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Nemzetközi hét az ÁJTK-n a büntetőjog jegyében
2014. szeptember 21.

„International Week of Criminal Law” címmel nemzetközi kurzust szervez az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető
Eljárásjogi Tanszék 2014. szeptember 23–26. között számos külföldi partnerintézmény közreműködésével.
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Az Erasmus program keretében szervezett héten 8 európai egyetemről – köztük Hannoverből, Isztambulból, Padovából és Újvidékről
érkeznek neves professzorok, akik a kurzus során bemutatják saját országuk büntető igazságszolgáltatási rendszerét, valamint magyar és
külföldi hallgatóknak tartanak tömbösített büntetőjogi jog-összehasonlító kurzusokat. A nemzetközi előadássorozatot 2014. szeptember
23-án 16:45-kor Karsai Krisztina, az SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense nyitja meg,
rendezvény zárásaként szeptember 26-án, pénteken 14 órakor sor kerül egy kerekasztal-beszélgetésre, ahol a következő húsz év várható
tendenciáinak vizsgálatára kerül sor.

A rendezvény kredittel honorált fakultatív tárgy keretében is meghirdetésre kerül joghallgatók számára a 2014/15. tanév I. félévében:
FK03070 Comparative Criminal Law / Strafrechtsvergleichung. A kurzusra a következő e-mail címen olyanok is jelentkezhetnek, akik a
tárgyat kreditesen valamilyen oknál fogva nem tudják felvenni: andor.gal@juris.u-szeged.hu (mailto:andor.gal@juris.u-szeged.hu). A
kurzuson való részvétel előnyt (többletpontszámot) jelent azok számára, akik a későbbiekben a Bűnügyi Tudományok modulba jelentkeznek
az őszi modulválasztás során.

Az esemény részletes programja itt érhető el. (/sztehirek/2014-szeptember/international-week)
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Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-
Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a
középiskolások versenyéről beszélgettünk.
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