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Kelet-Magyarország - 2020.04.20. (7. oldal)
Öreg kutyákat vizsgáltak
A Szenior családi kutya program keretében végzett kutatás során az etológusok
különlegesen hosszú életű kutyák élethosszáért felelőssé tehető genetikai variánsokat
azonosítottak. Szuperszámítógépek Az ELTE összegzése szerint a Frontiers in Genetics
folyóiratban megjelent tanulmány különlegességét az adja, hogy a genetikai analízis két,
matuzsálemi életkorú kutya teljes genomi információján alapult, amelyeket 850, átlagos
élethosszú kutyáéval vetettek össze.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

Színes Ász - 2020.04.20. (13. oldal)
Mitől élnek évtizedekig a kutyák?
hazipatika.com - 2020.04.19.
Ezért élhetnek a kutyák 20 évnél is tovább
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutyaegeszseg/ezert_elhet
nek_a_kutyak_20_evnel_is_tovabb/20200417111017
szimpatika.hu - 2020.04.19.
Kutyamatuzsálemek génjeit vizsgálták az ELTE kutatói
https://szimpatika.hu/cikkek/8972/a-kutyamatuzsalemek-kulonleges-genjeitvizsgaltak-az-elte-kutatoi
ecolounge.hu - 2020.04.19.
Genetikai mutációnak köszönhetik hosszú életüket a kutyamatuzsálemek?
http://ecolounge.hu/nagyvilag/genetikai-mutacionak-koszonhetik-hosszueletuket-a-kutyamatuzsalemek
nepszava.hu - 2020.04.18.
Különleges génjeik lehetnek a hosszú életű kutyáknak
https://nepszava.hu/3074842_kulonleges-genjeik-lehetnek-a-hosszu-eletukutyaknak
karpatinfo.net - 2020.04.18.
Hogyan élhet egy kutya 27 évig? Itt a válasz

-

-

https://www.karpatinfo.net/tudomany/hogyan-elhet-egy-kutya-27-evig-ittvalasz-200038350
24.hu - 2020.04.17.
Ezért él meg néhány kutya matuzsálemi kort
https://24.hu/tudomany/2020/04/17/kutya-eletkor-genetika-genvariansok-elteetologia/
Lokál extra - Szombathely - 2020.04.23. (10. oldal)
Kiderült, miért értek meg matuzsálemi kort a kutyák
Lokál extra - Nagykanizsa - 2020.04.23. (10. oldal)
Kiderült, miért értek meg matuzsálemi kort a kutyák
Lokál extra - Zalaegerszeg - 2020.04.23. (10. oldal)
Kiderült, miért értek meg matuzsálemi kort a kutyák
Lokál extra - Győr - 2020.04.23. (10. oldal)
Kiderült, miért értek meg matuzsálemi kort a kutyák
Lokál extra - Sopron - 2020.04.23. (10. oldal)
Kiderült, miért értek meg matuzsálemi kort a kutyák
Szabad Föld - 2020.04.24. (30. oldal)
Kutyaposta

Vas Népe - 2020.04.20. (8. oldal)
Online videókból tanulhatunk táncolni
Ez idáig tanulhattunk már közösen rock and rollt a Galaxy Rock&Roll Club vezetőjétől,
angolkeringőt és rumbát Nagy Réka Annától és Krizsán Dominiktől, kanásztáncot Molnár
Pétertől, az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes vezetőjétől, de hiphopot is a WestSide TSE
táncosainak tolmácsolásában.
Vas Népe - 2020.04.20. (1,4. oldal)
Mégis lesz diplomájuk
Mindössze egy űrlapot kell kitölteniük, és a kötelező adategyeztetés után máris
megkaphatják a diplomájukat azok, akiknek ezt eddig a nyelvvizsga hiányában
nélkülözniük kellett. A kötelező adategyeztetés után kipostázza az ELTE SEK a bennragadt
diplomákat, személyes átvételre nincsen lehetőség.
További megjelenés:

-

-

vaol.hu - 2020.04.17.
ELTE SEK – Mutatjuk, hogyan kaphatja meg a diplomáját, ha nem tett
nyelvvizsgát
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elte-sek-mutatjuk-hogyan-kaphatjameg-a-diplomajat-ha-nem-tett-nyelvvizsgat-3913215/
frisss.hu - 2020.04.21.
Az ELTE SEK-en már igényelhetők a diplomák
http://www.frisss.hu/aktualis/az-elte-sek-en-mar-igenyelhetok-a-diplomak

karpathir.com - 2020.04.19.
Az amerikai elnökválasztást is befolyásolja a koronavírus-járvány
A válság elhúzódása, így például az, hogy nem lehet tömeggyűléseket tartani inkább a
kihívónak, Joe Bidennek kedvez Magyarics Tamás, az ELTE tanára szerint. Trump
ugyanakkor már bizonyított, és ezt a választók nem felejtik el.
https://karpathir.com/2020/04/19/az-amerikai-elnokvalasztast-is-befolyasolja-akoronavirus-jarvany/
További megjelenés:
-

hirado.hu - 2020.04.18.
Az amerikai elnökválasztást is befolyásolja a koronavírus-járvány
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/04/18/az-amerikaielnokvalasztast-is-befolyasolja-a-koronavirus-jarvany

vaol.hu - 2020.04.19.
Művészettel a vírus a ellen
Kilenc különböző nemzetiségű művész alkotta meg az üzenetet: „Komolyan veszem,
otthon maradok, minden jó lesz!” Nemzetközi kiterjesztéssel indított kreatív kihívást egy
közösségi oldalon (az Instagramon) a szombathelyi Kárpátvölgyi Roxána, aki talált is
partnereket, és összeállt egy üzenetértékű kép. Az ifjú grafikus és illusztrátor hölgy három
éve végzett az ELTE Savaria Egyetemi Központban, a vizuális művészeti tanszék hallgatója
volt.
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/muveszettel-a-virus-a-ellen-3914829/
További megjelenés:

