Válaszok
1. Hogy nevezik a felsőoktatási elektronikus tanulmányi rendszert? Neptun
2. Mit csinál az, aki referátumot tart? a) kiselőadást tart
3. Minek a rövidítése az UV? b) utóvizsga
4. Kik azok a HÖK-ösök? c) a hallgatói önkormányzat tagjai
5. Ki volt a szegedi egyetem eddigi leghíresebb oktatója? - Szent-Györgyi Albert
6. Mi a VIZIT? - vizsgaidőszak-záró iszonyatos tivornya
7. Hogy hívják a szóbeli vizsgát az egyetemen? - kollokvium
8. Ki a vezetője egy egyetemi karnak? - a dékán
9. Minek a rövidítése a ZH? - zárthelyi dolgozat
10. Mi a mértékegysége a tanulmányi teljesítménynek? - kredit
11. Meddig tart egy félévben a szorgalmi időszak? - általában 10-12 hét
12. Vannak-e osztályfőnökök a felsőoktatásban? - nincs
13. Hogy hívják a tantárgyakat az egyetemen?- kurzus
14. Van-e Szegeden egyetemi campus? - nincs, az egyetemi épületek szétszórtan helyezkednek
el
15. Melyik a magasabb tudományos fokozat? Az egyetemi tanár vagy a docens? Az egyetemi
tanár.
16. Hány kar alkotja a Szegedi Tudományegyetemet? 12
17. Mikor kezdődött el a felsőoktatás Szegeden? 1921-ben.
18. Melyik városban működött az egyetem jogelődje? Kolozsváron.
19. Mondj legalább egy korábbi rektort, aki irányította a szegedi egyetemet. (Szent-Györgyi
Albert…)
20. Milyen állat van az egyetem címerében?- griffmadár
21. Mikor született meg az egységes Szegedi Tudományegyetem? - 2000-ben.
22. Mondj egy neves magyar költőt, aki Szegeden járt egyetemre! - József Attila, Radnóti
Miklós.
23. Kit nevezett József Attila az “egyetem fura urának”? - Horger Antalt
24. Lehetséges-e, hogy valakinek 5,7-es átlaga legyen az egyetemen? - igen
25. Melyik a legmagasabb egyetemi tisztség? - a rektor
26. Legalább mennyi ideig járt egyetemre az, aki elvégezte a PhD-t is? 3+2+4=9
27. Melyik 4 képzés indult el először Szegeden? jogi, orvosi, bölcsész és a természettudományi
28. Hol található jelenleg az egyetem központi épülete? - a Dugonics téren
29. Tarthatnak-e órákat felsőbbévesek? - igen, mint demonstrátorok
30. Hogy nevezik azt a munkát, amit minden hallgatónak le kell adnia a tanulmányai végén? szakdolgozat vagy diplomamunka

