2020/31. hét (július 27. - augusztus 2.)

Magyar Hírlap - 2020.07.24. (5. oldal)
A legnépszerűbb hazai egyetem továbbra is az ELTE
Kilencvenegyezer jelentkezőből hatvannyolcezret vettek fel az általuk megjelölt képzésre,
közülük több mint ötvenötezren államilag finanszírozott formában tanulhatnak. (…) Ennek
megfelelően a felvett elsőéves hallgatók számát nézve az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) az első, amelyet a Debreceni Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem követ. Jelentősen előrelépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a
negyedik a rangsorban.
További megjelenés:
-

Színes Ász - 2020.07.25. (4. oldal)
Az ELTE-re vágynak a diákok
Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.07.24.
Az ELTE-re jutott be a legtöbb felvételiző
Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.07.25.
Nagyobb arányban vett fel hallgatókat az ELTE, mint valaha

Világgazdaság - 2020.07.27. (3. oldal)
Már örülhet 68 ezer diák
A múlt héten kihirdetett ponthatárok alapján a felsőoktatási felvételi eljárásban az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) a legnépszerűbb, amelyet a Debreceni Egyetem és a
Szegedi Tudományegyetem követ.
További megjelenés:
-

-

nepszava.hu - 2020.07.24.
Kihirdették az egyetemi ponthatárokat
https://nepszava.hu:443/3085984_kihirdettek-az-egyetemi-ponthatarokat
atv – Kora esti híradó, Esti híradó 2020.07.24.

-

-

-

-

-

-

Több mint 91 ezer jelentkezőből 68 112 diákot vettek fel valamelyik egyetemre
vagy főiskolára
http://www.atv.hu/videok/video-20200724-atv-hirado-2020-07-24-18
InfoRádió Aréna - 2020.07.24.
Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat
https://infostart.hu/arena/2020/07/24/vano-renata-az-oktatasi-hivatalfelsooktatasi-elnokhelyettese
Kossuth Rádió Krónika 12:00 - 2020.07.24.
Csütörtök este kiderültek a felsőoktatási ponthatárok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-24_12-0100&enddate=2020-07-24_13-00-00&ch=mr1
m1 Híradó 12:00 - 2020.07.24.
Csütörtök este kiderültek a felsőoktatási ponthatárok
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-8/
tv2 Tények - 2020.07.24.
Csütörtök este kiderültek a felsőoktatási ponthatárok
https://tenyek.hu/tenyek/338502_tenyek-teljes-adas-2020.-julius-.html
Új Néplap - 2020.07.25. (3. oldal)
Megvannak az idei felvételi ponthatárok
Lokál - 2020.07.27. (6. oldal)
HURRÁ, felvettek!
hirlevel.egov.hu - 2020.07.27.
Csökkent a bejutási küszöb az informatikai szakokra
https://hirlevel.egov.hu/2020/07/27/csokkent-a-bejutasi-kuszob-az-informatikaiszakokra/
Népszava - 2020.07.25. (1, 4. oldal)
Húszéves mélypont felsőoktatásban
Békés Megyei Hírlap - 2020.07.25. (1, 2. oldal)
Eldőlt, hogy ősztől ki hol folytatja a tanulmányait
Észak-Magyarország - 2020.07.25. (2. oldal)
Felsőoktatási toplista
Fejér Megyei Hírlap - 2020.07.25. (1, 2, 4. oldal)
Felsőoktatási toplista
Hajdú-Bihari Napló - 2020.07.25. (2. oldal)
Felsőoktatási toplista
Kelet-Magyarország - 2020.07.25. (2. oldal)
Felsőoktatási toplista

-

-

Napló - 2020.07.25. (1, 2. oldal)
Idén ősszel több mint 68 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait a
felsőoktatásban
Új Néplap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Békés Megyei Hírlap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Heves Megyei Hírlap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Zalai Hírlap - 2020.07.25. (2. oldal)
Felvételizők toplistája
Petőfi Népe - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Dunántúli Napló - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Kisalföld - 2020.07.25. (2. oldal)
Felvételizők toplistája
24 óra - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Somogyi Hírlap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Délmagyarország - 2020.07.25. (2. oldal)
Felvételizők toplistája
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.07.25. (9. oldal)
Felvételizők toplistája
Vas Népe - 2020.07.25. (1, 2, 4. oldal)
A megvalósuló álmok
Katolikus Rádió Hírtükör 6:30 - 2020.07.25.
Nyilvánosságra hozták csütörtökön a felsőoktatási felvételi ponthatárokat
Rádió1 Hírek 7:00 - 2020.07.25.
Kihirdették az idei felvételi ponthatárokat
bajainapilap.hu - 2020.07.25.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették

-

-

-

-

-

-

http://www.bajainapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
behir.hu - 2020.07.25.
Sokkal többen örültek idén a felvételi ponthatároknak, mint tavaly
https://behir.hu/sokkal-tobben-orultek-iden-a-felveteli-ponthataroknak-minttavaly
bekescsabainapilap.hu - 2020.07.25.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
bonyhadinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
budaorsiinfo.hu - 2020.07.24.
Felvételi – Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/07/24/felveteli-nyilvanossagra-hoztakidei-felsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek/
budapestinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
debreceninapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/

-

-

-

-

-

-

-

dunaujvaros.com - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://dunaujvaros.com/hirek/202007/felveteli_nyilvanossagra_hoztak_idei_felso
oktatasi_ponthatarokat_a_jelentkezok
egrinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
estiujsag.hu - 2020.07.24.
Van olyan egyetem ahova a 450 pont is kevés volt
https://estiujsag.hu/gyerekvilag/van-olyan-egyetem-ahova-a-450-pont-is-kevesvolt
gyorinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
hirtv.hu - 2020.07.24.
Bódis: A jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre
https://hirtv.hu/kultura/bodis-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettekvalamilyen-kepzesre-2505669
hir6.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
http://hir6.hu/cikk/156657/nyilvanossagra_hoztak_az_idei_felsooktatasi_ponthatar
okat
infodebrecen.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:nyilvanossagra-hoztak-ideifelsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-2020-07-24091800

-

-

-

-

-

-

-

infoesztergom.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:nyilvanossagra-hoztak-ideifelsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-2020-07-24091800
infonyiregyhaza.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:nyilvanossagra-hoztak-ideifelsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-2020-07-24091800
infotatabanya.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:nyilvanossagra-hoztak-ideifelsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-2020-07-24091800
iranytv.hu - 2020.07.24.
Közzétették a ponthatárokat: felvették a jelentkezők háromnegyedét
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/kozzetettek-ponthatarokat-felvettekjelentkezok-haromnegyedet-25009
kamaraonline.hu - 2020.07.24.
A jelentkezők háromnegyedét felvették a felsőoktatásba
https://kamaraonline.hu/a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-afelsooktatasba/
kaposvarinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
karpatinfo.net - 2020.07.24.
Közzétették a felvételi ponthatárokat
https://www.karpatinfo.net/kulfold/2020/07/24/kozzetettek-felveteliponthatarokat

-

-

-

-

-

-

-

kecskemetinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
lokal.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://www.lokal.hu/2020-07-nyilvanossagra-hoztak-idei-felsooktatasiponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek/
miskolcinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
mohacsinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
noklapja.hu - 2020.07.24.
Tízezerrel kevesebben kezdhetik el a felsőoktatási tanulmányaikat mint tavaly
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/07/24/felveteli-ponthatarok-potfelveteli/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették

-

-

-

-

-

-

-

http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
origo.hu - 2020.07.24.
Megvannak a ponthatárok, komoly pénzhez juthatnak a felvett hallgatók az új
tanévben
https://www.origo.hu/gazdasag/20200724-felsooktatas-202021es-tanevosztondij-novekedes-alberlet-areses.html
pecsinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
penzcentrum.hu - 2020.07.24.
Kijöttek a számok: 23 ezer diákot nem vettek fel sehova
https://www.penzcentrum.hu/karrier/kijottek-a-szamok-23-ezer-diakot-nemvettek-fel-sehova.1099764.html
siklosihirek.hu - 2020.07.24.
Ponthatárok – a felvételizők háromnegyedét felvették
http://siklosihirek.hu/ponthatarok-a-felvetelizok-haromnegyedet-felvettek/
siofokinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
soproninapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették

