Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK)
Intézmény elérhetősége: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel: (62) 544-364, (62) 544-438, (62) 544-363, fax: (62) 544438, email: btkto@primus.arts.u-szeged.hu, honlap:http://www.arts.u-szeged.hu.
MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

a matematikai tudás értékelése
területén pedagógus-szakvizsgára
felkészítő

150 000 Ft

12 < 25

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Tanítói oklevél vagy matematika vagy informatika (számítástechnika) szakos tanári oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a matematikai tudás
értékelése területén
Kapcsolattartó/szakfelelős: Baróti Judit asszisztens, Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi
Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: baroti.judit@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.uszeged.hu/nt
Jelentkezési határidő 2014. június 16. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a
nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet:
matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai
talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló,
terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből
fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását. E
törekvés megvalósulását jelenti a matematikai tudás értékelésére felkészítő szakirányú továbbképzési szak.A képzés
kéthetente pénteken és szombaton van.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

a természettudományi tudás
értékelése területén pedagógusszakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

12 < 25

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Tanítói oklevél vagy fizika vagy kémia vagy biológia vagy földrajz szakos tanári oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a természettudományi
tudás értékelése területén
Kapcsolattartó/szakfelelős: Baróti Judit asszisztens, Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt.
30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: baroti.judit@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt
Jelentkezési határidő 2014. június 16. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a
nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet:
matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai
talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló,
terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből
fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását. E
törekvés megvalósulását jelenti a természettudományi tudás értékelésére felkészítő szakirányú továbbképzési szak.A
képzés kéthetente pénteken és szombaton van.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

az olvasás-szövegértés értékelése
területén pedagógus-szakvizsgára
felkészítő

150 000 Ft

12 < 25

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Tanítói oklevél vagy magyar nyelv és irodalom vagy idegen nyelv szakos tanári oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés
értékelése területén
Kapcsolattartó/szakfelelős: Baróti Judit asszisztens, Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi
Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: baroti.judit@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.uszeged.hu/nt
Jelentkezési határidő 2014. június 16. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a
nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet:
matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai
talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló,
terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből
fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását. E
törekvés megvalósulását jelenti az olvasás-szövegértés értékelésére felkészítő szakirányú továbbképzési szak.A képzés
kéthetente pénteken és szombaton van.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

digitálistartalom-fejlesztő
szakismeretek

150 000 Ft

5 < 25

havonta

Szeged

BÖLCS

Részvétel feltétele:
Bölcsészet- vagy társadalomtudomány területén alapképzésben vagy mesterképzésben, vagy
korábban megszerzett főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: digitálistartalom-fejlesztő
Kapcsolattartó/szakfelelős: Hegyi Ádám egyetemi tanársegéd, Monok István egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,
Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-244, email: hegyi@bibl.u-szeged.hu, monok@bibl.u-szeged.hu, honlap:
http://www.huminf.u-szeged.hu/
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. . Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
A szakirány főbb ismeretkörei: Informatikai alapok, A humáninformatika alapjai, A kulturális
intézményrendszer, Digitális könyvtári gyűjtemények, repozitóriumok, Közgyűjteményi informatika, Digitális
képszerkesztés, Web 2.0-ás alkalmazások, Keresőoptimalizálás (SEO), Elektronikus tananyagok közgyűjteményekben,
Webszerkesztés, Portálszerkesztők.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

N

K

elektronikus újságírás

180 000 Ft

1 < 20

naponta

Szeged

TÁRS

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről , valamint
a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, pedagógusképzés illetve társadalomtudomány képzési
területen megszerzett alapfokozatú végzettséggel rendelkezik.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: elektronikus újságíró