-

Vas Népe - 2020.04.18. (9,11. oldal)
Művészettel a vírus ellen

M5 - Novum - 2020.04.19.
Mi az új koronavírus gyors terjedésének a titka?
Megszólaló: Müller Viktor elméleti biológus, ELTE TTK
https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-04-19-i-adas/
Kőbányai hírek - 2020.04.18. (3. oldal)
A gyógyszer a küldetés
A Richter is tagja annak az állami pályázati forrásból támogatott konzorciumnak, amely
koronavírus elleni készítmény kifejlesztésére jött létre. A projektben a legnevesebb hazai
kutatóintézetek vesznek részt, a konzorciumot az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának Immunológiai Tanszéke vezeti.
artnews.hu - 2020.04.18.
Járványok és következmények
Egy újonnan felbukkant vírus hatására a ma embere is kénytelen megtapasztalni a
karantén „élményét”: a bizonytalanságot, a félelmet a betegségtől, a gazdasági válságtól.
Hogyan reagáltak elődeink azokban az évszázadokban, amikor a járványok kiváltó okairól
és az ellenük való hatékony fellépés eszközeiről sokkal kevesebbet tudtak, mint
napjainkban? Ennek a kérdésnek a megválaszolására Géra Eleonóra történész-levéltárost,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti
Tanszékének docensét kérte az mta.hu.
http://artnews.hu/2020/04/18/jarvanyok-es-kovetkezmenyek/
További megjelenés:
-

-

-

infovilag.hu - 2020.04.17.
Járványok és következmények
https://infovilag.hu/jarvanyok-es-kovetkezmenyek/
mta.hu - 2020.04.17.
Járványok és következmények
https://mta.hu/tudomany_hirei/jarvanyok-es-kovetkezmenyek-110583
informed.hu - 2020.04.17.
Járványok és következmények
https://www.informed.hu/history/jarvanyok-es-kovetkezmenyek-239367.html

-

-

egeszsegkalauz.hu - 2020.04.17.
Félelem, éhínség és összefogás: így küzdöttek a Tabán lakói a pestissel és a
kolerával
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/felelemehinseg-es-osszefogas-igy-kuzdottek-a-taban-lakoi-a-pestissel-es-akoleraval/889b2c4
kultura.hu - 2020.04.20.
Mit tettek a régiek járvány idején?
https://kultura.hu/mit-tettek-a-regiek-jarvany-idejen/

elteonline.hu - 2020.04.17.
Az irodalom továbbra is él és összeköt mindnyájunkat
Egy ilyen volumenű projekt ugyanis jól tükrözi, hogy az irodalom továbbra is él és
összeköt mindnyájunkat – ahogy egyetemünk négy hallgatóját is összekötötte az
irodalom szeretetével, most pedig egy szintet lépve, az arcunkat is adtuk a remek
kezdeményezéshez. A projektben résztvevő másodéves ELTE SEK-es hallgatók: Eremiás
Ildikó, Kovács Anna, Görög Alexandra, Kővári Dorottya A projektben való részvételéről
Kovács Anna, másodéves magyar–angol szakos hallgató mesélt röviden.
http://elteonline.hu/savaria/2020/04/17/az-irodalom-tovabbra-is-el-es-osszekotmindnyajunkat/
elteonline.hu - 2020.04.17.
„Első gondolatom az volt, amikor megláttam őket: én ennek a csapatnak a tagja
akarok lenni!” – interjú Andreával, a BEAC ecuadori edzőjével
Andrea Aldeán amellett, hogy a BEAC-nál zumba oktató, még az UNICEF-nél is gyakornok,
sőt, társadalmi befogadásból szerezte meg mesterdiplomáját nálunk, az ELTE-n. Az
ecuadori edzővel készített interjúnkat olvashatjátok.
http://elteonline.hu/sport/2020/04/17/elso-gondolatom-az-volt-mikor-meglattam-oketen-ennek-a-csapatnak-a-tagja-akarok-lenni-interju-andreaval-a-beac-ecuadoriedzojevel/
elteonline.hu - 2020.04.17.
A homéroszi eposzokért rajongó gyerektől a thébai világ kutatójáig
Az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének igazgatójával, az Egyiptológiai Tanszékének
vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan vált a sziklasírokkal telitűzdelt thébai nekropolisz
világának sikeres kutatójává.

http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/17/a-homeroszi-eposzokert-rajongo-gyerektola-thebai-vilag-kutatojaig/
hirek.prim.hu - 2020.04.17.
Idén jelentősen nőtt az ELTE Informatikai Karra jelentkezők száma
Tavalyhoz képest országosan mintegy húszezerrel csökkent a jelentkezési létszám, az ELTE
Informatikai Karára ennek ellenére mind alap-, mind a mesterszakra többen jelentkeztek
első helyen, mint 2019-ben. Mintegy 1517-en szeretnének bejutni első helyen.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/04/17/iden_jelentosen_nott_az_elte_informatikai_karra_jel
entkezok_szama
mandiner.hu - 2020.04.17.
Mit tudunk ma az álmainkról?
Simor Péter, az ELTE-PPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének
adjunktusa az alváskutatás világszinten elismert fiatal kutatója. Jelenleg az ULB (a Brüsszeli
Szabadegyetem) alvás- és emlékezetkutatással foglalkozó képalkotó laboratóriumában
kutat, ahol az agyi aktivitást különböző idegtudományi eszközökkel vizsgálják: a
fókuszban az alvás alatti információfeldolgozás idegi folyamatai állnak.
https://mandiner.hu/cikk/20200417_masok_is_lathatjak_majd_az_almainkat
nlc.hu - 2020.04.17.
"Szülés után egy nővérke kereste meg a telefonom, hogy legalább tudjak valakinek
szólni: megvagyunk, itt a pici!" – Egyre több helyen tiltják be az apás szüléseket
Varga Katalin, az ELTE Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője szerint az nem elég, ha
a gyerek és az anya egészségesen távozik, hisz egy negatív élmény hosszú időre alááshatja
az anya-gyermek kapcsolatot : „Ez egy kitüntetett időszak és alaposan meg kellene
fontolni, hogy mennyit nyerhetünk azzal, ha az apát nem engedjük be a szülésre.”
https://nlc.hu/csalad/20200417/apas-szules-tilos-vagy-nem-tilos/
vezess.hu - 2020.04.17.
Méregdrága kincsként árulják a Hold egy darabját
Akár 81 millió forintnak megfelelő összegért is elkelhet egy, a Holdról származó meteorit
egy szelete. (...) Aki nem engedheti meg magának, hogy egy darabka Holdat vásároljon a
nappalijába, annak sem kell csüggedni: Magyarországon bárki megtekintheti a Föld
kísérőjének egy aprócska darabját a Magyar Természettudományi Múzeumban, az ELTE
Lágymányosi Campusán.

