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Állásbörze előtt 
• Munkatársunktól 

A március elején, a Jó-
zsef Attila Tudománye-
gyetem aulájában meg-
rendezendő ál lásbörze 
előkészítő programsoro-
zata szerdától várja azo-
kat az érdeklődőket, akik 
szeretnének eligazodni az 
álláskeresés területén. 

Elsőként „Az állam és a 
felsőoktatás kapcsolata az EU 
felé tekintve - tanárok a mun-
kapiacon" címmel rendeznek 
beszélgetést az oktatási mi-
nisztérium, a szegedi felsőok-
tatási intézmények vezetőinek, 
a polgármesteri hivatal, a 
munkaügyi központ és a Hall-
gatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciájának képvi-
selőinek részvételével február 
10-én délután négy órakor a 
JATE aulájában. Az állásbör-
zék és a karrierlehetőség lesz a 
témája annak a beszélgetés-
nek, amelyet február 15-én 
délután négy órától tartanak az 
egyetem rektori hivatalában. A 
munkajogról, a munka-

szerződésekről, a munkaválla-
lói formákról és a munkaügyi 
központról tartanak tájékozta-
tót a központ munkatársai feb-
ruár 16-án délután négy órakor 
a rektori hivatalban. Álláske-
resési módszerekkel ismerteti 
meg az érdeklődőket Pintér 
Zsolt fejvadász, karriersza-
kember február 17-én délután 
négy órától az aulában. A 
munkaügyi központ egyik 
munkatársa a karriertervezés 
és a karrierdöntés fontosságá-
ról beszél február 18-án dél-
után két órakor a rektori hiva-
talban. Az önéletrajzírással is-
merkedhetnek meg az ér-
deklődők a munkaügyi köz-
pont munkatársainak segítsé-
gével február 18-án délután 
négy órakor a rektori hivatal-
ban. A tárgyalástechnika mód-
szereiről tartanak előadást feb-
ruár 23-án délután négy órakor 
a rektori hivatalban az Euro-
menedzser munkatársai, akik 
azt is elmondják, hogyan kell 
megjelenni az interjún. A to-
vábbi programról folyamato-
san tájékoztatjuk az olvasókat. 

Hatszáz középiskolás 
az egyetemi padokban 
Két szegedi felsőoktatá-

si intézményben, a József 
Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Ka-
rán és a Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi 
Egyetemen is nyílt napot 
rendeztek a hét végén, 
amikor az érettségi előtt 
álló középiskolások meg-
ismerhették a két intéz-
mény képzési kínálatát, il-
letve a felvételi szabályo-
kat. 

A JATE bölcsészettudomá-
nyi karának nyílt napján szom-
baton délelőtt Balázs Mihály 
dékán, Bagi Ibolya oktatási dé-
kánhelyettes és Kothencz Mi-
hály, a tanulmányi osztály ve-
zetője beszélt a kar hagyomá-
nyairól, a jelenleg oktatott és 
az akkreditálás alatt álló sza-
kokról, 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 hungaroló-
gia, a művelődéstörténet, az 
Európa-tanulmányok és az iro-
dalomelmélet szakok azonban 
belső felvételűek lesznek, 
vagyis ezekre csak azok jelent-
kezhetnek, akik már részt vesz-
nek valamely más képzésben 
az egyetemen. Tolmács-fordító 
képzést valószínűleg csak dip-
lomásoknak hirdethetnek meg 
szakirányú továbbképzés for-
májában. Egy-két éven belül 
tervezik az ötéves alapképzés 
elindítását pedagógia szakon. 
Mivel ismét van rá igény, a kö-
vetkező tanévre újra meghir-
dették a hároméves angol 
nyelvtanári szakot. A tájékoz-
tatón elhangzott, hogy a felvé-
teli jelentkezés határideje idén 

is március elseje, a felvételi 
szabályok az elmúlt évhez ké-
pest nem változtak. 

