Kedves Elsőéves Hallgató!
Felvételéhez gratulálok a magam és szakfelelőseink nevében!

Tanulmányaihoz a kezdő lépéseket segítő információkat megtalálja az alábbi oldalon: http://www.sci.uszeged.hu/hallgatoknak/altalanos-tudnivalok/leendo-elsos
illetve (adminisztráció és a tanulmányi tanácsadás) a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz fordulhat
(http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-felepites/tanulmanyi-osztaly).
A Szegedi Tudományegyetemen a Tanulmányi Osztályokon kívül hallgatói ügyintézést a Hallgatói Szolgáltató Iroda
munkatársai végeznek (pénzügyek, igazolások), az egyetemi tanulmányi rendszereket az Neptun üzemeltetés
koordinálja (belépés, jogosultságok, automatikus műveletek), ezen kívül fordulhat még a Hallgatói Önkormányzathoz
(hallgatói élet, ösztöndíjak, érdekképviselet), és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával is kapcsolatba kerülhet.
A Kar folyamatosan frissülő honlapján (http://www.sci.u-szeged.hu) tájékoztatást kap az aktuális hírekről,
eseményekről, pályázatokról, ezért kérem, feltétlenül kövese figyelemmel.
A tanulmányi ügyek intézése egyre szélesebb körben elektronikusan történik, hamarosan megismerkedik a Neptun,
Modulo, CooSpace fogalmakkal, melyeknek aktív felhasználója lesz.
Probléma esetén azonban továbbra is a személyes kapcsolatokra alapozunk, és legjobb tudásunk szerint igyekszünk
segíteni, megoldást találni. Szakjával kapcsolatos problémák megoldásában a Tanulmányi Osztály munkatársai
mellett keresse bizalommal a „környezet” szakok oktatási felelősét: Dr. Perei Katalin adjunktus (elérhetősége:
perei@bio.u-szeged.hu), illetve a szakfelelősöket (elérhetőségük: Dr. Sipos Pál egyetemi tanárt, a Környezettan BSc
szakfelelősét sipos@chem.u-szeged.hu, Dr. Rakonczai János egyetemi docenst, a Környezettudomány MSc
szakfelelősét rjanos@geo.u-szeged.hu, Dr. Farsang Andrea, egyetemi docenst, a Környezetmérnök BSc, MSc
szakfelelősét farsang@geo.u-szeged.hu,)
A „környezet” szakok (környezetmérnök, környezettan és környezettudomány szakok összevont neveként
használjuk) számára indítottunk egy saját Coospace színteret (Környezettudományi és Műszaki Intézet színtér),
melyhez az összes „környezet” szakos hallgatót automatikusan hozzárendelünk! A főszíntér elérése:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-547030 ezen belül a Hallgatók számára külön alszínteret hoztunk létre:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-547034 .
Ezen a felületen sok hasznos, a szakjukat érintő információt megtalálnak, van a Hallgatók alszíntérben Fórumunk,
ezen keresztül feltehetik kérdéseiket az oktatási felelős figyeli, illetve tutoraink, felsőbb éves hallgatóink is aktív
résztvevők, akik segítik egymást.
A környezeti oktatásunk tutorai szakmai kérdésekben nyújtanak segítséget: konzultációkat, fogadóórákat
biztosítanak a hallgatóink számára (erre vonatkozó további információkat is megtalálnak az előbb említett coospace
színterünkben a mentorok-tutorok elérhetősége mappában).

A Karunk által kiküldött hivatalos információk figyelmes tanulmányozása a sikeres tanévkezdéshez elengedhetetlen,
de további felmerülő kérdéseivel bátran forduljon a fentebb említett kollégákhoz a megadott elérhetőségeken.
Tanulmányaihoz kitartást és jó egészséget kívánok!
Reméljük minden hallgatónk megtalálja azt a szeletét képzésünknek, mely továbbviszi lendületét, fenntartja
lelkesedését, és továbblépve tanulmányaik után sikeressé válnak munkájukban!
Szeged, 2020. 08. 25.
Dr. Perei Katalin
oktatási felelős
Környezettudományi és -mérnöki szakok