-

-

-

-

-

-

-

http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
veszpreminapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
zalaegerszeginapilap.hu -2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
atv Reggeli Híradó, Déli Híradó - 2020.07.24.
Van olyan egyetemi képzés, amelyre csak 490 ponttal lehetett bejutni
http://www.atv.hu/videok/video-20200724-deli-hirado-2020-07-24
hírTV Híradó 7:00, 19:00 - 2020.07.24.
A jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre, jelentette be Bódis
József
InfoRádió Reggeli hírek 7:00 - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
Jazzy Rádió Reggeli Híradó - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
Katolikus Rádió Hírtükör 18:30 - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták tegnap az esti órákban az idei felsőoktatási felvételi
ponthatárokat
KlubRádió A lényeg - krónika délben - 2020.07.24.
Kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
Kossuth Rádió Krónika 22:00 -2020.07.24.
Az idén felsőoktatásba jelentkezők háromnegyede nyert felvételt
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-24_22-0000&enddate=2020-07-24_22-36-00&ch=mr1
Kossuth Rádió A nap kérdése - 2020.07.24.
Csütörtökön kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-24_18-3000&enddate=2020-07-24_19-10-00&ch=mr1
m1 Híradó 22:00 - 2020.07.24.
Tegnap este kiderültek a felsőoktatási ponthatárok
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-20/
m1 Híradó 21:00 - 2020.07.24.
Szeptembertől országszerte több mint 68 ezer elsőéves hallgató kezdi meg a
felsőfokú tanulmányai
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-19/
m1 Híradó 17:00 -2020.07.24.
91 ezren jelentkeztek idén felsőoktatási képzésekre
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-16/
m1 Híradó 7.00, 8:00 - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-2/
m1 Híradó 6:00 - 2020.07.24.
Kiderültek a felvételi ponthatárok
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas/
Petőfi Rádió - 2020.07.24.
Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat
RTL Klub Késő esti Híradó - 2020.07.24.
Rekordkevesen kezdik el szeptembertől az egyetemi tanulmányaikat
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-07-24c_12655215
Sláger FM Reggeli Hírek - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felvételi ponthatárokat
Super TV2 Tények - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
tv2 Tények délben - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
https://tenyek.hu/tenyek/338456_tenyek-delben-teljes-adas-2020.-.html
dailynewshungary.com - 2020.07.24.
University entrance scores revealed – This is how many points you need!
https://dailynewshungary.com/university-entrance-scores-elte-welcomes-10000students-in-2020/
Retro Rádió Hírek 12:00 - 2020.07.24.
A jelentkezők háromnegyedét vették fel egyetemre, főiskolára

-

-

-

-

atv Start - 2020.07.24.
Régóta nem volt ilyen kevés jelentkező főiskolára, egyetemre
http://www.atv.hu/videok/video-20200724-regota-nem-volt-ilyen-kevesjelentkezo-foiskolara-egyetemre
KarcFM Reggeli Hírek - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
Kossuth Rádió Hírek 6:30, 7:30 - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-24_06-3000&enddate=2020-07-24_06-42-00&ch=mr1
m1 Híradó 23:00 - 2020.07.24.
Az idén felsőoktatásba jelentkezők háromnegyede nyert felvételt
szon.hu - 2020.07.24.
Pontosan tudják, hogy merre tovább
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/pontosan-tudjak-hogy-merre-tovabb4067435/
Magyar Demokrata - 2020.07.29. (11. oldal)
Nyilvánosak a ponthatárok
sztv.hu - 2020.07.27.
Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat
http://www.sztv.hu/hirek/kihirdettek-a-felsooktatasi-ponthatarokat-20200727

szakszervezetek.hu - 2020.07.25.
Egyetlen egy helyen indul fizika-kémia szakos tanárképzés az országban
Mindössze egyetlen helyen indul szeptemberben az országban fizika-kémia szakos
tanárképzés, szúrta ki a Tanárblog Facebook-oldal . Ez az egy felsőoktatási intézmény az
ELTE, és itt is csak 364 pont kellett a bejutáshoz az elérhető 500-ból. Fontos megjegyezni,
hogy lehetséges, hogy csupán egyetlen jelentkező volt az említett szakra, aki ennyi ponttal
rendelkezett, így a bejutáshoz szükséges ponthatár is ennyi lett.
További megjelenés:
-

-

hvg.hu - 2020.07.24.
Csak egyetlen helyen indul fizika-kémia szakos tanárképzés
https://hvg.hu/elet/20200724_elte_fizika_kemia_szak_tanarkepzes
24.hu - 2020.07.24.
Egyetlen egy helyen indul fizika-kémia szakos tanárképzés az országban

https://24.hu/belfold/2020/07/24/fizika-kemia-szakos-tanarkepzes-ponthatarfelvi/
Napló - 2020.07.27. (1,3. oldal)
Régészek és önkéntesek kutatják a vár múltját
Két hétig kutatnak leletek után az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészhallgatói és a
hozzájuk csatlakozó önkéntesek az Essegvárban. (...) Nagy Szabolcs Balázs régész, az ELTE
Régészettudományi Intézetének egyetemi tanársegédje elmondta, hogy bár idén – a
járványhelyzet miatt – kisebb léptekben haladhatnak, de szerették volna néhány tavaly
elkezdett szelvény kutatását befejezni.
További megjelenés:
-

veol.hu - 2020.07.27.
Régészek és önkéntesek kutatják a bándi vár múltját
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/regeszek-es-onkentesek-kutatjak-abandi-var-multjat-3933203/

hirlevel.egov.hu - 2020.07.27.
Mesterséges intelligencia (MI): közös tananyagot fejleszt az ELTE és a Microsoft
Az ELTE Informatikai Karán működő Microsoft MI Tudásközpont tananyaga gyakorlati
példákkal mutatja be a gépi tanulás és adatelemzés alapjait. Az ELTE és a Microsoft közös
célja, hogy minél több hallgató megismerkedhessen a mesterséges intelligencia (MI)
alapjaival, lehetőségeivel és alkalmazási területeivel. A letölthető tananyag
gyakorlatorientáltan mutatja be a gépi tanulás, adatelemzés alapjait a Microsoft
eszközeinek és szolgáltatásainak segítségével.
https://hirlevel.egov.hu/2020/07/27/mesterseges-intelligencia-mi-kozos-tananyagotfejleszt-az-elte-es-a-microsoft/
hirlevel.egov.hu - 2020.07.27.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg „Klímaváltozás és Magyarország” címmel
Az, hogy egy környezeti probléma mennyire fontos, értékválasztáson alapuló, azaz
kizárólag racionális úton el nem dönthető kérdés – ebből indul ki Antal Miklós, az MTAELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoport vezetője a kötetben közölt írásában. Az
ismeretterjesztő kötetben olvasható még több más témájú előadás szövege is.
https://hirlevel.egov.hu/2020/07/27/ismeretterjeszto-kotet-jelent-meg-klimavaltozas-esmagyarorszag-cimmel/

További megjelenés:
-

kanizsaujsag.hu - 2020.07.30.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/ismeretterjeszto-kotet-jelent-megklimavaltozas-es-magyarorszag-cimmel

femina.hu - 2020.07.26.
A disznók okosabbak a kutyánál?
Egy semleges helyzetben a malacok szinte azonos gyakorisággal kezdeményeznek
interakciót az emberrel, mint a kutyák, problémamegoldás közben azonban máshogy
viselkednek - derül ki az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak vizsgálatából.
https://femina.hu/terasz/diszno-okos-kutya/
További megjelenés:
-

kanizsaujsag.hu - 2020.07.24.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel

hirek.sk - 2020.07.26.
A Puli vízszaglászója megnyerte a NASA fődíját
A világ legkisebb műholdját űrbe küldő magyar tervezők legutóbbi győzelme után egy
újabb magyar siker: a pár évvel ezelőtt már híressé vált Puli holdjárót készítő cég elhozta
a 30 ezer dolláros fődíjat a NASA versenyéről, ezúttal egy vízkutató műszerért, mely két
év múlva a Holdon bizonyíthatja képességeit. A cég alapító igazgatója, Pacher Tibor a
tudas.hu számára világítja meg a hazai szakembereknek dicsőséget hozó eredmény
hátterét. Pacher Tibor eredetileg fizikusként, Lukács Béla tanítványaként végezett az ELTEn, de gyerekkora óta érdekelte a csillagászat és az űrkutatás.
https://www.hirek.sk/kavezo/a-puli-vizszaglaszoja-megnyerte-a-nasa-fodijat
További megjelenés:
-