Mintegy háromszáz közép-
iskolás foglalt helyet a SZOTE 
oktatási központjában vasárnap 
délelőtt, amikor az intézmény 
vezetői tájékoztatták őket az 
orvosegyetemen folyó kép-
zésről, valamint a biológia, a 
fizika és a kémia felvételi tár-
gyakról. Az általános orvostu-
dományi és a gyógyszerésztu-
dományi karon az írásbeli vizs-
gát központilag, a főiskolai ka-
ron viszont helyben állítják 
össze. Szóbelizni az általános 
orvos, fogorvos és gyógysze-
rész szakokra jelentkezőknek 
kell, a főiskolai kar négy sza-
kán - szociális munkás, diplo-
más ápoló, gyógytornász és 
védőnő - csak írásbeli vizsgát 
kell tenni. Az írásbeli felvételi 
időpontja fizikából május 25-e, 
biológiából 26-a, kémiából pe-
dig 27-e, a szakmai írásbeli 
vizsgát május 19-én és 20-án 
tartják. Szóbeli vizsgára az or-
vostudományi karon június 21. 
és 31. között, a gyógyszerész-
tudományi karon június 28. és 
július 3. között hívják be a fel-
vételizőket. A SZOTE idegen 
nyelvi intézetének vezetője, dr. 
Demeter Éva tájékoztatta a je-
lenlévőket a költségtérítéses 
formában működő, kiegészítő 
jellegű angol-magyar orvosi és 
gyógyszerészi szakfordító kép-
zésről, amelyre a már felvett 
hallgatók jelentkezhetnek. Dél-
után külön ismertetőt tartottak 
a gyógyszerésztudományi, il-
letve az általános orvostudo-
mányi karra, és azon belül a 
fogorvos szakra jelentkezni kí-
vánók számára az oktatási köz-
pontban, a főiskolai karra je-
lentkezők részére pedig a kar 
Temesvári körúti épületében. 

Hegedűs Szabolcs 

Dr. Demeter Éva, a SZOTE idegen nyelvi intézetének vezetője 
a szakfordító képzésről tájékoztat. (Fotó: Miskolczi Kóbort) 

• 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 mente-
sül az adott tantárgy szó-
beli felvételi v i z sgá ja 
alól? Milyen dolgokért 
adnak többletpontot a 
szegedi felsőoktatási in-
tézmények? Kinek jár a 
kedvezmény, s az med-
dig vehető igénybe? 
Alább ezekre a kérdések-
re adunk átfogó választ. 

Nem kell szóbeli 
vizsgát tennie 

A József Attila Tudomá-
nyegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán például felvételi 
vizsga nélkül veszik fel az 
adott szakra az 1997-98. és 
1998-99. tanévi Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Ver-
seny elsó húsz helyezettjét, 
valamint azokat a nemzetközi 
érettségivel rendelkezőket, 
akik a vizsga nyelvével azo-
nos szakra jelentkeznek. Aki a 
középiskolából hatvan pontot 
hoz, magyar nyelv és iroda-
lomból, valamint történe-
lemből jeles érettségit tett, il-
letve tesz, és legalább egy kö-
zépfokú C típusú állami 
nyelvvizsgája van, vizsga-
mentességet élvez, ha filozó-
fia szakra jelentkezik. 

Nem kell szóbeli vizsgát 
tennie annak, aki olasz szakon 
legalább tizenkettő, francia, 
angol és amerikanisztika sza-
kon pedig legalább tizenhá-
rom pontot ért el az írásbelin. 
A nyelvtudásért többletpont 
jár, méghozzá nyelvenként, ha 
a nyelv nem azonos a válasz-
tott szakkal. így középfokú ál-
lami nyelvvizsgáért A vagy B 
típus esetén egy, C típus ese-
tén pedig három pont jár ; 
felsőfokú állami nyelvvizsgá-
ért A vagy B típus esetén 
négy, C típus esetén pedig öt 
pontot adnak. További több-
letpontokat adnak a külön-
böző szakokon latinból, mate-
matikából, valamint történe-
lemből tett jó vagy jeles érett-
ségiért. A JATE Természettu-
dományi Karán sokat számíta-

