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Lassan itt a felvételiszezon, beindult a dömping. Az
egyetemek folyamatosan roadshow-kon vannak, vagy
nyílt napokkal próbálják bevonzani, és tájékoztatni
jövendőbeli hallgatóikat. Az intézmények ilyenkor
rengeteg energiát fektetnek abba, hogy széleskörű
tájékoztatást adjanak az egyes szakok kínálta
lehetőségekről, előnyökről. A Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi kara a
hagyományos - a szó szoros értelmében vett -
tájékoztatási jelleg mellett, most egy kicsit viccesebbre
is vette a �gurát.
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A francia szakot promózó videó például több ízben idézi meg Dexter
laboratóriumának hangulatát:

SZTE BTK BA Francia - 2017
176 megtekintés • Nincs megjegyzés

A �lozó�a szak videójában Kant küzd életre-halálra Szókratésszal,
megcsillogtatva a �lozó�ai izgalmasabb oldalát:

SZTE BTK BA Filozó�a – 2017

A germanisztika szak videójában egy totyogó Goethe hívja fel a �gyelmet a
szak adta lehetőségekre:

SZTE BTK BA Germanisztika – 2017

Az összegyetemi nyílt napot november 30-án tartják a TIK-ben, a BTK-s kari
nyílt nap pedig december 11-én és január 27-én lesz, az Auditorium Maximum
termében, ahol a megszokott tájékoztatókon kívül sok egyéb érdekes
programmal is várják az érdeklődőket. 
 
És ha a viccelődésből nem volt elég, a többi szak videóját ide kattintva
tekintheti meg>>

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Három jelölt közül választanak rektort
A világ élvonalában a szegedi orvosképzés
Ketten indulnak az egyetem rektori székéért
3 éve partnere az SZTE-nek a Senghor Egyetem
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Partnereinktől

A Szegediekért vagyunk

Még több ingatlan »

Deák Ferenc u.
28-30. - 232 m2
üzlet
Havi bérleti díj
263 525 Ft

Jókai u. 4. - 372
m2 iroda
Havi bérleti díj
584 200 Ft

◀ ▶
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Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló
szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
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