Eötvös Loránd Tudományegyetem
168.hu - 2021.09.14.
Egyes egyetemeken már elkezdtek szigorítani, jön a maszkviselés
Több egyetemen is szigorítottak a járványügyi intézkedéseken. Kötelezővé tették például a maszk
viselését a pécsi egyetem zárt termeiben és az ELTE-n is. Tanévkezdés előtt a Semmelweis
Egyetem jelentette be, hogy azok a hallgatók nem kezdhetik meg a félévet, akik nem oltatják be
magukat.
https://168.hu/itthon/egyre-tobb-egyetem-all-be-a-sorba-tovabb-szigoritottak-a-jarvanyugyiintezkedeseket-213298
Megjelent még: KarcFM – RTL Klub – HírTV
Eduline.hu - 2021.09.14.
Az ITM szerint a hallgatók több mint 80 százaléka megkapta az oltást
A minisztérium a nyár végi adatokra hivatkozik, és továbbra is arra biztatják az egyetemeket, hogy
ösztönözzék a hallgatókat és a tanárokat az oltás beadatására
(...) Bár külön statisztikákat még csak az ELTE tett közzé, az egyetem múlt heti jelentése alapján
a hallgatók 87 százaléka védett, ez az arány az oktatók és a kutatók körében 97 százalékos.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210914_egyetemi_atoltottsag
Novekedes.hu - 2021.09.14.
Új vezető az OTP Fáy András Alapítvány élén
Szeptembertől Csejtei Ildikó látja el az OTP Fáy András Alapítvány, valamint az Alapítványhoz
tartozó budapesti és nyíregyházi OK Oktatási és Innovációs Központok ügyvezetői feladatait. (...)
2015 óta vezeti saját oktatási programját (Independent Media Education Center), amely többek
között marketing, média, kommunikáció, valamint intra- és interperszonális kompetenciák
területén kínál képzéseket egyetemi hallgatók, pályakezdők és dolgozó szakemberek számára.
2016 óta az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének külsős oktatója.
https://novekedes.hu/hirek/uj-vezeto-az-otp-fay-andras-alapitvany-elen
Megjelent még: profitline.hu
Magyarepitok.hu - 2021.09.15.
Kollégium-felújítás Budapesten: közel ötszáz új férőhelyet adnak majd át
Az Épkar munkájával folytatódik az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának fejlesztése.
Elkezdődik az Eötvös Loránd Tudományegyetem nagyszabású, Márton Áron Kollégium és
Szakkollégium (MÁSZ) három épületének és annak környezetére kiterjedő komplex felújítási
programjának második üteme. Az ELTE III. kerületben található kollégiumának korszerűsítési
munkái a felújítással érintett nettó 9523 m2 alapterületen valósulnak meg. - derül ki a TED
szerdai tájékoztatójából.
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2021/09/kollegium-felujitas-budapesten-kozel-otszaz-ujferohelyet-adnak-majd-at
Megjelent még: pespilis.hu – Bors
Mti.hu - 2021.09.15.
Jubileumi programsorozattal ünneplik az ELTE Füvészkert alapításának 250.
évfordulóját
Budapest, 2021. szeptember 15., szerda (MTI) - Az ELTE Füvészkert 2021-ben ünnepli
alapításának 250. évfordulóját, a kerek évfordulót a kert történetét bemutató könyvvel,
emlékkiállítással és emlékfa ültetéssel ünneplik.

Az emlékkiállítás szerdai megnyitóján Borhy László, az ELTE rektora és Orlóci László, a
Füvészkert igazgatója emlékfát ültettek az évforduló alkalmából, valamint egy interaktív
fajkeresővel is gazdagodott a Füvészkert Herbáriuma - közölték a szervezők szerdán.
Origo.hu - 2021.09.15.