https://www.vezess.hu/firstclass/2020/04/17/meregdraga-kincskent-aruljak-a-hold-egydarabjat/
Computerworld - 2020.04.08. (9. oldal)
Online feladatbank
Internetes feladatbankkal segíti a Neumann Társaság és az ELTE IK a programozás
érettségire készülő diákok, illetve az őket felkészítő tanárok munkáját. A mester.inf. elte.hu
című honlap adatbázisa a 2005 és 2017 közötti összes közismereti emelt és szakmai
programozás érettségi feladatot tartalmazza.
Computerworld - 2020.04.08. (12,13,14,15. oldal)
Egyetemek a virtuális térben
Egy évtizede kezdett teret nyerni az ELTE-n a blended learning, azaz a tantermi és digitális
eszközöket kombináló oktatás. Napjainkban az ELTE Informatikai Kar (IK) t@t Laborban
folynak ezirányú kutatások, amelyekben a jövő informatikatanárai is részt vesznek.
Használatba vettek egy fokozatosan kialakult, több elemből álló, a digitális tanulást segítő
modellt. Ennek elemei között szerepel például a Canvas tanulásmenedzsmentrendszer
Neptunnal összekötött egyetemi kerete és szabadon felhasználható, nyílt, online
kurzusokat (MOOC-okat) is üzemeltető rendszere és fejlesztői módszertana.
eduline.hu - 2020.04.21.
Ezeket minden érettségizőnek tudnia kell - ilyen egy jó esszé a magyarérettségin
Azért, hogy ne legyen káosz az utolsó két hét, összeszedtük a legfontosabb dolgokat a
magyarérettségi íráskészség feladatairól. Ehhez Szabó Roland a budapesti Szent István
Gimnázium magyar és történelem szakos vezetőtanára, az ELTE Történelem
Segédtudományai Tanszék egyetemi oktatója ad tanácsokat.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200420_magyarerettsegi_irasbeli_feladatok_tanac
sok
tudomanyplaza.hu - 2020.04.21.
Koronavírussal kapcsolatos online felmérés
2020. március 26. és április 5. között 5464 válaszadó töltötte ki az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szociálpszichológia Tanszéke által összeállított online kérdőívet. A
kutatók célja annak feltárása volt, hogy a járvány első heteiben az emberek mennyire
voltak hajlandók a közösségi szempontokra tekintettel alakítani a viselkedési szokásaikat.
Mennyire voltak hajlandók követni a hatóságok utasításait, illetve mennyire voltak
nyitottak a hatóság intézkedéseit kritizáló hangokra.

https://tudomanyplaza.hu/koronavirussal-kapcsolatos-online-felmeres/
eduline.hu - 2020.04.20.
Mikor indulhatnak az online nyelvvizsgák?
Az Euroexam Vizsgaközpont honlapján azt írják, várhatóan már május elején elindulhatnak
az akkreditált online, otthoni angol és német nyelvvizsgák. De az ELTE Origó Nyelvi
Centrum Kft. is benyújtotta kérelmét az Oktatási Hivatalnak annak érdekében, hogy
szervezhessenek online nyelvvizsgát.
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200420_online_nyelvvizsga_akkreditacio
További megjelenés:
-

hellonyiregyhaza.hu - 2020.04.20.
Mikor indulhatnak az online nyelvvizsgák?
http://hellonyiregyhaza.hu/tartalom/5278/mikor-indulhatnak-az-onlinenyelvvizsgak-2020-04-20

eduline.hu - 2020.04.20.
Több mint 24 ezren jelentkeztek ide - ez az idei felvételi legnépszerűbb egyeteme
A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 91 460-an jelentkeztek,
többségük állami ösztöndíjas formában kíván továbbtanulni. 24 118 jelentkezővel idén is
az ELTE a legnépszerűbb hazai egyetem.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200420_felveteli_2020_ELTE
elteonline.hu - 2020.04.20.
Továbbra is folyik a nyelvoktatás az ELTE Origó Nyelvi Centrumban
Természetesen a nyelvtudás továbbra is fontos, és annak ellenére, hogy a nyelvvizsgák
hagyományos megtartására nincs lehetőség, a nyelvoktatás és a vizsgáztatás továbbra is
folyik az ELTE Origó Nyelvi Centrumban. A Nyelvi Centrum ügyvezető igazgatójával,
Antoni Györgyivel beszélgettünk.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/20/tovabbra-is-folyik-a-nyelvvoktatas-az-elteorigo-nyelvi-centrumban
elteonline.hu - 2020.04.20.
Szeretem az ELTE-t, mert…
projektvezetőjével

30.

