta■
tóimunkakörökb
en tudomán yos és ipari
kutatóintéze
tekben
,
valamint
felsőfokú oktatási
int
ézményekben, tová
bbá labor
atór
iumi
és üzemmé rnökimunkakörökbena népgaahság aláb
bi területein:
vegyipa
r, kohászat,kőolaj és iöldgázipar
, bányászat
, mezőgazda
ság, egészségügyés mindazon egyéb terül
eteken,ahol kémiai
kutat
ó vagy anyagvizsgál
ó tevékenységre
van szükség.
Biológ
us szak
A JózsefAttila
Tudom ányegyet
einen folyóbiológus
szakkép
zés keretében
a hallgat
ók elsaj
átít
ják.mindazokat
ая .elm
életi
és gyakor
lati
alapo
kat a biológia,
kémia, fizika
és a matematikai
tudomán yok terü
letér
ől, amelyek alapján
képesek modern
szemlé
letű biológiai
tárgyúlaboratór
iumj és. üzemi munkára a
növény és állatozorv
ezettan
. a növéav és álla
tren
dszerta
n a ,
növény és állat
földr
ajz
, a növény ,én állat
ökológi
a. a mikrob
io
lógia
. a geneti
ka, a biokémi
a, a biofizi
ka, az antr
opol
ógia és
a hidro
biol
ógiaterüle
tén.
A szakképzéskeretében
a biológus
hallgatók
elmél
etiés
gyakorlati
oktatásban
részesüln
ek, a többiszakhozhasonl
óan
ideológiai
és nyelvi
tanul
mányokat folyta
tnak.Aképzésiidő
5 év. Az első három évben által
ános, а IV. és V.évbe
n főleg
speciális
képzésbenrészesülne
k.
A hallgatók
speciális
képzésükétel&óso
rban a szakosít
ó
tanszékenkapjákmeg, ahol dipl
omad olgo
zatukatkészít
ik.A
diplomad
olgozattöbbségébena hallgatók
által
végzet
t kísér
leteken
alapuló
munka, vagy a tudományos kutatásszempontjából
jelent
ős metodikaiproblémamegoldás
ára irányul.
A tanszéken
végzett
munka mellett
a hallgat
ók választott
témakör
üknek meg felel
ő speciálkol
légium
okat ishallgatnak,
A biológus
hallgatók
speciáli
s képzése elsősorban 4 fő
iránybantört
énik:botanika
élett
ani és ökológiai
profi
llal;
zoológi
a élett
ani ёв Ökológiaiprofil
lal
; biokémiaés biofi
zika
;
genet
ika és mikrobiol
ógia
;
A bioló
gus hallgatók
olyansokrét
ű felad
atokellá
tására
alka
lmasak, mint példul:

- 47 közreműködés biológi
ai,orvostudományi,
mezőgazdasági,
mikrobi
ológiai
stb.kutat
óinté
zetekben,
a tudományos
kutat
ómunka végzéséb
en;
üzemi laboratórium
okban /konzer
vipar,
vegyi
par,gyógyszerip
ar,ipari
mikrobi
ológia,
KÖJÁL, stb.
/ biológiai
folyamat
ok ellenőrzése,a termékek anal
ízise
stb.;
Államigazdaságokban, terme
lőszövetkezetekben, erdészetben
a növényter
mesztéssel,
állat
tenyészté
ssel,az agrotech
nikával
kapcsolat
os elmél
etijellegű problém
ák megoldásában
valóközreműködés.
Az egyetem végzettbiológus
hallgat
ói az alább
i terüle
tekenfoglal
koztathat
ók; biológiai
, mezigazdasági,
orvost
udományi, erdészeti
kuta
tóint
ézet
ek, tudományegyetemek,
agrár
tudományiegyete
mek, kertész
etiegyetem, erdőraórnökiés faipa
ri
egyete
m, mindazon felsőfokú technikumok,
melyeken biológiai
jellegű képzés is tört
énik,konzervip
arilaboratóri
umok, gyógyszeripari
labor
atóri
umok, vegyipar
i labor
atór
iumok,ipari
mikrobi
ológiai
laboratóri
umok, KÖJÁL labor
atór
iumok,klinika
i
és kórházilaboratóriumok,
vizügyi
labor
atór
iumok.
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