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Boltokban a felsőoktatási felvételi tájékoztató 

Megcsappant 
a szakok száma 
Tegnap jelent meg a felsőoktatási felvételi tájékoztató. Az idei kék 
könyvben a bolognai rendszernek megfelelően alapszakokat ta-
lálhatnak a felvételizők - jóval kevesebbet, mint amennyi ha-
gyományos szak volt tavaly. 

A következő tanévvel a diákok 
számára is megkezdődik a bolo-
gnai folyamat hozta átalakulás. 
Az ú j felvételi tájékoztatóban el-
ső látásra egy sor régi szak rejtve 
marad. Jövőre alapszakokra 
(bachelor) lehet jelentkezni, és 
csak a szakstruktúrák böngészé-
sével lehet megtudni, hová je-
lentkezzünk, ha filozófusok aka-
runk lenni. 

Az új rendszer képzési terüle-
tekre, képzési ágakra, alapsza-
kokra és szakirányokra osztja fel 
a tudományokat. A szakirányok 
sok esetben teljesen ugyanazok, 
mint a szakok voltak eddig. 
Ezekre azonban közvetlenül nem 
lehet jelentkezni, csak az alap-
szakokra. A Szegedi Tudomány-
egyetem oktatási rektorhelyette-
se szerint a bolognai változások-
kal egy új rendszertant vezetnek 
be, a képzések tartalma alapjai-
ban nem változik. 

- A törvényhozók szándéka az 
volt, hogy csökkentsék az ország 
egyetemeinek mintegy 1500 
szakját - mondta el Pukánszky 
Béla. - Miután a szakma képvi-
selői érthetően ragaszkodtak a 
tudományágukhoz, az megjelent 
egy szinttel lejjebb a szakirány 
nevében - tette hozzá. 

A leendő bölcsészek hiába ke-
resik a tájékoztatóban a filozófia 
vagy a vallástudomány szakot, 
azok ezentúl a szabad bölcsészet 
nevű új alapszak szakirányai 
lesznek, csakúgy, mint az eszté-
tika vagy a művészettörténet. A 
régi francia, olasz vagy spanyol 
szakra vágyóknak jövőre roma-
nisztikára, a szláv nyelvek tudó-
sainak szlavisztikára kell jelent-

kezniük. Az összevonásokkal je-
lentősen rövidült a szakok lajst-
roma, a TTK tavalyi csaknem 
harminc szakja például tíz alap-
szakra redukálódott. 

Az alapképzés után lehetősé-
gük lesz a hallgatóknak diplomá-
jukkal elhelyezkedni, vagy je-
lentkezhetnek mesterképzésre. 
A mesterkurzusok akkreditáció-
ja folyamatban van, még nem le-
het biztosan tudni, miket indíta-
nak. 

Az alapszakok indítása sem 
volt mindenütt zökkenőmentes. 
Országosan több mint harminc 
bachelor szak bevezetését nem 
támogatta a Magyar Akkreditáci-
ós Bizottság (MAB). Néhány 
alapszak Szegeden is így járt. A 
MAB támogatásának hiányában 
az oktatási miniszter engedé-
lyezheti a szakindítást, ez Szege-
den minden kétséges esetben 
megtörtént. 

- Ha a minisztér ium átenge-
di a szakot, az ugyanolyan, 
min tha a MAB támogatta vol-
na, a hallgató számára ez sem-
milyen negatív következmény-
nyel nem jár - jelentette ki a 
rektorhelyettes. A bizottság el-
fogadta az óvodapedagógus 
szak indítását is, így a pedagó-
gusképzés teljes skálája elérhe-
tő Szegeden. 

Az áttérés nem történt meg a 
felsőoktatás egészében. A jo-
gász, a fogorvosi, az orvosi és a 
gyógyszerész szakot jövőre is 
végig osztatlan képzésben indít-
ják, és a zeneművészek is hezi-
tálnak még, hogy részt vegye-
nek-e a reformban. 

F A Z E K A S G Á B O R 

Együttesében, a Veni Styxben két szegedi fiúval zenél 

A Coop Szolnok R t . Csongrád megyei boltjainak K A R Á C S O N Y I 
a k c i ó s k í n á l a t á b ó l : 2 0 0 5 . d e c e m b e r 1 6 - t ó l : 

• Grillcsirke egész 479 Ft/kg 
• Friss pulykaszárny és alsó comb 369 Ft/kg 
• Rama kockamargarin 250 g (476 Ft/kg) 119 Ft/db 

- ajándék sütőporral 
• BB pezsgők több ízben, 750 ml (665 Ft/l) 499 Ft/ü. 
• Debrői hárslevelű 750 ml (639 Ft/l) 479 Ft/ü. 18 Ft 

. és még számos akciós termék a készlet erejéig 
PIROSKA ÉS A FARKAS HÁZHOZ MEGY! 
no». 19-töl karácsonyig minden szombaton) 

Részletek a boltokban kihelyezett plakátokon. < 
1», ja« , ww gáe.1 ^ 
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MAKÓ: Csipkesori ABC Széchenyi tár 2 1 - 2 3 . , Apaffy úti ABC. 
SZENTES: Központi ABC Kossuth L. u. 24., Fehérházi ABC Kossuth L tér 5., 

Csongrádi úti ABC Csongrádi út 19 , Kórházi büfé Sima F. u. 4 4 - 5 4 . 
CSONGRÁD: Platán ABC Fő u. 20 -24 . . Ifjúsági ABC Szentháromság tér 2 -4 . , 

HMV.-HELY: Hód ABC Andrássy u. 12., Mérleg ABC Éva u. 2., 
Férum ABC Bartók B. u Székkutas 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
valamennyi vásárlónknak! 

