2020/20. hét (május 11-17.)

Magyar Nemzet - 2020.05.11. (1,2,4,5,3. oldal)
Tanulságok járvány idején
Magyarországon egyébként már több mint 350 hatóanyagot vizsgáltak, illetve vizsgálnak.
Az egyik ezek közül a Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai
Tanszékének dékánja vezette konzorcium által kidolgozott fehérje.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.05.11.
Nagy előrelépés a koronavírussal kapcsolatos hazai kutatásokban
https://magyarnemzet.hu/belfold/nagy-elorelepes-a-koronavirussal-kapcsolatoshazai-kutatasokban-8102651/

Hajdú-Bihari Napló - 2020.05.11. (1,7. oldal)
Otthoni online nyelvvizsgázás
A veszélyhelyzet fennálltáig van lehetőség otthonról nyelvvizsgázni, de sok múlik a
tapasztalatokon. (…) Az iXam és az ELTE Origó közlése szerint folyamatos
internetkapcsolat, headset, számítógépes webkamera és egy mobiltelefon kamerája
szükséges a vizsga teljesítéséhez.
További megjelenés:
-

-

haon.hu - 2020.05.12.
Nyelvvizsgázás akár pizsamában is
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyelvvizsgazas-akar-pizsamaban-is4031050/
24 óra - 2020.05.14. (1,3. oldal)
Online nyelvvizsgák

Kisalföld - 2020.05.11. (16. oldal)
Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét
Molnár Péter, az ELTE SEK Szökős néptáncegyüttes, valamint a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes művészeti vezetője kiemelte, hogy mivel június 4-én, a
nemzeti összetartozás napján a járványhelyzet miatt nem emlékezhetünk közösségben,
rendhagyó módon szeretnének megemlékezni a trianoni békediktátum századik
évfordulójáról.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

vaskarika.hu - 2020.05.11.
Vasi kezdeményezésre néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18808/
kisalfold.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-7593484/
duol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3591631/
feol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3993079/
nool.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3215512/
beol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2692036/
delmagyar.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-anemzeti-osszetartozas-napjara-6435304/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sonline.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2704840/
vaol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3967264/
teol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2399548/
veol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3767131/
bama.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2479198/
szon.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-3893878/
baon.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2668936/
szoljon.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2358559/
zaol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-4182886/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

heol.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2433199/
kemma.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-2372851/
boon.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-4243117/
haon.hu - 2020.05.10.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara-4028029/
kozszolgalat.hu - 2020.05.09.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://kozszolgalat.hu/neptancos-film-keszul-a-nemzeti-osszetartozas-napjara/
kultura.hu - 2020.05.09.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://kultura.hu/neptancos-film-keszul-a-nemzeti-osszetartozas-napjara/
trianon100.blogstar.hu - 2020.05.08.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://trianon100.blogstar.hu/2020/05/08/neptancos-film-keszul-a-nemzetiosszetartozas-napjara/94522/
gondola.hu - 2020.05.08.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
https://gondola.hu/hirek/254801Neptancos_film_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_napjara.html
dehir.hu - 2020.05.08.
Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára
http://www.dehir.hu/kultura/neptancos-film-keszul-a-nemzeti-osszetartozasnapjara/2020/05/08/
magyarhirlap.hu - 2020.05.08.
Nagyszabású néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára

-

-

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200508-nagyszabasu-neptancos-filmkeszul-a-nemzeti-osszetartozas-napjara
kronikaonline.ro - 2020.05.08.
Körbetáncolják a Kárpát-medencét: film készül a nemzeti összetartozás
napjára
https://kronikaonline.ro/kultura/korbetancoljak-a-karpat-medencet-film-keszula-nemzeti-osszetartozas-napjara
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.05.12.
Miről szól a Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét elnevezésű kezdeményezés?
Megszólaló: Sikentáncz Szilveszter, elnök, Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Népművészeti Egyesület
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-12_06-0000&enddate=2020-05-12_09-10-00&ch=mr1

innoteka.hu - 2020.05.11.
Mindenben ott a matematika – ezt kell megmutatni a gyerekeknek
„Kétféle diák létezik a matematikához való hozzáállás szempontjából. Az egyik csoportot
önmagában a matematika mint tudomány érdekli. Ők felismerik a tudományág szépségét,
megértik a benne rejlő struktúrákat és összefüggéseket” – mondja Csapodi Csaba, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikatanítási és Módszertani Központjának
munkatársa.
https://www.innoteka.hu/cikk/mindenben_ott_a_matematika__ezt_kell_megmutatni_a_gyerekeknek.2078.html
hirek.prim.hu - 2020.05.10.
Tématerületi Kiválósági Program online Workshopja az ELTE-n
Az ELTE Informatikai Karán futamidejének első szakaszát zárta a 2019. évi Tématerületi
Kiválósági Program. A Kar „ Alkalmazásiterület-specifikus nagy megbízhatóságú
informatikai megoldások” c. projektjének éves beszámolóját május 8-án tartották.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/05/10/temateruleti_kivalosagi_program_online_workshop
ja_az_elte-n
vaol.hu - 2020.05.10.
Az első ünneplés Vas megyéhez kötődik: Chernel István szervezte Kőszegen
A madarak és fák napja legrégibb zöld jeles napunk. Valaha az iskolák életének fontos
eseménye volt a május 10-e környékére időzített tavaszköszöntő természetünnep. (...)

Szinetár Csabát, az ELTE SEK tanárát kérdeztük. Mint kiderült: Vas megyének nagy szerepe
van az ünnep elterjesztésében.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elso-unneples-vas-megyehez-kotodikchernel-istvan-szervezte-koszegen-3964342/
További megjelenés:
-

Vas Népe - 2020.05.09. (1,7. oldal)
Természet

Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.05.10.
Az Egyesült Államokban követelte a legtöbb áldozatot az új koronavírus
Megszólaló: Magyarics Tamás professzor, ELTE Amerikanisztika Tanszék
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=05&m
nap=10&mora=18&mperc=30
Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.05.10.
Speciális mobil alkalmazásokkal segíti a koronavírus-járvány idején is az Autizmus
Alapítvány és az Autisták Országos Szövetsége a rászorulókat
Az alapítvány most is az Autisták Országos Szövetségével és a budapesti ELTE
kutatócsoportjával működik együtt. A koronavírus-járványra vonatkozó segédletek
néhány nap alatt készültek el.
További megjelenés:
-

hirado.hu - 2020.05.09.
Mobilalkalmazással segítik az autistákat
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/05/04/mobilalkalmazassal-segitik-azautistakat

Magyar Nemzet - 2020.05.09. (4. oldal)
Ösztöndíj az önkénteskedő hallgatóknak
A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzet idején végzett önkéntes hallgatói
tevékenység támogatására ösztöndíjat hozott létre az ELTE hallgatói önkormányzata –
közölte tegnap a felsőoktatási intézmény.

