TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
7. 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://sci.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ttik-2019-december/hvg-rangsor-kartovabbra?objectParentFolderId=30827
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara kiemelkedően teljesít a
HVG "Diploma 2020 - Főiskolák és egyetemek rangsora" kiadványának rangsorán.
A TTIK a harmadik legjobb az oktatók kiválósága alapján a hazai felsőoktatás összes kara közül.
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 2020A felvételi eljárás
A 2020 szeptemberében induló képzésekre 2019. december 20-tól lehet jelentkezni.
Itt található a Karunk (SZTE TTIK) által hirdetett képzések:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=257
&elj=20a
A képzésekre 2020. február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu felületén.
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Educatio kiállítás:
http://sci.u-szeged.hu/sztehirek/2020-januar/keresd-szte-standjat?objectParentFolderId=30827
A Szegedi Tudományegyetem összes kara és Tanárképző Központja is képviselteti magát a 20.
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amelyet 2020. január 9-11. között rendeznek
Budapesten.

SZTE TTIK Nyílt Nap – 2020. Január 18.
http://sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok/szte-ttik-nyilt-nap?objectParentFolderId=30827
Karunk a nyílt napját 2020. január 18-án tartja a Szent-Györgyi Albert Agórában.
A nyílt napon a Kar 7 Intézete mutatkozik be. Érdekes szakmai előadásokkal, bemutatókkal
készülünk. A 2020A 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
Szeged, 2020. január 9.

Tisztelettel:
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