–

Interjú

Süll

Kristóffal,

az

ELTEvízió

ELTEfesztek, sportnapok, Jeges Estek – bármi zajlik is az ELTE körül, a kamerák jelen
vannak. És hogy kinek köszönhető mindez? Süll Kristóf 2018-ban vette kezébe az ELTE
Online videós csapatát, az ELTEvíziót. Kedvenc munkáiról, terveiről és a mozgóképes
munka szépségéről mesélt nekünk.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/20/szeretem-az-elte-t-mert-30-interju-sullkristoffal-az-eltevizio-projektvezetojevel
gamestar.hu - 2020.04.20.
Többet alkoholizálsz a karantén alatt? Segíts egy kutatásban!
Az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatói tökéletes időpontot
választottak legújabb kutatásukhoz, amiben alkoholfogyasztási szokásokat vizsgálnak. Az
erősen r/FellowKids -re való név ne tévesszen meg titeket, a Yoozan egy hasznos
alkalmazás.
https://www.gamestar.hu/extralife/yoozan-app-277527.html
index.hu - 2020.04.20.
Szinusz, koszinusz, trigonometria és egyéb bonyodalmak
Csapodi Csaba, az ELTE oktatója újra egy olyan témát vett elő, ami sok diáknak szokott
nehézséget okozni az érettségin. A trigonometriai számításokról lesz szó a
háromszögekben a mostani és a következő órán is.
https://index.hu/belfold/2020/04/20/iskolateve_erettsegi_matek_hetedik_ora_trigonome
tria/
További megjelenések:
-

-

index.hu - 2020.04.20.
Trigonometriai számítások, szinusz, koszinusz és tangens - Iskolatévé,
érettségi felkészítő: matematika 7/10
https://index.hu/video/2020/04/20/iskolateve_erettsegi_matematika_hetedik_ora_
trigonometria_haromszog_szinusz_koszinusz_szogfuggveny/
index.hu - 2020.04.20.
A mai matekórán egy igazi mumusról lesz szó: a trigonometriáról
https://index.hu/belfold/2020/04/20/matematika_iskolateve_csapodi_csaba_trigo
nometria_haromszog_szogfuggveny_szinusz-tetel_erettsegi_koszinusz-tetel/

RTL Klub - Fókusz - 2020.04.20.
Összeállítás: Európa számos országában próbálnak visszatérni
kerékvágásba a koronavírus-járvány után
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-20-c_12615125

a

rendes

elteonline.hu - 2020.04.17.
Hogyan kell online légzésgyakorlatot végezni? – ELTE-s hallgatók beszámolói a
távoktatásról
Hogyan kell online légzésgyakorlatot végezni? – ELTE-s hallgatók beszámolói a
távoktatásról Előző cikkünkben TTK-s hallgatók és oktatók alkalmazkodási módszereit
mutattuk be a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben. A távoktatás
azonban a többi ELTE-s karon sem a legegyszerűbb.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/17/hogyan-kell-online-legzesgyakorlatot-vegeznielte-s-hallgatok-beszamoloi-a-tavoktatasrol/
Nők Lapja - 2020.04.22. (10,11. oldal)
Mikor lesz gyógyszer és védőoltás a koronavírus ellen?
Erről kérdeztük dr. Kacskovics Imre immunológust, az ELTE Természettudományi Kar
dékánját, aki a hazai gyógyszerfejlesztéssel megbízott konzorcium vezetője is egyben.
További megjelenés:
-

noklapja.nlcafe.hu - 2020.04.22.
Mikor lesz gyógyszer és védőoltás a koronavírus ellen?
https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2020/04/22/mikor-lesz-gyogyszer-esvedooltas-a-koronavirus-ellen/

Nők Lapja - 2020.04.22. (42,43. oldal)
A személyiség széthullása - Ha váratlan pénz áll a házhoz
Ha bármi hirtelen történik az emberrel, még ha alapvetően pozitív eseményről is van szó,
az stresszreakciót indít el a szervezetében – kezdi dr. Nagy Henriett PhD klinikai
szakpszichológus, az ELTE PPK adjunktusa. – És minél nagyobb mértékű a változás, annál
erősebb az átélt stressz. Ennek oka az, hogy az új helyzet nagy valószínűséggel
megváltoztatja a napi életvezetést, kizökkent a szokásos rutinból, átformálja a
gondolkodást, sőt, még a problémák is megváltozhatnak.

Computerworld - 2020.04.22. (6. oldal)
Személyi hírek
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a fiatal tehetségek felkarolásában sok éven át végzett
tevékenységének elismeréseként a Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjban részesítette
Zsakó Lászlót, az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztályának elnökét. Zsakó László az ELTE
Informatika Karán működő Média- és Oktatásinformatikai Tanszék tanszékvezető
egyetemi docense. Az egyetemen az ő vezetése alatt alapították meg az informatikatanári
szakot, így a napjainkban tanító informatikatanárok többsége tőle sajátította el a
programozás oktatásának alapjait.
Békés Megyei Hírlap - 2020.04.22. (2. oldal)
Közel ötven éve város Békés
A település sok híres személlyel büszkélkedhet, akik Békésen születtek, de a világ más
táján végzik vagy végezték hivatásukat magas szinten. Köztük van B. Szabó István, egykori
országgyűlési képviselő, államminiszter, prof. Dr. Tóth József, a modern hidrogeológia
atyja, a kanadai University of Alberta professor emeritusa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.
További megjelenés:
-

beol.hu - 2020.04.22.
Közel ötven éve város Békés
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozel-otven-eve-varos-bekes2639973/

eduline.hu - 2020.04.22.
Mi kell a maxpontos töriesszéhez? Tippek és trükkök a vizsgára
A tavalyi töriérettségin sokakat nem leptek meg az esszékérdések, a témakörök ugyanis
előre kiderültek. Bár a feladatokat nem tudjuk, néhány nyerő tippünk van, amivel
maxpontos esszéket írhattok. Ebben Szabó Roland a budapesti Szent István Gimnázium
magyar és történelem szakos vezetőtanára, az ELTE Történelem Segédtudományai
Tanszék egyetemi oktatója segít nektek.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200422_tortenelemerettsegi_irasbeli_tanacsok

europainap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGO-Virgo
detektorhálózat
A LIGO Tudományos Együttműködésben több mint ezer ember vesz részt 83
intézményből és 15 országból, Magyarországról a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a debreceni MTA Atommagkutató Intézet összefogásában működő
Eötvös Gravity Research Group (EGRG), valamint a Szegedi Tudományegyetem LSC
csoportja és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.
https://europainap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

gondola.hu - 2020.04.21.
Bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGO-Virgo
detektorhálózat
https://gondola.hu/hirek/254045-Binaris_feketelyukrendszer_gravitacios_hullamait_eszlelte_a_LIGO-Virgo.html
pestisracok.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://pestisracok.hu/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszer-gravitacioshullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
debreceninap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://www.debreceninap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyukrendszer-gravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
gynap.hu – 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://gynap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
szoboszloinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat

