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MUNKATÁRSUNKTÓL 2018.01.12. 16:35

A Szegedi Tudományegyetemen, a TIK Kongresszusi
termében pénteken tartották a doktori oklevélátadó
ünnepséget.

Az SZTE Szenátusának ünnepségén összesen 94 oklevelet adtak át. Az elmúlt
időszakban 15-en habilitáltak és 79-en szereztek PhD doktori fokozatot. Régóta
hagyomány, hogy közös ünnepségen veszik át oklevelüket az avatandó
doktorok a Szegedi Tudományegyetemen. Habilitált doktori címet 15 oktató
szerzett. Az orvostudományi karon 30, a jogi karon 4,
bölcsészettudományokból 14, gazdaságtudományból 2, a gyógyszerészeknél 4,
a természettudományi és informatikai karon 25 hallgató bizonyította
tudományos felkészültségét.

Hirdetés

2018. 01. 15. hétfő - Lóránt, Loránd
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 Még több cikk.
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94 doktort avattak az egyetemen
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 107

Gazdagon gyöngyözött
csillogó karcsúsított
koktél ruha, 40-es ,

1 600 Ft  

ELEGÁNS, LUXUS PER
UNA TÉLI KABÁT 42-

44-ES ÚJ

1 751 Ft  

hirdetés

Népszerű

Az egyik autó 100
liter alkoholban, a
másik 173 doboz
cigiben úszott: nem
jutottak át a
határon - videó

Egymilliárdos
eredményt ért el a
mezőhegyesi
ménesbirtok - a
város polgárain is
múlott, hogy egykor
megmaradt

Öt nappal korábbi
mészárlás adta az
ötletet, hogy
megölje volt
barátnőjét

Kozma Orsi:
nyitott vagyok
minden újra - interjú

Farkasházi Réka
szülési szabadságra
megy

Mentőautó ütközött
frontálisan egy
Skodával, amelyből
kiesett a benne ülő
nő - fotók

Gyönyörű antik
olajfestmény -"

1859 B Ferenc
József ezüst 2

BREITLING
EMERGENCY

2 000 Ft  

17 699 Ft  

14 610 Ft  

hirdetés

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Okos településekért dolgozik az SZTE
Újra startol a vizsgaidőszak: ˝Nincs, amit nem lehet megtanulni egy nap alatt˝,
de mindenkinek más a bevált módszer
Világszínvonalú egészségügyet, vonzó képzést tervez Szegedre Rovó László, aki
szerint változásokra van szükség
Állami Számvevőszéki ellenőrzés után - Pótolta minden hiányosságát az SZTE
Az SZTE EHÖK Rovó László pályázatát támogatja a rektorválasztáson

Témák: Szeged  Szegedi Tudományegyetem

94 doktort avattak az egyetemen - Galéria

Aranyhaj jelmez Disney
at George 3-4 év (123)

1 311 Ft  

HUGO BOSS MELEG
IRHA KABÁT EREDETI
NAGYON EXTRA FÉRFI

L-ES MÉRET

3 955 Ft  

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 94 doktort avattak az egyetemen

7 megosztás

 

3 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?

hirdetés

Partnereinktől

SZAVAZZ AZ ELIXÍR HOTELRE,
ÉS NYERJ EGYHETES
ÁLOMNYARALÁST! 

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Kéken világít a csirkehús a sötétben,
amit egy ikrényi fér� vásárolt - fotók

Szolgáltatások

ARANY- ÉS
EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a
világpiaci árakon felül

Mérgező csilis babbal akarta
móresre tanítani férjét az 50
éves n...

Bombariadó miatt
kiürítették az újszegedi
sportcsarnokot

Gyönyörű antik
olajfestmény -"

1859 B Ferenc
József ezüst 2

BREITLING
EMERGENCY

2 000 Ft  

17 699 Ft  

14 610 Ft  
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