További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rádió1 - Hírek 6:00, 7:00 - 2020.05.09.
Ösztöndíjat hozott létre az ELTE Hallgatói Önkormányzat
gondola.hu - 2020.05.08.
Ösztöndíjjal támogatja az ELTE a járványhelyzetben önkénteskedő hallgatóit
https://gondola.hu/hirek/254796Osztondijjal_tamogatja_az_ELTE_a_jarvanyhelyzetben_onkenteskedo.html
mandiner.hu - 2020.05.08.
Ösztöndíjjal támogatja az ELTE a járványhelyzetben önkénteskedő hallgatóit
https://mandiner.hu/cikk/20200508_osztondijjal_tamogatja_az_elte_a_jarvanyhely
zetben_onkenteskedo_hallgatoit
origo.hu - 2020.05.08.
Ösztöndíjjal támogatja az ELTE a járványhelyzetben önkénteskedő hallgatóit
https://www.origo.hu/itthon/20200508-osztondijjal-tamogatja-az-elte-ajarvanyhelyzetben-onkenteskedo-hallgatoit.html
eduline.hu - 2020.05.08.
Ösztöndíjjal támogatja önkénteskedő hallgatóit az ELTE
http://eduline.hu/felsooktatas/20200508_elte_osztondij
vilagszam.hu - 2020.05.08.
Támogatják az önkénteskedő hallgatókat
http://vilagszam.hu/cikkek/tamogatjak-az-onkenteskedo-hallgatokat-az-elteosztondijara-matol-lehet-palyazni.html/16687/
blikk.hu - 2020.05.08.
Ösztöndíjjal jutalmazza a veszélyhelyzet alatt önkénteskedő hallgatóit az ELTE
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-jarvan-onkenteskedes-hallgatokjutalmazas-osztondij/t5zj0md
napi.hu - 2020.05.08.
Extra pénzt kaphatnak az ELTE diákjai
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/extra_penzt_kaphatnak_az_elte_diakjai.70
5841.html
szakszervezetek.hu - 2020.05.08.
Extra pénzt kaphatnak az ELTE diákjai
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/22425-extra-penztkaphatnak-az-elte-diakjai
zetapress.hu - 2020.05.08.
Önkéntesek ösztöndíja

-

-

-

http://www.zetapress.hu/belfold/110094
infostart.hu - 2020.05.11.
Ösztöndíjjal támogatja a veszélyhelyzet alatt önkénteskedő hallgatókat az
ELTE
https://infostart.hu/belfold/2020/05/11/osztondijjal-tamogatja-a-veszelyhelyzetalatt-onkenteskedo-hallgatokat-az-elte
elteonline.hu - 2020.05.11.
Kiállás a társadalmi felelősségvállalás fontossága mellett – rendkívüli közéleti
ösztöndíj az ELTE-n
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/11/kiallas-a-tarsadalmi-felelossegvallalasfontossaga-mellett-rendkivuli-kozeleti-osztondij-az-elte-n/
eduline.hu - 2020.05.15.
Így segítenek az egyetemek a nehéz helyzetbe került hallgatókon
http://eduline.hu/felsooktatas/20200514_egyetemi_osztondijak_koronavirus

Népszava - 2020.05.09. (1,5. oldal)
Nyáron talán megkezdődhet a vírus gyógyszerének tesztelése
COVID–19 Nyáron talán megkezdhetik az ellenanyag emberi tesztelését – mondja Erdős
Géza professzor, a vírus elleni vakcinát kereső University of Pittsburgh kutatócsoportjának
egyik tagja. (...) A sümegi gimnázium biológia tagozatos osztályában érettségizett,
ahonnan az ELTE biológia szakára vezetett útja: 1978-ban diplomázott, majd a genetika
tanszéken lett doktori ösztöndíjas, a disszertációját 1981-ben védte meg.
Népszava - 2020.05.09. (12. oldal)
Ruszisztikai díj és címek
Elsőként Igor Szavolszkij (képünkön) volt budapesti orosz nagykövet kapta meg a Magyar
Ruszisztikai Intézet 30. és az ELTE Ruszisztikai Központ létrehozásának 25. évfordulója
alkalmából alapított Ruszisztikai Díszérmet.
boon.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
Meghatározó szerepe volt abban, hogy Magyarországon is létrejött és megerősödött a
modern biológia egyik legfiatalabb területe. 1973-ban megbízták az ELTE magatartásgenetikai laboratóriumának megszervezésével és egyetemi tanárrá nevezték ki,
irányításával nőtt ki a laboratóriumból az oktatási és kutatási centrummá vált etológiai
tanszék, az egyetemen etológiát, humánetológiát, magatartásgenetikát és
rendszerelméletet oktatott.

https://boon.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-4242112/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

origo.hu - 2020.05.09.
Világszerte Csányi Vilmos metodikájával kutatják az ebek viselkedését
https://www.origo.hu/tudomany/20200509-csanyi-vilmos-szechenyidijasbiologus-etologus-85-eves.html
fidelio.hu - 2020.05.09.
„A kutyák igazából embernek képzelik magukat, valószínűleg egy
gyereknek.”
https://fidelio.hu/plusz/a-kutyak-igazabol-embernek-kepzelik-magukatvaloszinuleg-egy-gyereknek-155044.html
veol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.veol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-3765919/
duol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.duol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-3590530/
kisalfold.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.kisalfold.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-7591045/
kemma.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.kemma.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2367118/
haon.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://haon.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-4026655/
sonline.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.sonline.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2700217/
teol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.teol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2397244/
beol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.beol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2689804/
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feol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.feol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-3991741/
vaol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.vaol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-3965680/
szon.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://szon.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-3892810/
bama.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.bama.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2476696/
baon.hu -2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.baon.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2667250/
szoljon.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.szoljon.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2356981/
zaol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.zaol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-4176385/
heol.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.heol.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-2429914/
delmagyar.hu - 2020.05.09.
Csányi Vilmos etológus 85 éves
https://www.delmagyar.hu/egyperces/csanyi-vilmos-etologus-85-eves-6433447/

infostart.hu - 2020.05.09.
Kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták az ELTE kutatói
Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27
éves kort megélt kutyákat vizsgálva olyan génváltozatokat azonosítottak, amelyek az
eddigi ismeretek szerint nem fordulnak elő átlagos élethosszú kutyákban.
https://infostart.hu/tudomany/2020/05/09/kutyamatuzsalemek-kulonleges-genjeitvizsgaltak-az-elte-kutatoi

