FelvÃ©telizÅ‘knek

TehetsÃ©ggondozÃ¡s

A Pannon Egyetem MÃ©rnÃ¶ki Kara, az orszÃ¡g egyik legszÃ-nvonalasabb
mÃ©rnÃ¶kkÃ©pzÅ‘ intÃ©zmÃ©nye (HVG Diploma 2014: Ã¶sszesÃ-tett mÅ±szaki kÃ©pzÃ©si terÃ¼let, oktatÃ³k kivÃ¡lÃ³sÃ¡g 1.
FelsÅ‘oktatÃ¡si Rangsor 2011, Ã¶sszetett
mÅ±szaki kÃ©pzÃ©si rangsor 2. hely) elkÃ¶telezett a tehetsÃ©ggondozÃ¡s
mellett.Â

Ennek jegyÃ©ben tÃ¶bb Ã©ve, de 2012 mÃ¡rciusÃ¡tÃ³l mÃ¡r regisztrÃ¡lt tehetsÃ©gpontkÃ©nt az alÃ¡bbi programokkal tÃ¡moga
mÅ±szaki Ã©s termÃ©szettudomÃ¡nyok irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ kÃ¶zÃ©piskolÃ¡s diÃ¡kokat:

"HÃ-vd
meg a MÃ©rnÃ¶ki Kart az iskolÃ¡dba!"

A program keretÃ©ben a MÃ©rnÃ¶ki Kar professzorai, kutatÃ³i illetve PhD
hallgatÃ³i egy tanÃ³ra keretÃ©ben ismeretterjesztÅ‘ elÅ‘adÃ¡st tartanak
tudomÃ¡nyterÃ¼letÃ¼k Ã©rdekes Ã©s Ãºj eredmÃ©nyeirÅ‘l. Ez Ã©vben tÃ¶bb mint hÃºsz Ã©rdekes
tÃ©mÃ¡t ajÃ¡nlunkÂ figyelmÃ©be, kÃ©rjÃ¼k vÃ¡lasszon az alÃ¡bbi listÃ¡bÃ³l Ã©s hÃ-vja meg a MÃ©rnÃ¶ki Kart az iskolÃ¡jÃ¡b

TudomÃ¡nyos boszorkÃ¡nykonyha programunk keretÃ©ben a MÃ©rnÃ¶ki Kar oktatÃ³i Ã©s PhD hallgatÃ³i lÃ¡tvÃ¡nyos fizikai Ã©
kÃ©miai kÃ-sÃ©rleteket mutatnak be. KÃ©rjÃ¼k vÃ¡lasszon az elÅ‘bbi listÃ¡kbÃ³l Ã©s hÃ¡zhoz visszÃ¼k a kÃ-sÃ©rleteket!

Hlavay JÃ³zsef OrszÃ¡gos KÃ¶rnyezettudomÃ¡nyi
Ã©s MÅ±szaki DiÃ¡kkonferencia

2015. Ã¡prilis 17-18-Ã¡n mÃ¡r 12. alkalommal kerÃ¼l megrendezÃ©sre. HÃ¡rom
kategÃ³riÃ¡ban vÃ¡rjuk a diÃ¡kok jelentkezÃ©sÃ©t: sajÃ¡t kutatÃ³munka
bemutatÃ¡sa, feladatmegoldÃ³ verseny (fizika Ã©s/vagy kÃ©mia), junior
mÃ©rnÃ¶kverseny. A rÃ©sztvevÅ‘ diÃ¡koknak Ã©s felkÃ©szÃ-tÅ‘ tanÃ¡raiknak ingyenes
rÃ©szvÃ©telt Ã©s tÃ©rÃ-tÃ©smentes szÃ¡llÃ¡slehetÅ‘sÃ©get biztosÃ-tunk. A legjobb
(I-III. helyezett, kÃ¼lÃ¶ndÃ-jak) elÅ‘adÃ¡sokat, feladatmegoldÃ³ diÃ¡kokat Ã©s
kreatÃ-v csapatokat Ã©rtÃ©kes kÃ¶nyvutalvÃ¡nyokkal dÃ-jazzuk.