Kapcsolattartó/szakfelelős: Klucsik Edit, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv. egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,
Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-366, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.u-szeged.hu/media
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéshez csatolt csekkel. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: Az elektronikus sajtó szakirány a rádiós és televíziós riporteri munka, a műsorkészítés, szerkesztés
gyakorlati fogásaira tanítja meg a hallgatókat. Az egyes műsorok műfaji sajátosságainak, a tervezés, az elkészítés és a
rögzítés szakmai fogásainak elsajátítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a helyi, közösségi, országos, kisebbségi, illetve
kereskedelmi műsorszolgáltatás sajátosságainak megismertetése. A képzés során a hallgatók elsajátítják a
dokumentum- illetve ismeretterjesztőfilm-készítés alapjait is. Végzett hallgatóink televízióknál és rádióknál
helyezkedtek el.
Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről , valamint
a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, pedagógusképzés illetve társadalomtudomány képzési
területen megszerzett alapfokozatú végzettséggel rendelkezik.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

holland-magyar intézményvezető és
középvezető képzés pedagógus
szakvizsgára felkészítő

125 000 Ft

18 < 30

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél és 3 év szakirányú gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: intézményvezető és középvezető területen
szakvizsgázott pedagógus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus, cím: 6720 Szeged,
Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovivezetokepzes.hu
Jelentkezési határidő 2014. január 15., 2014. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Jelentkezés díja: 8000 Ft. Befizetés módja: a felvételi értesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. február 10., 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán,
óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá
szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

információlogisztikus

150 000 Ft

5 < 25

havonta

Szeged

BÖLCS

Részvétel feltétele: Gazdaságtudomány, informatika, bölcsészet- vagy társadalomtudomány területén alapképzésben
vagy mesterképzésben, vagy korábban megszerzett főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: információlogisztikus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Z. Karvalics László egyetemi docens, Monok István egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,,
Egyetem u. 2. , tel/fax: (62) 544-244, email: zkl@hung.u-szeged.hu, monok@bibl.u-szeged.hu, honlap:
http://www.huminf.u-szeged.hu/
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. . Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
Főbb ismeretkörök: Az információs rendszer-szemlélet alapfogalmai, Szervezeti
információgazdálkodás, Információkeresés, Közösségi tranzakciós terek és formák, Információtervezési szakismeretek,
Adat- és információkezelési eljárások, Információ alapú értékteremtés, Információ-megosztási technikák és eszközök,
Projekt-tervezés, szervezés.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú
továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

integratív
mentálhigiéné

180 000 Ft

15 < 20

havonta 1 hétvége
péntek-szombat

Szeged

BÖLCS

Részvétel feltétele: BA vagy MA szintű, vagy azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi végzettség
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: integratív mentálhigiénés szakember
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. . Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A képzésben végzett hallgatók az eredeti (alap) képesítéssel ellátott segítő foglalkozás területén
válnak hatékonyabbá mentálhigiénés többlettudásuk révén. A többlettudással bíró hallgatók kulcsszereplői lehetnek a
felgyorsult társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás javításának. A képzés jellemzően az emberi kapcsolatokhoz
szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. További információk:
http://www.mentalszeged.gportal.hu

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

kiadói ismeretek

150 000 Ft

5 < 25

havonta

Szeged

BÖLCS

Részvétel feltétele: Bölcsészet- vagy társadalomtudomány területén mesterképzésben, vagy korábban megszerzett
főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kiadói szakember
Kapcsolattartó/szakfelelős: Z. Karvalics László egyetemi docens, Monok István egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,
Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-244, email: zkl@hung.u-szeged.hu, monok@bibl.u-szeged.hu, honlap:
http://www.huminf.u-szeged.hu/
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. . Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk:
Főbb ismeretkörök: a könyvkiadás nemzetközi és hazai története, helyzete, kilátásai,
szakmavilága. Hazai szereplők, értékláncok, belviszonyok. A kiadói munka területei, szakismeret-típusai, azok forrásai.
Könyvtervezés, tipográfia, szöveggondozás, korrektúra. Kiadói szoftverrendszerek. A kiadói világ gazdaságtana,
könyvmarketing. Elektronikus könyvkiadás, formátumok, könyvolvasók, elektronikus könyvkereskedelem.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

kistérségi tanügyigazgatás
pedagógus szakvizsgára felkészítő

125 000 Ft

18 < 30

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, valamint tanár szakképzettség.
Szakirányú továbbképzésben
tanügyigazgatási szakterületen)

megszerezhető

szakképzettség

neve:

szakvizsgázott

pedagógus

(kistérségi

Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus, cím: 6720 Szeged,
Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovivezetokepzes.hu
Jelentkezési határidő 2014. január 15., 2014. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Jelentkezés díja: 8000 Ft. Befizetés módja: a felvételi értesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. február 10., 2014. szeptember 1.

