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Karácsonyi Kísérletek 2014: koncert kis és nagy diákoknak
2014. december 10.

Fénnyel és színekkel bemutatott kísérletek, felhőtlen szórakozás és játszva tanulás várja az érdeklődőket 2014. december 17-én az SZTE TTIK Budó
Ágoston előadótermében a Karácsonyi kísérletek elnevezésű programon.
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Szabó Gábor zikus professzor, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szélpál Szilveszter zikus, zikatanár és operaénekes, továbbá Nagy Anett
zikatanár, Ignácz Ferenc zikus és Árus Dávid vegyész mutatja be a zika és a kémia csodáit, gondoskodik a jó hangulatról az SZTE Természettudományi és
Informatikai Kar karácsonyi kísérletek programján. A fénnyel és színekkel bemutatott kísérletek mellett művészeti élményre is számíthatnak az érdeklődők
2014. december 17-én (szerdán) 16 órakor az SZTE TTIK Budó Ágoston termében (Szeged, Dóm tér 9., I. emelet).
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoportja, valamint az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus és Kémiai Tanszékcsoportjai
szép hagyományú rendezvénye a Karácsonyi kísérletek című, ünnepi hangulatú ismeretterjesztő program.
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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 SzentGyörgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

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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