kadarka.net - 2020.05.09.
Magyar kutató kapott rangos nemzetközi elismerést a CERN-ben
Magyar kutató kapott rangos nemzetközi kitüntetést: Nemes Frigyes János fizikus is
elnyerte az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) CMS kísérletének díját, a CMS
Eredményességi Díjat. (...) PhD-jét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerezte
2015-ben.
https://kadarka.net/cikkek-kat/magyar-kutato-kapott-rangos-nemzetkozi-elismerest-acern-ben
További megjelenés:
-

heol.hu - 2020.05.08.
Nemzetközi elismerést kapott az egri kutató
https://www.heol.hu/kozelet/nemzetkozi-elismerest-kapott-az-egri-kutato2424919/

magyarhang.org - 2020.05.09.
Arckép alapján is kereshetünk majd a régi újságokban
Elképesztően érdekes a régi térképek digitalizálása és egy hazai technológiának
köszönhetően a mai, valós állapotokra való rávetítése. Az ELTE Geofizikai Intézetével
közösen kidolgozott eljárás annyira népszerű, hogy márciusban volt nap, amikor összesen
kétszázezren nézték meg, mi volt az általuk keresett helyen évszázadokkal ezelőtt.
https://magyarhang.org/kultura/idogep/2020/05/09/arckep-alapjan-is-kereshetunkmajd-a-regi-ujsagokban/
napi.hu - 2020.05.09.
Kiderült, mitől függ, hogy mennyire vigyázunk magunkra
Több mint 5000 ember bevonásával készített a koronavírussal összefüggő kérdőíves
felmérést az ELTE, amelyből az derült ki, hogy a nők nagyobb arányban követik a
megelőző intézkedéseket.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus-magyarorszag-fertozes-jarvanymegelozes-felmeres.705906.html
További megjelenés:
-

infostart.hu - 2020.05.09.
Felmérés: aki egészségesebbnek tartja magát, most fegyelmezetlenebb

-

https://infostart.hu/belfold/2020/05/09/felmeres-aki-egeszsegesebbnek-tartjamagat-most-fegyelmezetlenebb
penzcentrum.hu - 2020.05.09.
Ennyire szabálykövető nép a magyar: már nagyon nem bírják a bezártságot
https://www.penzcentrum.hu/otthon/ennyire-szabalykoveto-nep-a-magyar-marnagyon-nem-birjak-a-bezartsagot.1095062.html

szimpatika.hu - 2020.05.09.
A vastartalom befolyásolja a növények fejlődését is
Az ELTE kutatóinak felfedezése segíti a mezőgazdasági szakembereket az ehető növények
egészséges vastartalmának beállításában, amely így az emberi táplálkozásra is pozitív
hatást gyakorol.
https://szimpatika.hu/cikkek/9055/a-vastartalom-befolyasolja-a-novenyek-fejlodeset-is
M5 - Magyar Krónika - 2020.05.09.
Milyen jelentősége volt a hajviseletnek a középkorban?
Megszólaló: Földváry Miklós vallástörténész, ELTE
https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-19-adas-a-haj-a-fontos-2/
Élet és Tudomány - 2020.05.08. (596,597. oldal)
A rozmaring aromája
A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézetében és
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetében, hallgatók bevonásával
lefolytatott kutatás során megvizsgáltuk, hogy miként befolyásolja az illóolaj összetételét
és a levelek fejlődését a megfelelő fény hiánya és a levelek kora.
Élet és Tudomány - 2020.05.08. (581. oldal)
Hogyan fejezzen ki érzelmeket egy robot?
Az ELTE Etológia Tanszék, a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
és az MTA ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói arra keresték a választ,
hogyan tudunk robotok számára olyan mesterséges hangokat létrehozni, melyekkel az
állatokhoz hasonlóan ők is képesek szavak nélkül érzelmeket kifejezni.
cyberpress.hu - 2020.05.08.
Boldogságtérkép: a megyében nőtt a lakosság jóllét szintje
Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ
Alapítvány támogatásával 2019. április és a 2020. március 10. közötti időszak

vonatkozásában ismét elkészítette Magyarország Boldogságtérképét. A kutatást
internetes vizsgálatok alapján állították össze.
http://cyberpress.hu/boldogsagterkep-a-megyeben-nott-a-jollet-szintje/
elteonline.hu - 2020.05.08.
Szeretem az ELTE-t mert… 35. – Interjú Békefi Teodórával, az ELTE Online kultúra
rovatának vezetőjével
Békefi Teodóra ötödéves, magyar–olasz tanár szakos hallgató, emellett pedig az ELTE
Online kultúra rovatának vezetője is. A rovat működéséről, hivatásáról és tanulmányairól
kérdeztük őt.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/08/szeretem-az-elte-t-mert-35-interju-bekefiteodoraval-az-elte-online-kultura-rovatanak-vezetojevel/
elteonline.hu - 2020.05.08.
Szeretem az ELTE-t, mert… – Interjú Jankovics Katával
Idén nagy álma vált valóra, amikor Erasmus-ösztöndíjat nyert a Malagai Színművészeti
Főiskolára, melynek keretein belül Spanyolországban tanulhat színészetet fél évig. Katát
színházról, egyetemről és a külföldön megélt karanténhelyzetről kérdeztük. Honnan ered
a spanyol nyelv iránti szeretet?
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/08/szeretem-az-elte-t-mert-interju-jankovicskataval/
elteonline.hu - 2020.05.08.
100 000 forintot nyerhet doktori hallgatóként az Innovációs Központ pályázatán
Az ELTE Innovációs Központ pályázatán 100 000 forintot nyerhet a legjobb pályamunka
elkészítője. A jelentkezés határideje május 30. A pályázaton az ELTE bármely doktori
képzésének aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója részt vehet. Tématerületi megkötés
nincsen, pályamunkákat bármely tudományterületről be lehet nyújtani.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/08/100-000-forintot-nyerhet-doktorihallgatokent-az-innovacios-kozpont-palyazatan
elteonline.hu - 2020.05.08.
„Hívjon csak az állam a telemarketinges Dánielnek!” – interjú Beke Danival
Beke Dani a Comedy Central magyar, lengyel, cseh és román promófelelőse, remisszióban
tengődő basszusgitáros, középhaladó apuka. 2008-ban végzett az ELTE kommunikációés médiatudomány szakán, azóta megfordult három rádióban, dolgozott öt csatornával,