Kisalföld - 2020.07.25. (1,10. oldal)
A hét embere: dr. Pacher Tibor

infostart.hu - 2020.07.26.
A dinamikus alkalmazkodás a kulcs a felsőoktatásban
Diplomával a magyar és a nemzetközi munkaerőpiacon is jó eséllyel el lehet helyezkedni
– véli az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi docense. Fábri György szerint
a felsőfokú oktatásnak elsősorban nem az aktuális, feltételezett munkaerő-piaci
igényekhez kell alkalmazkodnia, hanem olyan tudást kell biztosítania, amellyel hosszú
távon érvényesülni lehet.
https://infostart.hu/belfold/2020/07/26/a-dinamikus-alkalmazkodas-a-kulcs-afelsooktatasban
ujkor.hu - 2020.07.26.
„Drága Rudolf!” – A trónörökös is csak ember (szeretett volna lenni)
Az e tekintetben is kuriózumnak számító kötetről Papházi János muzeológus beszélgetett
a Szépmíves Kiadó vezetőjével, Kovács Attila Zoltánnal, valamint Vér Eszter Virággal
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar), aki a sajtó alá rendezés, a
bevezető írása és a jegyzetapparátus (több mint 900 tétel) elkészítésében jeleskedett.
http://ujkor.hu/content/draga-rudolf-tronorokos-csak-ember-szeretett-volna-lenni
Népszava melléklet - 2020.07.25. (V. oldal)
Radar alatt az autisták és a fogyatékosok
„Büszkék vagyunk arra is – mondja Kővári Edit –, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán egy Európában is egyedülálló autizmus szakirányon lehet tanulni
a spektrumzavarról. Ám a diagnosztika javulásával annyira megnőtt az autizmusban
érintett személyek száma, hogy új feladatok jöttek, amelyekhez képest eltörpülnek a
korábban elért eredmények.
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2020.07.25.
Radar alatt az autisták és a fogyatékosok
https://nepszava.hu/3086076_radar-alatt-az-autistak-es-a-fogyatekosok

Vas Népe - 2020.07.25. (4. oldal)
Népszerű a pszichológia
Tegnapra már a statisztikák is látszódtak: már nincs a legnépszerűbb szakok között a
korábban Szombathelyen is felkapott gépészmérnöki képzés. Ennek megfelelően alig 300
pontot kellett elérnie annak, aki a szakra jelentkezett. Az ELTE Savaria Egyetemi

Központjának képzései közül az osztatlan testnevelés–ének-zene tanári képzésé volt a
legmagasabb ponthatár.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.07.25.
Népszerű a pszichológia Szombathelyen
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nepszeru-a-pszichologiaszombathelyen-4149029/

napidoktor.hu - 2020.07.25.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
Új hatóanyagot fejlesztettek ki magyar szakemberek a stroke és más idegrendszeri
betegségek után fellépő tartós izomgörcsök kezelésére – jelentette be az ELTE Motor
Farmakológiai Kutatócsoportjának kutatásvezetője az M1 vasárnap délelőtti műsorában.
Málnási-Csizmadia András elmondta: a tartós izomgörcsök stroke vagy más
idegrendszeri, agyi, illetve gerincvelői sérülések után alakulnak ki. Magyarországon
körülbelül százezer ember szenved ilyen problémák miatt.
https://napidoktor.hu/mozgasban/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2/
További megjelenés:
-

-

-

egeszsegtukor.hu - 2020.07.28.
Új hatóanyag tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/uj-hatoanyag-tartos-izomgorcsokkezelesere.html
patikamagazin.hu - 2020.07.28.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.patikamagazin.hu/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere/
Magyar Narancs - 2020.07.30. (7. oldal)
Gyógyszer

elteonline.hu - 2020.07.24.
Hogyan működik a parasport az ELTE-n? – Interjú Páni Róberttel és Kovács
Krisztinával
Ha valaki kipróbálná a csörgőlabdát, nincs is jobb lehetősége, mint az ELTE inkluzív
testnevelés kurzusa. Az ország egyik, ha nem a legelismertebb edzője, a csörgőlabda hazai
úttörője, Páni Róbert kezei alatt sajátíthatjuk el a játék alapjait. Ahhoz, hogy egyetemi
kereteken belül történjen ez az élményszerzés, szükség van egy háttérszervezetre, akik
megteremtik ezt a lehetőséget.
http://elteonline.hu/sport/2020/07/24/hogyan-mukodik-a-parasport-az-elte-n-interjupani-roberttel-es-kovacs-krisztinaval/
hirtv.hu - 2020.07.24.
Szabó Lajos: Érdemes befektetni a tanulásba, a tudásba
Csaknem 70 ezren kezdhetik meg felsőoktatási tanulmányaikat szeptemberben. A
ponthatárok kihirdetése nem okozott nagy meglepetést, legalábbis ami a ranglistát illeti.
A nagy egyetemek nagyjából ugyanúgy szerepeltek az általános felvételi eljárásban, mint
az elmúlt években. A felvett elsőéves hallgatók számát tekintve továbbra is az ELTE a
legnépszerűbb. A képzések területén sincs változás. A legtöbben idén is közgazdásznak
és informatikusnak jelentkeztek.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/szabo-lajos-erdemes-befektetni-a-tanulasba-atudasba-2505668
infostart.hu - 2020.07.24.
Oktatási Hivatal: a széles képzési skálát nyújtó egyetemek voltak a legnépszerűbbek
A legtöbb jelentkező az ELTE-t jelölte meg az első helyen. "Idén is a képzések széles
skáláját nyújtó egyetemek voltak a legnépszerűbbek, nem véletlenül. Az ELTE tavaly is első
volt ebben a rangsorban, a Debreceni és a Szegedi Tudományegyetem követte.
https://infostart.hu/belfold/2020/07/24/oktatasi-hivatal-a-szeles-kepzesi-skalat-nyujtoegyetemek-voltak-a-legnepszerubbek
penzcentrum.hu - 2020.07.24.
Elárulta az ELTE: ilyen oktatásban indul a következő félév
Körlevélben jelentette be hallgatóinak az ELTE, hogy a következő félévtől milyen formában
állnak vissza az oktatásra. Az oktatási igazgatóság szerint távoktatásra is lesz lehetőség,
de azt külön kell kérelmeznie a hallgatóknak, és csak alapos indokkal lehet távol maradni
az órákról.

https://www.penzcentrum.hu/karrier/elarulta-az-elte-ilyen-oktatasban-indul-akovetkezo-felev.1099774.html
InfoRádió - Esti hírek - 2020.07.24.
Az idén több mint 12 ezer hallgatót vettek fel mesterképzésre
Vanó Renáta a felsőoktatási ponthatárok ismertetésére utalva arról is beszélt, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan az idén is a tudományegyetemek voltak a legnépszerűbbek.
Kiemelte, hogy különös előrelépést ért el a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem,
hiszen az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Egyetem után a negyedik helyre jött
fel.
Kossuth Rádió - Krónika 08:00 - 2020.07.24.
Mind a köznevelés, mind a felsőoktatás rendszere jól vizsgázott a koronavírusjárvány miatt bevezetett speciális érettségi és felvételi eljárásban
Nagy egyetemek nagyjából ugyanúgy szerepeltek, mint az elmúlt években. Az ELTE
mindig ezt a tízezer körüli számot hozza, most is hozta az első helyen.
Megszólaló: Bódis József, államtitkár, ITM
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-24_08-0100&enddate=2020-07-24_08-25-00&ch=mr1
További megjelenés:
-

m1 Híradó 15:00, 16:00 - 2020.07.24.
A köznevelés és a felsőoktatás is jól vizsgázott a járvány miatt bevezetett speciális
érettségi- és felvételieljárásban, mondta Bódis József
Megszólaló: Bódis József, államtitkár, ITM
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-24-i-adas-13/