nak a különböző matematikai, 
fizikai és számítástechnikai 
versenyeken elért előkelő he-
lyezések. A legjobbakat felvé-
teli vizsga nélkül veszik fel az 
adott szakra, a versenyeken 
kiemelkedő eredményt el-
érőket pedig többletponttal ju-
talmazzák. Itt is pontokkal díj-
azzák a nyelvtudást. Egy C tí-
pusú középfokú állami nyelv-
vizsgáért öt, míg egy C típusú 
felsőfokú állami nyel vizsgáért 
nyolc pont jár. Minden továb-
bi C típusú nyelvvizsgáért két 
pontot adnak. A biológiataná-
ri, a biológus, a csillagász, a 
fizikus, a fizikatanári, a fizika-
környezettan, a matematikata-
nári, a kémiatanári, a vegyész, 
a földrajztanári és a geográfus 
szakokon A vagy B típusú kö-
zépfokú állami nyelvvizsgáért 
három, A vagy B típusú 
felsőfokú állami nyelvvizsgá-
ért pedig négy pontot adnak. 
A nyelvtudásért legfeljebb tíz 
többletpont adható. 

Az érettségi éve, plusz 
három esztendő 

A JATE Állam- és Jogtu-
dományi Karán felvételi vizs-
ga nélkül veszik fel a köz-
gaszdász-gazdálkodási szakra 
azt, aki a középiskolából hat-
van pontot hoz, az érettségi 
eredménye kitűnő, és legalább 
egy nyelvből C típusú felsőfo-
kú és egy nyelvből C típusú 
középfokú állami nyelvvizs-
gája van, amelyeket 1991. 
március 1. után tett le. A 
nyelvtudásért járó többletpon-
tok a következők: A vagy B 
típusú középfokú állami 
nyelvvizsgáért kettő, C típusú-
ért pedig három pontot adnak; 
A vagy B típusú felsőfokú ál-
lami nyelvvizsgáért négy, C 
típusúért pedig öt pont jár. A 
jogászképzésben legalább jó 
minősítésű latin érettségiért -
amennyiben az nem nyelv-
vizsga - két pontot adnak. A 
többletpontok maximális 
összege öt pont lehet. 

A JATE Szegedi Élelmi-

szeripari Főiskolai Karán nem 
kell felvételi vizsgát tennie 
annak, aki az érettségi évében, 
vagy az azt követő három év-
ben jelentkezik a karra, és az 
élelmiszertechnológus mérnö-
ki szakon legalább 46, az élel-
miszeripari gépészmérnöki 
szakon legalább 42, a vállal-
kozómenedzser mérnöki sza-
kon pedig legalább 48 pontot 
hoz a középiskolából, és leg-
alább középfokú (bármely tí-
pusú) állami nyelvvizsgával 
rendelkezik. A nyelvtudásért 
járó többletpontok: A vagy B 
típusú középfokú állami 
nyelvvizsgáért három, felsőfo-
kúért öt; C típusú középfokú 
állami nyelvvizsgáért öt, 
felsőfokúért pedig hét pont 
jár. A technikusi minősítésért 
szintén többletpont jár: jó 
minősítésért öt, jelesért pedig 
hét. 

A Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Ka-
rán nem kell felvételi vizsgát 
tennie annak, aki az Internati-
onal Baccalaurate Office által 
kiadott nemzetközi érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezik, 
a felvételi vizsga tantárgyait 
kiemelt óraszámban hallgatta 
és vizsgája valamennyi felvé-
teli tantárgyból (biológia, fizi-
ka vagy kémia) fe lsőfokú 
minősítésű. A nyelvtudásért 
járó többletpontok: C típusú 
középfokú állami nyelvvizs-
gáért kettő, felsőfokúért pedig 
három pont jár. Angol, német 
vagy francia nyelvből tett C 
típusú középfokú állami 
nyelvvizsgáért három, míg a 
felsőfokúért négy pont jár. 

