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Nyári egyetem a patogén gombákról
2016. július 07.

A napjainkban egyre komolyabb egészségügyi problémát jelentő patogén gombák okozta megbetegedések a témája az SZTE
Természettudományi és Informatikai Karának Mikrobiológiai Tanszéke által ötödik alkalommal megrendezett, 5. Közép-Európai
Mikológiai Nyári Iskolának, amely 2016. július 2-től 9-ig tart.
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A nemzetközi nyári iskola résztvevői az ilyen jellegű megbetegedésekkel kapcsolatos legújabb molekuláris biológiai, immunológiai és klinikai
diagnosztikai eredményekről tájékozódhatnak. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karának Mikrobiológiai Tanszéke 2016. július
2.- július 9. között immár ötödik alkalommal rendezi meg a Közép-Európai Mikológiai Nyári Iskolát, Patogén gombák biológiája címmel.
Az előadásokat a szakterület legelismertebb szakemberei tartják, többek közt a párizsi Pasteur Intézet, a Bécsi Orvostudományi Egyetem, a
skóciai Aberdeen Fungal Group, a Göttingeni Egyetem, illetve a németországi Hans Knöll Intézet vezető kutatói. A tudományos tanácskozás
rangját jelzi, hogy ebben az ében Brazíliából és Mexikóból is köszönthetünk meghívott előadókat, akik Európában kevésbé kutatott
gombakórokozókkal kapcsolatos eredményeikről fognak beszámolni. A rendezvényhez kapcsolódik a 2. Rising Stars in mycology workshop,
ahol a résztvevők a kutatói pálya olyan kihívásairól hallhatnak, amelyek nem minden esetben kapcsolódnak szorosan a tudományhoz, mint
pl. tudományos közlemények és bemutatók elkészítése vagy pályázatok írása. A nyári iskola iránti széles körű érdeklődést mutatja, hogy a
világ minden tájáról, összesen 13 országból érkeznek résztvevők.
A rendezvény az utóbbi években a gombafertőzésekkel foglalkozó szakterület egyik legelismertebb európai fórumává vált, hozzájárulva
nemcsak az Egyetem, hanem a város tudományos életének gazdagításához is. A rendezvény főtámogatója a Visegrad Fund és az Európai
Mikrobiológiai Társaság (FEMS).
A rendezvény honlapja: www.cesc.hu. (/www.cesc.hu.)
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Algoritmikusan gondolkodik a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat nyert Gazdag-Tóth Boglárka (/sztehirek/2018marcius/algoritmikusan?objectParentFolderId=19413)
2018. március 08.

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes
Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is
beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem küldetése a tudás előállítása és átadása” (/sztetelevizio/2017/tanevnyitoszegedi?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 2017-2018as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.
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Áttekintés - Tamus István grafikusművész kiállítása (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11473)
április 9. 08:00 - 15. 18:00

Arany 200 busz (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11484)
április 9. 08:00 - 15. 18:00

Arany 200 busz (http://www.u-szeged.hu/etavasz)
április 9.

10:00 - 16:00

Tumorprevenciós nap (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11709)
TOVÁBBI ESEMÉNYEK (/ESEMENYEK)

Hírarchívum (/sztehirek/hirarchivum)
Írjon nekünk! (/irjon-nekunk)

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-julius/nyari-egyetem-patogen

(/sztehirek/hirarchivum)

2/2

