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Kezdődik a Szabadegyetem
Szegeden
Aczél Petrának a család és a párkapcsolatok médiabeli ábrázolásával foglalkozó
előadásával kezdődik el szerda este a Szabadegyetem - Szeged programsorozat
tizenhetedik szemesztere a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Tanulmányi és
Információs Központjában - tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága az
MTI-t.

A széles nyilvánosságnak szóló, közérthető, ugyanakkor tudományos igényű előadások
hagyománya az universitas kolozsvári gyökeréig visszavezethető, de Szent-Györgyi Albert
rektorsága idején is népszerű volt. Az előadássorozatot jelenlegi nevén 2008 tavaszától szervezi
meg az SZTE a Mindentudás Egyeteme Szeged programjainak folytatásaként.
A program szervezését irányító Martinek Tamás közkapcsolati rektorhelyettes közölte, a tavaszi
szemeszter előadóinak olyan szakembereket kértek föl, akik oktatóként, öregdiákként vagy az
universitas partnereként kötődnek az intézményhez. A meghívott előadók példát mutathatnak az
SZTE hallgatóinak az alkalmazott tudományok területén elért, de az egyetemi szférán túlmutató
sikereikkel - tette hozzá.
Az érdeklődők a május elejéig tartó szemeszter előadásain hallhatnak majd a "sötét oldal"
kémiájáról - a kábítószerek, dizájnerdrogok előállításáról -, a gyógyszertervezésről, a szegedi
gumigyárban az elmúlt fél évszázadban végrehajtott fejlesztésekről, a modern patológiának az
orvosi diagnosztikában betöltött szerepéről vagy a második generációs bioüzemanyagokról. A félév
záróelőadását Trócsányi László igazságügyi miniszter, az egyetem professzora tartja majd Élet vagy
túlélés a jogszabályok dzsungelében - egy világjelenség margójára címmel.
Az előadásokról felvétel készül, amelyek az egyetem honlapján is megtekinthetők.
Forrás: mti.hu
Szegedi Tudományegyetem
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/cimke/szegedi-tudomanyegyetem)
nyilvános (/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/cimke/nyilvanos)

Facebook
(https://web.archive.org/web/20160211090206/https://www.facebook.com/dialog/share?
app_id=183968351731345&display=popup&href=http://promenad.hu/cikk/kezdodikTwitter
a-szabadegyetem-szegeden-

Google +

(https://web.archive.org/web/20160211090206/https://twitter.com/home?
(https://web.archive.org/web/20160211090206/https://plus.google.com/share?

163055&redirect_uri=http://promenad.hu/cikk/kezdodikstatus=http://promenad.hu/cikk/kezdodikurl=http://promenad.hu/cikk/kezdodika-szabadegyetem-szegeden-

a-szabadegyetem-szegeden-

a-szabadegyetem-szegeden-

163055)

163055)

163055)

(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/defibrillatortRegionális Hírek
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/vascsovelKözlekedési és Kék hírek
adomanyoz-a-lions-club-163070)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/regionalistamadt-ismerosere-163109)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/kozlekedesihirek)
es-kek-hirek)
De brillátort adományoz a Lions Club
Vascsővel támadt ismerősére
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Kivennék az elfekvőket a kórházi ellátásból
Körözött Iveco Nagylakon
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Hol végeznek vízhálózat-karbantartást?
Lakossági fórumok Vásárhelyen
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/hol(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/lakossagivegeznek-vizhalozat-karbantartast-163106)
forumok-vasarhelyen-163068)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/megjelentekBelföldi Hírek
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/azRádió 7 hírei
a-csok-rendeletek-163105)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/belfoldiutakrol-jelentjuk-hangbejatszassal-163104)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/radiohirek)
7-hirei)
Megjelentek a csok-rendeletek
Az utakról jelentjük - Hangbejátszással!
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Skorpió, egyelőre csak óvatosan! - Horoszkóp Kedvezőbb források az
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Ma már kevesebb eső lehet
Vérüket adták a rendőrök
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Makó költségvetése a Rádió 7-ben
Jézus élete kortárs képeken
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Márciusban folytatódnak a földárverések
Már 610 milliárd
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Baleset Csongrádnál - Fotókkal!
Lángba borult egy garázs Makón
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Földöntúli játék a Hagymaházban
A Téli Bajnokság hétvégi párosításai
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Testületi ülés lesz Mártélyon
Herbert Gábor Algyőre igazolt
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Hogyan kaphatunk ajándékba egészséget?
HLKC: Két új játékos érkezett
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Hétfőn Diákhitel határidő!
Szezonnyitó a DIÓ 896 Kft.-nél
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Az első vásárhelyi tallérlelet a Tornyaiban
Az orvosi képzés átalakítására készülnek
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Négy besurranással gyanúsítható a rabló
Péter bácsi 90 éves
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A partfürdőre költözik a Deja Vu fesztivál
Ismét támogatott mesterképzés a kamaránál
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jatekstilus-a-vasarhelynel-163081)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/sport)
fogadoorak-163079)
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Új játékstílus a Vásárhelynél
Alpolgármesteri fogadóórák
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/uj(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/alpolgarmesterijatekstilus-a-vasarhelynel-163081)
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(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/baltakkalKülföldi Hírek
egymasra-az-utakon-163078)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/kozlekedesiindultak-a-menekultek-ellen-163077)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/kulfoldies-kek-hirek)
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Figyeljünk egymásra az utakon!
Baltákkal indultak a menekültek ellen
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/
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nenit-akart-kirabolni-makon-163076)
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Idős nénit akart kirabolni Makón
A tányértörés nem mindig rossz jel
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a-sarat-a-hataron-163074)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/kozlekedesitort-fel-autot-163073)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/hirek/kozlekedesies-kek-hirek)
es-kek-hirek)
Állják a sarat a határon
Születésnapján tört fel autót
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/alljak(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/cikk/szuletesnapjana-sarat-a-hataron-163074)
tort-fel-autot-163073)
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(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://bfmk.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.vasarhelyitaxi.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.due.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.rotary.vasarhely.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www

(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://heroe.firtos.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.cezar(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.proconer.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.hodstrand.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://ronasagi.eu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://promenad.hu/arak)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www

pizza.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.balatontours.hu/)
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://www.szemernet.hu/)
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Médiaajánlat
Médiaajánlat
Herczeg Sándor
Telefon: 62/533-777
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/mediaajanlat)
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/oldal/mediaajanlat(/web/20160211090206/http://promenad.hu/oldal/mediaajanlatsandor@szuperpress.hu
SMS: 30/267-77-77
Statisztikák
radio-7-146173)
offline-media-146174)
30/741-0859
E-mail: radio7@radio7.hu
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/statisztikak)
Munkatársak
Szuperpress
Kisbíró Kft.
Jaszenovics Géza
Mobil verzió
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/radio(/web/20160211090206/http://promenad.hu/ujsagok/szuperpress)
Szabadság tér 71.
geza@szuperpress.hu
(https://web.archive.org/web/20160211090206/http://m.promenad.hu/)
7/munkatarsak)
Mindszenti hírek
Hódmezővásárhely
70/556-9000
RSS
Műsorok
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/ujsagok/mindszenti6800
(/web/20160211090206/http://promenad.hu/rss)
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Kutasi hírek
ÉLŐ adás
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