bejárta egy ország színpadjait a 2010-es évtized talán legfontosabb hazai punkbandája
élén, állt a kamera és a mikrofon mindkét oldalán már számtalanszor.
http://elteonline.hu/kultura/2020/05/08/hivjon_csak_az_allam_meg_a_telemarketinges_d
anielnek_interju_beke_danival/
eszakhirnok.com - 2020.05.08.
Dologtalanok. Néhány kilométerre Miskolctól látjuk, mennyien élnek ebben a
helyzetben
A munka ünnepének ma már nincs jelentősége – véli Csepeli György szociálpszichológus,
az ELTE és a Miskolci Egyetem oktatója. – Persze ez nem azt jelenti, hogy régen sem volt.
A Marx-féle szereposztás idejében, amikor volt munkásosztály és burzsoázia, társult ehhez
egy érzelmi mozgósító erő.
https://www.eszakhirnok.com/belfold/96155-2020-05-08-18-43-45.html#axzz6MtoJoLya
infostart.hu - 2020.05.08.
Az unió bírósága még nem kapott ilyen kemény támadást – véli a nemzetközi jogász
A német Alkotmánybíróság lényegében hibásnak nevezte az Európai Bíróság egyik
döntését, és azzal ellentétesen határozott. Az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének
adjunktusa szerint emiatt Németország több, eurózónát érintő döntésből átmenetileg
kimarad.
https://infostart.hu/kulfold/2020/05/08/jogaszprofesszor-a-nyilvanvalo-szo-miatt-allvitaban-az-eu-es-nemetorszag
librarius.hu - 2020.05.08.
Ez a 14 film indulhat el támogatással
A Filmszakmai Döntőbizottság Fazekas Csaba, Kollarik Tamás – Takó Sándor, Köbli
Norbert, Vranik Roland – Szabó Iván és Surányi András forgatókönyveinek fejlesztését is
támogatta, valamint az ELTE filmes osztálya diplomafilmjeinek gyártását, továbbá a
Szinkronünnep 2020, a Filmtett Workshop, a Magyar Speciális Független Filmszemle, a
BUSHO és az Alexander Trauner ART/Film Fesztivál rendezvényeket.
https://librarius.hu/2020/05/08/ez-a-14-film-indulhat-el-tamogatassal/
ujkor.hu - 2020.05.08.
75 cikk a második világháborúról
Holokauszt-emlékművet
avattak
2014
novemberében
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A több épületen át húzódó bronzcsík az
egyetem valamennyi második világháborús áldozatának emléket állít.

http://ujkor.hu/content/75-cikk-a-masodik-vilaghaborurol-valogatas-eddig-megjelentirasainkbol
vaol.hu - 2020.05.08.
Hét gyerekkel digitális munkarendben – Egy szombathelyi nagycsalád otthonában
jártunk
Gusztit érdekli a csillagászat, de még nem tudja pontosan, merre visz az útja. Kamilla két
éve érettségizett, matematika-hittanár szakot kezdett az ELTE Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskolával közös képzésén, később átment alkalmazott matematikára az
ELTE-re.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/het-gyerekkel-digitalis-munkarendben-egyszombathelyi-nagycsalad-otthonaban-jartunk-3961462/
Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2020.05.08.
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ismét Kínát teszi felelőssé a koronavírus
járványért
Az amerikai adminisztráció és hírszerzés közötti feszültségről Magyarics Tamást, az ELTE
amerikanisztika tanszékének professzorát kérdeztük a Délutáni találkozás műsorában.
Megszólaló: Magyarics Tamás professzor, ELTE BTK
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=05&mn
ap=08&mora=06&mperc=30
anyanyelvcsavar.blog.hu - 2020.05.07.
Az első könyv magyarul
A kutatások ellenére még mindig rengeteg a feltárni való – igaz, a kérdésfeltevések is
változnak a korokkal. És kimeríthetetlen kincsesbányák ezek a kéziratok. – Hol őrzik ma
őket? – Bő háromnegyedüket Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, az ELTE
Egyetemi Könyvtárában, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, egyet, a
Pozsonyi kódexet a Magyar Ferences Könyvtárban.
https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/05/07/az_elso_konyv_magyarul
Ripost - 2020.05.12. (9. oldal)
Nőértő: napi 3 tény a nőkről
1. A nők jobban értik a kutyák nyelvét, mint a férfiak – derült ki az ELTE Etológiai tanszékén
folytatott kutatásból.A felmérés során az ebek játékos, illetve agresszív morgását kellett
értelmezni. A nők 65 százalékos találati arányt értek el, míg a férfiak 45 százalékosat.

hir.ma - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
A Kárpát-medencében zajló népvándorlás során eltérő kulturális hátterű csoportokból új,
befogadó közösség alakult ki, amelyben a koponya torzításával jelezték a származást, az
összetartozást és a társadalmi státuszt - mutattak rá az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) Régészettudományi Intézetének vezetésével végzett legújabb régészeti, fizikai
antropológiai és izotópos vizsgálatok.
https://hir.ma/tudomany/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-es-atarsadalmi-statuszt-a-hun-korban/758585
További megjelenés:
-

-

-

-

-

kultura.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg a társadalmi státuszt a hun korban
https://kultura.hu/koponyatorzitas-mutatta-meg-a-tarsadalmi-statuszt-a-hunkorban/
bumm.sk - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg a társadalmi státuszt a hun korban
https://www.bumm.sk/turmix/2020/05/11/koponyatorzitas-mutatta-meg-atarsadalmi-statuszt-a-hun-korban
lokal.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://www.lokal.hu/2020-05-koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozastes-a-tarsadalmi-statuszt-a-hun-korban/
tolnavar.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://tolnavar.hu/helyi-hirek/2020/05/koponyatorzitas-mutatta-meg-azosszetartozast-es-a-tarsadalmi-statuszt-a-hun-korban
kozszolgalat.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://kozszolgalat.hu/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-estarsadalmi-statuszt-hun-korban/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vasarnap.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://vasarnap.hu/2020/05/11/koponyatorzitas-mutatta-meg-azosszetartozast-es-a-tarsadalmi-statuszt-a-hun-korban/
dehir.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
http://www.dehir.hu/belfold/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-esa-tarsadalmi-statuszt-a-hun-korban/2020/05/11/
hirtv.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://hirtv.hu/hirtvszines/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-es-atarsadalmi-statuszt-a-hun-korban-2501097
frissmedia.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás jelezte a társadalmi státuszt a hunoknál
https://frissmedia.hu/hir/koponyatorzitas-jelezte-a-tarsadalmi-statuszt-ahunoknal/14580
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/koponyatorzitas-mutatta-meg-azosszetartozast-es-a-tarsadalmi-statuszt-a-hun-korban/
hir6.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást
http://hir6.hu/cikk/155477/koponyatorzitas_mutatta_meg_az_osszetartozast
index.hu - 2020.05.11.
Koponyatorzítással építettek közösséget a Kárpát-medencében élők
https://index.hu/techtud/2020/05/11/koponyatorzitassal_epitettek_kozosseget_a_
karpat-medenceben_elok/
nepszava.hu - 2020.05.12.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://nepszava.hu/3077787_koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban
mult-kor.hu - 2020.05.12.
Csoportidentitást fejezett ki a hun korban a koponyatorzítás

