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A Cseh Köztársaság nagykövete látogatott a Szegedi
Tudományegyetemre
2016. október 13.

A Szegedi Tudományegyetemre látogatott Juraj Chmiel a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövete. A diplomata megbeszéléseket
folytatott az egyetem vezetőivel, ellátogatott a TIK-be és több egyetemi karra, ahol az SZTE-n tanuló hallgatókkal is találkozott.
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Juraj Chmiel nagykövetet és Milan Simko követ tanácsost Prof. Dr. Nagy Katalin az SZTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
fogadta október 12-én. A cseh nagykövet szegedi látogatása során tárgyalást folytatott a Szegedi Tudományegyetem rektorával, Prof. Dr.
Szabó Gábor akadémikussal és Prof. Dr. Nagy Katalinnal, az SZTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesével. A megbeszélésen szó
volt – többek között – a Visegrádi Együttműködésről és a tudományos nagyberuházásként megépülő szegedi lézerközpontról (ELI-ALPS) is.
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A cseh nagykövet látogatásáról készült képek megtekinthetők itt.

 
  
 
A délelőtt folyamán Juraj Chmiel ellátogatott az SZTE Bölcsészettudományi Karára, ahol dr. Kocsis Mihály, a Szláv Filológiai Tanszék vezetője
és Tomas Vasut cseh nyelvi lektor fogadta. A nagykövet találkozott a kar szlavisztika szakos hallgatóival és részt vett a cseh nyelv
oktatásának 10. évfordulója alkalmából szervezett emlékszemináriumon.
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Ezt követően a jogtudományi karon találkozott Prof. Dr. Balogh Elemérrel, a kar dékánjával, és Dr. Kruzslicz Péter nemzetközi igazgatóval.
Az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóinak érdekes és interaktív előadást tartott a V4-ekről. Szegedi
látogatása végén a Somogyi Könyvtárba látogatott, ahol megnyitotta „Comenius, a nemzetek tanítója” című vándorkiállítást.
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Algoritmikusan gondolkodik a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat nyert Gazdag-Tóth Boglárka (/sztehirek/2018-
marcius/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/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.

Eseménynaptár  (/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?rss=1)

március 26. 14:00 - 15:00

március 26. 18:00 - 20:00

március 27. 17:00 - 18:30

március 27. 18:00 - 19:30

XXIV. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny (http://www.inf.u-szeged.hu/plc/programok)

Hogyan hat a klímaváltozás a Kárpát-medencében? (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11474)

Az aurora borealis nyomában (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11391)

javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2016-oktober%2Fcseh-koztarsasag&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20A%20Cseh%20K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g%20nagyk%C3%B6vete%20l%C3%A1togatott%20a%20Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetemre&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2016-oktober%2Fcseh-koztarsasag
https://www.facebook.com/laszlone.rozsnyai.5
https://www.facebook.com/people/Zs-Hn%C3%A9/100010248674209
https://www.facebook.com/people/Veronika-Moln%C3%A1r/100008680392679
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2018-marcius/algoritmikusan?objectParentFolderId=19413
http://www.u-szeged.hu/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?objectParentFolderId=19426
http://www.u-szeged.hu/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?rss=1
http://www.inf.u-szeged.hu/plc/programok
http://www.u-szeged.hu/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11474
http://www.u-szeged.hu/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11391

