TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

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

SZTE Nyílt Nap - 2019. november 28. 8-15 óra
A Szegedi Tudományegyetem nyílt napját 2019. november 28-án tartja az SZTE József Attila
Tanulmányi és Információs Központban. A nyílt nap képzési kiállításán a leendő hallgatók a karok
képviselőinek tehetik fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként kari tájékoztató előadásokon
ismerhetik meg mélyebben az SZTE képzési kínálatát.
Az Egyetem ezzel a rendezvénnyel szeretné segíteni a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat és
tanáraikat az intézményünkre vonatkozó fontos információk begyűjtésében.
Az egyetem 12 kara több mint 380 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és
távoktatás tagozaton.
Szeretnénk egyúttal a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden
érdeklődő szaktanár számára is lehetővé tenni az egyetemi képzésekre vonatkozó részletes
információk beszerzését a nyílt napon.
A részletes program itt található:
http://www.u-szeged.hu/nyiltnap
http://www.sci.u-szeged.hu/nyiltnapregisztracio-2019
A TTIK központi felvételi előadása 14:45 és 15:30 között lesz a Kongresszusi teremben.

SZTE Egyetemi Nyílt Nap - Természettudományi és Informatikai Kar programjai
Az Egyetemi nyílt napon is szeretnénk TTIK-s hangulatot teremteni. A Kari stand mellett várhatóan
minden tudományterület bemutatkozik:
Érdekességekkel, ritkaságokkal, maradványokkal, csontokkal és tudományos bemutatókkal
készülünk. Ezekkel a természettudományos kurzusokkal betekintést szeretnék adni az egyetemi
életbe.
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SZTE TTIK Kutatóiskolája
2019. november 29-én rendezi meg Karunk, a Természettudományi és Informatikai Kar az SZTE
TTIK Kutatóiskolája 2019. rendezvényt.
A program keretében kihirdetjük a pályázat nyerteseit, és az eredményhirdetés után bemutatkoznak
az előző évek nyertes pályázói.
Kérem, kövessék figyelemmel Karunk Kutatóiskola Programjait, melyről az alábbi oldalon olvashat
friss információkat:
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/palyazat-szte-ttik-kutatoiskola

SZTE TTIK Nyílt Nap – 2020. Január 18.
Karunk a nyílt napját 2020. január 18-án tartja a Szent-Györgyi Albert Agórában.
A nyílt napon Karunk mind a hét Intézete bemutatkozik, kollégáink interaktív szakmai
előadásokkal, bemutatókkal készülnek. A 2020A felvételi eljárás szabályait, újdonságait (pl. új
szakok, specializációk stb.) az oktatási dékánhelyettes mutatja be az résztvevőknek egy központi
előadás keretében.
A nyílt nap után el lehet látogatni az egyes Intézetekbe, ahol az érdeklődök szakmai vezetést
kapnak. Várjuk Önöket és tanítványaikat rendezvényünkre!
A kari honlapon megtalálható lesz majd a részletes program, és hírlevelet is küldünk.
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar által meghirdetett versenyek,
rendezvények
Összegyűjtöttük a Kar és az Intézet legfontosabb eseményeit, amit többnyire minden évben
megrendezzünk. Ezekről az alábbi oldalon olvashat:
http://sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/versenyek
Nagyköveti Hálózat bővítése:
Szeretnénk bővíteni Hálózati tagjaink körét.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy kollégáik között terjesszék törekvésünket, célkitűzéseinket, hogy
minél többen belépjenek Hálózatunkba. A belépési nyilatkozat a
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti/dokumentumok
oldalról letölthető.

Szeged, 2019. november 22.

Tisztelettel:

Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes
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