Negyed évezredes jubileumát ünnepli a Füvészkert
Világháborús bombatámadások, építkezések és költöztetések mértek csapást a gazdag
növényvilágára, mégis sikerült megőriznie kulturális és természetvédelmi örökségét az ELTE
Füvészkertnek. Mátyás király vadászkastélyának és A Pál utcai fiúk emblematikus helyszínének
alapításának kétszázötvenedik évfordulójáról könyvvel, kiállítással és emlékfa ültetéssel
emlékeznek meg.
https://www.origo.hu/kultura/20210915-negyed-evezredes-jubileumat-unnepli-afuveszkert.html
Megjelent még: hirado.hu – zetapress.hu – infovilag.hu – webradio.hu – noizz.hu – Rádió1 – Jazzy Rádió –
Kossuth Rádió – Világgazdaság
Mandiner - 2021.09.16.
Hatalomátmentés vagy megfontolt reform?
Melyik kormány idején jelentkeztek a legkevesebben egyetemre? Mit tartott pozitívumnak az
előző tíz évben Hiller István? Miért lesz jobb egyetemistának lenni a jövőben Palkovics László
szerint? Vitainterjú a felsőoktatásért is felelős egykori és mostani miniszterrel a modellváltásról, a
CEU-ügyről és arról, hogy mi is a baj a nyelvoktatással. (...) H.I.: Az ország érdeke, hogy Kínával,
a világ egészére jelentős befolyással bíró országgal jó oktatási kapcsolataink legyenek. Vannak
egyetemeink – például a Corvinus és az ELTE –, amelyek évek óta együttműködnek kínai
felsőoktatási intézményekkel, ez helyes is. De ettől még a Fudan-projekttel kritikus vagyok.
Egyrészt nem értek egyet az ismert finanszírozási tervekkel: 540 milliárd forintról van szó, ami
óriási összeg. (…)
Nyomtatott megjelenés: 1, 4, 8-17. oldal
Magro.hu - 2021.09.15.
A madarak taníthatják a vitorlázó drónokat
Az ember mindig sokat tanult az állatoktól, és a mesterséges intelligenciának is van mit tanulnia
tőlük. A robotrepülőgépek például rengeteg energiát takaríthatnának meg, ha ki tudnák használni
a felfelé haladó légáramlatokat, ami a madarak egyik fontos tudása. Az MTA-ELTE Lendület
Csoportos Viselkedés Kutatócsoport munkatársai ezzel foglalkoznak: az állatok csoportos
viselkedésének mechanizmusait kutatják a legmodernebb technológiák segítségével, majd a
megszerzett tudást igyekeznek beépíteni a még modernebb technológiákba.
https://www.magro.hu/agrarhirek/a-madarak-tanithatjak-a-vitorlazo-dronokat/
Kossuth Rádió - Napközben - 2021.09.15.
Mitől lehet élhetőbb egy város? 1.
A zuglói kisközösség napját biztos, hogy jobbá teszi. A kiskertbe vajon hogyan hat ránk általában
a városi környezet, mármint hogyan hat a szellemünkre és a lelkünkre. És mit tehetünk azért,
hogy kellemesebben érezzük magunkat benne. Erről beszélgetünk a következő percekben, és itt
van velünk a telefonvonalban Dúll Andrea környezetpszichológus, az ELTE Ember-környezet
Tranzakcióintézetének igazgatója, a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai
szekciójának alapítója
Magyarkurir.hu - 2021.09.16.
Dante Isteni színjátékánál mintha magát a kozmoszt figyelnénk – Megjelent a
Kommentár a Pokolhoz

700 évvel ezelőtt, 1321. szeptember 13-ról 14-re virradó éjszaka meghalt Dante Aligheri, a
világirodalom talán legnagyobb alkotója, az Isteni színjáték írója. Az évfordulóra időzítve
mutatták be az Egyetemi Könyvtárban a Dante Aligheri: Komédia I. Pokol Kommentár című,
monumentális kötetet, amely a Commedia első énekéhez írt kommentárokat tartalmazza. (...)A
kötetet az ELTE Eötvös Kiadó jelentette meg.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/dante-isteni-szinjatekanal-mintha-magat-kozmosztfigyelnenk-megjelent-kommentar-pokolhoz
Világgazdaság - 2021.09.17. (4. oldal)
Átrajzolja az életünket a mesterséges intelligencia
A járvány alatt nem a technológia fejlődött, hanem az adaptációban történt nagy ugrás, a
társadalom jelentős része ugyanis rákényszerült, hogy elkezdje használni az új technológiákat. Sok
vállalatnál pont ugyanez történt – hangzott el az Abbyy Magyarország rendezvényén, amelyen
Máhr Tamás, az Abbyy magyar k+f-központjának vezetője és Gulyás László, az ELTE
Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense elemezte a mesterséges intelligencia (MI) várható
irányait és hatásait.
