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A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Karának szervezésében pénteken
kezdődött a Kreatív Tudományos Program
Középiskolásoknak című kétnapos rendezvény az SZTE
Bolyai épületében.

Cél, hogy a tehetséges és a természettudományos és műszaki területek iránt
érdeklődő diákok találkozhassanak a területek egyetemi és ipari képviselőivel,
és bemutathassák saját munkáikat. 
 

Hirdetés

2018. 04. 11. szerda - Leó, Szaniszló

10°C | 23°C

 Még több cikk.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 6
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Népszerű

Állami pénzből
fejlesztik a fül-orr-
gégészetet: a
legmodernebb lesz a
régióban a szegedi
klinika

Csányi Sándor: a
szegedi labdarúgás
korszerű stadiont
érdemel

Lehet, hogy ma
villámot is látunk,
de fázni nem fogunk
a költészet napján

Pro Urbe díjas:
Ambrus Sándor -
Messze földön
ismerik
fazekasmunkáit

A Mercedes-Benz
lett a legvonzóbb
hazai munkáltató

Megszűnik a Magyar
Nemzet, elhallgat a
Lánchíd Rádió
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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A hallgatók három különböző területen mérik össze tudásukat: a Szegedi
Innovatív Informatika versenyen, a Polygon Pályázat Matematikából
Középiskolásoknak versenyen, valamint a Játsszunk �zikát! Kármán Tódor
Emlékversenyen. Szombaton a Jövő Mérnökeiért Szövetség közreműködésével
izgalmas laborlátogatásokon, bemutatókon, workshopokon vesznek részt a
diákok, és ekkor hirdetik ki a versenyek végeredményét is. 
 
– Több mint száz tanulót mozgat meg a rendezvény, és mindhárom versenynél
az a lényeg, hogy a pályamunkák egyediek, érdekesek legyenek, túlmutassanak
a középiskolai anyagon – mondta Horváth Dezső. Az SZTE TTIK
dékánhelyettese hangsúlyozta, a diákok által hozzáadott értékre kíváncsiak, a
tanulók kreativitása a legfontosabb, nem feltétlenül a nagyon alapos tárgyi
tudás. 
 
 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Jóval többen segítettek a tervezettnél: sikeres volt az egyetem nagy véradása
Irányítástechnikában versenyeznek a diákok Szegeden
Bartók Béla 110 évvel ezelőtti kérdésére kapunk választ: kormányzati
támogatásból újul meg a Zeneművészeti Kar épülete
Prezentációkkal versenyeztek a mérnöki karon
Kutatóállomás lesz a Pick érlelőtornyának tövében

Témák: Szeged  SZTE

Kreatív diákok versenyeztek, Fotó: Bobkó Anna - Képgaléria

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Kreatív diákok a Bolyaiban

1 megosztás

 

0 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?
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Kisalfold.hu ajánlja

Félmilliárdos adócsalás Győrben? 11
embert gyanúsítanak
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