-

-

-

-

-

-

-

https://www.szoboszloinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyukrendszer-gravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
szolnokinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://szolnokinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
miskolcinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://miskolcinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
egrinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://egrinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
pestinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://www.pestinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyukrendszer-gravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
balatoninap.eu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://www.balatoninap.eu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyukrendszer-gravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
szegedinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://szegedinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
pecsinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://pecsinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszergravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
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-

-

-

-

-

ma.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
http://www.ma.hu/tudomany/344101/Kulonleges_binaris_feketelyukrendszer_grav
itacios_hullamait_eszlelte_a_LIGOVirgo_detektorhalozat?place=srss
kecskemetinap.hu - 2020.04.21.
Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGOVirgo detektorhálózat
https://www.kecskemetinap.hu/vilag/2020/04/21/kulonleges-binaris-feketelyukrendszer-gravitacios-hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
hirado.hu - 2020.04.21.
Kettős feketelyuk-összeolvadást figyelt meg a LIGO-Virgo detektorhálózat
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/04/21/kettosfeketelyuk-osszeolvadast-figyelt-meg-a-ligo-virgo-detektorhalozat
librarius.hu - 2020.04.22.
Először hallották a gravitációs mezők moraját
https://librarius.hu/2020/04/22/eloszor-hallottak-a-gravitacios-mezok-morajat/
24.hu - 2020.04.22.
Különleges gravitációs hullámokat észleltek
https://24.hu/tudomany/2020/04/22/gravitacios-hullamok-binaris-feketelyukrendszer-ligo-virgo-detektor/
hvg.hu - 2020.04.23.
A messzi űrből érkező, ismeretlen új hangokat fogtak be olaszországi
csillagászok
https://hvg.hu/tudomany/20200423_fekete_lyukak_osszeolvadasa_gravitacios_hull
am_GW190412_ligo_virgo_detektorhalozat

valaszonline.hu - 2020.04.21.
Csecsemők fokozott veszélyben? Biológusokkal néztünk a rémhírek mögé
A Kozák Eszter (Természettudományi Kutatóközpont, ELTE Immunológiai Tanszék) által
vezetett tudóscsapat kérdésünkre több példát is hoz: az Egyesült Államok vezető
közegészségügyi intézete, a CDC diagnosztizált koronavírus-fertőzötteket érintő kutatása
azt találta, hogy Észak-Amerikában az összes 18 évnél fiatalabb beteg 15 százaléka volt
csecsemő.
https://www.valaszonline.hu/2020/04/21/csecsemo-koronavirus-veszelyek/

wmn.hu - 2020.04.21.
Egy kisgyerek ellátása nem egyemberes feladat – ezért vagyunk hálásak az oviknak
és a bölcsiknek
Ibolya: Nagyon hálás vagyok a Damjanich utcában lévő ELTE Gyakorló Óvoda
dolgozóinak. A gyermekeimet mindennap egy olyan közegben hagyhatom, amelyben
elfogadják őket egyéniségeknek. Mindig, minden körülmények közt a rájuk bízott
gyerekek jólléte, fejlődése a céljuk. Maximális figyelmet, szeretetet, fejlesztést kapnak az
óvodásaik.
https://wmn.hu/wmn-life/52675-egy-kisgyerek-ellatasa-nem-egyemberes-feladat-ezert-vagyunk-halasak-az-oviknak-es-a-bolcsiknek
RTL Klub - Reggeli - 2020.04.21.
Kiderült, hogy mikor tetőzhet a járvány
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-04-21-c_12615211
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.04.21.
A járvány alatt is alkoholizálnak a magyarok
Megszólaló: File Domonkos adjunktus, ELTE PPK
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-04-21-c_12615745
További megjelenés:
-

RTL Klub - Késő esti Híradó - 2020.04.21.
A járvány alatt sem mondanak le a magyarok az alkoholról
Megszólaló: File Domonkos adjunktus, ELTE PPK
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-04-21c_12615817

Népszava - 2020.04.23. (1,3. oldal)
Már egyetemistákat is toboroznak az érettségire
Az oktatásirányítás tanár szakos egyetemi hallgatókat is bevonna érettségi felügyelőnek
– állítja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanárképző Központjának állásfoglalására hivatkozva. (…) A
tájékoztató szerint a tanárszakos egyetemisták nem kötelezhetők, hogy részt vegyenek az
érettségik lebonyolításában, de aki önként vállalja, közreműködhet.

További megjelenés:
-

-

-

-

nepszava.hu - 2020.04.22.
Egyetemistákat is bevetnének az érettségin
https://nepszava.hu/3075492_egyetemistakat-is-bevetnenek-az-erettsegin
szabadpecs.hu - 2020.04.22.
A tanár szakos egyetemi hallgatókat is bevetnék több helyen is a járvány
tetőzésére időzített érettségin
https://szabadpecs.hu/2020/04/a-tanar-szakos-egyetemi-hallgatokat-isbevetnek-tobb-helyen-is-a-jarvany-tetozesere-idozitett-erettsegin/
eduline.hu - 2020.04.23.
Már tanárszakos egyetemistákat is toboroznak érettségi felügyelőnek
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200423_egyetemista_erettsegi_felugyelok
szakszervezetek.hu - 2020.04.23.
A tanár szakos egyetemi hallgatókat is bevetnék több helyen is a járvány
tetőzésére időzített érettségin
https://szakszervezetek.hu/hirek/22240-a-tanar-szakos-egyetemi-hallgatokat-isbevetnek-tobb-helyen-is-a-jarvany-tetozesere-idozitett-erettsegin