-

-

-

https://mult-kor.hu/csoportidentitast-fejezett-ki-a-hun-korban-akoponyatorzitas-20200512
kadarka.net - 2020.05.12.
Mözsi leletek alapján készített kutatást a hunokról az ELTE
https://kadarka.net/cikkek-kat/mozsi-leletek-alapjan-keszitett-kutatast-ahunokrol-az-elte
librarius.hu - 2020.05.12.
Mesterséges koponyatorzítást végeztek a hunok az összetartozás
kimutatására
https://librarius.hu/2020/05/12/mesterseges-koponyatorzitast-vegeztek-ahunok-az-osszetartozas-kimutatasara/
Színes Ász - 2020.05.14. (13. oldal)
Eltorzították koponyájukat a Kárpát-medencében élők
civilhetes.net - 2020.05.13.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
https://www.civilhetes.net/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-es-atarsadalmi-statuszt-a-hun-korban

index.hu - 2020.05.11.
Iskolatévé 2. évad: Kódolás 1.
Koren Balázs, az ELTE oktatója a tudatos online jelenlétről beszél első előadásában, mert
enélkül nem érdemes semmibe sem belevágni az interneten. Az alábbiakról lesz szó: Az
online világban mindig a kényelem és a biztonság két véglete közt mozgunk, ebben kell
megtalálni a nekünk megfelelő helyet.
https://index.hu/techtud/2020/05/11/iskolateve_masodik_evad_kodolas_programozas_el
so_ora_tudatos_online_jelenlet/
További megjelenés:
-

-

index.hu - 2020.05.11.
Iskolatévé: ma délután 1-kor előadás a tudatos online jelenlétről
https://index.hu/techtud/2020/05/11/iskolateve_online_biztonsag_programozas/
index.hu - 2020.05.11.
Biztonságban lehetünk az interneten? - Iskolatévé: kódolás, 1. rész
https://index.hu/video/2020/05/11/masodik_evad_iskolateve_programozas_kodol
as_elso_ora_internet_biztonsag_facebook_google_jelszavak/

patikamagazin.hu - 2020.05.11.
Üljünk le egy szóra! Pszichológiai online szaktanácsadás
Családi feszültségek, magány, egészségügyi és megélhetési félelmek – a
járványhelyzetben fokozódó feszültség és stressz oldásában kíván közvetlen segítséget
nyújtani az NN Biztosító és az ELTE PPK Pszichológiai Intézet szakembereinek közös online
kezdeményezése, az Üljünk le egy szóra!
https://www.patikamagazin.hu/uljunk-le-egy-szora-pszichologiai-onlineszaktanacsadas/
További megjelenés:
-

egeszsegtukor.hu - 2020.05.11.
Pszichológiai online szaktanácsadás: üljünk le egy szóra!
https://www.egeszsegtukor.hu/noi-tukor/pszichologiai-online-szaktanacsadasuljunk-le-egy-szora.html

trademagazin.hu - 2020.05.11.
A nők nagyobb arányban követik a járványügyi szabályokat
Az ELTE felmérése szerint a mostani járványos időszakban a nők nagyobb arányban
követik a megelőző intézkedéseket – olvasható az infostart.hu-n. Bár sok idős visel
maszkot, de a kézmosással összefüggő javaslatokat kevésbé tartják be.
https://trademagazin.hu/hu/a-nok-nagyobb-aranyban-kovetik-a-jarvanyugyiszabalyokat/
24.hu - 2020.05.11.
Sik Endre: Hogyan méred járványodat?
A koronavírus-járvány kialakulása után hirtelen nagyon megnőtt, majd magas szinten
állandósult az igény a minél frissebb, nagyobb mennyiségben elérhető, megbízhatóbb,
de ugyanakkor a lehető legrészletesebb összehasonlítást lehetővé tevő adatokra. (...) A
szerző az MTA Társadalomtudományi Központjának külső kutatója, az ELTE professor
emeritusa
https://24.hu/belfold/2020/05/11/koronavirus-jarvany-adat-sik-endre/

Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2020.05.11.
Népességénél fogva az Egyesült Államokban követelte a legtöbb életet a
koronavírus
A halottak száma már megközelíti a nyolcvanezret. Magyarics Tamás, az ELTE
Amerikanisztika Tanszékének professzora arról beszélt a Héten történt című
műsorunkban, vajon megfelelően kezeli-e a Trump adminisztráció a járványhelyzetet.
Megszólaló: Magyarics Tamás professzor, ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=20&mev=2020&mho=05&m
nap=09&mora=20&mperc=04
Petőfi Népe - 2020.05.13. (5. oldal)
Rendhagyó Kék Madár
Idén fellépett volna Vígh Andrea hárfaművész, a G. Horváth László vezette Anima Musicae
Kamarazenekar, az ELTE egyetemi szimfonikus zenekara és kórusa, Fekete Gyula
fagottművész, Palotai János zongoraművész, Mészáros Blanka színésznő, Szabó Győző és
Rezes Judit, valamint a Bikini zenekar.
További megjelenés:
-

baon.hu - 2020.05.13.
Rendhagyó Kék Madár lesz Kalocsán
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/rendhagyo-kek-madar-lesz-kalocsan2676153/

Vas Népe - 2020.05.13. (4. oldal)
Virtuális térben mérték össze tudásukat az egyetemek csapatai
A győztes csapat tagjai az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet hallgatói: Lajber
Kristóf, Orbán Tamás, Tóth Dániel, Farkas Zoltán, Moór Beatrix, Szilvágyi Milán, Magyar
Gergely, akiket oktatóik készítettek fel a versenyre.
infoesztergom.hu - 2020.05.13.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egységeként az ELTE által meghatározott és alkalmazott eljárásrendet követi, ezért szóbeli
vizsgáztatás Szombathelyen ebben a félévben nem lesz - közölte Horváthné Molnár
Katalin igazgatóhelyettes.