Nyomtatott megjelenés – 4. oldal
Élet és Tudomány - 2021.09.17.
Matematikával az emberi agyban
Interjú Grolmusz Vincével
A fehérjék, az óriásvírusok, a női és férfiagy különbségei, az intelligencia és az Alzheimer-kór
kutatása külön-külön is nagy kihívás. Az ELTE TTK PIT Bioinformatikai Csoportjában azonban
ezek mellett is sok más érdekes témával foglalkoznak. A csoport vezetője Grolmusz Vince az
MTA doktora, egyetemi tanár. Vele beszélgettünk arról, hogy matematikusként hogyan és milyen
eredményeket ért el az említett területeken és milyen további vizsgálatokat terveznek.
Nyomtatott megjelenés – 1196-1198. oldal
Hetek - 2021.09.17.
A világ legdrágább egyetemei
Mennyit kell fizetni az elit egyetemeken, ahol a tandíj egy vagyon?
A héten az egyetemeken is becsengettek. Hazánkban a legtöbb egyetemi hallgató számára
ingyenes a tandíj, de vannak olyan egyetemek is, ahol az oktatásért nagy árat kell fizetni. A
közvélekedéssel ellentétben azonban nem mindig a legrangosabb egyetemek a legdrágábbak.
(...) Az önköltséges és az állami helyek ponthatárai közötti különbségek egyetemenként, sőt
szakonként eltérőek. Az idei ponthatárokat figyelembe véve például az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar jogász képzésén a fizetős és az ingyenes helyek között 102 pont, míg a
Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodásmenedzsment szakán csupán 33 pont volt a különbség,
tehát ennyivel kellett többet gyűjtenie annak, aki megpályázta az állami helyeket. (...)
Nyomtatott megjelenés – 40-43. oldal
Megjelent még: atv.hu
Szabad Föld - 2021.09.17.
Kutyákkal a demencia ellen
Segíthetnek az emberi demencia kutatásában a kutyák, mivel az emberhez hasonlóan náluk is
összefügg az elbutulás a béta-amiloid peptid agyi felhalmozódásával – ismertette friss vizsgálati
eredményeit az ELTE Etológia Tanszéke.
Nyomtatott megjelenés: 28. oldal
Eduline.hu - 2021.09.17.
Újabb egyetemen szigorítottak a szabályokon, már a Pázmányon is kötelező a maszk

Kötelezővé tette a maszkviselést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a hallgatóknak az
előadásokon és a szemináriumokon is fel kell venniük a maszkot. Nem ez az első egyetem, ahol
szigorítottak a járványügyi szabályokon: az ELTE és a pécsi egyetem épületeiben is el kell takarni
az orrot és a szájat.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210916_kotelezo_a_maszk_a_Pazmany_Peter_Katolikus_Eg
yetemen
Megjelent még: hrportal.hu – hvg.hu
Vaol.hu - 2021.09.17.
Az intézmény bezárásának elkerüléséért már kötelező a maszkhasználat az ELTE SEKen
A tanévet jelenléti oktatással kezdték az ELTE Savaria Egyetemi Központban és a PTE ETK
Szombathelyi Képzési Központjában is. De maszkot viselni kell.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-intezmeny-bezarasanak-elkeruleseert-markotelezo-a-maszkhasznalat-az-elte-sek-en-fotok-5297081/
Qubit.hu - 2021.09.16.