A további angol, német 
vagy francia közép- vagy 
felsőfokú állami nyelvvizsgá-
ért 2-2, egyéb nyelvvizsgákért 
pedig l - l pont jár. 

>1 többletpontok 
összege legfeljebb 

hat lehet 
A SZOTE Gyógyszerész-

tudományi Karán ugyanolyan 

módon pontozzák a nyelvtu-
dást, mint az orvosi karon. A 
gyógyszerésztudományi ka-
ron nem kell felvételi vizsgát 
tennie annak, aki legalább 59 
pontot hoz a középiskolából, 
és egy éló világnyelvből C tí-
pusú középfokú állami nyelv-
vizsgával rendelkezik. Ez a 
kedvezmény az érettségi évé-
ben és utána egy évig vehető 
igénybe. Bár a SZOTE Főis-
kolai Karán több pontot ad-
nak az A, B és C típusú kö-
zép-, illetve felsőfokú nyelv-
vizsgákért, mint az orvostu-
dományi egyetem másik két 
karán, a többletpontok össze-
ge itt is maximum hat pont 
lehet. 

További többletpontok 
szerezhetők még különböző 
szakképesítésekért, valamint 
szociális és ápolói munkakör-
ben eltöltött munkaviszo-
nyért. 

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán azok mente-
sülnek az adott tantárgy fel-
vételi vizsgája alól, akik ki-
emelkedő eredményt értek el 
az OKTV-n, vagy más nívós 
tanulmányi versenyen például 
biológiából, fizikából, föld-
rajzból, kémiából, történe-
lemből vagy matematikából. 
A nyelvtudásért, ha a nyelv 
nem azonos a választott szak-
kal, a következő többletpon-
tok járnak: C típusú középfo-
kú állami nyelvvizsgáért há-
rom, C típusú felsőfokú álla-
mi nyelvvizsgáért pedig öt 
pontot adnak. 

Mindemellett szerezhetők 
még többletpontok abból is, 
ha a felvételiző eredménye-
sen szerepelt különböző ma-
tematikai, fizikai, kémiai és 
rajz versenyeken. 

A testnevelés szakra je-
lentkezők különböző szakké-
pesítésekért és meghatározott 
számú NB-s szereplésekért 
kaphatnak két, három, négy 
vagy öt pontot. 

(Forrás: 1999-es Felsőok-
tatásifelvételi tájékoztató) 

Szabó C. Szilárd 

A SZAB-ban 
• Munkatársunktól 

Február 10-én délután két 
órakor kezdődik Benet Iván 
egyetemi magántanár előadá-
sa, melynek címe: „A ma-
gyar agrárpol i t ika ötven 
éve" . A rendezvény szer-
vezői: a SZAB közgazdasági 
és gazdaságpolitikai szakbi-
zottsága, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság és a Magyar 
Élelmezésipari Tudományos 

Egyesület Csongrád megyei 
szervezete Február 11-én dél-
után három órakor tar t ja 
kibővített ülését az MTA sze-
gedi területi bizottsága. Napi-
renden szerepel a SZAB 
1999. évi programja, a szak-
és munkabizottságok, vala-
mint a tudósklub ez évi mun-
katerve, és az 1999. évre ki-
írandó pályatételek megbe-
szélése. 

Professzorok 
• Munkatársunktól 

Az Évfordulós emlékcsarnok 
című kiállítás-sorozaton február 
10-től újabb, ma már nem élő, 
és korábban a József Attila Tu-
dományegyetemen oktató pro-
fesszorok emléktárgyait láthatja 
a közönség az egyetem közpon-
ti könyvtárának folyosóján. Az 
egyszerre három volt pro-
fesszort bemutató tárlat szerdá-
tól a tíz évvel ezelőtt meghalt 

Ábrahám Ambrus biológus, a 
hetvenöt évvel ezelőtt született 
Both Ödön jogász, valamint az 
ötven évvel ezelőtt elhunyt Fin-
key Ferenc jogász munkásságát 
ismerteti meg az érdeklődőkkel. 
A kiállítás megnyitóján, február 
10-én tizenkét órakor dr. Bese-
nyei Lajos tanszékvezető egye-
temi tanár, az állam- és jogtudo-
mányi kar dékánja emlékezik 
meg a professzorokról. 

