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2018. 10. 11. csütörtök - Brigitta
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Még több cikk.
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Ajánlom 0

A tavaszi félév nagy sikerére való tekintettel, ősszel is
folytatja tudománynépszerűsítő sorozatát a BTK. A
Mesterek és a tanítványok rendhagyó koncepciójában
október 10-én indul.
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Népszerű

Használt autót is
vehetünk egy
csúcstelefon árából Már Szegeden is
elkelt egy az iPhone
600 ezres
csúcsmobiljából
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Tajkártyája
hiányzott a
vajdasági lánynak,
ezért hónapokig
nem kapott zetést
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Mesterek és tanítványok címen indítja útjára őszi, és egyben második évadát
az AudMax esték, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Karának tudománynépszerűsítő sorozata. A hangzatos
cím egyben egy új koncepciót is takar, ugyanis ez előadásokat ezúttal az
egyetem professzorai egy-egy volt tanítványukkal közösen tartják. A tavaszi
szemeszter tizenhárom előadásával szemben idén ősszel öt alkalom, öt téma
kerül terítékre, melyek kétheti rendszerességgel, szerdánként este 18 órakor
lesznek látogathatóak a BTK épületének Auditórium Maximum termében. Az
első esemény október 10-én lesz, s témájában a magyarság kialakulását járja
körbe.
A nyelvezet nem változott. Az AudMax esték alap kiindulási pontja az volt, hogy
közérthető formában hozza közelebb a tudomány világát azokhoz, akik jobban
szeretnék érteni hétköznapjainkat, s hogy az egyetemi légkör szellemi tőkéjét
felhasználva oszlasson el tévhiteket, világítson rá a mindennapokban nem túl
népszerű, ám mindenképpen jelentős hangsúllyal bíró, tudományos
igényességgel megformált álláspontokra. Ez az első évadban nagy sikerrel
zajlott, ha kedve támadt szemezgeti ennek epizódjai között, azt a kar youtube
csatornájára kattintva meg is teheti.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Felmérték az SZTE-n a gólyák kompetenciáját: a hallgatók fele halogatja a
tanulást, nem kizárt a lemorzsolódás
˝Az egészségügy nem kapja meg azt a helyet, amit megérdemelne˝ Menedzser vezetőt kapott a klinikai központ
Hétfőig várja a jelentkezőket a szegedi egyetem
2018 felvételi ponthatárok: íme az SZTE eredményei!
A gombáktól kezdve a lézeren át a hungarológiáig: Szeged a vakáció idején
˝nyári egyetemi˝ város

Témák:

hirdetés

egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Kisalfold.hu ajánlja

Három órán át új bérlet nélkül
maradtak az utasok Marcalvárosban,
jobb híján jegyet vettek a sofőrnél fotók
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