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Lótusznapok az SZTE Füvészkertben
2016. július 27.

Távol-keleti hangulatú programokkal várják a látogatókat 2016. augusztus 6-7. között az újszegedi Füvészkertbe. A IX. Lótusznapokon
hangfürdő, teaszertartás, harcművészeti bemutató, kézműves foglalkozások és vásár várja az érdeklődőket.
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Kilencedik alkalommal szervez programsorozatot az indiai lótusz virágzásának tiszteletére a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje. A
megszokott, népszerű programok mellett idén is számos újdonsággal kedveskednek a látogatóknak. Ízelítőül a színpadi programokból: délindiai Bharatanatyam és Odisszi klasszikus táncbemutatók; hangfürdők és meditációs koncertek; mediball bemutató; Gitamala Együttes
koncertje; Krishna-völgy zene- és táncművészeinek bemutatója; harcművészeti iskolák és jógaegyesületek bemutatója; kínai és koreai
teaszertartás; ismerkedés a vegetarianizmussal ételkóstolással egybekötve.
Az érdeklődőket ismeretterjesztő előadásokkal is várják, például a Varázslatos Kína, Japán, a négy évszak hazája, Az origami csodálatos
világa címmel.
Az egész napos programok között lótusztúra, távol-keleti ételek italok vására, hennafestés és arcfestés, kézműves foglalkozások és kiállítás
is szerepel.
A részletes program itt elérhető: IX. Lótusznapok (h p://www.lotusznapok.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.
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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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március 29. 17:00 - április 6. 19:00

A Gyimes-völgy kincsei – kiállítás (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11478)
március 29. 17:00 - december 31. 18:00

Kiállítás: Beszélő holtak - Történeti helyszínelők (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11510)
március 29. 18:00 - április 29. 18:00

Áttekintés - Tamus István grafikusművész kiállítása (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11473)
április 6.

10:00 - 11:00

Előadás a Fulbright ösztöndíjakról az SZTE-n (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11453)
április 6. 10:00 - 7. 18:00

VII. Eötvözet konferencia: egyetemisták a porondon (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11796)
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