Egyéb információk: A képzés célja: a kistérségi tanügyigazgatási szakértelem kialakításával, fejlesztésével hozzájárulni
a kistérségekben folyó oktatás minőségének fejlesztéséhez. A képzés felkészít a kistérségi közoktatási feladatok
ellátására, különös tekintettel a kistérségi igazgatási, gazdálkodási, tervezési feladatok sikeres és hatékony
elvégzésére.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

N

K

médiainformatika

180 000 Ft

1 < 20

naponta

Szeged

TÁRS

Részvétel
feltétele:
Alapképzésben
szerzett
végzettség
bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.

társadalomtudomány,

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: médiainformatikus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Márton Attila, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv.egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,
Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-366, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.u-szeged.hu/media
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik az intézmények, vállalkozások,
cégek internetes megjelenését képesek megtervezni és megszervezni, kivitelezni; a kívánt kommunikációs célokat el
tudják érni a rendelkezésre álló technikai eszközök és szoftver technológiák segítségével; tudnak csapatot vezetni,
irányítani a webes kommunikáció megvalósítása érdekében; együtt tudnak működni a rendszergazdával,
programozóval, webdesignerrel és a kommunikációs szakemberekkel is; szakértő megrendelőként tudnak megjelenni a
külső informatikai cégeknél; hatékonyan és interaktív módon tudnak kapcsolatot tartani a célközönségükkel a
rendelkezésre álló multimédiás eszközöket felhasználva.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

mentorpedagógus pedagógusszakvizsgára felkészítő

125 000 Ft

18 < 30

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok
valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus
szakterületen
Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus, cím: 6720 Szeged,
Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovivezetokepzes.hu
Jelentkezési határidő 2014. január 15., 2014. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Jelentkezés díja: 8000 Ft. Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. február 10., 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni
pedagógustársaiknak az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, nevelési-oktatási intézménybe (mint
munkaszervezetbe) való beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan (pl.
gyes) távollévő munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújtanak a kiégés megelőzéséhez, a személyes fejlődés
támogatásához. A specializációs szakasz fő témakörei: andragógiai alapismeretek, felnőttképzés-metodika,
megfigyelési szempontok és technikák, folyamatelemzés és (ön)értékelés, mentori tevékenység megfigyelése és
elemzése, tanácsadási elméletek és technikák, moderátori ismeretek és technikák, az osztálytermi kutatás elmélete és
gyakorlata, mentori tevékenység végzése, elemzése és önértékelése. A képzést ajánljuk: olyan szakembereknek, akik
az alapdiplomájuk mellé mentorálási ismereteket szándékoznak felhasználni.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

N

K

nemzetközi kommunikáció
és turizmus

180 000 Ft

Irányszám Képzés gyakorisága
1 < 20

kéthetente péntek
szombat

Képzés
helye

Képzési
terület

Szeged

TÁRS

Részvétel
feltétele:
Alapképzésben
szerzett
végzettség
bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.
Szakirányú
szakember

továbbképzésben

megszerezhető

szakképzettség

neve:

nemzetközi

társadalomtudomány,

kommunikációs

és

turisztikai

Kapcsolattartó/szakfelelős: Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv.egyetemi tanár, cím: 6722
Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.uszeged.hu/media
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A szakirányú továbbképzésben egyrészt a turizmussal kapcsolatos alapvető gyakorlati ismeretek
megszerzésére kerül hangsúly, másrészt az ezzel szorosan összekapcsolódó kultúrdiplomácia és kulturális
menedzsment bizonyos területei kerülnek bemutatásra. A képzés részét képezik az interkulturális kommunikációval
kapcsolatos alapozó elméleti és történeti ismeretek illetve szaknyelvi gyakorlat. A képzés célja, hogy a hallgató
alapvető tájékozottságot szerezzen a turizmus rendszerével kapcsolatban, annak gyakorlati működését ismerje;
emellett a kulturális külkapcsolatok bizonyos alapvető területeivel kapcsolatban jártasságot szerezzen. A képzéshez
kapcsolódóan nemzetközi szervezeteknél, a turisztikai sajtóban és utazási irodáknál van lehetőség gyakornoki
tevékenységre. Végzett hallgatóink utazási irodákban, szállodákban és nemzetközi szervezeteknél helyezkedtek el.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