Egy magyar hallgató fényképét is kiemelték a legrangosabb mikrofotós versenyen
Már 47. éve rendezték meg idén a Nikon Small World versenyt, amelyen a legjobb
mikroszkopikus méretű felvételeket díjazzák. (...) Bár a top 20-ba nem válogattak be magyar
pályamunkát, a dicséretben részesítettek (honorable mentions) között ott találjuk az ELTE
Doktori Iskola biológus hallgatóját, Becz Barnabás Álmost, aki egy csillós állatka mellett elhaladó
vízibolhát (ami egy rákfajta) örökített meg.
https://qubit.hu/2021/09/16/egy-magyar-hallgato-fenykepet-is-kiemeltek-a-legrangosabbmikrofotos-versenyen
Elteonline.hu - 2021.09.17.
Újra #ittvagyunk! – A Trefort-kert Offline fesztiválon jártunk
Szeptember 7. és 10. között hosszú idő után végre ismét zenétől, nevetéstől és beszélgetésektől
volt hangos a BTK kampusza. A Trefort-kert Offline több mint 40 ingyenesen látogatható
programmal várta a hallgatókat arra buzdítva őket, hogy kikapcsolódással, ismerkedéssel és
valódi, közösségi élmények gyűjtésével kezdjék meg az őszi szemesztert. A fesztivál szervezői
népszerű fellépőkkel, fontos és elgondolkodtató kerekasztal-beszélgetésekkel, izgalmas
kitelepülésekkel készültek, amikre természetesen mi is ellátogattunk.
https://elteonline.hu/kozelet/2021/09/17/ujra-ittvagyunk-a-trefort-kert-offline-fesztivalonjartunk/
Magyarnemzet.hu - 2021.09.17. 13:26:00
Főkötő volt a szentély alatt
Újraíródik az erdélyi sztánai református templom története: az eredetileg XV. századinak hitt
épületről kiderült, hogy jóval régebbi falak találhatók a vakolat és a padló alatt. A felújítási munkát
tavaly márciusban kezdték el, a régészeti feltárás idén május közepén ért véget. Azóta a leleteket
dolgozzák fel. (...) A magyar régészcsapatot irányító Mordovin Maxim, az ELTE BTK
Régészettudományi Intézet docense szerint a feltárás során előkerült szentély arról tanúskodik,
hogy a kora Árpád-korban már állt az épület elődje.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/09/fokoto-volt-a-szentely-alatt
Elteonline.hu - 2021.09.17.
Budapest-szerte ingyenesen sportolhattak az ELTE Sport7 résztvevői
A BEAC 123. szezonját kezdte meg szeptemberben, az immáron hagyományosnak mondható
sportágválasztó nyílt hetével, az ELTE Sport7-tel. A BEAC 123. szezonját kezdte meg

szeptemberben, az immáron hagyományosnak mondható sportágválasztó nyílt hetével, a
szeptember 6-10. között zajló ELTE Sport7-tel.
https://elteonline.hu/sport/2021/09/17/budapest-szerte-ingyenesen-sportolhattak-az-eltesport7-resztvevoi/
Novekedes.hu - 2021.09.17.
A fizikus professzor modellszámítása szerint október 23. körül tetőzhet a 4. hullám
Nagyjából október 23. körül, napi 3-5 ezer új esettel tetőzhet Magyarországon a koronavírus 4.
hulláma Vattay Gábor fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár szerint, aki a külföldi esetek alapján
készítette el modellszámítását. Ez azt mutatja, hogy a következő hetekben először az oltatlanok,
majd az oltottak körében is emelkedni fog a fertőzöttek, később pedig a kórházi kezelésre
szorulók és a halálesetek száma is, ha csak nem indul kampány a 3. oltásért. Az ELTE TTK
Fizikai Intézet, Komplex rendszerek fizikája tanszék vezetője a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság webináriumán emlékeztetett: a világon először az Egyesült Államokból és Izraelből
érkeztek hírek a nyáron arról, hogy itt van a koronavírus-járvány 4. hulláma. Az USA-ban ma már
több a haláleset, mint egy éve, utoljára 2020 novemberében volt olyan rossz a helyzet, mint most.
https://novekedes.hu/medicina/a-fizikus-professzor-modellszamitasa-szerint-oktober-23-korultetozhet-a-4-hullam
Petőfi Népe - 2021.09.20.
