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Az nagy sikerű őszi félév után tavasszal is várja
hallgatóit a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Bölcsész
Szabadegyeteme. A meghirdetett kurzusokra életkori és
előképzettségi megkötések nélkül bárki jelentkezhet
február 16-ig.

A 2018-as tavaszi félévben is színes kínálattal várja külsős hallgatóit a BTK. Az
irodalom, a nyelvészet, a művészettörténet, a �lozó�a, a történelem, a
vallástudomány és a néprajz témaköréből vehetnek föl kurzusokat azok, akik
szívesen töltenék szabad idejüket a kultúra minél szélesebb és részletesebb
megismerésével. Az induló kurzusokra bárki szabadon, életkori vagy
előképzettségi megkötések nélkül jelentkezhet, így ez kiváló alkalom
középiskolásoknak, hogy magukba szívják ez egyetemi légkört, felkészüljenek
felsőoktatási tanulmányaikra, vagy éppen kedvet kapjanak hozzá, illetve jó
lehetőség a felnőtteknek, hogy új ismereteket tanuljanak. 
 
És tényleg színes a kínálat. A meghirdetett tárgyak listáját végignézve olyan
órákkal találkozhatunk, mint a Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20.
század története képekben, Detektívek, gyilkosok, nyomozások - magyar
krimik és európai párhuzamaik, Narráció a �lmben, vagy A középkori
templomoktól a helynévtáblákig: a székely írás története. A Bölcsész
Szabadegyetem több, mint a�éle kultúrkalauz, hiszen a kultúra mélyebb
megismerése és az érdekességek mellett a hétköznapi életben is
hasznosítható tudást is kínál. A kurzusokról és a jelentkezésről bővebb
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 17

Hotel M,
Hajdúszoboszló,
3 nap, 2 éj, 2 fő,
teljes ellátással

77 600 Ft
29 990 Ft

Royalty Line 3
az 1-ben
konyhai
robotgép RL-
PKM1800BG
49 980 Ft
24 990 Ft
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Népszerű

Liptai Claudia
másodszor is
megházasodik

Megszólalt az új
orgona a
Karolinában - több
mint 6 millióba
került, a diákok is
gyakorolhatnak
rajta

Évek óta küzd az
IKV-val:
Összkomfortossá
tette a szociális
bérlakást - nem
méltányolták

Akire büszke
lehet Makó: az
elfeledett Hajnal
Antal

Nem a büntetést
vitatják, hanem a
módszert: tra�pax
miatt mérgesek a
vásárhelyiek

Beköltöztek az
olimpiai faluba a
már kint lévő
magyarok

Panasonis 5.1
hangfal rendszer;

Antik mexikói ónix
sakkfigurák

Márkás 16db-os
babajáték csomag

21 Ft  

1 Ft  

351 Ft  
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információt a Bölcsészettudományi Kar honlapján találnak az érdeklődők,
jelentkezési határidő február 16.

Bölcsész Szabadegyetem 2018 Tavasz

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Nyílt nap lesz szombaton az egyetemen
Nyílt napot tart szombaton a BTK
Indulnak a keresztféléves képzések - mutatjuk a szegedi ponthatárokat
Arcok az SZTE-ről - Most az A2-ben
SZTE: a világ elit egyetemei között

Témák: egyetem  Szeged  Szegedi Tudományegyetem

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

 

Art nouveau fajansz
karaffa - figurális és

növényi
ornamentikával

plasztikusan díszített
szépség

1 111 Ft  

Retró, nagyméretű
Panasonic RX-CT900

hordozható
rádiómagnó, boombox!

Újszerű! 1 Ft-ért!

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

Olvasta már?

hirdetés

hirdetés

Partnereinktől

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Kerülővel jár a 22-es busz Győrben -
térképen mutatjuk merre

Szolgáltatások

Egy szegedi fér�
megrendezte a halálát, hogy
ne kelljen ki�zetn...

