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Nappali és Levelezô tagozat

Kedves Érdeklôdô,
Leendô Hallgatónk!

Tisztelettel nyújtom át Önnek a Gazdaságtudományi Kar tájékoztató kiadványát, melyben részletes
ismertetést talál a karon induló képzésekrôl. A kiváló
képzési programok és a GTK legendásan jó közössége
nagy vonzerôt jelentenek mindazoknak, akik színvonalas, magasra értékelt szakmai tudásra és emlékezetes diákévekre vágynak.
Az alapképzésektôl a mesterképzéseinken, illetve
a szakirányú továbbképzéseinken át a Ph.D képzésig
terjedô kínálat, a mögötte álló oktatói és tudományos
teljesítmény, a tudományos mûhelyek aktivitása révén garantálja a hallgatók boldogulását. Nem csoda,
hogy a kar hallgatóinak oktatással való elégedettsége
kiemelkedô, a Szegeden végzett közgazdászok pedig
keresett szereplôi a gazdaság különbözô területeinek.
Karunk a Szegedi Tudományegyetem gazdasági
jellegû képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységének megvalósítása, koordinálása során nagyban
hozzájárul e tradicionálisan nagyhírû, Európában is a
legjobbak között jegyzett kutatóegyetem jó híréhez
és vonzerejéhez. Kívánom, hogy a sikeres felvételi
eljárás után Ön is csatlakozzon a szegedi közgazdász hallgatók közösségéhez, és karunk polgáraként legyen résztvevôje az egyetemi élet eseményeinek!
2011. szeptember 21.

KÉPZÉS CÉLJA:

olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor
állami és nem állami intézményeiben, non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban,
az ágazati közpolitikákat kezdeményezô, alakító és
megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben
és szervezôdésekben a közpolitikai, közgazdálkodási
és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott
szemléleti keretekben történô elemzésére, tervezési,
koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és kutatás-módszertani ismereteik
birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
keretében történô folytatására.

Az Országos Felvételi Információs Központ
által kiadott szabványos jelentkezési lapon.
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat
a Felsôoktatási Felvételi Tájékoztató 2012.
c. kiadvány tartalmazza.
Bôvebb információk: www.felvi.hu

Mennyire elégedett munkapiaci helyzetével? /N=88/

◆ egyáltalán nem
◆ nem elégedett
◆ közepes
◆ elégedett

A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÉGZETTEK ALKALMASAK:
➲ döntés elôkészítô elemzô-kiértékelô munka végzésére önállóan és csoportban a közszektor különbözô
területein mûködô szervezetek számára, illetve a közszektoron kívüli szervezet számára valamely kollektív
érdek érvényre juttatása végett;
➲ a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való közremûködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevô közintézmények mûködtetésére;
➲ a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatásmódszertani, információtechnikai ismeretek összetett
módon a gyakorlatban való alkalmazására;
➲ az információszerzési, tárgyalási és meggyôzési
technikák alkalmazására.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLÔ VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:

A VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ FELADATOK: közcélú szervezetek szervezése, mûködtetése; a hazai és
az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való
közremûködés

A költségtérítés összege az elsô tanévben (költségtérítéses képzés esetén):
210.000,-Ft/félév
Bôvebb felvilágosítás
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Nappali tagozat:

◆ nagyon elégedett

Okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika
szakon
Dr. Vilmányi Márton
dékán

A jelentkezés módja

Császár Ilona tanulmányi elôadó
Telefonszám: 62/544-679
E-mail: Csaszar.Ilona@eco.u-szeged.hu
Levelezô tagozat:
Ferenczi Ildikó tanulmányi elôadó
Telefonszám: 62/546-912
E-mail: ferenczi.ildiko@eco.u-szeged.hu
www.eco.u-szeged.hu

Mennyire érzi hasznosnak az egyetemen tanultakat
munkája során? /N=88/

◆ egyáltalán
nem használható
◆ alig használható
◆ használható
◆ nagyon hasznos
◆ elengethetetlen

A felmérés 2011 tavaszán készült, a minta: 20072009-ben végzett GTK-s hallgatókból áll (90 fô).
Az adatfelvétel telefonos lekérdezéssel történt.

További információért látogass el
Facebook oldalunkra!
Kari Nyílt Nap
Idôpontja: 2011. december 19. 900-1500

Helyszíne: Gazdaságtudományi Kar,
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.

