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Videók 

Arcok a kutatások mögött 

Hírek 

Közlemény a kialakult árvízhelyzettel kapcsolatban 

Mezey Barna és Kalina Gergely közös levélben hívja fel 
a figyelmet az árvíz elleni védekezés fontosságára. Az 
Egyetem vezetése úgy döntött, hogy a mentésben 
résztvevı hallgatók számára biztosítja a vizsgahalasztás 
lehetıségét. Részletek » 

Huszonöt új professor emeritus 

Rendezvények 

Eötvös Természettudományos Tábor 

Az ELTE Eötvös József Collegium és a TTK második 
alkalommal szervez tábort, amelyre a 
természettudományok iránt érdeklıdı középiskolás 
diákokat elıadásokkal, laborgyakorlatokkal és 
barlangtúrával várják. Jelentkezési határidı: 2013. 
június 16. Részletek » 

A fogyatékosságtudomány (gondolat)térképe 

2013. június 11-én az MTA TK Szociológiai 
Intézetében, amelyen elıadást tartanak az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kutatói, Könczei György 
egyetemi tanár és Hernádi Ilona doktorandusz. Az 
elıadásokat követı beszélgetés moderátora Laki Ildikó 
lesz. Részletek » 

Állomás az úton 

A Magyar–Indiai Baráti Társaság meghívására Lázár 
Ádám a híres hindu zarándoklatról, a Kumbh Méláról 
tart vetített képes elıadást 2013. június 12-én, a 
BTK-n. Az újságíró prezentációjából az is kiderül, mit 
jelent a nyugati embereknek a szertartás. Részletek » 

Camus-diákkonferencia 

Albert Camus születésének századik évfordulóján a 
szervezık arra kíváncsiak, hogy a jelen nyelvészei, 
filozófusai és rendezıi hogy látják a francia írót és 
életmővét. A 2013. június 12–14. közötti 
konferencián közremőködik Hegedős D. Géza, a 
Vígszínház mővésze is. Részletek » 
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Élen az OTDK-n 
31. alkalommal győltek össze a legjobb egyetemisták és 
felkészítıik az Országos Tudományos Diákköri Konferencián: 
az ELTE-s hallgatók kiemelkedıen szerepeltek, bizonyítva,
hogy az Egyetemen a legmagasabb színvonalú szakmai 
munka és tehetséggondozás zajlik. Továbbiak » 

Az MRK a rektorválasztásról és a 
költségvetési támogatásról 
A Testület nem tartja elfogadhatónak a rektorválasztás 
eljárásának jelenlegi törvényi szabályozását, azt is várja, hogy 
a jogszabályi rendelkezések alapján járó tavalyi támogatások 
kifizetésével, és az ígért támogatások folyósításával a 
kormányzat biztosítsa a felsıoktatás mőködését. Továbbiak » 

Új tagokat választott az MTA 
Az Akadémikusok Győlésén rendes taggá választották az ELTE 
professzorai közül Fehér M. Istvánt (BTK), R. Várkonyi Ágnest 
(BTK) és Szathmáry Eörst (TTK); levelezı taggá pedig Borhy 
Lászlót (BTK), Frank Tibort (BTK), Pálfy Józsefet (TTK) és 
Vásáry Istvánt (BTK). Továbbiak » 

Idén is az ELTE a legnépszerűbb 
felsőoktatási intézmény 
A 2013 szeptemberében induló alap- és mesterképzésekre 
összesen 97 175-en jelentkeztek: a legtöbben, közel 
húszezren az ELTE képzéseit jelölték meg. A három 
legnépszerőbb kar között találjuk a Bölcsészettudományi Kart 
és a Pedagógiai és Pszichológiai Kart is. Továbbiak » 
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