Szijjártó Péter: Szeged
garantálja a
szoftverfejlesztők
utánpótlá...

Thaiföldön edzőtáborozik az
úszóválogatott: a legjobbak
Phi Phin ...

Nem mindennapi járat
futott be a makói
vasútállomásra

Van, akinek coupé. Van,
akinek SUV.

Amerikai futball: Első céljuk
a harmadosztály - Egyesül a
Makó Re...

Panasonis 5.1
hangfal rendszer;

Antik mexikói ónix
sakkfigurák

Márkás 16db-os
babajáték csomag

21 Ft  

1 Ft  

351 Ft  

http://www.arts.u-szeged.hu/bolcsesz-szabadegyetem/bolcsesz-szabadegyetem
https://www.youtube.com/watch?v=hJIPx5uaXhI
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nyilt_nap_lesz_szombaton_az_egyetemen/2548069/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nyilt_napot_tart_szombaton_a_btk/2547276/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/indulnak_a_keresztfeleves_kepzesek_-_mutatjuk_a_szegedi_ponthatarokat/2547147/
http://www.delmagyar.hu/szte/arcok_az_szte-rol_-_most_az_a2-ben/2546054/
http://www.delmagyar.hu/szte/szte_a_vilag_elit_egyetemei_kozott/2546053/
http://www.delmagyar.hu/cimke/egyetem/
http://www.delmagyar.hu/cimke/szeged/
http://www.delmagyar.hu/cimke/szegedi-tudomanyegyetem/
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585212172&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585212172&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585212172&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585301722&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585301722&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2585301722&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
http://www.vatera.hu/?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=super-size&bs3=
javascript:GRRec_affiliate468x120_vat.reLoad();
https://www.facebook.com/delmagyar
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ftavasszal_is_varja_hallgatoit_a_bolcsesz_szabadegyetem%2F2548084%2F&title=Tavasszal+is+v%C3%A1rja+hallgat%C3%B3it+a+B%C3%B6lcs%C3%A9sz+Szabadegyetem
javascript:;
javascript:;
javascript:void(0);
http://ad.adverticum.net/C/2682086/5030028/503003700/1517566107798/www.delmagyar.hu/5030036?u=0000000
http://ad.adverticum.net/C/4515468/4387856/444628100/1517566109826/ad.adverticum.net/4387848?u=0000000
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/kerulovel_jar_a_22-es_busz_gyorben_-_terkepen_mutatjuk_merre/2548179/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egy_szegedi_ferfi_megrendezte_a_halalat_hogy_ne_kelljen_kifizetnie_a_tartozasait/2547778/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szijjarto_peter_szeged_garantalja_a_szoftverfejlesztok_utanpotlasat_-_atadtak_az_epam_uj_irodahazat/2548113/
http://www.delmagyar.hu/sport/thaifoldon_edzotaborozik_az_uszovalogatott_a_legjobbak_phi_phin_pihentek_-_fotok_olasz_annaekrol/2547769/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/nem_mindennapi_jarat_futott_be_a_makoi_vasutallomasra/2547539/
http://gdehu.hit.gemius.pl/hitredir/id=bJhA3ZPVKx2yj.wzpwy.JqRunF7uWcx7dY6p8r8E3qH.j7/fastid=bazzkjqgflypyfblxfqjurkppmms/stparam=wlrolrjlba/url=https://www.seat.hu/arona/kezdolap?pk_campaign=IM_POR018_PoHu_Seat%20Arona&pk_kwd=Strossle_nativ_tracking_1_tracking
http://www.delmagyar.hu/sport/amerikai_futball_elso_celjuk_a_harmadosztaly_-_egyesul_a_mako_rednecks_es_a_szeged_sentinels/2548186/
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2583247310&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2583247310&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586356651&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586356651&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586540644&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586540644&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2583247310&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586356651&bannersource=lapcom&bs1=delmagyar.hu&bs2=lebego+felhokarcolo&bs3=
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=2586540644&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();