Gyógyszerész-
díjak 

• Munkatársunktól 
Szegedi kutatók nyerték el 

az idén a Dávid Lajos Alapít-
vány díjait. Dávid Lajos pro-
fesszor, a SZOTE gyógyszer-
technológiai intézetének alapí-
tója és első igazgatója emléké-
re családja hozott létre alapít-
ványt. Ennek kamataiból olyan 
tudományos pályamunkákat 
jutalmaznak, amelyek kiemelt 
fontosságúak és jelentősen 
hozzájárulnak a gyógyszer-
technológia fejlődéséhez. Eb-
ben az évben az alábbi kutatók 
pályamunkáit díjazta a kurató-
rium. Első díjat kapott Pan-
nonhalminé dr. Csóka Ildikó 
adjunktus és Sütő Kornélia 
PhD-hallgató. Második díjban 
részesült Makai Melinda PhD-
hallgató, míg a harmadik díjat 
Blum Anita gyógyszerész, kép-
zésen kívüli PhD-hallgató 
nyerte el. 

Hírek 
a SZOTE-rél 

• Munkatársunktól 
A Magyar Kézsebész Tár-

saság vezetősége a társaság el-
nökének választotta meg dr. Si-
monka János Aurélt; a SZOTE 
tanszékvezető egyetemi taná-
rát. Dr. Fülöp Ferenc tanszék-
vezető egyetemi tanár „fl-Ami-
nosav alapú kombinatorikus 
könyvtárak kifejlesztése és far-
makológiai vizsgálata" című 
flamand-magyar kormányközi 
együttműködési pályázatát 
1999-től három évre elfogad-
ták. A pályázat keretében öt 
PhD-hallgató tíz-tíz hónapra 
utazhat tanulmányútra Belgi-
umba. A Magyar Infektológiai 
Társaság 1998. évi tudományos 
pályázatán a SZOTE központi 
klinikai mikrobiológiai labora-
tóriumában dolgozó dr. Veréb 
Ilona benyújtott pályamunkájá-
val második helyezést ért el. 

A SZÉF 
d íszpolgára 

• Munkatársunktól 
A JATE Élelmiszeripari 

Főiskolai Karának tanácsa leg-
utóbbi ülésén megalapította az 
„Élelmiszeripari Kar díszpol-
gára és a kari tanács tisztelet-
beli tagja elnevezésű címet. A 
kitüntető címet azok a magyar 
és külföldi állampolgárságú 
személyek kaphatják, akik a 
karra nem állnak közalkalma-
zotti jogviszonyban, és az ott 
folyó élelmiszeripari mérnök-
(technológus, gépész) és élel-
miszeripari vállalkozó-mene-
dzser képzés fejlesztése, vala-
mint a kar hazai és külföldi in-
tézményekkel, vállalatokkal 
való kapcsolatainak kialakítása 
és ápolása területén kiemel-
kedő érdemeket szereztek. To-
vábbá a karon folyó oktató- és 
kutatómunkához, a tárgyi fel-
tételek javításához jelentós se-
gítséget nyújtottak. A cím bir-
tokosa díszoklevelet kap. 

Diákjogok 
az iskolában 

• DM-információ 
A pedagógustársadálom je-

lentős része még ma is ellensé-
gesen tekint a diákjogokra, 
azokat saját jogai csorbítása-
ként értelmezi - hangzott el 
azon a szakmai konferencián, 
amelyen bemutatták Bíró End-
re Jog a pedagógiában című 
kötetét. Pokorni Zoltán, az ok-
tatási tárca vezetője egyetért 
azzal a megállapítással, ame-
lyet az ombudsman diákjogi 
vizsgálata nyomán készített je-
lentés is megfogalmaz: a diák-
jogokról az érintetteknek töre-
dékesek az ismereteik. 
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