N

K

nyomtatott sajtó

180 000 Ft

1 < 20

naponta

Szeged

TÁRS

Részvétel
feltétele:
Alapképzésben
szerzett
végzettség
bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.

társadalomtudomány,

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nyomtatott sajtó szakembere
Kapcsolattartó/szakfelelős: Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv. egyetemi tanár, cím: 6722
Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.uszeged.hu/media
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A nyomtatott sajtó szakirány a nyomtatott sajtótermékek előállítását, a klasszikus újságírást,
valamint az internetes újságírást foglalja magában. A hallgatók elsajátíthatják az egyes sajtóműfajok, illetve
sajtótermékek létrehozásának szakmai fogásait, alapvető ismereteket szerezhetnek a fotózás és képfeldolgozás terén,
illetve megismerhetik az újságírói professzió-etika gyakorlati kérdéseit. Végzett hallgatóink nyomtatott és internetes
újságírással foglalkoznak.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

pedagógiai értékelési és kutatótanári
szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

12 < 25

kéthetente

Szeged

PED

Részvétel feltétele: A pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai értékelés és
kutatótanári feladatok terén
Kapcsolattartó/szakfelelős: Baróti Judit asszisztens, Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt.
30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: baroti.judit@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt
Jelentkezési határidő 2014. június 16. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.

Egyéb információk: Bár a kutatótanári szakmai kompetenciák közvetítésének alapelvei és gyakorlata két évtizede
jelen van a hazai tanártovábbképzési gyakorlatban, a tanárképzési vertikum változásai és a képzés horizontális
tagolódása egy olyan továbbképzési szak indítását indokolják, amelyben a kvantitatív pedagógia mérési-értékelési
elméletének és gyakorlatának talaján állva az önálló kutatótanári kompetenciák fejlesztése kap prioritást.A képzés
kéthetente pénteken és szombaton van.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

pedagógus szakvizsga
teljesítményértékelési és
minőségfejlesztési szakterületen

125 000 Ft

18 < 30

havonta

Szeged

PED

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus,
(főikolai/egytemi) végzettség, 2006. után szerzett tanári mesterszakos végzettség.

2006.

előtt

szerzett

tanári

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus teljesítményértékelési és
minőségfejlesztési területen
Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus, cím: 6720 Szeged,
Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovivezetokepzes.hu
Jelentkezési határidő 2014. január 15., 2014. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Jelentkezés díja: 8000 Ft. Befizetés módja: a felvételi értesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok:
oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. február 10., 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése a minőségügyi szakértői feladatokkal
összefüggő stratégiai tervezési, valamint a helyi és térségi minőségirányítási rendszerek tervezési és kivitelezési
munkálatainak szakszerű ellátására.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

N

K

Public Relations és
szóvivő

180 000 Ft

1 < 20

naponta

Szeged

TÁRS

Részvétel feltétele: Az alábbi képzési terület valamelyikén alapképzésben szerzett (BA, BSc) oklevél: agrár,
bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés,
nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány és
természettudomány.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: PR-tanácsadó
Kapcsolattartó/szakfelelős: Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv. egyetemi tanár, cím: 6722
Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.uszeged.hu/media
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A PR elsősorban a szervezetek, intézmények arculatának megtervezésével, külső és belső
kommunikációjának tervezésével, szervezésével, irányításával foglalkozik. A szakirányon a hallgatók széleskörű
gyakorlati oktatásban vesznek részt: a képzés során többek között megismerkednek a sajtókommunikáció, a
kampánytervezés, a marketingkommunikáció, a politikai kommunikáció, az arculattervezés, a rendezvényszervezés, a
nyilvános szereplés, az online PR-eszközök legfontosabb ismérveivel. A lexikális tudás mellett kiemelt hangsúlyt
fordítunk a minél gyakorlat-orientáltabb órák megtartására, melyek a PR-szakmában nélkülözhetetlen készségek
elsajátításában
segítik
a
szakirány
résztvevőit.
Végzett
hallgatóink
sajtóreferensként,
szóvivőként,
rendezvényszervezőként, kommunikációs tanácsadóként, kommunikációs ügynökségi munkatársként helyezkedtek el.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés
neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

