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Az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységei
SZTE Karrier Iroda
Az Iroda 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szegedi felsőoktatásból kikerülő, sok
esetben országos szinten kiválóan képzett szakemberek pályakezdését megkönnyítse,
valamint a munkaadói oldal számára a legjobb kapcsolódási pont kíván lenni az egyetem felé.
Szolgáltatások: állásközvetítés, tanácsadó kiadványok készítése, tanári és egyéb
állásajánlatokat adatbázisba gyűjtése, tájékoztató előadások tréningek szervezése, egyéni
tanácsadás. Az Állásbörzék (Országos és Regionális) a Karrier Iroda évről-évre, ismétlődő
rendezvényei (a SZTE TIK-ben), ahol az álláskeresők találkozhatnak az állást kínáló cégek
képviselőivel, és az azt megelőző több hetes rendezvénysorozaton tájékozódhatnak az
elhelyezkedés lehetőségeiről, valamint felkészülhetnek a felvételi elbeszélgetésekre.
Az Iroda valamennyi szolgáltatása a hallgatók számára teljesen ingyenes.
SZTE Alma Mater
Célunk SZTE Alma Mater nevű öregdiák-alumni mozgalom szervezése, így az SZTE
értékközvetítése és kapcsolattartás és építés a végzettekkel. Ennek keretében az alábbi
feladatokat végezzük: Programok szervezése a tagok számára (évfolyam-találkozók, mikulás,
sportnap), SZTE-s hallgatók életpálya követése, Kiadványok készítése.
JATE Klub programszervezés
Célkitűzésünk a szegedi felsőoktatásban tanuló hallgatók kulturális, kikapcsolódási és
közösségi igényeinek minél teljesebb kielégítése rendezvények szervezésén keresztül, így
kedvezményes és ingyenes színházi és humor estek, koncertek, bulik, és egyéb kari
események szervezését vállaljuk. A Klub emellett a nyári fesztiválokon (Sziget, EFOTT)
mutatja be a szegedi felsőoktatás kulturális sokszínűségét. Az SZTE Gólyabál
megszervezésével olyan egyetemi rendezvény lebonyolítása a célunk, mely magas színvonalával egyedülálló eseménnyé válik, több helyszínen, népszerű, országos hírű zenekarok
és D.J.-k szolgáltatják a zenét, ahol egy egyetemi bulinál színvonalasabb programmal, bál
jellegű hangulatával és a fiatalok ünnepi öltözékével speciális eseménnyé nőtte ki magát.
Universitas-Szeged Kiadó
A Kiadó célja olyan ismeretterjesztő, tudományos művek kiadása, melyek szegedi egyetemi
szférában tevékenykedő szerzők nevéhez fűződnek, és a hallgatók tanulmányait segítik.
Fontosnak tartjuk, hogy kedvező árszínvonalon biztosítsuk a könyvekhez való hozzáférést.
Egyetemi rendezvények szervezése, lebonyolítása
A Társaság infrastruktúrája és szervezeti egységei kiemelt szerepet kapnak az egyetem
kulturális és közösségi programjainak lebonyolításában, így az alábbi rendezvények
szervezésében működtünk közre:
• Gólyatáborok lebonyolítása (GTK, TTIK, ÁJTK, MK, ETSZK, MGK, ÁOK-GYTKFOK, JGYPK)
• Sportnapok (Hallgatói Sportnap - ÁJTK, TTIK, GTK, Szevasz tavasz – BTK, ETSZK,
ZMK) lebonyolítása
• Kari napok (MK Diáknapok, ÁSZ Nap, MGK F-Coli napok)
• Könyvtári éjszaka
• Kari bálok (Jogászbál, Közgazdász bál, Bölcsész bál, Természettudós bál, Mérnök Bál,
Patikus Est) lebonyolítása
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Albérletközvetítés
Közhasznú szolgáltatásunk az albérletközvetítés, ahol az internetes adatbázisba rendezett
albérletekből ingyenesen válogathatnak az érdeklődők a www.sztealberlet.hu oldalon. Ez a
tevékenységünk a városban egyedülálló ismertségnek örvend a főbérlők és a diákok között
egyaránt, így évről-évre több száz albérlet kerül kiközvetítésre.
SZTE Diáknapló kiadása - Diákigazolvány kedvezményrendszer
A Diáknapló kiadásával a célunk olyan egyetemi információs kiadvány átadása a
hallgatóknak, mely a mindennapi egyetemi életükben és napjaik megtervezésben segítséget
nyújt és amely kiemelten szegedi egyetemi információkat, HÖK-ök bemutatkozóit, éves
naptárt, menetrendeket, telefonregisztert és egyéb fontos információkat tartalmaz. A Diák
kedvezményeket tartalmazó melléklettel megjelentetve egy multifunkciós diákinformációs
kiadvány jött létre. A hallgatók az országos utazási és kulturális (állami) kedvezményrendszer
mellett, a város több mint 50 üzletében vásárolhatnak 3-20%-os kedvezménnyel.
Tevékenység elvégzésével nyújtott (nem értékelhető) támogatások
• Irodai szolgáltatási, kommunikációs és logisztikai háttér biztosítása a SZTE EHÖK és a
SZTE ÁJTK, ÁOK, FOK, BTK, ETSZK, JGYPK, GYTK, MGK, MK, GTK, TTIK, ZMK
HÖK részére
• Szponzorok keresése az egyetemi hallgatói lapok, és rendezvények számára
• Őszi Kulturális Fesztivál és Egyetemi Tavasz támogatása grafikai munkák és terjesztési
feladatok elvégzésével
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