Tisztelt Nagyköveti Hálózati Tagunk!
Kedves Kolléga!
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara (TTIK) szeretné
közelebb hozni, még érdekesebbé tenni a természettudományokat a középiskolás diákok
számára, ezért 2019 májusában meghirdeti az „Ugorj be hozzánk egy órára!” című
rendezvényét, az SZTE Oktatási Igazgatóságának és az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati
Igazgatóságának támogatásával.
Minden intézetünk érdekes kísérletekkel, kiállításokkal, laborbemutatókkal készül a
természettudományok iránt érdeklődő diákok fogadására.
Olyan középiskolai csoportok, osztályok jelentkezését várjuk, akik szívesen töltenének el egy
órát nálunk, az egyetemen; akik örömmel merülnek el egy-egy tudományterület
szépségeiben. Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy az rövid, de élvezetes,
élményszerű legyen a diákoknak. Az időpontokat kifejezetten az írásbeli érettségi vizsgák
idejére, azaz 2019. május 6-20. között szerveztük, gondolván azokra, akik az
osztálykirándulásukat erre az időszakra tervezték; illetve az alsóbb évfolyamos diákokra,
akiket az érettségi vizsgák idején így egy kellemes és hasznos programmal várjuk.
Kérjük Önt, hogy népszerűsítse fenti programunkat; hozza el iskolájának diákjait, segítve őket
ezzel is a későbbi pályaválasztásban!
Minden programunk ingyenes, és egy szolid TTIK-s
felejthetetlenné a látogatást a diákoknak és kísérőiknek.

ajándékcsomaggal

tesszük

A részletes programot csatolva is elküldjük, de az alábbi oldalon is elérhető:
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/rendezvenyek/ugorj-be-hozzank-egy-orara

Kedves Kolléga!
Tekintve, hogy laborjaink befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, hogy előzetesen
mindenképp egyeztessen az intézetek kapcsolattartóival az időpontot és a létszámot
illetően!
A további eredményes együttműködés reményében:
Dr. Palágyi Kálmán
közkapcsolati dékánhelyettes
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

"Ugorj be hozzánk egy órára!"
Programok középiskolásoknak 2019. május 6-20. között az SZTE TTIK szervezésében

Program megnevezése

Biológia Intézet

Bolyai Intézet

Fizikai Intézet

Földrajzi és Földtudományi
Intézet

Biológia és rajz összefonódása
(Olaj és akvarell festmények és grafikák
hallgatóinktól)
Intézetlátogatás
(Tanszékek:Mikrobiológia, Növénybiológia,
Ökológia)

Helyszín

Dátum

SZTE Biológia Épület, Szeged, Közép
fasor 52.

2019. május 6- 17-ig

SZTE Biológia Épület, Szeged, Közép
fasor 52.

2019. május 6-17-ig

A matematika perspektívái
(rövid előadás, Katonáné dr. Horváth Eszter
egyetemi docens)

Bolyai Könyvtár, Szeged, Aradi
vértanúk tere 1, 1. emelet

A Bolyai Intézet matematikai
szakkönyvtárának bemutatása
(Varga Ferencné könyvtáros)

Bolyai Könyvtár, Szeged, Aradi
vértanúk tere 1, 1. emelet

"Kísérletezzünk, lézerezzünk egy kicsit!" Lesz
kísérletes előadás az optika-lézerfizika
területéről, illetve lesz lehetőség lézeres
egyetemi laboratóriumok meglátogatására, az
ezekben folyó kutatások és alkalmazott
lézerek megismerésére.

Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszék, Szeged, Dóm tér 9.

2019. május 9. csütörtök
15-16 óra,
2019. május 16. csütörtök
15-16 óra
2019. május 9. csütörtök
15-16 óra,
2019. május 16. csütörtök
15-16 óra

Intézeti kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Dr. Ferencz Ágnes
e-mail: agnes.ferencz@bio.u-szeged.hu
tel.: 06/62-544-543
Dr. Ferencz Ágnes
e-mail: agnes.ferencz@bio.u-szeged.hu
tel.: 06/62-544-543
Katonáné dr. Horváth Eszter egyetemi docens email: horeszt@math.u-szeged.hu

Varga Ferencné könyvtárvezető
e-mail: vargafne@math.u-szeged.hu

2019. május 8. szerda
9-12 óra között

Dr. Hopp Béla
e-mail: bhopp@physx.u-szeged.hu
Előzetes jelentkezés szükséges a korlátozott létszám
miatt.