L

K

régikönyves
szakismeretek

150 000 Ft

5 < 25

havonta

Szeged

BÖLCS

Részvétel feltétele:
Bölcsészet- vagy társadalomtudomány területén alapképzésben vagy mesterképzésben, vagy
korábban megszerzett főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: régi nyomtatványok kezelője
Kapcsolattartó/szakfelelős: Zvara Edina egyetemi adjunktus, Monok István egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged,,
Egyetem u. 2. , tel/fax: (62) 544-244, email: zedina@hung.u-szeged.hu, monok@bibl.u-szeged.hu, honlap:
http://www.huminf.u-szeged.hu/
Jelentkezési határidő 2014. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat,
valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A szakirány főbb ismeretkörei: elektronikus katalógusok és repozitóriumok, a legtágabb
értelemben vett könyvtörténet, régi nyomtatványok feldolgozása, régi nyomtatványok digitalizálása, paleográfia,
könyvillusztráció története és technikái, adatbázisok és könyves segédletek. Ezen továbbképzés múzeumok és
levéltárak régi könyves gyűjteményeiben, valamint bármely régi könyves gyűjteménnyel rendelkező egyéb
intézmények szakembereinek nyújt speciális ismereteket.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

E

K

társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító

190 000 Ft

14 < 16

hetente

Szeged

TÁRS

Részvétel feltétele: A képzésre egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, illetve alapképzésben vagy mesterképzésben
szerzett oklevéllel és a választott nyelvből (angol, német, francia) felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgával
vagy azzal egyenértékű idegen nyelv szakos oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A tanulmányok megkezdésének
feltétele a sikeres alkalmassági vizsga, amely írásbeli részből áll.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr.Dudits András programkoordinátor, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (70) 3829720, email: dudits@lit.u-szeged.hu, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/ftk
Jelentkezési határidő 2014. május 20. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
9000 Ft. Befizetés módja: A felvételi értesitéssel kiküldött intézményi csekken, amely tartalmaz további 3 000 Ft
vizsgadíjat is (összes díj: 12 000 Ft). Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, nyelvvizsgabizonyítvány másolata. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi
közvetítés feladatát - idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag
pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét illetően, továbbá ismerik az Európai Unió intézményrendszerét,
valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Részletfizetési lehetőséget (három részlet) biztosít az
egyetem.

Munkarend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési
terület

E

K

társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító és tolmács

190 000 Ft

14 < 16

hetente

Szeged

TÁRS

Részvétel feltétele:
A képzésre egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, illetve alapképzésben vagy mesterképzésben
szerzett oklevéllel és a választott nyelvből (angol, német, francia) felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgával
vagy azzal egyenértékű idegen nyelv szakos oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A tanulmányok megkezdésének
feltétele a sikeres alkalmassági vizsga, amely írásbeli és szóbeli részből áll.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és
tolmács idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Dudits András programkoordinátor, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (70) 3829720, email: dudits@lit.u-szeged.hu, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/ftk
Jelentkezési határidő 2014. május 20. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja:
9000 Ft. Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött intézményi csekken, amely tartalmaz további 3 000 Ft
vizsgadíjat is (összes díj: 12 000 Ft).. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, nyelvvizsgabizonyítvány másolata. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.
Egyéb információk: A program célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az
írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát - idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy
hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a
forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét illetően, továbbá ismerik az
Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Részletfizetési
lehetőséget (három részlet) biztosít az egyetem.

