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Állásbörze előtt
• Munkatársunktól
A március elején, a József Attila Tudományegyetem aulájában megrendezendő á l l á s b ö r z e
előkészítő programsorozata szerdától várja azokat az érdeklődőket, akik
szeretnének eligazodni az
álláskeresés területén.
Elsőként „Az állam és a
felsőoktatás kapcsolata az EU
felé tekintve - tanárok a munkapiacon" címmel rendeznek
beszélgetést az oktatási minisztérium, a szegedi felsőoktatási intézmények vezetőinek,
a polgármesteri hivatal, a
munkaügyi központ és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselőinek részvételével február
10-én délután négy órakor a
JATE aulájában. Az állásbörzék és a karrierlehetőség lesz a
témája annak a beszélgetésnek, amelyet február 15-én
délután négy órától tartanak az
egyetem rektori hivatalában. A
munkajogról, a munka-

szerződésekről, a munkavállalói formákról és a munkaügyi
központról tartanak tájékoztatót a központ munkatársai február 16-án délután négy órakor
a rektori hivatalban. Álláskeresési módszerekkel ismerteti
meg az érdeklődőket Pintér
Zsolt fejvadász, karrierszakember február 17-én délután
négy órától az aulában. A
munkaügyi központ egyik
munkatársa a karriertervezés
és a karrierdöntés fontosságáról beszél február 18-án délután két órakor a rektori hivatalban. Az önéletrajzírással ismerkedhetnek meg az érdeklődők a munkaügyi központ munkatársainak segítségével február 18-án délután
négy órakor a rektori hivatalban. A tárgyalástechnika módszereiről tartanak előadást február 23-án délután négy órakor
a rektori hivatalban az Euromenedzser munkatársai, akik
azt is elmondják, hogyan kell
megjelenni az interjún. A további programról folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat.

Hatszáz középiskolás
az egyetemi padokban
Két szegedi felsőoktatási intézményben, a József
Attila Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán és a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi
Egyetemen is nyílt napot
rendeztek a hét végén,
amikor az érettségi előtt
álló középiskolások megismerhették a két intézmény képzési kínálatát, illetve a felvételi szabályokat.
A JATE bölcsészettudományi karának nyílt napján szombaton délelőtt Balázs Mihály
dékán, Bagi Ibolya oktatási dékánhelyettes és Kothencz Mihály, a tanulmányi osztály vezetője beszélt a kar hagyományairól, a jelenleg oktatott és
az akkreditálás alatt álló szakokról, valamint a felvételi
tudnivalókról az Auditórium
Maximumban összegyűlt közel
háromszáz középiskolás, és az
őket elkísérő szülők előtt. A
tervezett szakok közé tartozik a
pszichológia, amelyre érettségi
után lehet majd felvételizni. A
vallástudomány, a hungarológia, a művelődéstörténet, az
Európa-tanulmányok és az irodalomelmélet szakok azonban
belső felvételűek lesznek,
vagyis ezekre csak azok jelentkezhetnek, akik már részt vesznek valamely más képzésben
az egyetemen. Tolmács-fordító
képzést valószínűleg csak diplomásoknak hirdethetnek meg
szakirányú továbbképzés formájában. Egy-két éven belül
tervezik az ötéves alapképzés
elindítását pedagógia szakon.
Mivel ismét van rá igény, a következő tanévre újra meghirdették a hároméves angol
nyelvtanári szakot. A tájékoztatón elhangzott, hogy a felvételi jelentkezés határideje idén

is március elseje, a felvételi
szabályok az elmúlt évhez képest nem változtak.
Mintegy háromszáz középiskolás foglalt helyet a SZOTE
oktatási központjában vasárnap
délelőtt, amikor az intézmény
vezetői tájékoztatták őket az
orvosegyetemen folyó képzésről, valamint a biológia, a
fizika és a kémia felvételi tárgyakról. Az általános orvostudományi és a gyógyszerésztudományi karon az írásbeli vizsgát központilag, a főiskolai karon viszont helyben állítják
össze. Szóbelizni az általános
orvos, fogorvos és gyógyszerész szakokra jelentkezőknek
kell, a főiskolai kar négy szakán - szociális munkás, diplomás ápoló, gyógytornász és
védőnő - csak írásbeli vizsgát
kell tenni. Az írásbeli felvételi
időpontja fizikából május 25-e,
biológiából 26-a, kémiából pedig 27-e, a szakmai írásbeli
vizsgát május 19-én és 20-án
tartják. Szóbeli vizsgára az orvostudományi karon június 21.
és 31. között, a gyógyszerésztudományi karon június 28. és
július 3. között hívják be a felvételizőket. A SZOTE idegen
nyelvi intézetének vezetője, dr.
Demeter Éva tájékoztatta a jelenlévőket a költségtérítéses
formában működő, kiegészítő
jellegű angol-magyar orvosi és
gyógyszerészi szakfordító képzésről, amelyre a már felvett
hallgatók jelentkezhetnek. Délután külön ismertetőt tartottak
a gyógyszerésztudományi, illetve az általános orvostudományi karra, és azon belül a
fogorvos szakra jelentkezni kívánók számára az oktatási központban, a főiskolai karra jelentkezők részére pedig a kar
Temesvári körúti épületében.
Hegedűs Szabolcs