tudomanyplaza.hu - 2020.04.23.
Segítő- és terápiás kutyák sikeresebben oldják meg a feladatokat
A segítő- és terápiás kutyák sikeresebben oldják meg a feladatokat, mint a képzetlen és a
más feladatokra trenírozott családi kutyák. De az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak
legújabb vizsgálatából az is kiderült, hogy igazából bármilyen kiképzés kedvezően hat az
önállóságra. A szelíd farkasok kitartóbbak, sikeresebbek a táplálékszerzési feladatokban,
mint a kutyák.
https://tudomanyplaza.hu/segito-es-terapias-kutyak-sikeresebben-oldjak-meg-afeladatokat/
dailynewshungary.com - 2020.04.22.
Why number of those who want to study in Hungarian higher education hits lowbottom?
Demand for places at Budapest’s ELTE University remains high, however, only with 24,100
applications compared to 24,700 last year.
https://dailynewshungary.com/why-is-the-number-of-those-who-want-to-study-in-thehungarian-higher-education-record-low/

eletforma.hu - 2020.04.22.
Ma van a Föld Napja: interjú Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával
Magyarországon 2006-ban, Jane Goodall részvételével jött létre a Rügyek és Gyökerek
Egyesület, mely akkor elsődleges céljaként a hazai környezeti nevelés megerősítését tűzte
ki. Alapítói az ELTE biológus hallgatói voltak, akiket Jane munkássága inspirált.
https://eletforma.hu/egyeb/ma-van-a-fold-napja-interju-a-jane-goodall-intezetmagyarorszag-fotitkaraval/
infostart.hu - 2020.04.22.
Idén is az ELTE a legnépszerűbb hazai egyetem
A tavalyihoz képest országosan csaknem 20 ezerrel csökkent a jelentkezési létszám az
általános felsőoktatási felvételi eljárásban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre mégis
több mint 200 fővel többen jelentkeztek első helyen, mint 2019-ben – mondta az
InfoRádiónak az ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettese.
https://infostart.hu/belfold/2020/04/22/iden-is-az-elte-a-legnepszerubb-hazai-egyetem
444.hu - 2020.04.22.
Nem ezzel a válsággal lesz oda a rendszer, ami meghatározza az életünket
Sik Domonkos szociológus, az ELTE Társadalomelmélet Tanszékének oktatója évek óta
kutatja a társadalmi szenvedés jelenségét (2018-ban már készítettünk vele egy interjút a
magyar társadalom, illetve a szenvedés és a szolidaritás kapcsolatáról), most arról
kérdeztük, hogy a koronavírus-járvány illetve az azt követő gazdasági válság mennyire
alakíthatja át a társadalmainkat.
https://444.hu/2020/04/22/nem-ezzel-a-valsaggal-lesz-oda-a-rendszer-amimeghatarozza-az-eletunket
InfoRádió - Mérleg 09:45 - 2020.04.22.
A cirkónium viselkedését vizsgálta 2010-2019 között egy hazai konzorcium
A cirkónium viselkedését vizsgálta 2017 januárja és 2019 decembere között egy hazai
konzorcium. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a NUBIKI - Nukleáris Biztonsági
Kutatóintézet Kft., a TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem közösen összesen 1 milliárd 162 millió forint
támogatást nyert el 2016-ban a projektre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal által meghirdetett Nemzeti versenyképességi és kiválósági program pályázatán.
Megszólaló: Hózer Zoltán laboratóriumvezető, MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.04.22.
Józanul reagál a magyar társadalom a koronavírus okozta járványhelyzetre, ezt
mondta Csepeli György
Az ELTE professzora Tény-kérdés című műsorunkban többek között arról beszélt, hogy
nem érvényesül a közösségi média pánikfokozó hatása, inkább felerősödtek a szolidáris
és segítőkész kommunikációs körök
Megszólaló: Csepeli György szociológus, ELTE TáTK
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=04&m
nap=22&mora=18&mperc=30
További megjelenés:
-

Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2020.04.23.
Józanul reagál a magyar társadalom a járványhelyzetben
Megszólaló: Csepeli György szociológus, ELTE TáTK
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=0
4&mnap=23&mora=06&mperc=30

RTL Klub - Fókusz - 2020.04.22.
Az időben bevezetett korlátozásokkal időt nyert Magyarország, de ezt az időt a
tesztelésre kellene felhasználni a szakértő szerint
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-22-c_12616251
sztv.hu - 2020.04.21.
Összetett, digitális oktatási módszertant dolgozott ki az ELTE Savaria Egyetemi
Központ
Az évek óta fejlesztés alatt álló, és most - a szükséghelyzet miatt - kiteljesedett program
célja az, hogy minden pedagógus használhassa ezt az alkalmazást.
http://www.sztv.hu/hirek/osszetett-digitalis-oktatasi-modszertant-dolgozott-ki-az-eltesavaria-egyetemi-kozpont-20200421
Bors - 2020.04.24. (13. oldal)
Látogatható a Füvészkert
Az ELTE Füvészkert a koronavírus-járvány miatt eddig zárva volt, de április 27., hétfőtől
újra látogatható előzetes regisztrációval. Az előzetes regisztrációt az intézmény

Facebook-oldalán lehet megtenni. A kertbe naponta nyitva tartási időben legfeljebb 400
fő léphet be.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