NyÃ¡ri egyetem
kÃ¶zÃ©piskolÃ¡soknak.

A hatnapos nyÃ¡ri tÃ¡bor cÃ©lja a kÃ¶zÃ©piskolÃ¡s
korosztÃ¡ly termÃ©szettudomÃ¡nyos Ã©s mÅ±szaki Ã©rdeklÅ‘dÃ©sÃ©nek felkeltÃ©se Ã©s
ismereteinek bÅ‘vÃ-tÃ©se. A szÃ-nes Ã©s sokrÃ©tÅ±, a diÃ¡kok aktÃ-v rÃ©szvÃ©telÃ©vel
zajlÃ³ programok kÃ¶zÃ¶tt kulturÃ¡lis Ã©s sportrendezvÃ©nyek is szerepelnek. A
gyakorlati foglalkozÃ¡sokat Ã©s bemutatÃ³kat PhD hallgatÃ³k tartjÃ¡k; a
rÃ©sztvevÅ‘k Ã©rdekes tudomÃ¡nyos ismeretterjesztÅ‘ elÅ‘adÃ¡sokat hallgathatnak
az egyetem neves professzoraitÃ³l.

"Nyitott Karral vÃ¡runk! Szerezz Junior MÃ©rnÃ¶ki DiplomÃ¡t!â€•Â
http://felviweb.uni-pannon.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 23 April, 2018, 07:19

FelvÃ©telizÅ‘knek

A mÅ±szaki Ã©s termÃ©szettudomÃ¡nyok irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ vagy egyszerÅ±en csak
kivÃ¡ncsi kÃ¶zÃ©piskolÃ¡s osztÃ¡lyoknak, illetve csoportoknak lehetÅ‘sÃ©get
bizosÃ-tunk, hogy vÃ©gigjÃ¡rjÃ¡k Ã©s nÃ©hÃ¡ny kÃ-sÃ©tletbe bekapcsolÃ³dva
megismerjÃ©k a MÃ©rnÃ¶ki Kar tudomÃ¡nyos mÅ±helyeit. A lÃ¡togatÃ¡s sorÃ¡n fÃ©ny
derÃ¼l arra is, hogy mi a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a vegyÃ©sz Ã©s a vegyÃ©szmÃ©rnÃ¶k kÃ¶zÃ¶tt;
mit csinÃ¡l egy anyagmÃ©rnÃ¶k; mivel foglalkozik a biomÃ©rnÃ¶k, a gÃ©pÃ©sz- Ã©s
mechatronikai mÃ©rnÃ¶k; mi utÃ¡n kutat a kÃ¶rnyezetkutatÃ³ Ã©s miÃ©rt van
szÃ¼ksÃ©g a kÃ¶rnyezetmÃ©rnÃ¶kÃ¶kre.Â

MÃ©rnÃ¶kpalÃ¡nta kÃ©pzÅ‘

Az Ã¡ltalÃ¡nos iskolÃ¡k 6-8. Ã©vfolyamos diÃ¡kjai rÃ©szÃ©re a tanrendhez illeszkedÅ‘ laboratÃ³riumi kÃ-sÃ©rleteket (fizika Ã©s
tartalmazÃ³ foglalkozÃ¡sokat szervezÃ¼nk, melynek sorÃ¡n sorÃ¡n a diÃ¡koknak lehetÅ‘sÃ©ge nyÃ-lik belekÃ³stolni a
kÃ-sÃ©rletezÃ©s varÃ¡zslatos vilÃ¡gÃ¡ba.

A foglalkozÃ¡sokat elÅ‘re egyeztett idÅ‘pontban, havi rendszeresÃ©ggel a Fizika Ã©s Mechatronika Ã©a a KÃ©mia IntÃ©zetekb
tartjuk).

TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³ Ã©s idÅ‘pontegyeztetÃ©s a 88-624-294-es telefonszÃ¡mon Ã©s
az
mkdekani@almos.uni-pannon.hu
cÃ-men kÃ©rhetÅ‘.Â
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