• Többletpontok és kedvezmények

Nyelvvel könnyebb

Idegen nyelvi óra a Kőrösy szakközépiskolában. A nyelvtudásért többletpont jár a felvételizőknek.
(Fotó: Nagy László)
Kinek nem kell felvételi
vizsgát tenni? Ki mentesül az adott tantárgy szóbeli felvételi v i z s g á j a
alól? Milyen dolgokért
a d n a k többletpontot a
szegedi felsőoktatási intézmények? Kinek jár a
kedvezmény, s az meddig vehető i g é n y b e ?
Alább ezekre a kérdésekre adunk átfogó választ.

Nem kell szóbeli
vizsgát tennie
A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán például felvételi
vizsga nélkül veszik fel az
adott szakra az 1997-98. és
1998-99. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny elsó húsz helyezettjét,
valamint azokat a nemzetközi
érettségivel rendelkezőket,
akik a vizsga nyelvével azonos szakra jelentkeznek. Aki a
középiskolából hatvan pontot
hoz, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből jeles érettségit tett, illetve tesz, és legalább egy középfokú C típusú állami
nyelvvizsgája van, vizsgamentességet élvez, ha filozófia szakra jelentkezik.
Nem kell szóbeli vizsgát
tennie annak, aki olasz szakon
legalább tizenkettő, francia,
angol és amerikanisztika szakon pedig legalább tizenhárom pontot ért el az írásbelin.
A nyelvtudásért többletpont
jár, méghozzá nyelvenként, ha
a nyelv nem azonos a választott szakkal. így középfokú állami nyelvvizsgáért A vagy B
típus esetén egy, C típus esetén pedig három pont jár;
felsőfokú állami nyelvvizsgáért A vagy B típus esetén
négy, C típus esetén pedig öt
pontot adnak. További többletpontokat adnak a különböző szakokon latinból, matematikából, valamint történelemből tett jó vagy jeles érettségiért. A JATE Természettudományi Karán sokat számíta-

nak a különböző matematikai,
fizikai és számítástechnikai
versenyeken elért előkelő helyezések. A legjobbakat felvételi vizsga nélkül veszik fel az
adott szakra, a versenyeken
kiemelkedő eredményt elérőket pedig többletponttal jutalmazzák. Itt is pontokkal díjazzák a nyelvtudást. Egy C típusú középfokú állami nyelvvizsgáért öt, míg egy C típusú
felsőfokú állami nyel vizsgáért
nyolc pont jár. Minden további C típusú nyelvvizsgáért két
pontot adnak. A biológiatanári, a biológus, a csillagász, a
fizikus, a fizikatanári, a fizikakörnyezettan, a matematikatanári, a kémiatanári, a vegyész,
a földrajztanári és a geográfus
szakokon A vagy B típusú középfokú állami nyelvvizsgáért
három, A vagy B típusú
felsőfokú állami nyelvvizsgáért pedig négy pontot adnak.
A nyelvtudásért legfeljebb tíz
többletpont adható.

