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SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
2. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti Hálózati Tagunk!
Kedves Kolléga!
Szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi eseményekre, programokra:
Az SZTE TTIK idén is részt vesz a Kutatók éjszakája eseménysorozat megvalósításában. Az
eseménysorozat időpontja 2020. november 27-28. A járványügyi helyzetre tekintettel idén a
rendezvények online kerülnek lebonyolításra.
Kérjük Önöket, hogy látogassanak el a SZTE TTIK programjaira és népszerűsítsék őket a kollégáik
valamint a tanítványaik körében!
https://kutatokejszakaja.hu/
Ajánljuk továbbá szíves figyelmükbe a SZTE TTIK Kémiai Intézetének munkatársa által
működtetett Növénykémiai kísérletek című blogot, melyen található videófelvételeken
növényekkel kapcsolatos érdekes kísérleteket követhetnek nyomon az érdeklődők.
http://www.novenykemia.hu/
Kérjük Önöket, hogy látogassanak el a webcímre és népszerűsítsék a diákok körében!
Végezetül a Bolyai Intézet által kiírt POLYGON Pályázatra szeretnénk felhívni a figyelmüket.
A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12.
évfolyam) számára.
A beadási határidő 2020.12.15.
A kiírásról és a jelentkezési feltételekről bővebb információ az alábbi linken elérhető:
http://www.math.u-szeged.hu/mathweb/index.php/hu/leendo-hallgatoinknak/versenyekkoezepiskolasoknak/69-koezepiskolas-palyazatok/688-palyazat-koezepis
Karunk - alkalmazkodva a megváltozott élethelyzethez - idén online formában tájékoztatja a
pályaválasztás előtt álló középiskolás diákokat a 2021-ben induló képzéseiről.
Az SZTE TTIK oktatói igény esetén szívesen tartanak olyan online tájékoztatót a 10., 11. és
12. osztályos, természettudományos és/vagy informatikai érdeklődésű diákjaik számára, amelyen a
természettudományos pályákat, elhelyezkedési lehetőségeket, és karunk képzéseit mutatjuk be.
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Ezek formáját, időtartamát és időpontját tekintve alkalmazkodunk az iskolájuk által preferált
oktatási felülethez, az iskola igényeihez. Ezeken az alkalmakon a diákoknak lehetőségük lenne
kérdéseket is feltenni az oktatóinknak, hasonlóan egy személyes tájékoztatón.
A TTIK online tájékoztatóival kapcsolatban az alábbi oldalon lévő elérhetőségeken
tudnak kollégáinkkal egyeztetni időpontot, témát:
http://sci.u-szeged.hu/felvetelizoknek/felveteli-2021
Egyúttal kérjük, tájékoztassák diákjaikat az SZTE TTIK nyílt napjáról, melyet 2021. január
23-án, szombaton tartunk, online formában. A részletes programot 2020. december elején tesszük
közzé.
További információkat a TTIK honlapján találhatnak az érdeklődők:
http://sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/nyilt-napok
https://u-szeged.hu/szte-nyilt-napok/karok/termeszettudomanyi
Szeged, 2020. november 23.
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