RTL Klub - Fókusz - 2020.07.24.
Mit látnak a kutyák ha a televíziót nézik?
Megszólaló: Pongrácz Péter etológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem és Csibra
Barbara doktorandusz hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-06-24-c_12639679

Vas Népe - 2020.07.28. (1,4. oldal)
Több hallgató, magasabb ponthatárok
Az ELTE SEK-en megőrizte vezető szerepét a pedagógusképzésben. A PTE ETK
Szombathelyi Képzési Központjába 159-ből nappali képzésre 121 hallgatót vettek fel, 24,7
százalékkal többet, mint tavaly.
szakszervezetek.hu - 2020.07.28.
PSZ: A gyerekek ötöde nem tud résztvenni az online oktatási módban
Nem lesznek nagylétszámú előadások ősztől az ELTE Bölcsészettudományi Tanszékén ezeket online tartják majd meg. Valamint kötelező lesz a másfél méteres távolságtartás,
ami meghatározza a résztvevő hallgatók létszámát.
https://szakszervezetek.hu/hirek/23223-psz-a-gyerekek-otode-nem-tud-resztvenni-azonline-oktatasi-modban
További megjelenés:
-

atv.hu - 2020.07.27.
PSZ: A gyerekek ötöde nem tud résztvenni az online oktatási módban
http://www.atv.hu/belfold/20200727-psz-a-gyerekek-otode-nem-tud-resztvenniaz-online-oktatasi-modban

hirek.prim.hu - 2020.07.27.
Az ELTE Informatikai Kar tovább erősítette pozícióját a felsőoktatásban
Az ELTE Informatikai Kar idei felvételi eredményei a növekedésről, a felsőoktatási
rendszerben elfoglalt pozíció megerősödéséről szólnak. Az átlagpontszám a tavalyihoz
képest is emelkedett, immár 436 pont, programtervező informatikus szakon pedig az első
két hely az ELTE-é.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/07/27/az_elte_informatikai_kar_tovabb_erositette_pozicioj
at_a_felsooktatasban
További megjelenés:
-

minuszos.hu - 2020.07.27.
Az ELTE szerint megerősödött a pozíciója

hvg.hu - 2020.07.27.
Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre
Kétféle oktatásra készülnek az ELTE Bölcsészettudományi Karán a koronavírus esetleges
második hulláma miatt – tudta meg az ATV Híradója. (…) Kiss Farkas Gábor, az ELTE BTK
tanszékvezetője a csatornának azt mondta , biztosan lesz hagyományos oktatás, de
kötelező távolságtartással.
https://hvg.hu/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktata
ssal_keszul_az_ELTE_az_oszre
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

magyarnarancs.hu - 2020.07.27.
Csökkentett létszámmal és távoktatással készül az ELTE az őszi tanévre
https://magyarnarancs.hu/lokal/csokkentett-letszammal-es-tavoktatassal-keszulaz-elte-az-oszi-tanevre-131842
atv.hu - 2020.07.27.
Csökkentett létszám, távoktatás, maszk: így készül az ELTE az őszi tanévre
http://www.atv.hu/belfold/20200727-csokkentett-letszam-tavoktatas-maszk-igykeszul-az-elte-az-oszi-tanevre
estiujsag.hu - 2020.07.27.
Az EMMI hagyományos iskolakezdésre készül az ELTE vezetése óvatosabb
https://estiujsag.hu/gyerekvilag/az-emmi-hagyomanyos-iskolakezdesre-keszulaz-elte-vezetese-ovatosabb
infostart.hu - 2020.07.27.
Az ELTE-n nem bízzák a véletlenre a tanévkezdést
https://infostart.hu/belfold/2020/07/28/az-elte-n-nem-bizzak-a-veletlenre-atanevkezdest
atv Kora esti híradó - 2020.07.27.
Készülnek a koronavírus-járvány második hullámára az oktatásban
Megszólaló: Kiss Farkas Gábor, tanszékvezető, ELTE Bölcsészettudományi Kar
http://www.atv.hu/videok/video-20200728-atv-esti-hirado-2020-07-27
Népszava - 2020.07.27.
Járványszabályok az ELTE-n

nyugat.hu - 2020.07.27.
A szombathelyi egyetem magas hallgatói létszámmal várja a személyi változásokat
Időközben a befutott , hogy az ELTE-SEK megúszta a felsőoktatásba jelentkezők számának
idei radikális zuhanását, mi több, némi létszámnövekedést is elkönyvelt. A szombathelyi
tagintézmény eredményeivel külön foglalkozott az ELTE sajtóközleménye.
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_egyetem_magas_hallgatoi_letszammal
siofokinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, illetve a Miskolci, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemek
Bölcsészettudományi Karai és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont együttműködéséből
született Kamara célja egy olyan intézményi hálózat kialakítása, amely az európai
értékeknek és a kritikai hagyományainak megfelelően mozdítja elő a bölcsész- és
társadalomtudományos kutatást és oktatást Magyarországon, valamint a Kárpátmedencében.
További megjelenés:
-

-

-

budapestinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
gyorinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
bekescsabainapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/

-

-

-

-

-

-

-

kaposvarinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
soproninapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
bonyhadinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
szombathelyinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
papainapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.papainapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/

-

-

-

-

-

-

-

nagykanizsainapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
bajainapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
kecskemetinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
mohacsinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
szolnokinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
pecsinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
tatabanyainapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/

-

-

-

-

-

-

-

-

komloinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
miskolcinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
egrinapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
debreceninapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
veszpreminapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.07.27.
Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara: a pécsi BTK is az alapítók
között
http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Magyar_Bolcseszet_es_Tarsadalomtudomanyi_Kamara___a_pecsi_BTK_is_az_alapitok_kozott/232609/
origo.hu - 2020.07.27.
Magyar összefogásban keresik a tudományokban rejlő lehetőségeket

-

https://www.origo.hu/tudomany/20200727-megalakult-a-magyar-bolcseszet-estarsadalomtudomanyi-kamara.html
u-szeged.hu - 2020.07.28.
Az SZTE részvételével megalakult a Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kamara
https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-julius/szte-reszvetelevel

szon.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
Augusztus 23. és 29. között a Neumann Társaság és az ELTE Informatikai Karának
rendezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a régió legjobb
diákjai mérik össze programozási ismereteiket.
https://szon.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpia-nagykanizsan4073072/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

zaol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.zaol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-4380797/
szoljon.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.szoljon.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2558747/
sonline.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.sonline.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-3097970/
teol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.teol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2613254/
baon.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.baon.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2875391/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vaol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.vaol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-4152881/
delmagyar.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.delmagyar.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikaidiakolimpia-nagykanizsan-6671560/
beol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.beol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2923457/
veol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.veol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-3933824/
haon.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://haon.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-4226762/
feol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.feol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-4173032/
heol.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.heol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2701019/
kemma.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.kemma.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2764943/
boon.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://boon.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-4432331/
duol.hu - 2020.07.27.

