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Címlapján ajánlja az Amerikai Kémiai Társaság neves szakfolyóiratának november 30-
án közzétett száma Czakó Gábor, az SZTE Kémiai Intézet adjunktusa és Szabó István, az
SZTE korábbi munkatársa cikkét.

A publikáció a szerzők elmúlt években elért komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltó
eredményeit emeli reflektorfénybe, így például:
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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

egy új reakcióút felfedezését vagy a kísérletek
minden korábbinál pontosabb modellezését.

Czakó Gábor egyik legújabb kutatási eredményét 2017 szeptemberében közölte a rangos
Nature Chemistry folyóirat.

Miért éppen úgy zajlik le a kémiai folyamat, ahogyan? Ez és a reakciók dinamikája érdekli az
elméleti kémiával foglalkozó Czakó Gábor Junior Prima-díjas vegyészt. A Szegedi
Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék adjunktusa, az MTA Kémiai
Osztály legifjabb „nagydoktora” és Szabó István, az SZTE korábbi munkatársa az Amerikai
Kémiai Társaság

neves szakfolyóiratának legújabb számában
összefoglaló cikket publikált,

amelyet az újság a címlapján emelt ki.

Ez a publikáció a szerzők elmúlt években elért komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltó
eredményeit emeli reflektorfénybe. Az újság főszerkesztőjének felkérésére írt közlemény a
szerzők olyan jelentős eredményeit foglalja össze, amelyeket korábban a Nature
Communications és a Nature Chemistry folyóirat is közölt. A felkérés kiemelkedő nemzetközi
elismerést jelent a Czakó Gábor vezetésével a szegedi egyetemen működő Elméleti
Reakciódinamika Kutatócsoport számára. A cikk ide kattintva érhető el.
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