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SZERZŐ: Ács Helga
KÖZZÉTÉVE: 2018. június 27. szerda 8:42

A hét arca:
Böröcz
Brigitta
Egy atal kétgyermekes
anyuka képei
következnek.

FRISS HÍREINK

Nyílt napra várja június 28-án a Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara az
érdeklődőket az intézményben.
A KITÁRT KAR c. rendezvényre kötetlen, interaktív
programokkal várják az érdeklődőket, nemcsak a
leendő hallgatókat, hanem barátaikat, családtagjaikat
is.
Kötetlen formában lesz lehetőség nemcsak az oktatási
épületekkel, hanem az oktatókkal, diáktársakkal, az
egyetemi élet színes oldalával történő ismerkedésre is.
Emellett lesz tanüzemi, lőtéri bemutató, beszélgetés az
intézmény duális partnereivel is. A rendezvény végén
értékes SZTE-s díjat sorsolnak ki!
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Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely,
Andrássy út 15.
Időpont: június 28. csütörtök 10:00-15:00

Címkék: egyetem | felsőoktatás | interaktív programok
| mezőgazdasági kar | nyílt nap | szte |
vásárhelyi agrár | vásárhelyi felsőoktatás |
vásárhelyi oktatás
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