A PTE képzőhelye lett a kalocsai múzeum
A hallgatók új helyszíneken végezhetik a gyakorlatukat
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szekszárdon működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kara megállapodást írt alá a Viski Károly Múzeummal arról, hogy a hallgatók
szakmai gyakorlatot végezhessenek a kalocsai intézmények bármelyikében. (...) Szerződéses
kapcsolatban vagyunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz tanszékével, a Szegedi
Tudományegyetem szintén néprajz és régész tanszékével, de más felsőoktatási intézmények
hallgatói is rendszeresen jönnek ide gyakorlatra, terepbejárásra, ásatásra – emlékeztetett Romsics
Imre.
Nyomtatott megjelenés – 4. oldal
Qubit.hu - 2021.09.19. 08:21:13
Tábori ebédlőből a Vármúzeumba: hol a helye a kortárs roma képzőművészetnek?
A cikk szerzője a kiállítás kurátora és az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék
oktatója.
https://qubit.hu/2021/09/19/tabori-ebedlobol-a-varmuzeumba-hol-a-helye-a-kortars-romakepzomuveszetnek
Vaol.hu - 2021.09.19.
Kutatók éjszakája az ELTE SEK-en szeptember 24-én
A Kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a
kutatói életpálya népszerűsítésére, amelynek keretében be lehet pillantani a különböző
tudományterületek titkaiba.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kutatok-ejszakaja-az-elte-sek-en-szeptember-24-en5301503/
Wmn.hu - 2021.09.19. 06:30:00
Zsebben hordott e-olvasó vs. polcon gyűjtött házi könyvtár – Az e-book előnyei és
hátrányai
Könyvet nem csak azért érdemes olvasni, mert az ember flow-t él át, miközben szorító gyomorral
izgul valakiért, aki a valóságában nem is létezik. A lelki többlet mellett a szellem is sokat profitál:

egy több száz oldalas regény olvasása közben az agyban olyan kapcsolatok alakulnak ki, amelyek
másként nem jöhetnek létre. (...) Vajon maga az élmény összefügg-e azzal, milyen eszközt
választunk az olvasásra? A nyomtatott és digitális szöveg ugyanúgy hat -e az érzékeinkre és a
gondolatainkra? Dr. Tószegi Zsuzsanna, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi
Intézetének docense úgy véli, ha kizárólag a tartalmat vesszük figyelembe, a szöveg hatása nem
függ a megjelenési formától. Hozzáteszi: a legfontosabb különbség elsősorban a szövegtípusok és
nem az eszközök szintjén keresendő.
https://wmn.hu/kult/55869-zsebben-hordott-e-olvaso-vs-polcon-gyujtott-hazi-konyvtar--az-ebook-elonyei-es-hatranyai
24.hu - 2021.09.19.
Teljesen elpusztították Magyarország közepét
A mongol hódítás hazánkban is a megfélemlítésre, a terrorra épült, a halottak száma tízezres, sőt
százezres nagyságrendű volt, a foglyokat saját népük ellen hajtották csatába. (...)Lemészárolt
emberek maradványai, felgyújtott települések, sőt az éhínség nyomán jelentkező emberevés
régészeti nyomai kerültek napvilágra. Mindezek értelmezését is tűzte ki célul az ELTE vezetésével
és számos intézmény részvételével alakult kutatócsoport.
https://24.hu/tudomany/2021/09/19/tatarjaras-pusztitas-haolttak-terror/
Forbes.hu - 2021.09.18.
