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BALOGH GERGŐ 2018.02.13. 09:19

AudMax esték címen indít eseménysorozatot a BTK. A
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a
szeptemberben meghirdetett Bálint Sándor program
keretein belül vár minden érdeklődőt február 14-től
szerda esténként Auditorium Maximum termébe.

„Azoknak, akik jobban szeretnék érteni hétköznapjainkat" – ezzel a felütéssel
indítja újabb tudománynépszerűsítő előadássorozatát a BTK. Az AudMax Esték
célja, hogy a Szegeden teremtődött tudományos értékek átadásával erősítse a
város és a Bölcsészkar kapcsolatát. Mindezt úgy, hogy a közben
hétköznapjainkban is gyakran előkerülő kérdésekről szóló legújabb
tudományos eredményeket közérthetően mutatják be a Kar vezető oktatói. 
  
A tavaszi félév tizenkét előadása négy nagyobb egységet alkot: ezek
mindegyike több szempontból mutat be egy-egy témakört, az érdeklődőknek
lehetőségük lesz irodalmárok, történészek, �lozófusok, régészek és
művelődéstörténészek előadását meghallgatni arról, hogyan is áll a tudomány
a közgondolkodásban megragadt, ám a tudományos gondolkodásban már
meghaladott, vagy újonnan felmerült kérdésekhez. 
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SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 29

Komplett
szemüvegkészíté
Látásvizsgálattal
szemüvegkeret
+ lencse
30 900 Ft
9 800 Ft

Családfakutatás
- Ősfa az 1700-
as évek elejéig,
1 főre

548 000 Ft
210 000 Ft
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Népszerű

Jövő héten kezdik
építeni a keleti
elkerülőt: három
körforgalom és egy
vasúti kereszteződés
is lesz az új úton

Gáztűzhelynél nem
nyerő a csináld
magad:
garanciavesztéssel
járhat az amatőr
beüzemelés

Azért vették meg a
düledező tanyát,
mert csak erre volt
pénzük -
építőanyagot
kérnek, hogy
lehessen saját
otthonuk

Mutassuk,
hogy szeretünk!

Jövő őszre épül fel a
kertvárosi templom
- mutatjuk a
látványtervet!

Orosz légi
katasztrófa:
megtalálták, mi
okozhatta a
balesetet

Rudnay Gyula :
Faluvége 1898

AKAI AM 2200
EZÜST KIVITEL.

Studio rádiós
erősitő

18 000 Ft  

24 990 Ft  

7 990 Ft  
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AudMax esték a BTK-n

 
A magyarság hun eredetének tudományos vizsgálatától kezdve az okkultizmus
és a művészet kapcsolatán keresztül egészen a Kádár-rendszer ideológia
boncolgatásáig nagyon sok téma felmerül majd, az előadások után a
hallgatóság fölteheti még megválaszolatlan kérdéseit. 
  
Szeretettel vár tehát mindenkit a BTK február 14-től szerda esténként 18 órai
kezdettel az Egyetem u. 2 szám alatti, második emeleti Auditorium Maximum
termébe. Bővebb információt az előadások ismertetésével a Kar honlapján.. 
 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Tavasszal is várja hallgatóit a Bölcsész Szabadegyetem
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

Témák: egyetem  Szeged  Szegedi Tudományegyetem

TECHNICS SB-CH 655
Szép hangú hangfalpár.

19 990 Ft  

Bútor eladó

22 222 Ft  

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 AudMax esték a BTK-n - azoknak, akik jobban szeretnék
érteni hétköznapjainkat

0 megosztás

 

0 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?

hirdetés

Partnereinktől

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Vaksötétben vágtuk a húst Győrben -
videó, fotók

SzolgáltatásokA hal nem drágul, a
horgászat igen, és a
töltésjárási engedélyt i...

Tanulj, keress pénzt és
szerezz gyakorlatot
hallgatóként!

Rövidesen megkezdi a
Strabag a tramtrain
vágányának építését - Bi...

Rudnay Gyula :
Faluvége 1898

AKAI AM 2200
EZÜST KIVITEL.

Studio rádiós
erősitő

18 000 Ft  

24 990 Ft  

7 990 Ft  
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