-

-

-

-

Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.duol.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-3734060/
bama.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.bama.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan-2706629/
kisalfold.hu - 2020.07.27.
Indul a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.kisalfold.hu/digitalia/indul-a-kozep-europai-informatikaidiakolimpia-nagykanizsan-10090884/
Zalai Hírlap - 2020.07.28. (1, 4. oldal)
Augusztusban Kanizsán rendezik meg a Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
origo.hu - 2020.07.28.
Informatikai diákolimpiát rendeznek Nagykanizsán
https://www.origo.hu/techbazis/20200728-informatikai-diakolimpiamagyarorszag-nagykanizsa-ceoi-2020.html
zaol.hu - 2020.07.28.
Informatikai diákolimpia lesz Nagykanizsán
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/informatikai-diakolimpia-lesznagykanizsan-4381919/

vaskarika.hu - 2020.07.27.
Ismertették az ELTE SEK felvételi adatait
A legtöbb gólyát idén szeptemberben az Eötvös Loránd Tudományegyetem fogadja: az
ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményében összesen 9 918 elsőéves kezdheti
meg tanulmányait. Az Oktatási Hivatal 2020. július 23-án az esti órákban hirdette ki a
2020/21-es tanév, normál felvételi eljárásának ponthatárait. A legtöbb gólyát idén
szeptemberben az Eötvös Loránd Tudományegyetem fogadja: az ország legnépszerűbb
felsőoktatási intézményében összesen 9 918 elsőéves kezdheti meg tanulmányait.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19164/
wbasket.hu - 2020.07.27.
Nagyinterjú Czank Tímeával
A közelmúltban jelentette be az ELTE-BEAC Újbuda, hogy szerződtette Czank Tímeát. A
győri időszakról, a fővárosi visszatérésről és a célokról beszélgettünk. Hogy élted meg a
leállás óta eltelt időszakot? Igazából nagyon nehezen viseltem, hogy egyik percről a

másikra vége lett a bajnokságnak. Kezdetben itthon edzettem, próbáltam kialakítani egy
napi rendet magamnak. Később eljártam futni, valójában jó sokat futottam, kikapcsolt,
célom volt egy fél maraton teljesítése, de ez még várat magára.
https://wbasket.hu/nagyinterju-czank-timeaval/
Duna TV - Balatoni nyár - 2020.07.27.
Mitől jó és különleges egy nyári szerelem?
Megszólaló: Hevesi Krisztina egyetemi adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
https://mediaklikk.hu/video/balatoni-nyar-2020-07-27-i-adas-2
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.07.27.
Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, de mire számíthatunk a
tanévkezdésnél?
Megszólaló: Zentai László oktatási és tanulmányi rektorhelyettes, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-27_09-0000&enddate=2020-07-27_10-55-00&ch=mr1
Magyar Demokrata - 2020.07.29. (50,51. oldal)
Az örök ifjúság titkai
A genetikusok már korábban sejtették, hogy az öregedést elsődlegesen az úgynevezett
mozgó genetikai elemek okozzák, de ezt elsőként részben egy magyar kutatócsoport
bizonyította be. (…) Ezek a mozgó gének idővel feldúsulnak a genomban, és a nagy
számok törvénye alapján egyszer csak eltalálnak egy fontos funkcionális DNS-szakaszt,
így az adott sejt elpusztul, a halálhoz vezető öregkori betegségeket pedig a tömeges
sejtpusztulás okozza – magyarázza dr. Vellai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszékének
vezetője, aki az MTA támogatásával 2017-ben hozott létre egy öregedési folyamat
mechanizmusait vizsgáló kutatócsoportot.
Nők Lapja - 2020.07.29. (44,45. oldal)
Az légy, aki vagy!
Csodálatos lehetőségek, kifürkészhetetlen mélységek – jellemezte az emberi természetet
Abraham Maslow pszichológus. Miközben a szükségletek róla elnevezett piramisával
szinte mindenki találkozott már, arról kevesebben tudnak, hogy elméletével egy jobb világ
alapjait próbálta megteremteni. (…) Dr. Mérő László matematikus, pszichológus, az ELTE
Pszichológiai Intézetének professzora: – Sosem voltam lelkes Maslow-hívő.

Nők Lapja - 2020.07.29. (56,57,58. oldal)
De mi az a nuncsi?
A koreai szupererőnek titulált nuncsi nem más, mint annak a kifinomult művészete, hogy
gyorsan felmérjük és megértsük mások szükségleteit, gondolatait, valamint érzéseit. (…)
A nuncsi a koreai kultúra és társadalom szerves része, így minden nap lehet találkozni
vele. A legtöbb esetben nem eszmél rá, nem is gondol bele ebbe az ember, mert
automatikusan jön – válaszolja a kérdésünkre Kőrösi Nikolett, aki az ELTE koreanisztika
mesterképzésén tanult, jelenleg pedig Szöulban a Songgjungvan Egyetemen konfuciánus
tanulmányok szakon doktori képzést folytat; célja a koreai filozófia szélesebb körű
megismertetése Magyarországon.
168 óra - 2020.07.29. (4,18,19. oldal)
Tinédzserek a bűn szorításában
Fleck Zoltán jogszociológus a 168 Órának elmondta: egy súlyos bűncselekmény után
indult polgári jogi kártérítési perben néhány éve a bíróság azt állapította meg, hogy a
nevelés hiányosságai és a bűnelkövetés összefüggött, ezért kártérítést ítélt meg az áldozat
szüleinek. Az ELTE tanára szerint szakmailag végzetes és teljesen elhibázott
összefüggésről van szó, mivel a fiatalkorúak bűnelkövetésének sokkal több összetevője
van.
Vas Népe - 2020.07.29. (1,5. oldal)
A rektorhelyettes Zalaegerszegen folytatja
Július 31-én távozik pozíciójából dr. Németh István, az ELTE BDPK igazgatója,
rektorhelyettes. Az ELTE SEK-en tartott tájékoztatón a felvételi eredményeken kívül az
intézmény, azon belül a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ jövőjéről és saját
pályája alakulásáról is beszélt. Szombathelyen megszűnik a rektorhelyettesi pozíció, de a
SEK élére rektori biztos kerül.
medicalonline.hu - 2020.07.29.
Rehabilitációs platformot indít az ELTE
Az együttműködő partnerek a FifthIngenio és a Politecnico di Milano, magyar részről
pedig az ELTE Informatikai Kar Lőrincz András vezette Neurális Információfeldolgozási
Csoportja vesz részt a fejlesztésben. A folyamatos személyes jelenlétet igénylő terápiás
foglalkozások leállásával megnőtt a veszélye a fogyatékossággal élők állapotromlásának,
társadalmi elszigetelődésének és gondozóik túlterhelődésének.
http://medicalonline.hu/cikk/rehabilitacios_platformot_indit_az_elte

További megjelenés:
-

-

bitport.hu - 2020.07.28.
Európai rehabilitációs platformot fejlesztenek az ELTE-n
https://bitport.hu/europai-rehabilitacios-platfromot-fejlesztenek-az-elte-n
hirek.prim.hu - 2020.07.29.
Rehabilitációs platformot indít az ELTE Informatikai Kara
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/07/29/rehabilitacios_platformot_indit_az_elte_infor
matikai_kara

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.07.28. (12. oldal)
Nyelvi lenyomata lett a vírusnak
Nem voltak fogalmaink a koronavírus-járvány és a karantén kapcsán megjelenő új
jelenségek megnevezésére, így robbanásszerű volt a szóalkotások mértéke. Dr. Veszelszki
Ágnes kiskunhalasi születésű nyelvész, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és
Médiatudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense fél év alatt 400 szót vagy
kifejezést gyűjtött össze a július 13-án megjelent Karanténszótárba, mely kór- és
kordokumentumként szolgál. (...) Balázs Gézának, az ELTE professzorának támogatásával
lett a szótár gondolata puszta ötletből kézzel fogható alkotás.
baon.hu - 2020.07.28.
Analóg performansz lesz szombaton a Fotómúzeumban
A rendezvény nyitóbeszédét Tillmann Ármin, az ELTE BTK filozófia szakos hallgatója
mondja el, a falon lévő fényfestményekről, Minyó Szert Károlyról és művészetéről pedig
sok érdekes információt megtudhatunk majd a Kriskó János által vezetett tárlatvezetésbeszélgetésen is.
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/analog-performansz-lesz-szombaton-afotomuzeumban-2878301/
További megjelenés:
-

