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Az SZTE Junior Akadémia honlapja megújult, örömmel ajánljuk figyelmébe: 
https://juniorakademia.szte.hu/ 
 
A „Felvételizőknek” oldalunkon számos hasznos információt gyűjtöttünk csokorba, amely segítheti a 
diákokat a felvételivel kapcsolatos tájékozódásban. 
 
A járványhelyzet nehézségei ellenére az emelt szintű érettségi tanfolyamok online formáit is 
biztosítani tudjuk. Mivel ez független a földrajzi távolságtól, nem csak a szegedi diákok jelentkezésére 
számítunk. Természetesen tantermi formában is indulnak tanfolyamok a járványügyi intézkedéseket 
betartva. Amennyiben szükségessé válik, a tantermi képzések is átkerülnek az online platformra. 
A tanfolyam díja: 50.000 Ft/fő, amely visszatérül, ha a tanfolyam elvégzését követő tanévben sikeres a 
felvételi az Szegedi Tudományegyetem bármely szakára. 
 
Indokolt esetben szociális alapon tanfolyamdíj kedvezményre is lehetőséget biztosíthatunk, amelyhez 
kérvényt szükséges benyújtani a Junior Akadémia igazgatójának címezve a 
juniorakademia@rekt.szte.hu címre, 2020. szeptember 25-ig.  A rövid indoklást magában foglaló 
kérvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

• a jelentkező diák adatai (név, elérhetőség, iskola, évfolyam) és a választott tanfolyam(ok) 
megnevezése 

• az egy főre eső családi jövedelem adata, a szülő(k) kereseti igazolásával alátámasztva 
Amennyiben pozitív az elbírálás, engedményt biztosítunk a tanfolyamdíjból, valamint részletfizetési 
lehetőséget is (októberi és januári befizetés). 
 
Tisztelettel kérjük, biztosítsa a tanfolyamaink hirdetésének megjelenését az iskolai Facebook oldalon, 
illetve az iskola honlapján! A posztokhoz mellékelve küldjük a fotót, illetve az ajánlott szöveget, de az 
alábbi linkre kattintás után megosztással is segítheti az információ eljuttatását a diákokhoz.  
https://www.facebook.com/szegedjuniorakademia/videos/3831704560176409/ 
 
Úgy gondoljuk, közös érdekünk, hogy minél több középiskolás diák sikeresen felvételizzen a 
felsőoktatási intézményekbe és továbbtanuljon. Hisszük, hogy az általunk kínált tanfolyamok 
kiegészítik, támogatják az iskolai oktatást, és korrekt lehetőséget nyújtanak a diákoknak.  
Ezért bízunk az Ön közreműködésében is, amelyet előre is köszönünk.  
 
A járványhelyzet ellenére sikeres tanévet kívánunk, 
üdvözlettel: 
Szeged, 2020. szeptember 7. 
 
 

Prof. Dr. Badó Attila 
Elnök 

Dr. Habil. Újvári Edit 
Igazgató 

 
 

Melléklet: 
SZTE Junior Akadémia poszt szövege az iskolai fb oldalra: 

https://juniorakademia.szte.hu/
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Egyetemre készülsz? Szeretnél minél jobb felvételi eredményt elérni? Az SZTE Junior Akadémia segít 
a továbbtanulásban! 
Emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamainkon magabiztos tudást szerezhetsz. Már ONLINE is! 

És ami a legjobb: VISSZAKAPHATOD A KÉPZÉS ÁRÁT, ha a tanfolyam elvégzését követő tanévben 
felvesznek az Szegedi Tudományegyetemre! 

👉 100 órás tanfolyamok 

👉 kiváló tanárok 

👉 ONLINE és tantermi formában is - így az ország bármely pontjáról jelenkezhetsz! 

👉 délutáni, vagy szombati órák 

👉 legalább 9 tantárgyból - matematikából közép szinten is. 

👉 A képzések 2020. október 5-től indulnak. 

Jelentkezz most! 

További információk: https://juniorakademia.szte.hu/ 

(kép: csatolva jpg formátumban) 
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