Magyar Hírlap - 2020.04.24. (15. oldal)
A járvány miatt eddig...
atv.hu - 2020.04.23.
Újra látogatható lesz a Füvészkert, de csak bizonyos szabályok betartása
mellett
http://www.atv.hu/belfold/20200423-ujra-latogathato-lesz-a-fuveszkert-de-csakbizonyos-feltetelek-betartasa-mellett
blikk.hu - 2020.04.23.
Újra kinyit a Füvészkert Budapesten - ezek a szabályok lesznek
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/ujra-kinyit-a-fuveszkert-budapestenkoronavirus-jarvany/fmkt5sn
napiujsag.hu - 2020.04.23.
Újra kinyit a Füvészkert Budapesten, ezek a szabályok lesznek
https://www.napiujsag.hu/2020/04/ujra-kinyit-fuveszkert-budapesten-ezek.html
hvg.hu - 2020.04.23.
Újra látogatható lesz a Füvészkert, feltételekkel
https://hvg.hu/elet/20200423_elte_fuveszkert_latogatas_regisztracio_koronavirus
8.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.04.23.
Hétfőtől újra látogatható a Füvészkert
https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200423/hetfotol-ujralatogathato-fuveszkert
travelo.hu - 2020.04.23.
Hamarosan újra kinyit a Füvészkert
https://www.travelo.hu/kozel/20200423-magyarorszag-budapest-kinyit-afuveszkert.html
pestihirlap.hu - 2020.04.23.
Hétfőn újra kinyit a Füvészkert
https://pestihirlap.hu/2020/04/23/hetfon-ujra-kinyit-a-fuveszkert/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.04.23.
Újra kinyit a koronavírus miatt bezárt ELTE Füvészkert
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ujra-kinyit-a-koronavirus-miatt-bezartelte-fuveszkert/

-

24.hu - 2020.04.23.
Pár nap, és megint kinyit a budapesti Füvészkert
https://24.hu/kultura/2020/04/23/par-nap-es-megint-kinyit-a-budapestifuveszkert/

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.04.24. (5. oldal)
Nincs minden kihívásra gyógyszer, jobb, ha bízunk magunkban
A világjárvány egész korábbi életformánkat felborította, ami már önmagában is igen erős
stresszforrás. A karitatív kezdeményezésekhez társulva pszichológusok is felajánlják
azokat a forrásokat, amelyek hozzájárul hatnak a fizikai és mentális egészség
megőrzéséhez. (...) Ebben kíván segítséget nyújtani az ELTE Affektív Pszichológiai Tanszék
és a Magyar Hipnózis Egyesület közös programja, a www.hipnozis-mhe.hu/covid-19/
oldalon mindenki számára hozzáférhetőek olyan tartalmak, írásos, képi és relaxációs
hanganyagok, amelyek tippeket és készségeket adnak a megküzdéshez.
elteonline.hu - 2020.04.23.
ELTE Playlist Track #02: VAHÚR csodát lát – „Nem tudod kockás papíron kiszámolni,
hogy mi is a jó zene”
ELTE Playlist névvel indított új sorozatot az ELTE Online. A sorozat elsődleges célja, hogy
megismertessük olvasóinkat az ELTE-hez köthető feltörekvő zenekarok és zenészek
munkásságával, művészetről való gondolkodásmódjával. A következőkben a VAHÚR
csodát lát zenekart ismerhetitek meg.
http://elteonline.hu/kultura/2020/04/23/elte-playlist-track-02-vahur-csodat-lat-nemtudod-kockas-papiron-kiszamolni-hogy-mi-is-a-jo-zene/
filmsor.net - 2020.04.23.
Ismert név csatlakozott a Mintaapák sorozathoz
Ráadásul mostantól Gát Györggyel tovább erősítik a szakmai stábot, új lendületet adva a
következő évadnak. A legendás producer-rendező-forgatókönyvíró nevéhez olyan
ikonikus sorozatok kötődnek, amelyek még ma is a legnagyobb közönségkedvencek
között tartanak számon, mint a Robog az úthenger, a Linda, az Angyalbőrben vagy a
Família Kft. Jelenleg óraadó az ELTE Média és Kommunikáció tanszékén, ahol sorozat-, és
periodikus műsorkészítést, valamint kereskedelmi televíziózást tanít.
https://filmsor.net/mintaapak-gat-gyorgy/
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

-

nlc.hu - 2020.04.23.
Szerepcsere a Mintaapáknál, az alapoknál változtatott a TV2
https://nlc.hu/sztarok/20200423/szerepcsere-a-mintaapaknal-alapjaibanvaltoztatott-a-tv2/
origo.hu - 2020.04.23.
A TV2 már tervezi a Mintaapák folytatását
https://www.origo.hu/teve/20200423-gat-gyorggyel-folytatodik-amintaapak.html
hvg.hu - 2020.04.23.
Jön a Mintaapák folytatása
https://hvg.hu/kultura/20200423_Jon_a_Mintaapak_folytatasa
borsonline.hu - 2020.04.23.
A Família Kft. atyja beszállt a Mintaapákba
http://www.borsonline.hu/aktualis/a-familia-kft-atyja-beszallt-amintaapakba/198171
tv2.hu - 2020.04.23.
Gát Györggyel folytatódik a Mintaapák
https://tv2.hu/infopult/sajtokozlemenyek/330138_gat-gyorggyel-folytatodik-amint.html
24.hu - 2020.04.23.
A Família Kft. és a Linda rendezője veszi át a TV2 sorozatát
https://24.hu/kultura/2020/04/23/a-familia-kft-es-a-linda-rendezoje-veszi-at-atv2-sorozatat/
index.hu - 2020.04.23.
A Linda és a Família Kft. készítőjével folytatódik a TV2 Mintaapákja
https://index.hu/kultur/media/2020/04/23/mintaapak_gat_gyorgy_tv2_sorozat/
media1.hu - 2020.04.23.
A Família Kft. és az Angyalbőrben alkotója a Mintaapák című napi sorozat
showrunnere lesz
https://media1.hu/2020/04/23/tv2-mintaapak-gat-gyorgy-uj-showrunnerforgatasok-leallasa/

hirek.prim.hu - 2020.04.23.
Az ELTE és a BME egy-egy oktatója kapott idén Gács András-díjat
Bérczi-Kovács Erika, az ELTE, valamint Szeszlér Dávid, a BME oktatója kapott idén
elismerést matematika oktatásban nyújtott teljesítményéért. A Gács András-díjat a

hagyományok szerint az ELTE dísztermében tartott Matematikus hangverseny keretében
szokták átadni, de az ünnepélyes eseményre idén a járvány miatt nem kerülhetett sor.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/04/23/az_elte_es_a_bme_egyegy_oktatoja_kapott_iden_gacs_andras-dijat
hirtv.hu - 2020.04.23.
Kacskovics Imre: A koronavírus hatástalanításán dolgoznak
Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja volt
Magyarország élőben című műsorunk vendége. A koronavírus hatástalanításának
jelenlegi fejleményeiről adott tájékoztatást.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-a-koronavirus-hatastalanitasandolgoznak-2499849
index.hu - 2020.04.23.
A középiskolai matek egyik legnehezebb témája
Csapodi Csaba, az ELTE oktatója segít az érettségire való felkészülésben. Az előző órán
háromszögekben végeztünk trigonometriai számításokat, így csak 180 foknál kisebb
szögek szögfüggvényeire volt szükségünk. Ezen az órán bemutatjuk az összes
forgásszögre kiterjeszthető trigonometrikus függvényt.
https://index.hu/belfold/2020/04/23/iskolateve_erettsegi_matematika_nyolcadik_ora_trig
onometria_altalanositva/
További megjelenés:
-