-

hiros.hu - 2020.07.28.
Analóg performansz a Fotómúzeumban
https://hiros.hu/kultura/analog-performansz-a-fotomuzeumban
Petőfi Népe - 2020.07.31. (5. oldal)
Fényfestményt alkot a művész a szemünk előtt

delmagyar.hu - 2020.07.28.
Fiatalok jelentkezését várják a makói médiatáborba
Makón rendezi meg őszi alkotótáborát a DUE (Diákújságírók Országos Egyesülete)
Médiahálózat. A diákújságírók idén 30 éves egyesületének alapítói már négy évtizede
szerveznek médiatáborokat. (...) Az egyesület elnöke Kecskés István, a Lakihegyi Rádió
munkatársa, alapító alelnöke Balázs Géza nyelvész professzor, az ELTE oktatója és Szayly
József, a Magyar Rádió korábbi alelnöke.
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/fiatalok-jelentkezeset-varjak-a-makoimediataborba-6675422/
eduline.hu - 2020.07.28.
Az ELTE csökkentett létszámmal és távoktatással készül az őszre
Az ELTE már most úgy látja, hogy kétféle oktatásra kell készülniük az őszi félévtől. A diákok
bemehetnek majd, de lesznek online órák is.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200728_elte_tavoktatas
További megjelenés:
-

-

-

-

blikk.hu - 2020.07.28.
Kétféle oktatással készül az ELTE az őszi tanévre a járvány második hulláma miatt
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-bolcseszkar-oktatas-oszi-tanevegyetem-felsooktatas/h3r4sll
alfahir.hu - 2020.07.28.
Vajon digitális oktatási formában kezdődik a tanév idén ősszel?
https://alfahir.hu/2020/07/28/szabo_zsuzsanna_pedagogusok_szakszervezete_pe
dagogusok_demokratikus_szakszervezete
hellodelsomogy.hu - 2020.07.28.
Vajon digitális oktatási formában kezdődik a tanév idén ősszel?
http://hellodelsomogy.hu/2020/07/28/vajon-digitalis-oktatasi-formabankezdodik-a-tanev-iden-osszel/
atv Reggeli híradó, Dél híradó - 2020.07.28.
Nem lesznek nagy létszámú előadások ősztől az ELTE bölcsészettudományi
tanszékén
http://www.atv.hu/videok/video-20200728-reggeli-hirado-2020-07-28

ugytudjuk.hu - 2020.07.28.
És akkor a klímaváltozás épp ránk rúgja az ajtót
Kis Anna, az ELTE TTK Meteorológiai tanszékének meteorológusa egy hónappal ezelőtt, a
Másfélfok című klímapolitikai oldalon fejtette ki a változó időjárás és ehhez kapcsolódó
védekezés formáit. Kiss Anna cikkében pontosan le is vezeti, milyen feltételek szükségesek
egy villámárvíz kialakulásához. Eszerint alapvető feltétel, hogy rövid időn belül (maximum
hat óra alatt) az átlagosnál több csapadék essen egy adott területen. Ennek hátterében
jellemzően konvektív csapadék.
https://ugytudjuk.hu/cikk/es-akkor-a-klimavaltozas-epp-rank-rugja-az-ajtot
vaol.hu - 2020.07.28.
Több hallgató és magasabb ponthatárok az ELTE-n és a PTE-n is
Az idén 74 képzés indul az ELTE Savaria Egyetemi Központban, ebből 58-at a Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) indít. A Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi
Képzési Központjában nőtt a nappali munkarendben tanulmányaikat megkezdő hallgatók
száma.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/itt-vonzo-a-pedagoguskepzes-4154237/
wbasket.hu - 2020.07.28.
Korábbi magyarországi légiósok keltek el
Az elmúlt szezonban az olasz másodosztályban a Panzano legjobbja volt szintén 14,6
pontos átlaggal. A 2018/2019-es évadban az ELTE-BEAC Újbuda játékosa volt Jovana
Mandic, aki az olasz másodosztályban bizonyíthat a következő szezonban. BEAC után a
spanyol második vonalban az ISE CB Almeriában szerepelt.
https://wbasket.hu/korabbi-magyarorszagi-legiosok-keltek-el/
Kossuth Rádió - A nap kérdése - 2020.07.28.
Lassan két hónapja tartanak a Black Lives Matter-tüntetések az Egyesült Államokban
Megszólaló: Magyarics Tamás Amerika-szakértő, ELTE BTK
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-28_18-3000&enddate=2020-07-28_19-10-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.07.28.
Múlt csütörtökön kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat
Megszólaló: Borhy László, az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-28_06-0000&enddate=2020-07-28_09-10-00&ch=mr1

További megjelenés:
-

Kossuth Rádió Krónika 12:00 - 2020.07.28.
A jelentkezők megközelítőleg háromnegyedét felvették a felsőoktatásba
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-28_12-0100&enddate=2020-07-28_13-00-00&ch=mr1

Magyar Nemzet - 2020.07.30. (5. oldal)
Ingyenes helyekkel várják a fiatalokat a pótfelvételin is
Tízezerrel kevesebben lehetnek egyetemisták ebben az évben, mint tavaly, de arányaiban
sokkal többen kaptak ingyenes helyet, és a felvételizők több intézménybe a korábbinál
magasabb átlagpontszámmal kerültek be. (…) Az intézmények rangsorában továbbra is
letaszíthatatlanul őrzi első helyét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE).
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.07.30.
Ingyenes helyekkel várják a fiatalokat a pótfelvételin is
https://magyarnemzet.hu/belfold/ingyenes-helyekkel-varjak-a-fiatalokat-apotfelvetelin-is-8444166/

Hvg - 2020.07.30. (4,47,48,48. oldal)
Egyetemi felvételi
Leginkább persze szokás szerint a kisebb és vidéki egyetemek jártak rosszabbul, a
budapestiek jobban fel tudták tölteni a helyeiket. Az ELTE és a Műegyetem alig vesztett
pár százalékot tavalyhoz képest, s a Semmelweisre is majdnem ugyanannyi diák jutott be,
mint az előző évben.
Mandiner - 2020.07.30. (52,53. oldal)
Miért tévelyeg a bőregér?
Régóta ismert jelenség a denevérek tájékozódása és zsákmányszerzése
hangvisszaverődés alapján. A természetes és a városi környezetben számos olyan
felülettel is találkozhatnak, amely megzavarhatja őket. Zsebők Sándor, az ELTE
viselkedésökológiai csoportjának munkatársa elmondja, mi a teendő, ha denevér röppen
a szobánkba.

Észak-Magyarország - 2020.07.30. (11. oldal)
Beszélnünk kell a szexről
Készült egy átfogó felmérés 2015-ben, az ELTE irányításával szexuális nevelés témában,
amelyben diákokat, szülőket és pedagógusokat kérdeztek meg, és ebből az derült ki, hogy
nagyjából mindenki elégedetlen a jelenlegi helyzettel. A diákok nagyon kevésnek tartják
tartalmilag azt, ami az iskolában ezzel kapcsolatban elhangzik, és mélyebb, tágabb
ismeretekre vágynának. A szülők pedig szeretnék tudni, hogy szexuális nevelés terén a
gyerek mit hall az iskolában, mi az, ami átadásra kerül.
hrportal.hu - 2020.07.30.
Hibrid rendszerrel indítja a tanévet az ELTE
A koronavírusjárvány-ügyi készültségre tekintettel tantermi és online kurzusok
kombinációjával indítja a tanévet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE).
https://www.hrportal.hu/hr/hibrid-rendszerrel-inditja-a-tanevet-az-elte-20200729.html
További megjelenés:
-

-

-

-

-

nuus.hu - 2020.07.30.
Tudomány Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://nuus.hu/tech/tudomany/0730/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre/
veol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.veol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-3938525/
kemma.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-2778473/
heol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.heol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre-2711390/
sonline.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-3112397/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.teol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-2621927/
feol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.feol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4179380/
vaol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4159181/
boon.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://boon.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4438901/
alon.hu - 2020.07.30.
Így indítja a 2020/21-es tanévet az ELTE
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/2020-21-es-tanev-tantermi-esonline-kurzusok-kombinaciojaval-inditja-a-tanevet-az-elte
blikk.hu - 2020.07.30.
Online oktatásra készülnek szeptembertől a magyar egyetemek
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/tanevkezdes-online-oktatasegyetem/cr739ge
hvg.hu - 2020.07.30.
Van olyan magyar egyetem, ahol a nagyobb előadásokat online tervezik
megtartani
https://hvg.hu/itthon/20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyves
zely
itbusiness.hu - 2020.07.30.
Sajátosan kezdődik az új tanév az ELTE-n
https://itbusiness.hu/technology/kozigazgatas_n/sajatosan-kezdodik-az-uj-tanevaz-elte-n
penzcentrum.hu - 2020.07.30.
Hivatalos: így folytatódik az oktatás az ELTE-n ősszel
https://www.penzcentrum.hu/otthon/hivatalos-igy-folytatodik-az-oktatas-az-elten-osszel.1100060.html

