TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
5. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti Hálózati Tagunk!
Kedves Kolléga!
Jelen körlevelünkben szeretnénk figyelmükbe ajánlani, hogy kari honlapunkon (http://sci.uszeged.hu/oktatas/kepzesek/pedagogus-tovabbkepzes) frissítettük a pedagógus-továbbképzésekkel
kapcsolatos információkat! A programok az EFOP-3.4.3-16-2017-00015 valamint az EFOP-3.4.416-2016-00014 projektek keretében kerülnek meghirdetésre, ezért a részvétel díjtalan. A
járványhelyzetre tekintettel a továbbképzések többsége online formában teljesíthető!
Kérjük, hirdessék a pedagógus-továbbképzéseken való részvétel lehetőségét minél szélesebb
körben!
A Szegedi Tudományegyetem, ezen belül a Természettudományi és Informatika Kar is 2021-ben
ünnepeli fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból fotókiállítást tervezünk, melyre régi
fotókat várunk az elmúlt 100 évből. Kérjük Önöket, hogy amennyiben rendelkeznek vagy a
környezetükben valaki rendelkezik az egyetem épületeiről, termeiről készült fényképekkel vagy
megosztanának velünk régi csoportképeket, küldjék el azokat számunkra! A felhívást valamint a
beküldési címet a körlevél 2. oldalán találják.
Előre is köszönjük szíves közreműködésüket, mellyel segítik a kiállítás megrendezését!
Szeged, 2021. március 2.
Tisztelettel:

Dr. Pfeiffer Ilona
oktatási dékánhelyettes
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KÜLDJÖN EGY FOTÓT!
ÜNNEPELJEN 2021-BEN ÖN IS
A 100 ÉVES TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI
KARRAL!

„100 éves az SZTE TTIK!”
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara olyan fényképeket
vár, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az SZTE TTIK-hoz.
Lehet köztük valamely épületről, teremről, laborról készült fotó, de szívesen fogadunk
csoportképeket is az elmúlt 100 évből.
Egy személy korlátlan számú fotót küldhet be.
A meghirdetés nyilvános, azon minden 16. életévét betöltött személy részt vehet.
A beérkezett felvételekből szabadtéri kiállítást szervez az SZTE TTIK
Szeged város közterein, 2021 nyarán.
A kiállításra szánt 50 fényképet az SZTE TTIK vezetősége és a Kar munkatársai fogják
kiválasztani.
A felvételeket elektronikusan és papír alapon is várjuk az alábbi címekre:
kkdh@sci.u-szeged.hu
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
A pályázatra beküldött műveknél kérjük feltüntetni:
az e-mail tárgyában, vagy a borítékon: „Fotókiállítás”
- a levélben: a beküldő adatait (név, elérhetőség)
- néhány sor magyarázatot a fényképhez (hol/mikor készült, kit/mit ábrázol)
valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a részvételi feltételeket elfogadja, a nevezési
feltételnek megfelel.
-

-

Beküldési határidő: 2021. április 15.
A nevezéssel a beküldő garantálja, hogy a beküldött felvételek szerzői jogával rendelkezik, valamint a felvételek nem
sértik más személyek jogait és – tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel kivételével – a
képeken esetleg szereplő személyek hozzájárultak a kép elkészítéséhez és felhasználásához.
Ebből eredő vitákban a kiírók és a szervezők felelősséget nem vállalnak, az esetleges viták teljes következményeit a
beküldő vállalja. A beküldő díjigény nélkül hozzájárul az általa beküldött felvételek közléséhez, valamint engedélyezi
azt, hogy a kiírók és a szervezők a pályaműveket további térítés nélkül kari kiadványokban, honlapokon, szabadtéri
kiállításon megjelentesse, felhasználja. A beküldő személy adatait a kiírók és a szervezők harmadik félnek nem
továbbítják.
A beküldött fotók kiállításra való előkészítését a kiírók és a szervezők vállalják. A beküldőnek ebből semmilyen anyagi
terhe nem származik. A kiírók és a szervezők vállalják továbbá, hogy a papírképeket visszajuttatják a beküldőhöz.
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