TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

FELHÍVÁS
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara a kari
utánpótlás nevelésében, képzéseinek közoktatásbeli népszerűsítésében, a közoktatás és a
felsőoktatás közötti kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet kifejtő
középiskolai tanárok számára 2018-ban megalapította
„A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI
KARÁNAK BIOLÓGIA/ FÖLDRAJZ/ FIZIKA/ INFORMATIKA/ KÉMIA/
KÖRNYEZETTUDOMÁNY/ MATEMATIKA NAGYKÖVETE”
kitüntető címet.
A kitüntető címet az SZTE TTIK-n oktatott tudományterületenként (matematika,
informatika, kémia, biológia, fizika, földrajz, környezettudomány) évente egy középiskolai tanár
(összesen hét fő) kaphatja meg. A címet egy személy ötévente egyszer, az előző öt évben kari
utánpótlás nevelésében, képzéseinek közoktatásbeli népszerűsítésében, a közoktatás és a
felsőoktatás közötti kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében kifejtett eredményei alapján
kaphatja meg. Minden kitüntetett díszoklevelet, plakettet kap, és egyszeri bruttó 150 000 Ft értékű
pénzjutalom díjazásban részesül. A kitüntető cím 2019. július 6-án a Kar Diplomaosztó ünnepségén
ünnepélyes keretek között kerül átadásra. A 2018. év díjazottjairól és a díjátadóról a
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/nagykoveti-halozat/dijazottak-2018-ban linken olvashat.
A kitüntető cím elnyerésére az SZTE TTIK Nagyköveti hálózat tagjai jogosultak. A cím
elnyerésére a jogosultságot motivációs levél benyújtásával lehet megszerezni. A motivációs levelet
benyújtók közül a kitüntető címben részesülő személyéről az Intézeti Oktatási Bizottságok
felterjesztése alapján, Intézeti Tanácsi jóváhagyást követően a Dékán dönt. A motivációs levél
értékelésének szempontrendszerét jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.
A motivációs levelek beérkezésének határideje: 2019. május 6., melyet digitális formában
kell elküldeni az adott szakot gondozó intézet kapcsolattartójához. A kapcsolattartók elérhetősége a
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/intezeti-kapcsolattartok/kapcsolattartok oldalon található. Az
elbírálás határideje 2019. május 17.
Tisztelt Kollégák!
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Várjuk motivációs levelüket! A további eredményes együttműködés reményében:
Szeged, 2019. március 13.
Tisztelettel:

Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes

1. sz. melléklet: A kitüntető cím odaítélésének szempontjai
A pályázó tanítványai közül hányan tanultak tovább az adott tudományterület (biológia, földrajz,
kémia, fizika, informatika, matematika) nappali tanári és nem tanári szakjain az elmúlt öt tanévben
A pályázó tanítványai közül hányan vettek részt az SZTE egyetemi vagy TTIK kari nyílt napján
vagy a Kutatók Éjszakáján az elmúlt öt tanévben
A pályázó tanítványai közül hányan vettek részt az SZTE TTIK valamely tanszékén vagy
Intézetében tett tanszéki/intézeti látogatásokon az elmúlt öt tanévben
A pályázó részvétele az SZTE TTIK valamely tanszéke vagy Intézete által indított
tanártovábbképzésen az elmúlt öt tanévben
A pályázó felkészítő tanárként való részvétele az SZTE TTIK Kutató Iskola Programjában az
elmúlt öt tanévben
A pályázó felkészítő tanárként való részvétele az SZTE által indított középiskolai tanulmányi
versenyen az elmúlt öt tanévben
Az SZTE TTIK képzéseiről, szakjairól szóló prezentáció bemutatása az adott középiskola
osztályaiban
A pályázó az SZTE TTIK szakjainak népszerűsítésével kapcsolatos egyéb szakmai tevékenysége
(pl. közreműködés a tanulmányi versenyek zsűrizésében stb.)
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