-

-

-

-

-

-

-

-

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.07.30.
Tanévkezdés: nagy a bizonytalanság az egyetemeken, van ahol hibrid oktatásra
állnának át
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tanevkezdes-nagy-a-bizonytalansag-azegyetemeken-van-ahol-hibrid-oktatasra-allnanak-at/
webradio.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://webradio.hu/hirek/belfold/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre
Kossuth Rádió Krónika 22:00 - 2020.07.30.
Online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre az ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-30_22-0000&enddate=2020-07-30_22-36-00&ch=mr1
Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.07.30.
Járványügyi intézkedésekkel készül az ELTE a tanévkezdésre
RTL Klub Esti Híradó, Késő esti Híradó - 2020.07.30.
Nagy a bizonytalanság az egyetemeken, kollégiumokban, hogy hagyományos
módon kezdődhet-e a tanév szeptemberben
Megszólaló: Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, ELTE
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-07-30c_12660241
Trend FM Hírek 20:00 - 2020.07.30.
Online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre az ELTE a járványügyi
készültség miatt
egriugyek.hu - 2020.07.30.
Koronavírus – Eddig úgy néz ki, Egerben csak a levelezősöknek lesz távoktatás az
egyetemen
http://egriugyek.hu/eger-ugye/eszterhazy-karoly-egyetem-eger-tanevkezdes
delmagyar.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-6681843/
szon.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://szon.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4078934/

-

-

-

-

-

-

-

-

bama.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.bama.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre-2716499/
beol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.beol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre-2930450/
zaol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4386698/
szoljon.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-2567402/
duol.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.duol.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre-3738626/
baon.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.baon.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkalis-keszul-az-uj-tanevre-2882081/
haon.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://haon.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyos-kurzusokkal-iskeszul-az-uj-tanevre-4233590/
kisalfold.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-10101862/

tudomanyplaza.hu - 2020.07.30.
Mesterséges intelligencia tananyag az ELTE és a Microsoft által fejlesztve
Az ELTE Informatikai Karán működő Microsoft MI Tudásközpont mesterséges intelligencia
tananyag fejlesztésébe kezdett a Microsoft Magyarország Kft. támogatásával. A két

szervezet számára fontos, hogy minél többen meg tudjanak ismerkedni a mesterséges
intelligencia területével, lehetőségeivel. Ezért is kezdtek bele a tananyag fejlesztésébe.
https://tudomanyplaza.hu/mesterseges-intelligencia-tananyag-fejlesztesebe-kezdett-azelte-es-a-microsoft/
3szek.ro - 2020.07.30.
Interetnikai konfliktusok Erdélyben, 1918–19
Az alábbiakban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült, Társadalmi és
etnikai konfliktusok a 19–20. században című modul Atrocitások, pogromok,
tömeggyilkosságok, népirtások című anyagát közöljük a Digitális Konfliktus Adatbázis
alapján.
https://www.3szek.ro/load/cikk/134679/interetnikai-konfliktusok-erdelyben1918%E2%80%9319
eduline.hu - 2020.07.29.
Hányan kerültek be a legnépszerűbb egyetemekre?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre valamivel kevesebb diák került be, mint tavaly.
Azonban új tanárszakkal bővült az egyetem képzéseinek kínálata, például az új japántanár
szakot több, mint 1700-an választották. Az összes jelentkezőből azonban jóval kevesebb,
mint a pályázók fele került csak be a top első egyetemre.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200729_legnepszerubb_egyetemek_stat
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.07.29.
Miként hatott az autizmussal élő gyerekekre a koronavírus miatt kialakult helyzet
és a távoktatás?
Megszólaló: Győri Miklós docens, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-29_09-0000&enddate=2020-07-29_10-55-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.07.29.
Valóban vannak szúnyogriasztó növények?
Megszólaló: Orlóci László, igazgató, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-29_05-0000&enddate=2020-07-29_06-10-00&ch=mr1

Bors - 2020.07.31. (5. oldal)
Megvan, mi befolyásolja az intelligenciát
Befolyásolja az intelligenciát, hogy az agy úgynevezett hippokampusz része milyen más
agyi területekkel van kapcsolatban – derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bioinformatikai Csoport matematikusainak legújabb, több mint 400 alany bevonásával
végzett vizsgálatából.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

Bihari Napló - 2020.07.31. (16. oldal)
Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, hogy mi befolyásolja az intelligenciát
medicalonline.hu - 2020.07.31.
Mi befolyásolja az intelligenciát?
http://medicalonline.hu/cikk/mi_befolyasolja_az_intelligenciat
demokrata.hu - 2020.07.30.
Bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát
https://demokrata.hu/tudomany/bizonyitekot-talaltak-arra-mi-befolyasolja-azintelligenciat-273799/
egriugyek.hu - 2020.07.30.
Az ELTE kutatói bizonyították, hogy egyes agyterületek kapcsolata befolyásolja az
intelligenciát
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/elte-kutatas-agy-hippokampusz
femina.hu - 2020.07.30.
Intelligencia és agy
https://femina.hu/terasz/intelligencia-agy/
hirklikk.hu - 2020.07.30.
Az ELTE kutatói kimutatták, hogy mitől lesz valaki intelligens, vagy nem
https://hirklikk.hu/bulvar/az-elte-kutatoi-kimutattak-hogy-mitol-lesz-valakiintelligens-vagy-nem/367409/
hirmondo.ro - 2020.07.30.
Magyar kutatók bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát
https://www.hirmondo.ro/tudomany/magyar-kutatok-bizonyitekot-talaltak-arrami-befolyasolja-az-intelligenciat/
kuruc.info - 2020.07.30.
ELTE-kutatás: a hippokampusz szomszédai befolyással bírnak az intelligenciára
https://kuruc.info/r/6/215876/
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lokal.hu - 2020.07.30.
Mi befolyásolja az emberi intelligenciát? A kérdésre az ELTE kutatói jöttek rá
https://www.lokal.hu/2020-07-mi-befolyasolja-az-emberi-intelligenciat-akerdesre-az-elte-kutatoi-jottek-ra/
makronom.mandiner.hu - 2020.07.30.
Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200730_az_elte_kutatoi_bizonyitekot_talalt
ak_arra_mi_befolyasolja_az_intelligenciat
papageno.hu - 2020.07.30.
Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát
https://papageno.hu/intermezzo/2020/07/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltakarra-mi-befolyasolja-az-intelligenciat/
webradio.hu - 2020.07.30.
Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arrami-befolyasolja-az-intelligenciat
24.hu - 2020.07.30.
Megtalálták, mi befolyásolhatja az intelligenciát
https://24.hu/tudomany/2020/07/30/elte-kutatoi-intelligencia-befolyasolasakutatas/
szimpatika.hu - 2020.07.30.
Mi befolyásolja az emberi intelligenciát?
https://szimpatika.hu/cikkek/9445/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mibefolyasolja-az-intelligenciat