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-2020-05-13-070900
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

infodebrecen.hu - 2020.05.13.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-2020-05-13-070900
hirtv.hu - 2020.05.12.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/tobbnyire-online-vizsgakat-tartanak-a-videkiegyetemeken-2501195
hirado.hu - 2020.05.12.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/05/12/tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken
delmagyar.hu - 2020.05.12.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-6441052/
promenad.hu - 2020.05.12.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://www.promenad.hu/2020/05/12/tobbnyire-online-vizsgakat-tartanak-avideki-egyetemeken
pestisracok.hu - 2020.05.12.
A vidéki egyetemeken a legnépszerűbb az online vizsga lehetősége
https://pestisracok.hu/a-videki-egyetemeken-a-legnepszerubb-az-online-vizsgalehetosege/
Vas Népe - 2020.05.14. (1,3. oldal)
Egyetemi vizsgák a monitor előtt
kaposvarinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
siofokinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
bajainapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
bonyhadinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
budapestinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
kecskemetinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
mohacsinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
papainapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
tatabanyainapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
veszpreminapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
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-

-

-

-

-

-

-

-

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
komloinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
debreceninapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
bekescsabainapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
egrinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
soproninapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
szolnokinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
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-

-

-

-

http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
szombathelyinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
gyorinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
miskolcinapilap.hu - 2020.05.13.
Koronavírus - Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Tobbnyire_online_vizsgakat_tartanak_a_videki_egyetemeken/230917/
pecsma.hu - 2020.05.13.
Online vizsgázhatnak a diákok a pécsi egyetemen
https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/online-vizsgazhatnak-a-diakok-a-pecsiegyetemen/
infotatabanya.hu - 2020.05.13.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-2020-05-13-070900
infonyiregyhaza.hu - 2020.05.13.
Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-2020-05-13-070900
vaol.hu - 2020.05.13.
Szóbeli vizsga az online térben, szilvásgombóc szilva nélkül
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szobeli-vizsga-az-online-terbenszilvasgomboc-szilva-nelkul-3975873/

papageno.hu - 2020.05.13.
Itt követheted online a Libri irodalmi díjak átadását
Idén a Libri a fiatalok véleményére is támaszkodott, és felkérte szavazni a Balassi Intézet
műfordítóképzésének résztvevőit, a Pécsi Tudományegyetem magyar szakosait, a Szegedi
Tudományegyetem kreatív írás kurzusának és Quadrivium Műhelyének tanulóit, az ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, a Politechnikum, a Fazekas Mihály Gimnázium
és a Radnóti Miklós Gimnázium diákjait.
https://papageno.hu/blogok/konyvsarok/2020/05/itt-kovetheted-online-a-libriirodalmi-dijak-atadasat/
További megjelenés:
-

-

montazsmagazin.hu - 2020.05.14.
Átadták a 2020-as Libri irodalmi díjakat
https://montazsmagazin.hu/atadtak-a-2020-as-libri-irodalmi-dijakat/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.14.
Libri-díjas Láng Zsolt Bolyai című regénye, a közönségdíjas Grecsó Krisztián
Vera című könyve lett
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/libri-dijas-lang-zsolt-bolyai-cimuregenye-a-kozonsegdijas-grecso-krisztian-vera-cimu-konyve-lett/

ujkor.hu - 2020.05.13.
A tudós, aki Kínát és a Balatont is feltérképezte – Lóczy Lajos élete
Lóczy Lajos munkatársa volt többek között a Magyar Nemzeti Múzeumnak, oktatója a
Királyi József Műegyetemnek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományegyetem),
igazgatója a Budapesti Tudományegyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Földrajzi
Intézetének, illetve a Magyar Királyi Földtani Intézetnek.
http://ujkor.hu/content/tudos-aki-kinat-es-balatont-felterkepezte-loczy-lajos-elete
Pesti Hírlap - 2020.05.12. (8. oldal)
5 Dolog, amit jó, ha tud a mai napról
385 évvel ezelőtt, 1635-ben alapította Pázmány Péter esztergomi érsek az első tartósan
működő egyetemet: ma az ELTE és a Pázmány is jogutód

hirek.prim.hu - 2020.05.12.
Rendhagyó versenyen indultak a fiatal joghallgatók
Az ELTE és a Pázmány diákjai nyerték a Baker McKenzie The New Lawyer Challenge
versenyét, amely a járványhelyzetre való tekintettel idén különleges módon zajlott. A
kihívás első két fordulóját online, a döntőt videókonferencián keresztül tartották meg.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/05/12/rendhagyo_versenyen_indultak_a_fiatal_joghallgat
ok
index.hu - 2020.05.12.
Mire jó a privát böngészés?
A keddi órán Koren Balázs , az ELTE oktatója az okostelefonok applikációiról és az
adatvédelemről tart előadást. Az adásból megtudhatjátok: Mire való az inkognitómód?
Miért fontos a biztonsági frissítések telepítése? Hogyan ellenőrizzük az appok
megbízhatóságát?
https://index.hu/techtud/2020/05/12/masodik_evad_iskolateve_programozas_kodolas_m
asodik_ora_biztonsagos_mobilozas/
További megjelenés:
-

-

index.hu - 2020.05.12.
Délután 1-kor Iskolatévé, és nem adjuk el a lelkünket a fejlesztőknek
https://index.hu/techtud/2020/05/12/delutan_1kor_iskolateve_es_nem_adjuk_el_a_lelkunket_a_fejlesztoknek/
index.hu - 2020.05.12.
Tudatos internetezés - Iskolatévé: kódolás 2. rész
https://index.hu/video/2020/05/12/masodik_evad_iskolateve_programozas_kodol
as_masodik_ora_kovetes_incognito_mod_okostelefon_android_ios/

kultura.hu - 2020.05.12.
Hangjátékok karantén idejére
Hangjátékok karantén idejére - Az Első Pesti Egyetemi Rádió két hangjátékpremierrel
jelentkezik a karantén idejére. (…) Az ELTE diákjai, oktatói és színtársulatai által készített
(játszott, dramatizált, vagy rendezett) hangjátékok a karantén ideje alatt szabadon
letölthetőek a honlapról.
https://kultura.hu/hangjatekok-karanten-idejere/

nlc.hu - 2020.05.12.
Ezernél is több gyerek üzent Kowalskyékkal a karanténból
A Kowalsky meg a Vega új klipjét a koronavírus-járvány miatt otthoni karanténba
kényszerült boldogságórás iskolások segítségével forgatták le. (…) A Jobb Veled a Világ
Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített
élménypedagógiai módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK empirikus
kutatásokkal igazolta.
https://nlc.hu/gyerekrajzpalyazat/20200512/boldogsagora-karanten-klip-kowalskymeg-a-vega/
portfolio.hu - 2020.05.12.
Politikailag mélyen megosztott EU-n ütött nagyot a német döntés
Amit viszont helyesebb tágabb összefüggésben nézni" - vezeti fel hosszabb vélemény
cikkét Fóris György EU-elemző, az ELTE "EU-válságok" kurzusvezetője, majd tágabb
kontextusba helyezi az említett döntést. Az alábbiakban teljes terjedelmében közölt írás a
szerző blogján és így a Portfolio bloggyűjtő oldalán is megjelent.
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200512/politikailag-melyen-megosztott-eun-utott-nagyot-a-nemet-dontes-431388
vasarnap.hu - 2020.05.12.
385 éves Pázmány Péter öröksége
Pázmány Péter 385 évvel ezelőtt, 1635. május 12-én írta alá a jezsuita egyetem alapító
okiratát. A jezsuiták rendjéhez tartozó legendás érsek élete fő művének tekintette az
intézmény létrehozását. Nem tévedett: öröksége évszázadok óta, töretlenül jelen van a
magyar tudomány és kultúra életében.
https://vasarnap.hu/2020/05/12/pazmany-peter-nagyszombat-elso-magyar-egyetemelte-ppke/
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.05.12.
Milyen hatással vannak az életünkre a születéskori traumák?
Megszólaló: Varga Katalin professzor, ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék, Ördögh
Csilla oktató, ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-12_09-1500&enddate=2020-05-12_11-10-00&ch=mr1