A mesterséges intelligencia a távbőrgyógyászatot is felpörgetheti, jövőre már
használhatják az orvosok
Lezárult az a hároméves kutatási program, aminek a célja az volt, hogy új lendületet adjon
Magyarország gép tanulási ismereteinek és technológiáinak. A programban három év alatt
összesen 79 tudományos cikk, egy szabadalom, és egy prototípus készült el. (...) Ahhoz, hogy
elegendő képanyaggal tudják megtanítani a mesterséges intelligenciát, 5500 beteg sebeiről készített
kétszázhúszezer fotót több száz egészségügyi intézmény. Az applikáció a klinikai tesztelés
fázisában jár, úgy tervezik, jövőre lesz elérhető a szakápoló személyzet számára. Az ELTE
Matematikai Intézete a projekt keretében a gépi tanulás több területét, valamint ezek alkalmazott
matematikában való felhasználását kutatta.
https://forbes.hu/uzlet/mesterseges-intelligencia-sztaki/
M5 - M5 Híradó - 2021.09.18
Rendhagyó tárlatvezetések, épületséták és kulturális programok várják a látogatókat
országszerte a Magyar Kulturális Örökség Napjain
(...)A Kulturális Örökség Napjain két napon át az ország 218 helyszínén 135 rendezvény és 140
tematikus épület séta várja a hazai épített kincsek iránt érdeklődőket. - Budapesten az ELTE
Egyetemi Könyvtár és Levéltár restaurátor műhelyében a legértékesebb könyveket új köntösbe
öltöztették.
Nyugat.hu - 2021.09.17.
“Nagyon belefáradtam, hogy otthon ültem egyedül a szobámban”
Visszatért az élet az ELTE SEK falain belül is. Valakinek megváltás, valakinek pedig átok volt
újra belépni az egyetem épületébe. Tavaly is hasonlóan indult az év, aztán harmadik hullám és
online oktatás lett belőle. Ezért most megkérdeztük a hallgatókat, milyen a nagy visszatérés
hangulata, és azt is, hogy mire lehet számítani a mostani félévben.
https://www.nyugat.hu/cikk/ne_kerdezd_meg_nagyon_szar_volt_online_oktatas_elte_sek_vide
o

Raketa.hu - 2021.09.19.
Kérészvédő fénysorompó-rendszer Magyarországon
A kutatócsoport eredményei arra utalnak, hogy a hosszabb hullámhosszú fények kevésbé
ártalmasak az élővilág számára: mindannyian láttunk már lámpák körül rajzó rovarokat, erre
itthon a leglátványosabb példával talán a védett dunavirág tömeges rajzása szolgál évről évre.
Kriska György, az ELTE Biológia Intézet docense 2012 óta vizsgálja a kérészek életmódját és a
közvilágítás életükre gyakorolt hatását.
https://raketa.hu/kereszvedo-fenysorompo-rendszer-magyarorszagon
Kisalföld - 2021.09.21.
Nyújts feléje védő kart
A kapuvári Szent Anna-plébánián a 10 éve alakult és két jeles bencés tanárról elnevezett Nádasi
Alfonz és Jáki Teodóz Katedrán könyvbemutatót tartottak a közelmúltban mintegy félszáz
érdeklődő előtt, „Nyújts feléje védő kart” címmel. Radó Tamás plébános köszöntése után dr. Cs.
Varga István, Kapuvár díszpolgára, az ELTE BTK József Attila-díjas, irodalomtörténész tanára
Himnuszról írt könyvét dr. Lukácsi Zoltán plébános, székesegyházi kanonok, a könyv lektora
mutatta be.
Nyomtatott megjelenés: 9. oldal
Eduline.hu - 2021.09.21.