SZTE TTIK Földrajzi és
A Koch Sándor Ásványgyűjtemény látogatása Földtudományi Intézet, Ásványtani,
tárlatvezetéssel
Geokémiai és Kőzettani Tanszék,
Szeged, Egyetem utca 2.

2019. május 15. szerda
10 óra,
2019. május 16. csütörtök
14 óra,
2019. május 17. péntek
10 óra

Vedrédi Katalin
e-mail: vedredik@geo.u-szeged.hu
tel.: 06/62-546-348 (Kiri Luca programfelelős)

Dr. Gulyás Ágnes: Hétköznapi klímavédelem
avagy Klímaváltozás? Mi közöm hozzá?

SZTE TTIK Földrajzi és
Földtudományi Intézet, Éghajlattani
és Tájföldrajzi Tanszék 3. emelet,
Marczell terem Szeged, Egyetem
utca 2.

2019. május 09. csütörtök
10 óra,
2019. május 16. csütörtök
10 óra

Vedrédi Katalin
e-mail: vedredik@geo.u-szeged.hu
tel.: 06/62-546-348

Dr. Gulyás Sándor: Őslénytani gyűjteménylátogatás

SZTE TTIK Földrajzi és
Földtudományi Intézet, Földtani és
Őslénytani Tanszék, 1. emelet
Szeged, Egyetem utca 2.

Időpont egyeztetése
telefonon.

Vedrédi Katalin
e-mail: vedredik@geo.u-szeged.hu
tel.: 06/62-546-348

Szeged, Egyetem utca 2.

Időpont egyeztetése
telefonon.

Vedrédi Katalin
e-mail: vedredik@geo.u-szeged.hu
tel.: 06/62-546-348

Oktató és kutató laborok bemutatása
(Képfeldolgozás, Ipari informatika,
méréstechnika és robotika témakörében),
igény szerint további bemutatkozó előadás
különböző kutatási területeinkről

Irinyi épület,
Szeged, Tisza Lajos krt. 103.,
3. lépcsőház, 1. emelet

2019 májusában:
szerda 10-13 óra között,
péntek délelőtt (előzetes
egyeztetés szükséges minden
esetben)

Dr. Vadai Gergely
e-mail: vadaig@inf.u-szeged.hu

Intézetbemutatás, tájékoztatás a
szakjainkról, laborlátogatás

Szeged, Dóm tér 8. I. emelet
(oktatási szint)

2019. május 7. kedd
9 óra

Dr. Mernyák Erzsébet
e-mail: bobe@chem.u-szeged.hu

Tanulókísérletek (max. 18 főnek)

Szeged, Dóm tér 8. I. emelet
(oktatási szint)

2019. május 7. kedd,
2019. május 9. csütörtök,
2019. május 14. kedd,
2019. május 16. csütörtök
Minden alkalommal 14.00
órakor kezdődik.

Németh Veronika
e-mail: nemethv@chem.u-szeged.hu

Környezettudományok testközelben:
látványos és izgalmas kísérletek a
természettudományok világából

Szeged, Tisza Lajos krt. 103.,
I. emelet, bal oldal, 103. iroda

2019. május. 15. szerda
10-11 óra

Dr. Almási Enikő Eszter
e-mail: almasieniko@geo.u-szeged.hu
tel: 06/62-544-338

Nagy Gyula: Szeged - városi séták földrajzos
szemmel
A városi séták tematikája a földrajz kettősségét
mutatják. Mindemellett négy szakirányunk, a
geoinformatika, település- és területfejlesztés, táj- és
környezetkutató valamint a turizmusfejlesztés is
megmutatkozik minden egyes sétában. Hogyan változik
a városok arculata az évtizedek során? Mi köze a
műholdaknak, a távérzéselésnek a modern városi
igazgatáshoz? Hogyan formálja át a városok imázsát a
turisztikai trendek megváltozása, a közösségi média?
Miért alakítja a környezet még napjainkban is a
városokat jobban, mint gondolnánk? A séták során
ezekre és hasonló kérdésekre kaphatunk választ.
A városi séták időtartama kb. 1 óra.

Informatikai Intézet

Kémiai Intézet

Környezettudományi és
Műszaki Intézet

