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Klinikai logopédiai workshop a SZAB-székházban
2017. október 03.

Az SZTE Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoportja és a Magyar Rehabilitációs Társaság Klinikai
Logopédiai Szekciója közös szakmai konferenciát tart 2017. október 4-én az MTA SZAB-székházban.
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Az afázia hónapjának nemzetközi felhívásához csatlakozva szervez szakmai rendezvényt az SZTE Fejlődéses
és Neuropragmatikai Kutatócsoportja és a Magyar Rehabilitációs Társaság Klinikai Logopédia Szekciója. A
rendezvény célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak elsősorban a stroke által okozott szerzett nyelvi
zavarokról, azok újabb diagnosztikai eljárásairól és terápiás megközelítéseiről, neurológiai alapjairól és újabb
módszereiről. A szervezők a tudományos fórumot az érintetteket képviselő szervezetek bevonásával
valósítják meg.

A konferencia részletes programja itt letölthető. (/sztehirek/2017-oktober/meghivo-klinikai)
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Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.
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4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

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 Szent-Györgyi-
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.

Eseménynaptár
 (/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?

rss=1)

december 5. 17:00 - 15. 20:00

december 14. 13:00 - 17:00

Fotókiállítás: Minden, ami C-vitamin (/hirek-
esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-
20141002-1?calendarID=10985)
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