Ötezren úszták meg a tandíjfizetést, de pont az egyik legnépszerűbb egyetemen nincs
ingyen félév
Több mint ötezer alulteljesítő egyetemista tarthatja meg állami ösztöndíjas helyét egy múlt heti
kormánydöntés alapján, amely bőven ad feladatot az egyetemek, főiskolák tanulmányi
osztályainak. Mivel a kormány az őszi szemeszter kezdete után két héttel bólintott rá az idei
"átsorolás" törlésére, a hallgatók egy része már befizette a tandíjat, mások pedig - nem vállalva a
fizetős képzéssel járó terheket - be sem iratkoztak erre a félévre. Ők utólag vehetik fel a
tantárgyakat, és a tandíjat is mindenkinek visszautalják. (...)A Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája (HÖOK) korábban azt az információt kapta az innovációs
minisztériumtól, hogy mindenkinek visszafizetik a már elutalt tandíjat, de erre utal a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatója
is: ebben arra hívták fel a hallgatók figyelmét, hogy visszakapják az összeget.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210917_egyetemi_atsorolas
Metropol.hu - 2021.09.21.
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek
Az ELTE etológiai tanszéke közel 20 éve folytatja a kutyaelme kutatásait prof. dr. Csányi Vilmos
vezetésével. Előadása nem csak a kutyákkal barátkozó embereknek érdekes; válaszokat adhat
számos, az ember saját viselkedésének evolúciójával kapcsolatos kérdésre is.
https://metropol.hu/programok/kutya-4-463421/
Moderniskola.hu - 2021.09.21.
Tanár Leszek Hallgatói Műhely – hamarosan a Modern Iskolában is!
Az ELTE tanárszakosaiból alakult hallgatói tanulóközösség, a Tanár Leszek Hallgatói Műhely
megalakulása felelősségvállalást jelent egy olyan aktív tanuló- és alkotóközösség létrehozásával,
amely a tanárképzésben dolgozó szervezetek és személyek hatékony együttműködésén alapul. - áll
az egy éve alakult közösség Küldetésnyilatkozatában.
https://moderniskola.hu/2021/09/tanar-leszek-hallgatoi-muhely-hamarosan-a-moderniskolaban-is/
24.hu - 2021.09.21. 03:40:08

Megacunamitól féltek a Kanári-szigeteken
Több száz méteres lávaszökőkúttal kezdődött vulkánkitörés a Kanári-szigeteken, a lávafolyam
házakat elpusztítva tart az Atlanti-óceánba, ezreket telepítettek ki. (...)Mi okozta a riadalmat, és
miért felesleges ezen aggódnunk? Mi történt eddig és mi várható La Palmán? Dr. Harangi
Szabolcs vulkanológus professzorral, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
igazgatójával, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk.
https://24.hu/tudomany/2021/09/21/szokoar-cunami-vulkan-kanari-szigetek/
Eduline.hu - 2021.09.20.
Itt a legfrissebb rangsor: a debreceni, a Semmelweis és a szegedi egyetem is ott van a
legjobbak között
Újabb nemzetközi rangsorra kerültek magyar egyetemek – a Round University Ranking (RUR)
2021-es orvostudományi listáján a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem is szerepel. (...)A műszaki tudományokat listázó tematikus rangsorban az
Eötvös Loránd Tudományegyetem vezet (a 398. hellyel), a Szegedi Tudományegyetem az 574., a
Debreceni Egyetem az 577. lett.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210920_egyetemi_nemzetkozi_lista
Eduline.hu - 2021.09.20.
Csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni az év legnépszerűbb tudományos
programjára
Védettségi igazolvány mindenhol kell majd, de több helyszínen a maszkot is fel kell majd venniük
azoknak, akik elmennek az idei Kutatók éjszakájára. (...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,
ahol több mint kétszáz programot tartanak majd, nemcsak védettségi igazolványt, de maszkot is
kérnek a látogatóktól – igaz, ez egyébként alapszabály az őszi szemeszter eleje óta, a hallgatóknak
és az oktatóknak is kötelező maszkot viselni.
https://eduline.hu/campus_life/20210920_Kutatok_ejszakaja_csak_vedettsegi_igazolvannyal
Elteonline.hu - 2021.09.20.
Újra Erasmus+ pótpályázat az ELTE-n!
Idén is lehetőség nyílik Erasmus+ pótpályázatok benyújtására a 2021/22-es tanév tavaszi félévére.
