
2017. 11. 30. Szegedi Tudományegyetem | Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia a Móra Szakkollégiumban

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-november/nemzetkozi 1/2

SZTEhírek > Hírarchívum > 2017. November      

Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia a Móra
Szakkollégiumban
2017. november 29.

Két napon keresztül több mint 80 hallgató mutatkozik be tudományos előadásával az SZTE Móra Ferenc
Szakkollégiumban. A december 1-2. közötti konferenciára magyarországi szakkollégiumokból és határon
túli intézményekből érkeznek a résztvevők.

 

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  

Az interdiszciplináris tanácskozást 2017. december 1-jén 8 óra 30 perckor Szakál Péter, az SZTE oktatási
igazgatója, Vajda Zoltán, az SZTE BTK külkapcsolati és ifjúsági dékánhelyettese, valamint Kovács Attila, az
SZTE Móra Ferenc Szakkollégium igazgatója nyitja meg.

A hallgatók 16 szekcióban - nyelvészet, történettudomány: ókor – középkor - kora újkor, történettudomány:
újkor, történettudomány: modern kor, pszichológia, irodalom- lozó a- lm, szociológia, pedagógia,
matematika- zika-informatika, földrajz-földtudomány-környezettudomány, biológia, politológia,
biztonságpolitika, nemzetközi kapcsolatok, marketing-logisztika-menedzsment-vezetés és szervezés-
vállalkozásfejlesztés, pénzügy-monetáris politika-ökonometria-gazdaságpolitika-regionális gazdaságtan-
mutatják be tudományos eredményeiket.

A részletes program itt elérhető. (/sztehirek/2017-november/mora-szakkollegium)
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Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Banki kockázatelemzés helyett
lézerfizikusnak készül az SZTE fizika szakos
hallgatója, Antalicz Balázs (/sztehirek/2017-
oktober/banki-kockazatelemzes?
objectParentFolderId=19413)
2017. október 03.

Első díjat nyert az
Országos
Tudományos Diákköri
Konferencián, és
egyedül épített a lézernyaláb tulajdonságait mérő
szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas
szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A
kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s
emellett egy új kutatási projekthez számítógépes
szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem
küldetése a tudás előállítása és átadása”
(/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?
objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős
fejlesztések előtt áll
az SZTE, amelyekkel
nemzetközi rangú
kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor,
igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi
miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-
as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt
megtekinthető.
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