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BALOGH GERGŐ 2018.01.26. 08:18

Színes programokkal várja a felvételizőket szombaton,
kari nyílt napján a BTK.

Második nyílt napját tartja január 27-én a BTK. A Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara minden érdeklődőt vár Egyetem utcai épületébe
már reggel fél 10-től. A program hangsúlyozottan a középiskolásoknak szóló
információs eszközöket használja: a komolyabb, részletes szakismertetésen
kívül a diákok megnézhetik a szakok invitáló kis�lmjeit, és lesz csetelés az
éppen Berlinben dolgozó �atal oktatókkal. Az eseményen a karon tanuló
slammerek is szerepelnek majd. 
 
A speciálisan egyes szakokra irányuló kérdések megválaszolására az Audmax
környékére kihelyezett standok adnak majd lehetőséget, ahol a szakokon
oktatók, hallgatók válaszolnak a kérdésekre, s hogy milyen potenciál rejtezik a
bölcsész diplomában, azt a már végzett, �atal és sikeres volt hallgatók
mondják el. A programot épülettúra zárja, mely a stúdióktól a pincéig
bezáróan kalauzólja végig a leendő bölcsészeket az épület rejtett zugain.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 11

HIFU plasztika
helyett! Arc
+Toka +Nyak
+Dekoltázs is!
2+1 Akció!
490 000 Ft
24 900 Ft

BergHOFF
Bistro késkészlet
6 részes

26 900 Ft
15 990 Ft
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Népszerű

67 öttalálatos volt,
de a hatos lottón -
íme a nyerőszámok

Utak újultak meg
és szociális
szövetkezetek
alakultak a
településen -
Köztéri
műalkotással
gazdagodott
Domaszék
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Partnereinktől

Nem mindennapi járat
futott be a makói
vasútállomásra

Gyalogossáv szegedi
pálcikaembereknek

Báli ruhák,
könnyfakasztó táncok
és vidámság: ilyen
volt…

Havi 170 ezerért
király(nő)ként élhet az
Anna-kútnál,…

˝Mutassuk meg,
hogy van ilyen is!˝- 200
festett ablak…

1866 - A - 1 FLORIN
- NAGYON RITKA !!

Makita kézi fúrógép
eladó

1876 - KB - 1
FORINT. RITKA év

1 500 Ft  

1 500 Ft  

1 602 Ft  
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN

javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/kant_vs_szokratesz_vagy_dexter_laboratoriuma_humoros_rovidfilmekkel_nepszerusiti_szakjait_a_btk_-_videok/2540678/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/
http://www.delmagyar.hu/extra/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/nem_mindennapi_jarat_futott_be_a_makoi_vasutallomasra/2547539/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gyalogossav_szegedi_palcikaembereknek/2547373/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bali_ruhak_konnyfakaszto_tancok_es_vidamsag_ilyen_volt_a_korosy_szakgimnazium_szalagavatoja_-_galeria/2547526/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/havi_170_ezerert_kiralynokent_elhet_az_anna-kutnal_szegeden_szerintunk_megeri_az_ajanlat/2547580/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mutassuk_meg_hogy_van_ilyen_is-_200_festett_ablak_kozul_valogatott_batyai_gitta/2546080/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Fnyilt_napot_tart_szombaton_a_btk%2F2547276%2F&title=Ny%C3%ADlt+napot+tart+szombaton+a+BTK
http://twitter.com/intent/tweet?status=Ny%C3%ADlt+napot+tart+szombaton+a+BTK+http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Fnyilt_napot_tart_szombaton_a_btk%2F2547276%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Fnyilt_napot_tart_szombaton_a_btk%2F2547276%2F
mailto:?Subject=Ny%C3%ADlt+napot+tart+szombaton+a+BTK&Body=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Fnyilt_napot_tart_szombaton_a_btk%2F2547276%2F
javascript:void(0)
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/galeriak/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/ingatlan/
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/
http://www.delmagyar.hu/tudosito
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/allas/
http://www.lealkudtuk.hu/hifu-plasztika-helyett-arc-toka-nyak-dekoltazs-is-2-1-akcio-1617026496?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/hifu-plasztika-helyett-arc-toka-nyak-dekoltazs-is-2-1-akcio-1617026496?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/berghoff-bistro-keskeszlet-6-reszes-1624511640?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/berghoff-bistro-keskeszlet-6-reszes-1624511640?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/67_ottalalatos_volt_de_a_hatos_lotton_-_ime_a_nyeroszamok/2547552/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/67_ottalalatos_volt_de_a_hatos_lotton_-_ime_a_nyeroszamok/2547552/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/utak_ujultak_meg_es_szocialis_szovetkezetek_alakultak_a_telepulesen_-_kozteri_mualkotassal_gazdagodott_domaszek/2547398/
http://ad.adverticum.net/C/3694508/5031557/503155500/1517221825997/ad.adverticum.net/5031554?u=0000000
javascript:void(0);
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584385426&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584385426&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584555868&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584555868&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584399625&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584399625&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584385426&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584555868&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2584399625&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
javascript:GRRec_affiliate120x600_vat.reLoad();
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/24ora/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/programok/
https://delmagyar.profession.hu/
http://www.ingatlanbazar.hu/?ibPartnerPageHeader=delmagyar.hu
javascript:void(0);
javascript:void(0);


2018. 01. 29. Nyílt napot tart szombaton a BTK | Szeged hírei | Szeged - delmagyar.hu

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nyilt_napot_tart_szombaton_a_btk/2547276/ 2/5

SZTE BTK Nyílt nap 2018. január 27.

 
A programok tehát: 
09:30: Már várunk! 
10:00: Bemutatkozunk 
10:15: Miért minket válassz? Gyere el, elmondjuk! 
10:30: Ugyanezt slamben válaszoljuk meg... 
10:40: Vannak még szakjaink... 
10:50: Hogyan jelentkezz hozzánk? Elmondjuk! 
11:30: Nézz körbe a szakok pultjainál! 
12:00: Diploma után: mert a bölcsészdiploma értékes – ezt hallgasd meg
azoktól, akik nagyon �atalon értek el vele sikert! 
13:00 Épülettúra: megmutatjuk a titkos helyeket – pszichológuslabort,
régészpincét, stúdiókat –, nézd meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Indulnak a keresztféléves képzések - mutatjuk a szegedi ponthatárokat
Arcok az SZTE-ről - Most az A2-ben
SZTE: a világ elit egyetemei között
Hédi Szent-Györgyi miatt lett szegedi egyetemi hallgató
Szenvedélyünk a jövőd: keresd a Szegedi Tudományegyetemet az Educatio
kiállításon!

Témák: egyetem  Szeged  Szegedi Tudományegyetem

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Dell latitude d420
eladó, több órás

akkumulátor érdemes
megnézni!!!!

1 Ft  

NMÁ YAMAHA RX-V363
5.1-ES erősítő

12 010 Ft  
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Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?
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Kisalfold.hu ajánlja

Így változnak Győrben a parkolóházak
díjai - jön a napijegy, drágulás a
Dunakapu téren

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Belváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 67 m2,
24.684.050 Ft
Részletek »

Tarján, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 76 m2,
14.600.000 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Á

A fürdő öltözőjéből lopott
mobilt a mindszenti �atal -
ne adjana...

Kereskedjen Bitcoin ár CFD-
kel!

50 éve írtuk - Öreg kocsi
nem vén kocsi

1866 - A - 1 FLORIN
- NAGYON RITKA !!

Makita kézi fúrógép
eladó

1876 - KB - 1
FORINT. RITKA év

1 500 Ft  

1 500 Ft  

1 602 Ft  
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