A pályázatokat szeptember 6-tól október 1-ig lehet leadni, a mobilitások megvalósítására pedig
2022. szeptember 30-ig van lehetőség.
https://elteonline.hu/kozelet/2021/09/20/ujra-erasmus-potpalyazat-az-elte-n/
Telex.hu - 2021.09.20.
Karácsony többek között Csányi Sándorral és Hernádi Zsolttal alapított egy új szakmai
szervezetet
Megalakult a Budapest Global igazgatósága – jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely. A
Budapest Global egy „politikailag független szakmai szervezet”, aminek a köz- és magánszféra
képviselői a tagjai, és az a célja, hogy a fővárosi önkormányzat hatékonyabban tudjon
együttműködni a Budapesten működő vállalatokkal és tudásközpontokkal. Az igazgatótanács
tagja például Csányi Sándor OTP- és Hernádi Zsolt Mol-elnök-vezérigazgató, de csatlakozott
még az együttműködéshez a Budapest Airport, az ELTE, a Graphisoft, az IKEA, a Prezi és a
Vodafone is.
https://telex.hu/belfold/2021/09/20/budapest-global-alakulo-ules-karacsony-gergely-csanyisandor-hernadi-zsolt-otp-mol-elte-ikea-prezi
Megjelent még: 444.hu – forbes.hu – civilnet.hu – 168.hu – nyugatifeny.hu
Portfolio.hu - 2021.09.21. 11:03:00
Mesterséges intelligencia és automatizáció: aki lemarad, annak végleg befellegzett

Hogy változtatja meg a technológia a munkavégzést? Hol helyezkedik el Magyarország az üzleti
automatizáció és a mesterséges intelligencia területén nemzetközi viszonylatban? Mi várható öt
éves időtávon? Mennyire van felkészülve az oktatási rendszer a kihívásokra? Többek között ezek
a témák kerültek terítékre az Abbyy által szerveztt kerekasztal-beszélgetésen, ahol Máhr Tamás, a
társaság magyar K+F központjának vezetője és Gulyás László, az ELTE Mesterséges
Intelligencia Tanszékének docense osztották meg gondolataikat.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210921/mesterseges-intelligencia-es-automatizacio-akilemarad-annak-vegleg-befellegzett-501332
Vaol.hu - 2021.09.21.
A répcelakihoz fogható földrengés tavaly októberben volt – Egy hegység húzódik ma is a
talpunk alatt
– A Rába vonalától az osztrák határig terjedő területen bármikor előfordulhatnak földrengések –
mondja dr. Kovács Gábor, az ELTE BDPK Földrajzi Tanszék adjunktusa.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-repcelakihoz-foghato-foldrenges-tavalyoktoberben-volt-egy-hegyseg-huzodik-ma-is-a-talpunk-alatt-5308877/
MTI.hu - 2021.09.21.
Űrcentrumot alapított az ELTE, űrtudományi képzés is indul
Budapest, 2021. szeptember 21., kedd (MTI) - Asztrofizikai és űrtudományi centrumot alapított
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kara (TTK), amely az
asztrofizikai, csillagászati és űrtudományi kutatásokat hivatott összehangolni és koordinálni.
A felsőoktatási intézmény által kedden az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a június elsején
megalapított űrcentrum igazgatója Frei Zsolt asztrofizikus, tanácsának tagjai a Fizikai Intézet, a
Kémiai Intézet és a Földrajz- és Földtudományi Intézet delegált professzorai, létrehozásáról az
ELTE TTK kari tanácsa februárban döntött. A centrumnak köszönhetően a tudományterületek
képviselői hatékonyabban és eredményesebben tudják végezni az asztrofizikai, csillagászati és
asztrokémiai kutatásokat, valamint az űreszközök fejlesztését és az űrből végzett asztrofizikai
megfigyeléseket - olvasható az írásos összegzésben.
hvg.hu - 2021.09.21. 17:37:00
Űrcentrumot alapított az ELTE, űrtudományi képzés is indul
https://hvg.hu/tudomany/20210921_urcentrum_elte_frei_zsolt
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