TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
3. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti Hálózati Tagunk!
Kedves Kolléga!

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara (SZTE TTIK) ebben
a tanévben ismét személyes jelenléttel tervezi a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok
tájékoztatását a 2022-ben induló képzéseiről, különböző rendezvények, iskolalátogatások keretében.
De ezzel párhuzamosan, idén is szívesen tartunk online ismertetőket a középiskolásoknak, ezért
kérjük, legyen segítségünkre és továbbítsa a természettudományos és informatika tárgyakat oktató
tanároknak jelen levelünket!
Az SZTE TTIK oktatói igény esetén szívesen tartanak olyan személyes vagy online tájékoztatót a
10., 11. és 12. osztályos, természettudományos és/vagy informatikai érdeklődésű diákjaik számára,
amelyen a természettudományos pályákat, elhelyezkedési lehetőségeket, és karunk képzéseit
mutatjuk be.
Ezek formáját, időtartamát és időpontját tekintve teljes mértékben az Önök igényeihez szeretnénk
igazodni, alkalmazkodunk az iskolájuk által preferált oktatási felülethez is. Ezeken az alkalmakon a
diákoknak lehetőségük lenne kérdéseket feltenni az oktatóinknak a kutatásokkal, az
elhelyezkedéssel, a további lehetőségekkel kapcsolatban.
A személyes és online tájékoztatók lehetnek:
- iskolai tanóra keretében;
- egyéb, az Önök által kért időpontban és módon (pl. a tanítás után; az Önök iskolájának
Pályaorientációs Napján, ha az online formában megvalósítható).
Egyúttal kérjük, tájékoztassák diákjaikat az SZTE TTIK nyílt napjáról, melyet 2022. január 15én, szombaton tartunk, személyesen. A részletes programot 2021. december elején tesszük közzé.
További információkat a TTIK honlapján találhatnak az érdeklődők:
http://sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok
Amennyiben diákjaik inkább általános, nem egy konkrét szakhoz köthető kérdést tennének fel,
kérjük ezt is nyugodtan jelezzék. Ebben az esetben a kérdéseket Szabó Szilvia oktatásszervező
(szabo.szilvia@sci.u-szeged.hu) címére várjuk.
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További információkat a képzéseinkről az alábbi oldalon olvashatnak az érdeklődők:
http://sci.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek
https://u-szeged.hu/szte-nyilt-napok/karok/termeszettudomanyi
Természetesen, továbbra is örömmel fogadunk bármilyen egyéb kérést vagy javaslatot arra
vonatkozóan, hogyan tudná Karunk segíteni és támogatni az iskolájukban folyó munkát.
A TTIK online tájékoztatóival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tudnak kollégáinkkal
egyeztetni időpontot, témát. A csatolt kisfilmek, honlapok is a minél hatékonyabb tájékoztatást
szolgálják.
Biológia Intézet
- biológia,
- biomérnök,
- biológiatanár szak.
http://www.bio.u-szeged.hu/
http://www.bio.u-szeged.hu/biologia-celcsoport/felvetelizoknek
Bolyai Intézet
- matematika,
- matematikatanár szak.
http://www.math.u-szeged.hu/mathweb/index.php/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dLJL4IfxaLs&t=2709s
kapcsolattartó: Katonáné Dr. Horváth Eszter, horeszt@math.u-szeged.hu
Fizikai Intézet
- fizika,
- fizikatanár szak.
http://www.physx.u-szeged.hu/
http://www.physx.u-szeged.hu/fizika-intezet/felvetelizoknek
kapcsolattartó: Dr. Fábián László, fabianl@physx.u-szeged.hu
Földrajzi és Földtudományi Intézet
- földrajz,
- földtudományi,
- környezetmérnöki,
- földrajztanár szak.
http://geosci.u-szeged.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=wrV1RqtQwvc
https://www.youtube.com/watch?v=Kf7-ptCjrgY
kapcsolattartó: Posch-Vedrédi Katalin, vedredik@geo.u-szeged.hu
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Informatikai Intézet
- gazdaságinformatikus,
- mérnökinformatikus,
- programtervező informatikus,
- üzemmérnök-informatikus,
- villamosmérnöki,
- informatikatanár szak.
https://www.inf.u-szeged.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=TfxBFA3aW60
kapcsolattartó: Tóth-Ságiné Kun Eszter, kuneszt@inf.u-szeged.hu
Kémiai Intézet
- kémia,
- anyagmérnöki,
- molekuláris bionika,
- kémiatanár szak.
http://www2.sci.u-szeged.hu/chem/index/index.php
kapcsolattartó: Dr. Jancsó Attila, jancso@chem.u-szeged.hu

Szeged, 2021. november 8.

Tisztelettel:

Dr. Pfeiffer Ilona
oktatási dékánhelyettes
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