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AHOL A HALLGATÓ AZ ELSŐ
Országos szinten kiemelkedő pedagógusképzés, elismert oktatói és hallgatói tudományos munka, gazdag konferencia- és rendezvényprogram, bővülő nemzetközi kapcsolatok és szélesedő kurzuskínálat. Mindezek révén a
JGYPK példás helyet foglal el a Szegedi Tudományegyetem karainak sorában.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, amely az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező fakultás az egyetemen, 2018-ban ünnepli szegedi működésének 90. évfordulóját. Ekkor hozta létre Klebelsberg kultuszminiszter azt az
egységes, modern tanárképző főiskolát, amelynek jogutódaként ma is a pedagógusképzés legjobb hagyományait őrzi a
kar, vezetve az országos ranglistát a gyógypedagógus, a tanító és az óvodapedagógus szakon. A karon a legfontosabb
tehát a pedagógusképzés, s ezen belül szintén jól működnek a művészetközvetítő szakok, mint a képi ábrázolás és az
ének-zene, valamint a testnevelés és sporttudomány terület képzései is. A kétszakos, osztatlan tanárképzésben is hirdet a JGYPK olyan szakokat, mint a nemzetiségi nyelvtanár, a könyvtárostanár, vagy a természetismeret-környezettan
tanár. A pedagógusképzés mellett más területeken is színvonalas képzéseket kínálunk: megújulva várják a hallgatókat
a kultúraközvetítés és a felnőttképzés olyan alap- és mesterszakjai, mint a közösségszervezés BA, vagy az andragógia
MA, de különlegesek az alkalmazott nyelvészet, kisebbségpolitika MA szakok is. A felsőoktatási szakképzésben az informatikus szakok emelkednek ki, és nagyon népszerű a televíziós műsorkészítés is.
Amire azonban a kar talán a leginkább büszke, az a hagyományosan jó oktató-hallgató viszony, a tehetséggondozás,
valamint az egész tanévben színesen pezsgő diákélet.

Képzési kínálat:
Alapképzési szakok:
• Edző,
• Germanisztika (német nemzetiségi),
• Gyógypedagógia,
• Képalkotás,
• Közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés, humánfejlesztés),
• Műszaki szakoktató,
• Óvodapedagógia,
• Sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés),
• Romanisztika (román nemzetiségi),
• Szlavisztika (szlovák nemzetiségi szakirány),
• Szociálpedagógia,
• Tanító,
• Tanító [nemzetiségi tanító (német)],
• Tanító [nemzetiségi tanító (román)],
• Tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)],
• Zenekultúra.
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Mesterképzési szakok:
• Alkalmazott nyelvészet,
• Andragógia,
• Kisebbségpolitika,
• Kulturális mediáció,
• Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő.

Tanárképzés:
Tanári mesterszakok előképzettségtől függően 2 vagy 4, nemzetiségi szakok esetében 5 féléves képzésben:
• Ének-zene tanár,
• Könyvtárostanár,
• Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára,
• Rajz- és vizuáliskultúra tanár,
• Román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára,
• Szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára,
• Technika, életvitel- és gyakorlat-tanár,
• Természetismeret-környezettan tanár,
• Testnevelő tanár.

Felsőoktatási szakképzések:
• Gazdaságinformatikus,
• Mérnökinformatikus (hálózati informatikus, rendszergazda),
• Műszaki felsőoktatási szakképzés (energetika, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés),
• Programtervező informatikus (fejlesztő, multimédia),
• Televíziós műsorkészítő.
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Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
JGYPK Tanulmányi Osztály
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: +36-62-546-066, +36-62-546-064
E-mail: faragozita@jgypk.szte.hu

Az SZTE JGYPK nyílt napja:
Helye: SZTE JGYPK (Szeged, Boldogasszony sgt. 6., Főépület, Díszterem)
Ideje: 2018. november 23. (péntek) 11:00
Bővebb információért fordulj hozzánk!
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
www.jgypk.u-szeged.hu

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