24 óra - 2020.07.31. (2. oldal)
Szavazatokat gyűjt a tehetséges ﬁatal író
Édes boszorkányom, láttál angyalt holtan? Című novellájával megyénkből Fehér Enikő, a
huszonkét éves, tehetséges tatabányai író pályázott a PesText nemzetközi irodalmi
fesztiválra. (…) Fehér Enikő jelenleg az ELTE irodalom és kultúratudomány mesterszakos
hallgatója.
Budapester Zeitung - 2020.07.31. (10, 11. oldal)
Mehrere 100 Mio. Euro an Investitionen
(...) Regional betrachtet verzeichneten die Nördliche Tiefebene den kráftigsten Anstieg bei
den Heiraten (+23%) und Nordungarn bei den Geburten (+12%), wie Nordungarn auch
gleichzeitig den deutlichsten Rückgang bei den Todesfállen (-9%) verbuchen

konnte.Hochschulen ELTE und Wirtschaft die Renner Drei von vier unter insgesamt 91.500
Bewerbern wurden von den Hochschulen aufgenommen, teilte der Staatssekretár des
Innovationsministeriums, József Bódis, am vorigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz
mit und fügte hinzu, sogar vier Fünftel der Erstsemester werden ihr Studium staatlich
finanziert aufnehmen können. (...)
civilhetes.net - 2020.07.31.
A kormány a jelenlegi béremelés mértékével nem tudja megállítani az egészségügyi
dolgozók kivándorlását
Orosz Éva egészségügyi menedzser szerint a 15-20 százalékos béremelés sem elég ahhoz,
hogy megfékezzék az orvosok és ápolók elvándorlását. Magyarország egészségügye 2003
és 2018 között mindenféle mutatóban leszakadó pályára került a visegrádi országokhoz
és az EU 15 fejlett országához képest - mondta az Egészségügy öt dimenzióban című
keddi konferencián előadásában Orosz Éva professzor, az ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociálpolitikai doktori program vezetője, amit a napi.hu idézett.
https://civilhetes.net/a-kormany-a-jelenlegi-beremeles-mertekevel-nem-tudjamegallitani-az-egeszsegugyi-dolgozok-kivandorlasat
További megjelenés:
-

atv.hu - 2020.07.31.
Megállíthatatlan lesz az egészségügyi dolgozók kivándorlása?
http://www.atv.hu/belfold/20200730-megallithatatlan-lesz-az-egeszsegugyidolgozok-kivandorlasa

hvg.hu - 2020.07.31.
A sikeres védekezés ellenére ősszel egy csomó mindent másképp kéne csinálni
"Sok egyetemista kollégiumban lakik, ami a járvány terjedése szempontjából veszélyt
hordoz magában." Ezzel az egyetemek is tisztában vannak, többen vegyes tanrenddel
készülnek az őszi szemeszterre. Az ELTE már hivatalosan is bejelentette, a járványügyi
készültség miatt digitális és személyes oktatásra készülnek, utóbbin kötelező lesz a
maszkviselés és a védőtávolság tartása.
https://hvg.hu/itthon/20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_kor
haz_iskola

infoter.hu - 2020.07.31.
Az ELTE bővítette az informatikai képzések lehetőségeit
Az ELTE Informatikai Kar közleménye azt hangsúlyozza, hogy az iskola erős pozíciókat
birtokol az informatikai képzések terén is. A most zárult felvételi eljárásban összesen 911
hallgatót vett fel az Informatikai Kar, mely megközelíti az előző év kiugróan magas
felvételi létszámát. Ebből 509 fő szeptemberben a budapesti programtervező
informatikus BSc képzésen kezdheti meg tanulmányait. A programtervező informatikus
szakon az idén az országosan legmagasabb 395 ponttal lehetett bekerülni.
https://infoter.hu/cikk/az-elte-bovitette-az-informatikai-kepzesek-lehetosegeit
További megjelenés:
-

itcafe.hu - 2020.07.30.
Az ELTE bővítette az informatikai képzések lehetőségeit
https://itcafe.hu/hir/elte_informatika_2020.html

civilhetes.net - 2020.07.30.
Ismét remekeltek kémiában a magyar diákok
Négy érmet szereztek a magyar középiskolások az 59 ország 231 diákjának részvételével
megtartott, nagy nemzetközi kémiai diákolimpián. A magyar csapat válogatóját és
előkészítőjét az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete végezte. A középiskolások
számára rendezett nemzetközi tudományos diákolimpiák több mint 50 éves múltra
tekintenek vissza. A kémiai verseny 1968-ban indult útjára, alapítói között Magyarország
is ott volt.
https://civilhetes.net/ismet-remekeltek-kemiaban-a-magyar-diakok
További megjelenés:
-

keol.hu - 2020.07.31.
Nemzetközi Kémiai Diákolimpia: A refis Ficsór István és a katonás Garamvölgyi
István is bronzérmes lett
https://keol.hu/kecskemet-bacs/nemzetkozi-kemiai-diakolimpia-a-refis-ficsoristvan-es-a-katonas-garamvolgyi-istvan-is-bronzermes-lett

eduline.hu - 2020.07.30.
Így készül az ELTE a következő félévre: tantermi és online órák is lesznek
A járványhelyzetre tekintettel tantermi és online kurzusok kombinációjával indítja a
tanévet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE).
http://eduline.hu/felsooktatas/20200730_ELTE_202021
További megjelenés:
-
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-

infostart.hu - 2020.07.30.
Az ELTE felkészül arra, hogy ősszel tényleg bármi lehet
https://infostart.hu/belfold/2020/07/30/az-elte-felkeszul-arra-hogy-osszeltenyleg-barmi-lehet
kisalfold.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre-10101862/
pestihirlap.hu - 2020.07.30.
Hibrid szemeszter, kötelező teszt: ilyen lesz az őszi félév az egyetemeken
https://pestihirlap.hu/2020/07/30/hibrid-szemeszter-kotelezo-teszt-ilyen-lesz-azoszi-felev-az-egyetemeken/
penzcentrum.hu - 2020.07.30.
Bizonytalan, hogy indul a félév az egyetemeken: van, ahol lesznek online órák
https://www.penzcentrum.hu/karrier/bizonytalan-hogy-indul-a-felev-azegyetemeken-van-ahol-lesznek-online-orak.1100076.html
Jazzy Rádió Reggeli híradó, Déli híradó - 2020.07.30.
Nagy a bizonytalanság az egyetemeken az évkezdéssel kapcsolatban
KarcFM Esti Hírek - 2020.07.30.
Online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre az ELTE
Kossuth Rádió Hírek 6:30 - 2020.07.30.
Online és hagyományos kurzusokkal is készül a tanévre az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-30_06-3000&enddate=2020-07-30_06-42-00&ch=mr1
Sláger FM Déli Hírek - 2020.07.30.
Online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre az ELTE
iq.blogstar.hu - 2020.07.30.
Hibrid oktatással vészelné át az ELTE a Covid-19 hullámait

-

-

https://iq.blogstar.hu/2020/07/30/hibrid-oktatassal-veszelne-at-az-elte-a-covid19-hullamait/98411/
blikk.hu - 2020.07.30.
Kiderült: így készülnek az egyetemek a szeptemberi nyitásra, ez vár a hallgatókra
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/igy-keszulnek-az-egyetemek-az-oszifelevre/nbwqqvg
budaorsiinfo.hu - 2020.07.30.
Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/07/30/az-elte-online-es-hagyomanyoskurzusokkal-is-keszul-az-uj-tanevre/

ugytudjuk.hu - 2020.07.30.
Lenkai Nóra lehet az ELTE-SEK rektori biztosa
Ahogy arról a héten beszámoltunk, leköszönt az ELTE-SEK rektorhelyettesi posztjáról
Németh István. A távozó vezető július 31-ig van hivatalba utána rektori biztos fogja
vezetni a szombathelyi felsőoktatást.
https://ugytudjuk.hu/cikk/lenkai-nora-lehet-az-elte-sek-rektori-biztosa
ujmuveszet.hu - 2020.07.30.
Lakner László festményei minőségi magyar kortárs kollekció része lehetnek
Az MNB-Ingatlan Kft. számára vásárlásra felterjesztett műtárgyak listáját Dr. Fabényi Júlia
a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója; Dr. Keserü Katalin
művészettörténész, a Műcsarnok egykori igazgatója, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének professor emeritusa és Dr. Spengler Katalin műgyűjtő, szakújságíró,
szerkesztő, a párizsi Centre Pompidou – Musée National d’Art Moderne IC Central Europe
Bizottságának alapító tagja, a MOME Konzisztóriumának elnöke állítja össze.
http://www.ujmuveszet.hu/2020/07/lakner-laszlo-festmenyei-minosegi-magyar-kortarskollekcio-resze-lehetnek/
InfoRádió - Aréna - 2020.07.30.
Van-e valójában klímaváltozás?
Megszólaló: Bartholy Judit egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék
https://infostart.hu/arena/2020/07/30/bartholy-judit-egyetemi-tanar-eltemeteorologiai-tanszek