-

index.hu - 2020.04.23.
Ma 13 órakor megértjük az ívmérték és a radián fogalmát
https://index.hu/belfold/2020/04/23/iskolateve_csapodi_csaba_trigonometria_fug
gveny_ivmertek_radian_tangens_szinusz_erettsegi_matematika/
index.hu - 2020.04.23.
Trigonometria általánosítva: forgásszögek, függvények - Iskolatévé, érettségi
felkészítő: matematika 8/10
https://index.hu/video/2020/04/23/trigonometria_altalanositva__iskolateve_erettsegi_felkeszito_matematika_8_10/

eduline.hu - 2020.04.23.
Friss felsőoktatási rangsor: több magyar egyetem is bekerült a világ legjobbjai közé
Megjelent a Times Higher Education (THE) által az ENSZ fenntartható fejlődési céljai
alapján összeállított világrangsor. (…) A 17 mért területen elért eredményt összesítő listán
a magyar egyetemek közül a Szegedi Tudományegyetem érte el a legjobb eredményt: a
101-200. helyen végzett. Hazai egyetemek közül a Debreceni Egyetem és a Pécsi
Tudomány is jelesen szerepelt – az előbbi a 201-300. helyre, az utóbbi pedig a 301-400.
helyre tornázta fel magát. A 401-600. helyre sorolták az Eötvös Loránd
Tudományegyetemet és a Semmelweis Egyetemet, de a 601+ helyre a Széchenyi István
Egyetem is felkerült.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200423_friss_rangsor
További megjelenés:
-

-

nlc.hu - 2020.04.23.
Több magyar egyetem is bekerült a legjobbak közé
https://nlc.hu/ezvan/20200423/times-higher-education-lista-magyar-egyetem/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.04.22.
Több magyar egyetem is bekerült a világ legjobbjai közé egy rangsorban
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tobb-magyar-egyetem-is-bekerult-avilag-legjobbjai-koze-egy-rangsorban/

magyarhang.org - 2020.04.23.
„Szorongást kelt majd az üres hűtő látványa”
Kende Anna pszichológus, egyetemi docens a járvány alatti szabálykövetésről, a
hatóságok iránti bizalomról és a függőséggé vált önzetlenségről beszélt a Magyar
Hangnak. Egy friss felmérésük eredményeit is ismertette. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az
emberek az egyéni érdekeiket félretéve mennyire tartják be a járvány miatt hozott
intézkedéseket – mondja Kende Anna, az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszékének
docense. – Az eredmények alapján úgy tűnik, a szabálykövetés és a közösségi érdek
megítélése elválik egymástól.
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/23/szorongast-kelt-majd-az-ures-hutolatvanya/

nlc.hu - 2020.04.23.
Beindult a diplomagyár: az egyetemek már adják ki a nyelvvizsga nélküli okleveleket
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől (ELTE) lényegében ugyanezt a választ kaptuk: ők
is a napokban tették fel honlapjukra a diplomamentéshez szükséges hallgatói
adategyeztető űrlapokat. Onnantól az adatfeldolgozás során minden minden szükséges
információ az egyetem rendelkezésére áll az oklevél kiállításához. (…) Az ELTE addig is
először a 2013/2014-es tanévben vagy azt követően záróvizsgázottak, utána a 2006/2007es és a 2012/2013-as tanév között záróvizsgázottak, majd a legrégebben, a 2006/2007-es
tanév előtt záróvizsgázottak diplomáit adja, időben távolodó sorrendben.
https://nlc.hu/ezvan/20200423/diploma-nyelvvizsga-egyetem/
nlc.hu - 2020.04.23.
Mi már tudjuk: így fog működni a májusban induló tömeges online nyelvvizsga
Most a nagyobb hazai nyelvvizsga-központok – köztük az Euroexam, korábbi nevén Rigó
utcai – ma ELTE Origó Nyelvi Centrum és az iTolc – épp nagy erőkkel készíti elő a tömeges
otthoni nyelvvizsgáztatás lehetőségét, amelyhez napokon belül várják az oktatási
kormányzat engedélyét.
https://nlc.hu/ezvan/20200423/online-nyelvvizsga-eretttsegi-2020/
pestihirlap.hu - 2020.04.23.
A KRÉTA használhatatlan, de a tanárok jól alkalmazkodnak a digitális oktatáshoz
Az ELTE PPK jóvoltából megérkezett az első, nagyobb felmérés a digitális oktatás
tapasztalatairól. A kérdőívet 1113 tanár töltötte ki, és bár nem reprezentatív, adhat egy
képet a tanítás hatékonyságról, és a különböző alkalmazások használhatóságáról. A
kitöltők közt több mint 300 gimnáziumi tanár és 300 felső tagozatos tanár volt, de alsós
tanítók, és a szakképzésben tanítók is több mint kétszázan képviseltették magukat.
https://pestihirlap.hu/2020/04/23/a-kreta-hasznalhatatlan-de-a-tanarok-jolalkalmazkodnak-a-digitalis-oktatashoz/
hírTV - Magyarország élőben - 2020.04.23.
Németországban elkezdték tesztelni embereken is a koronavírus elleni védőoltást
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékánja
https://www.youtube.com/watch?v=Js982uRyujw