sztv.hu - 2020.05.11.
Akadémiai elismerésben részesült Szakmányné Hably Lilla
Az ELTE szombathelyi Földrajz Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára nemzetközileg
is jelentős tudományos eredményeivel, iskolateremtő tevékenységével, valamint
tudományos közéleti munkájával érdemelte ki a rangos díjat.
http://www.sztv.hu/hirek/akademiai-elismeresben-reszesult-szakmanyne-hably-lilla20200511
sztv.hu - 2020.05.11.
Európa-nap
Szép Viktor - egyetemi tanársegéd, ELTE “Olyan munkaerő piacot szeretnének létrehozni,
amely alapvetően a készségekre helyezi a hangsúlyt. Ezt úgy értem, hogy azokat szeretnék
beengedni, akikre a britek úgy gondolják, hogy szükségük van. És azokat a
munkavállalókat, akiknek nincs elég tapasztalatuk vagy nincs olyan diplomájuk, ami
megfelel a brit munkaerőpiaci elvárásoknak, azok nem kaphatnak munkavállalási
engedélyt.”
http://www.sztv.hu/hirek/europa-nap-20200511
Népszava - 2020.05.14. (16. oldal)
Könnyelmű fiatalok
ELTE-KUTATÁS Kik fogadják el jobban a maszkviselést vagy az egymás közti távolság
betartását? Mennyire érezzük veszélyesnek a vírust magunkra és szeretteinkre nézve? (…)
Ezért a lakosság a maga elképzelései szerint alkalmazta a szabályokat. A távolságtartásra
vonatkozó felhívás azonban világosan átment, a többség elfogadta. De a vizsgálatunk
éppen arról szólt, hogy nem mindenki” – mondta lapunknak Urbán Róbert
egészségpszichológus, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének
vezetője.
168 óra - 2020.05.14. (1,4,28,29. oldal)
Fel kell dolgozni a traumát
A Berkeley Egyetem kutatói elsősorban arra kíváncsiak: hogyan tudnak az emberek lelkileg
alkalmazkodni a koronavírus-járványhoz és a válság okozta megváltozott életformához. A
vizsgálatot Magyarországon Dr. Fülöp Márta, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézet tudományos munkatársa, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi
tanára vezeti.

Fejér Megyei Hírlap - 2020.05.14. (16. oldal)
Itt dobban a honban oly boldogan a szív
Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja tavaly tavasszal kezdte az internetes
felmérést és vizsgálatot. A Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány
támogatásával elkészült kutatás során kiderült, az ország mely régiói boldogok és melyek
kevésbé.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

nlc.hu - 2020.05.14. 07:07:35
Ezekben a városokban élnek a legboldogabb a magyarok, Budapest még
mindig az átlag alatt van
https://nlc.hu/otthon/20200514/ezekben-a-varosokban-elnek-a-legboldogabb-amagyarok-budapest-meg-mindig-az-atlag-alatt-van/
eszakhirnok.com - 2020.05.13.
Magyarország Boldogságtérképe 2019-2020
https://www.eszakhirnok.com/miskolc/96280-2020-05-13-15-23-57.html
fejervar.hu - 2020.05.13.
Székesfehérvár a legboldogabb magyar város a Boldogságtérkép alapján
https://fejervar.hu/helyi-hirek/2020/05/szekesfehervar-a-legboldogabb-magyarvaros-a-boldogsagterkep-alapjan
szekesfehervar.hu - 2020.05.13.
A kutatások szerint Székesfehérvár a legboldogabb megyeszékhely
https://www.szekesfehervar.hu/a-kutatasok-szerint-szekesfehervar-alegboldogabb-megyeszekhely
hellovidek.hu - 2020.05.13.
Kiderült: ezekben a városokban élnek a legboldogabb emberek
Magyarországon
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/05/13/kiderult-ezekben-a-varosokbanelnek-a-legboldogabb-emberek-magyarorszagon
szabadmagyarszo.com - 2020.05.13.
A legboldogabb magyarországi város Székesfehérvár, a második Szeged
https://szabadmagyarszo.com/2020/05/13/a-legboldogabb-magyarorszagivaros-szekesfehervar-a-masodik-szeged/
szeged.hu - 2020.05.13.
Szeged a második legboldogabb magyarországi város!
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https://szeged.hu/hirek/34725/szeged-a-masodik-legboldogabb-magyarorszagivaros
penzcentrum.hu - 2020.05.13.
Ezeken a településeken élnek a legboldogabb emberek Magyarországon
https://www.penzcentrum.hu/otthon/ezeken-a-telepuleseken-elnek-alegboldogabb-emberek-magyarorszagon.1095286.html
ezalenyeg.hu - 2020.05.13.
Kiderült, melyek a legboldogabb városok - Szeged az élvonalban
https://ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/kiderult-melyek-a-legboldogabb-varosokszeged-az-elvonalban-4675
vaol.hu - 2020.05.14.
Mutatjuk, mennyire boldogok a vasi emberek
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mutatjuk-mennyire-boldogok-a-vasiemberek-3976521/
feol.hu - 2020.05.14.
Székesfehérvár lett a legboldogabb megyeszékhely
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szekesfehervar-lett-a-legboldogabbmegyeszekhely-4001862/
borsonline.hu - 2020.05.14.
Kiderült: ezekben a városokban élnek a legboldogabb magyarok
http://www.borsonline.hu/aktualis/kiderult-ezekben-a-varosokban-elnek-alegboldogabb-magyarok/200071
zaol.hu - 2020.05.14.
Átlagosan vagyunk boldogok Zalában
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/atlagosan-vagyunk-boldogokzalaban-4200660/
Bors - 2020.05.14. (20, 21. oldal)
Most Fehérváron a legjobb élni az országban
ezalenyeg.hu - 2020.05.14.
Kaposvár a legboldogtalanabb megyeszékhely
https://ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/kaposvar-a-legboldogtalanabbmegyeszekhely-4716

