TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
3. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti hálózati tagunk!
Kedves Kolléga!
Szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi eseményekre, programokra:

Felvételi hírek:
HVG rangsor: az SZTE TTIK az élmezőnyben
http://www.sci.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ttik-2018-november/hvg-rangsor-sztettik?objectParentFolderId=30827
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara kiemelkedően teljesít a
HVG "Diploma 2019 - Főiskolák és egyetemek rangsora" kiadványának rangsorán.
A TTIK a harmadik legjobb az oktatók kiválósága alapján a hazai felsőoktatás összes kara közül.
A TTIK a természettudományi képzésterületi rangsorban az oktatók kiválóság alapján az első, a
hallgatók kiválósága szerint pedig a harmadik.
Az informatikai képzések listáján az oktatók kiválósága alapján az első, a hallgatók kiválósága
alapján pedig a hatodik helyen szerepel a TTIK.
A HVG az oktatói és a hallgatói kiválósági rangsorok kialakításakor figyelembe vette a tudományos
fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az MTA-címmel rendelkező oktatók arányát, az
egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát, az elsőhelyes jelentkezők
számát, a felvett hallgatók pontátlagát, a nyelvvizsgával felvettek arányát, továbbá a középiskolai
tanulmányi versenyen helyezést elértek számát.
Felvételi 2019A felvételi eljárás
A 2019 szeptemberében induló képzésekre 2018. december 20-tól lehet jelentkezni.
Itt található a Karunk (SZTE TTIK) által hirdetett képzések:
http://www.sci.u-szeged.hu/felvetelizoknek/felveteli-2019
A képzésekre 2019. február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu felületén.
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http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-januar/szte-iden-is-ott-lesz?objectParentFolderId=19396
A Szegedi Tudományegyetem összes kara és Tanárképző Központja is képviselteti magát a 19.
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amelyet 2019. január 10-12. között rendeznek
Budapesten.

SZTE TTIK Nyílt Nap – 2019. Január 26.
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok/szte-ttik-nyilt-nap
Karunk a nyílt napját 2019. január 26-án tartja a Szent-Györgyi Albert Agórában.
A nyílt napon a Kar 7 Intézete mutatkozik be. Érdekes szakmai előadásokkal, bemutatókkal
készülünk. A 2019A felvételi eljárás szabályait az oktatási dékánhelyettes asszony mutatja be az
résztvevőknek egy központi előadás keretében.
A nyílt nap után el lehet látogatni az Tanszékekre. Nagyon várjuk a részvételüket erre a
rendezvényünkre! A kari honlapon lesz majd a részletes program, és hírlevelet is küldünk.
http://www.sci.u-szeged.hu/felvetelizoknek

Karunk fontosabb szakmai eseményei röviden:
Fizika Napja 2019.
http://www.sci.u-szeged.hu/sztehirek/2019-januar/fizika-napja-szte?objectParentFolderId=30826
Az SZTE TTIK Fizikai Intézete idén is megrendezi a Fizika Napja egész napos programját. A
január 19-i rendezvényen az érdeklődők mindent megtudhatnak az utóbbi évek Nobel-díjjal
jutalmazott kutatásairól, a fizikus diploma által nyújtott lehetőségekről és az egyetemen folyó
kutatási témákról.
Részletes program a honlapon! Várjuk a Fizika Napján Önt és az érdeklődő diákokat!
Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny
http://www.geo.u-szeged.hu/index.php/hu/viii-jakucs-laszlo-koezepiskolai-foeldrajzverseny-20182019
A szervezők tájékoztatása szerint a versenyre még a héten lehet jelentkezni. Meghosszabbították a
jelentkezési határidőt!
A verseny 3 fordulóból áll, az első forduló január 31-én lesz.
A további információk a honlapon.
Várjuk a jelentkezéseket a versenyre!
Szeged, 2019. január 9.
Tisztelettel:

Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Tel: (06 62) 544-674 Fax: (06 62) 544-169
www.sci.u-szeged.hu e-mail: oktdh@sci.u-szeged.hu