Torres Dani, a tinibálvány 
Tőrre«. I)ani nem tartja niagát 
macsőnak, mégis jól áll neki ez 
a szerep. Hídja, hogy rengeteg 
lány róla álmodozik, mégis re-
méli, hogy nem csak emiatt lesz 
hamarosan aranylemez első al-
buma. 

ÜZLETEINK CSONGRÁD MEGYÉBEN: 

Leáldozóban van a tavalyi mc-
gasztárosok ideje: ahogy jönnek 
az újak, őket egyre kevesebben 
keresik. Aki eddig nem csinált 
karriert, nagy valószínűséggel 
már nem is fog, és szép lassan a 
feledés homályába merül. Torres 
Danit ez a veszély nem fenyegeti: 
jó ideig még biztosan ő lesz a ti-
nik első számú bálványa. A latin 
inacsó, akit meglátva a tizenéves 
lányok sugdolóznak és vihorász-
nak, és aki a mai napig pereek 
alatt kisebb tömeghisztériát tud 
kiváltani csupán azzal, hogy 
megjelenik valahol. 

Nem történt ez másként leg-
utóbbi, szegedi dedikálásán sem. 
Interjút készíteni mentünk, de 
erre órákig semmi esélyünk nem 
volt. Meglepték a rajongók: aján-
dékokat hoztak neki, aláírásokat 
kértek, fotózkodtak vele, a leg-
bátrabbak még néhány puszit is 
kicsikartak tőle. Kedvesen mo-
solygott, és még az ilyen kérdé-
sekre is teljes természetességgel 
válaszolt: „Hidod, ki vagyok?" 
Vagy: „Megvan még az az üveg-
festő készlet, amit egyszer adtam 
neked?" 

- Szerintem tökjó dolog egy 
ilyen dedikálás - mondta Dani, 
miután úgy tűnt, az utolsó em-
ber is megkapta az aláírását. - Le 
tudok ülni pár percre beszélgetni 
azokkal, akik szeretnek, és kide-
rül, mit gondolnak rólam. Mert 
hiába ugyanazt látták, amit mi 
éltünk át, sok minden nekik tel-
jesen lilásként jött le. Furcsa ez-
zel szembesülni. 

Hirres Dani: Nem vagyok se macsó, se „ördögférfiistenállat" Fotó: Frank Yvette 

Dani szerint az egyik legáltalá-
nosabb tévhit, hogy ők ugyan-
azok, mint amit a Megasztárban 
látni lehetett róluk. - Ez egy pop-
műsor, aminek vannak koncep-
ciói, ahol meghatározott dalokat 
kellett elénekelnünk, függetlenül 
az egyéni ízlésünktől - magya-
rázta. - Amit én csinálok, hom-
lokegyenest különbözik attól, 
amit ott lehetett látni. Nem va-
gyok se macsó, se „ördögférfiis-
tenállat", ahogy Soma nevezett. 
Igazából egy underground figurá-
nak tartom magam. Olyannak, 
amilyenre az első lemezem sike-
rült. 

Dani a többi megasztárostól el-

térően nem szólólemezt készí-
tett, hanem együttesével, a Veni 
Styxszel közösen dolgozott. - Én 
úgy érzem jól magam, ha szól a 
gitár, a dob, a basszus - magya-
rázta. - A Guns 'n' Roseson nőt-
tem fel, világéletemben Slash 
szerettem volna lenni, és ha nem 
is éppen ebben az irányban in-
dultam el, azért mindig zenekar-
ral dolgoztam. Ezen pedig a Me-
gasztár után sem akartam vál-
toztatni. 

A Versus című album hama-
rosan aranylemez lesz, és Dani 
reméli: ez nem csak annak kö-
szönhető, hogy ő az együttes 
énekese. - Elsőrendű célunk 

nem az, hogy a fényképeinket 
nézegessék, hanem hogy szeres-
sék a zenénket - mondta. A 
bandában egyébként két szegedi 
zenész is szerepel: Popovics 
Gergő és Papp Szabolcs. Egyéb 
kötődése azonban nincs a vá-
roshoz a tinik nagy kedvencé-
nek. Hacsak az nem, hogy az 
utolsó középiskolás osztályki-
rándulást itt töltötte. - Meg is 
kellett tanulnom Szegedet, 
mert idegenforgalmis voltam -
tette hozzá. - Be is magoltam, 
de - borzasztóan szégyellem 
magam - már nem emlékszem 
semmire. 

T Í M Á R K R I S Z T A 
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