Az érettségi éve, plusz
három esztendő
A JATE Állam- és Jogtudományi Karán felvételi vizsga nélkül veszik fel a közgaszdász-gazdálkodási szakra
azt, aki a középiskolából hatvan pontot hoz, az érettségi
eredménye kitűnő, és legalább
egy nyelvből C típusú felsőfokú és egy nyelvből C típusú
középfokú állami nyelvvizsgája van, amelyeket 1991.
március 1. után tett le. A
nyelvtudásért járó többletpontok a következők: A vagy B
típusú középfokú állami
nyelvvizsgáért kettő, C típusúért pedig három pontot adnak;
A vagy B típusú felsőfokú állami nyelvvizsgáért négy, C
típusúért pedig öt pont jár. A
jogászképzésben legalább jó
minősítésű latin érettségiért amennyiben az nem nyelvvizsga - két pontot adnak. A
többletpontok maximális
összege öt pont lehet.
A JATE Szegedi Élelmi-

A SZAB-ban

Dr. Demeter Éva, a SZOTE idegen nyelvi intézetének vezetője
a szakfordító képzésről tájékoztat. (Fotó: Miskolczi Kóbort)
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• Munkatársunktól
Február 10-én délután két
órakor kezdődik Benet Iván
egyetemi magántanár előadása, melynek címe: „A magyar a g r á r p o l i t i k a ötven
é v e " . A r e n d e z v é n y szervezői: a SZAB közgazdasági
és gazdaságpolitikai szakbizottsága, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar
Élelmezésipari Tudományos

Egyesület Csongrád megyei
szervezete Február 11-én délután három órakor tartja
kibővített ülését az MTA szegedi területi bizottsága. Napirenden szerepel a SZAB
1999. évi programja, a szakés munkabizottságok, valamint a tudósklub ez évi munkaterve, és az 1999. évre kiírandó pályatételek megbeszélése.

szeripari Főiskolai Karán nem
kell felvételi vizsgát tennie
annak, aki az érettségi évében,
vagy az azt követő három évben jelentkezik a karra, és az
élelmiszertechnológus mérnöki szakon legalább 46, az élelmiszeripari gépészmérnöki
szakon legalább 42, a vállalkozómenedzser mérnöki szakon pedig legalább 48 pontot
hoz a középiskolából, és legalább középfokú (bármely típusú) állami nyelvvizsgával
rendelkezik. A nyelvtudásért
járó többletpontok: A vagy B
típusú középfokú állami
nyelvvizsgáért három, felsőfokúért öt; C típusú középfokú
állami nyelvvizsgáért öt,
felsőfokúért pedig hét pont
jár. A technikusi minősítésért
szintén többletpont jár: j ó
minősítésért öt, jelesért pedig
hét.
A Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán nem kell felvételi vizsgát
tennie annak, aki az International Baccalaurate Office által
kiadott nemzetközi érettségi
bizonyítvánnyal rendelkezik,
a felvételi vizsga tantárgyait
kiemelt óraszámban hallgatta
és vizsgája valamennyi felvételi tantárgyból (biológia, fizika vagy kémia) f e l s ő f o k ú
minősítésű. A nyelvtudásért
járó többletpontok: C típusú
középfokú állami nyelvvizsgáért kettő, felsőfokúért pedig
három pont jár. Angol, német
vagy francia nyelvből tett C
típusú k ö z é p f o k ú állami
nyelvvizsgáért három, míg a
felsőfokúért négy pont jár.
A további angol, német
vagy francia közép- vagy
felsőfokú állami nyelvvizsgáért 2-2, egyéb nyelvvizsgákért
pedig l - l pont jár.

>1 többletpontok
összege legfeljebb
hat lehet
A SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán ugyanolyan

módon pontozzák a nyelvtudást, mint az orvosi karon. A
gyógyszerésztudományi karon nem kell felvételi vizsgát
tennie annak, aki legalább 59
pontot hoz a középiskolából,
és egy éló világnyelvből C típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik. Ez a
kedvezmény az érettségi évében és utána egy évig vehető
igénybe. Bár a SZOTE Főiskolai Karán több pontot adnak az A, B és C típusú közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgákért, mint az orvostudományi egyetem másik két
karán, a többletpontok összege itt is maximum hat pont
lehet.
További többletpontok
szerezhetők még különböző
szakképesítésekért, valamint
szociális és ápolói munkakörben eltöltött munkaviszonyért.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán azok mentesülnek az adott tantárgy felvételi vizsgája alól, akik kiemelkedő eredményt értek el
az OKTV-n, vagy más nívós
tanulmányi versenyen például
biológiából, fizikából, földrajzból, kémiából, történelemből vagy matematikából.
A nyelvtudásért, ha a nyelv
nem azonos a választott szakkal, a következő többletpontok járnak: C típusú középfokú állami nyelvvizsgáért három, C típusú felsőfokú állami nyelvvizsgáért pedig öt
pontot adnak.
Mindemellett szerezhetők
még többletpontok abból is,
ha a felvételiző eredményesen szerepelt különböző matematikai, fizikai, kémiai és
rajz versenyeken.
A testnevelés szakra jelentkezők különböző szakképesítésekért és meghatározott
számú NB-s szereplésekért
kaphatnak két, három, négy
vagy öt pontot.
(Forrás: 1999-es Felsőoktatásifelvételi tájékoztató)
Szabó C. Szilárd