azuzlet.hu - 2020.05.13.
ELTE: alvó kutyák agyi aktivitása is romló tanulási képességeket jelezhet
Az alvó agy aktivitása és a kognitív leépülés között találtak összefüggést az ELTE Etológia
Tanszékének kutatói. A vizsgálat megállapította, hogy a kutyák esetén is rosszabb tanulási

képességekkel jár az EEG-vel mérhető "alvási orsók" megnövekedett frekvenciája, amit
korábban embereknél a demencia megjelenésével hoztak kapcsolatba.
https://azuzlet.hu/elte-alvo-kutyak-agy-aktivitasa-is-romlo-tanulasi-kepessegeketjelezhetnek/
elteonline.hu - 2020.05.13.
A beteljesült álom – Interjú Kubinyi Enikővel, az ELTE etológusával
Ha fel lehetne állítani sikerességi sorrendet az ELTE tanszékei közt, akkor az Etológia
Tanszék biztosan az elsők közt szerepelne. Megszámlálhatatlanul sok sajtómegjelenést
tudhatnak maguk mögött, a hazai és külföldi lapok rendszerint a legújabb eredményeikről
számolnak be. Legutóbb a kutyák öregedéséért felelős géneket azonosítottak.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/13/a-beteljesult-alom-interju-kubinyi-enikovelaz-elte-etologusaval/
kronikaonline.ro - 2020.05.13.
Mítoszmentes kalandozás az ismeretlen Trianon korában
A trianoni diktátum témája a magyar identitás egyik alapkérdését feszegeti – véli Ablonczy
Balázs, az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetője. A karaván pedig azóta is
haladt: számos kötet jelent meg a csoport tagjai által végzett kutatások eredményeit
bemutatandó. (…) Ablonczy Balázs (1974) történész, az ELTE BTK oktatója és az MTA BTK
Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
https://kronikaonline.ro/kultura/mitoszmentes-kalandozas-az-ismeretlen-trianonkoraban
vaol.hu - 2020.05.13.
A Szombathelyi Gépészek virtuális térben is nyertek
A Szombathelyi Gépész nyerte az idén online megrendezett országos Techtogether
versenyt. A második a győri Arrabona Racing Team, a harmadik a BME Motorsport csapata
lett. Változatos feladatokat kellett megoldani.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szombathelyi-gepeszek-virtualis-terben-isnyertek-3973156/
RTL Klub - Fókusz - 2020.05.13.
Mennyien fertőződhettek meg eddig Magyarországon koronavírussal?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-05-13-c_12624615

sztv.hu - 2020.05.12.
Online civil reggeli
Második alkalommal tartott online sajtóreggelit a Vas Megyei Civil Információs Centrum,
hogy bemutassa az érdeklődőknek a májusi civil szervezésű programokat. (...) Molnár
Péter - művészeti vezető, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes: „Akkor érné el a célját a
dolog, ha reprezentatív lenne olyan szempontból, hogy minél több határon túli terület
képviseltetné magát az anyaország mellett. És minél többen vagyunk, az annál inkább
összefogás. Egyelőre félszáz közösségről tudunk, akik készülnek."
http://www.sztv.hu/hirek/online-civil-reggeli-20200512
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.05.15. (13. oldal)
Rák a porban
Az ólommérgezés jellegzetes tünete – ezt egy ELTE-tanulmány összegezte – az izomerő
csökkenése, a gyors fáradás, a fejfájás, a gyengeség, a fémes szájíz, a rossz étvágy, a
mozgáskoordinációs problémák és a személyiségváltozás.
elteonline.hu - 2020.05.14.
Sikerrel zajlott le az ELTE PPK Sporttudományi Intézete által szervezett online TDK
2020. május 8-án zajlott le a szombathelyi ELTE PPK Sporttudományi Intézete által
szervezett tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). A járványhelyzet miatt online
megtartott TDK-án számos oktató és sportszakos hallgató vett részt.
http://elteonline.hu/savaria/2020/05/14/sikerrel-zajlott-le-az-elte-ppk-sporttudomanyiintezete-altal-szervezett-online-tdk/
elteonline.hu - 2020.05.14.
Shakespeare-nek tetszene a YouTube – Interjú Keresztes Balázzsal
Keresztes Balázs, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének volt óraadó
tanára online Shakespeare-olvasókört indított a karantén alatt, melynek keretében az
érdeklődők öt héten keresztül heti két Shakespeare-drámáról nézhetnek meg videókat a
Négy Fal Között című YouTube-csatornán.
http://elteonline.hu/kultura/2020/05/14/shakespeare-nek-tetszene-a-youtube-interjukeresztes-balazzsal/
frisss.hu - 2020.05.14.
Stratégiai egyeztetés a Nyugat-Magyarországi Gazdasági Övezetről
Az előzetes híresztelésekkel ellentétben Szombathely Megyei Jogú Város vezetése,
valamint a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE szombathelyi képzési központjainak

vezetői is részt vettek a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására az új
gazdasági övezet stratégiáját és prioritásait meghatározó egyeztetésen a koordinációs
munkát ellátó győri Széchenyi Egyetem kancellárja és a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének szervezésében.
http://www.frisss.hu/aktualis/strategiai-egyeztetes-a-nyugat-magyarorszagi-gazdasagiovezetrol
nlc.hu - 2020.05.14.
Korona babák – újszülött szülők a világjárványban
Léteznek a megküzdést segítő stratégiák? A szülői értekezlet második adásában ilyen és
ehhez hasonló kérdésekre keresünk választ szakértő vendégünk Andrek Andrea
pszichológus, az ELTE PPK perinatális szaktanácsadó képzés egyik kidolgozója és oktatója
részvételével.
https://nlc.hu/szuloi-ertekezlet/20200514/korona-babak-ujszulott-szulok-avilagjarvanyban/
tervlap.hu - 2020.05.14.
Valójában ezt jelenti az új Trianon-emlékmű?
Ez a tájépítészeti beavatkozás sokkal közelebb áll a kortárs köztéri emlékjelek
szellemiségéhez (cipők a Duna-parton, golyók a Földművelésügyi Minisztérium falában, a
Reform500 idézetes kövei a Kálvin téren, vagy az ELTE világháborús bronzcsíkja a
téglafalban), mintsem a huszadik századi, hagyományos emlékművekhez.
https://tervlap.hu/cikk-nezet/valojaban-ezt-jelenti-az-uj-trianon-emlekmu
vaol.hu - 2020.05.14.
Hogyan alakulnak a vizsgák a szombathelyi egyetemen?
Milyen lesz az idei vizsgaidőszak az egyetemeken? A PTE Egészségtudományi Kar
Szombathelyi Képzési Központjának és az ELTE Savaria Egyetemi Központ vizsgázási
lehetőségeiről érdeklődtünk.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hogyan-alakulnak-a-vizsgak-a-szombathelyiegyetemen-3974052/

