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SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
2. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti hálózati tagunk!
Kedves Kolléga!
Szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi eseményekre, programokra.
Arra szeretném kérni, hogy kollégáit is tájékoztassa ezekről az új képzési lehetőségekről és a
látogassanak el az Egyetemre a Kutatók Éjszakája 2019. programsorozat keretében!
A Kari honlapon részletes leírást, tájékoztatót, és a jelentkezés feltételeit is közzétettük.
Modern fizika – akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés általános és középiskolai
szaktanárok számára
http://www.sci.u-szeged.hu/oktatas/pedagogus-tovabbkepzes/modern-fizika

Kutatók Éjszakája 2019 – Szeged, Találkozzunk a Kutatók Éjszakáján 2019. szeptember 27én, pénteken!
A Szegedi Tudományegyetem Szegeden és Hódmezővásárhelyen mintegy 400 programmal várja az
érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján szeptember utolsó péntekén. A tudományt és a kutatói életpályát
népszerűsítő eseménysorozaton máskor nem látogatható helyek nyílnak meg a látogatók előtt. A
szegedi egyetemen több mintegy 500 oktató, kutató és hallgató mutatja be tudományterületét.
Laborlátogatások, előadások, kreatív foglalkozások, bemutatók, kalandtúrák, workshopok kora
délutántól késő éjszakáig! Minden program ingyenes!
Idén, szeptember 27-én lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Az SZTE TTIK
közel 150 programját az alábbi linken tekintheti meg.
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Az idei év újdonsága, hogy az SZTE programjait összegyűjtő mobilapplikáció segít az este
megtervezésében. Az SZTE Kutatók Éjszakája mobil alkalmazás az esemény digitális
programfüzete, amely a programok alapvető információ mellett (leírások, időpontok, helyszín,
előadók) lehetőséget nyújt az érdekesnek talált előadások külön listába való rögzítésére is. A térkép
segítségével a rendezvény helyszínei és az ahhoz tartozó programok tekinthetők át, a kereső funkció
pedig még könnyebbé teszi a böngészést. Az applikáció a 4.4-nél magasabb verziószámú Android,
illetve iOS 11 és 12 rendszerekre elérhető és „SZTE Kutatók Éjszakája” néven a Google Play és
App Store áruházakból ingyenesen letölthető.
Sok szeretettel várjuk Önöket az érdeklődő tanítványokkal programjainkra!

Szeged, 2019. szeptember 19.
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