Professzorok
• Munkatársunktól
Az Évfordulós emlékcsarnok
című kiállítás-sorozaton február
10-től újabb, ma már nem élő,
és korábban a József Attila Tudományegyetemen oktató professzorok emléktárgyait láthatja
a közönség az egyetem központi könyvtárának folyosóján. Az
egyszerre három volt professzort bemutató tárlat szerdától a tíz évvel ezelőtt meghalt

Ábrahám Ambrus biológus, a
hetvenöt évvel ezelőtt született
Both Ödön jogász, valamint az
ötven évvel ezelőtt elhunyt Finkey Ferenc jogász munkásságát
ismerteti meg az érdeklődőkkel.
A kiállítás megnyitóján, február
10-én tizenkét órakor dr. Besenyei Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, az állam- és jogtudományi kar dékánja emlékezik
meg a professzorokról.

Gyógyszerészdíjak
• Munkatársunktól
Szegedi kutatók nyerték el
az idén a Dávid Lajos Alapítvány díjait. Dávid Lajos professzor, a SZOTE gyógyszertechnológiai intézetének alapítója és első igazgatója emlékére családja hozott létre alapítványt. Ennek kamataiból olyan
tudományos pályamunkákat
jutalmaznak, amelyek kiemelt
fontosságúak és jelentősen
hozzájárulnak a gyógyszertechnológia fejlődéséhez. Ebben az évben az alábbi kutatók
pályamunkáit díjazta a kuratórium. Első díjat kapott Pannonhalminé dr. Csóka Ildikó
adjunktus és Sütő Kornélia
PhD-hallgató. Második díjban
részesült Makai Melinda PhDhallgató, míg a harmadik díjat
Blum Anita gyógyszerész, képzésen kívüli PhD-hallgató
nyerte el.

Hírek
a SZOTE-rél
• Munkatársunktól
A Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a társaság elnökének választotta meg dr. Simonka János Aurélt; a SZOTE
tanszékvezető egyetemi tanárát. Dr. Fülöp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár „fl-Aminosav alapú kombinatorikus
könyvtárak kifejlesztése és farmakológiai vizsgálata" című
flamand-magyar kormányközi
együttműködési pályázatát
1999-től három évre elfogadták. A pályázat keretében öt
PhD-hallgató tíz-tíz hónapra
utazhat tanulmányútra Belgiumba. A Magyar Infektológiai
Társaság 1998. évi tudományos
pályázatán a SZOTE központi
klinikai mikrobiológiai laboratóriumában dolgozó dr. Veréb
Ilona benyújtott pályamunkájával második helyezést ért el.

A SZÉF
díszpolgára
• Munkatársunktól
A JATE Élelmiszeripari
Főiskolai Karának tanácsa legutóbbi ülésén megalapította az
„Élelmiszeripari Kar díszpolgára és a kari tanács tiszteletbeli tagja elnevezésű címet. A
kitüntető címet azok a magyar
és külföldi állampolgárságú
személyek kaphatják, akik a
karra nem állnak közalkalmazotti jogviszonyban, és az ott
folyó élelmiszeripari mérnök(technológus, gépész) és élelmiszeripari vállalkozó-menedzser képzés fejlesztése, valamint a kar hazai és külföldi intézményekkel, vállalatokkal
való kapcsolatainak kialakítása
és ápolása területén kiemelkedő érdemeket szereztek. Továbbá a karon folyó oktató- és
kutatómunkához, a tárgyi feltételek javításához jelentós segítséget nyújtottak. A cím birtokosa díszoklevelet kap.

Diákjogok
az iskolában
• DM-információ
A pedagógustársadálom jelentős része még ma is ellenségesen tekint a diákjogokra,
azokat saját jogai csorbításaként értelmezi - hangzott el
azon a szakmai konferencián,
amelyen bemutatták Bíró Endre Jog a pedagógiában című
kötetét. Pokorni Zoltán, az oktatási tárca vezetője egyetért
azzal a megállapítással, amelyet az ombudsman diákjogi
vizsgálata nyomán készített jelentés is megfogalmaz: a diákjogokról az érintetteknek töredékesek az ismereteik.

