
Beszámoló 

Vegyetem 2019.08.24-28. 

 

A rendezvény augusztus 24 és 28 között került megrendezésre, célközönsége a szegedi tanulmányikat 

kezdő Kémia BSc szakos hallgatók voltak, akiknek csaknem a fele (22 fő) döntött úgy, hogy részt vesz a 

Vegyetemen. Ez szám legjobb tudomásom szerint meghaladja a kari gólyatáboron résztvevő kémiások 

számát. 

A program összeállítása során ügyeltünk rá, hogy a szakmai és szociális programok megfelelő 

egyensúlyban legyenek, valamint, hogy az elsőévesek egymás mellett megismerkedjenek az előttük 

álló képzéssel, az alapvető egyetemi szervezetekkel és nem utolsósorban magával a várossal (a 

résztvevők kb. kétharmada az ország más tájairól érkezett). A programok összefoglaló listáját alább 

olvashatják: 

• Csapatépítő foglalkozás – szociális program 

• Szakbemutató előadás – kötetlen beszélgetés a Kémia szakról és az egyetemről 

• Krimi városnézés – városismereti program 

• Törvényszéki kémiai szakértői előadás - szakmai előadás Varga Tibor előadásában 

• MKE bemutató előadás – Varga Tibor 

• Bemutató előadás az ösztöndíjakról és megszerzésükről 

• Szakmai kiselőadások – szakmai ismeretterjesztő előadások arról, hogy milyen területekkel 

találkozhatnak a későbbiek során 

• Tanszékek és egyetemi épületek bemutatása -  

• Kémiai kísérlet bemutató – látvány bemutató 

• Fűvészkert látogatás– közösségi program 

• Csillagvizsgáló – ismeretterjesztő program 

• Bográcsozás – közösségi program 

• Részletek a Száz kémiai mítosz című könyvből – Csupor Dezső szakmai ismeretterjesztő előadás 

 

A szervezők nevében mondhatom, hogy a rendezvény néhány kisebb problémától eltekintve teljesen 

zökkenőmentesen és jó hangulatban zajlott. Saját elmondásuk szerint a résztvevők is jól érezték 

magukat, illetve számos az egyetemi élte elkezdéséhez fontos információval is gazdagodtak, ezt a 

rendezvény végeztével kitöltetett kérdőívek is alátámasztják, amelyekből pár idézetet lentebb 

olvashatnak: 

„Minden a képzéssel és egyetemmel kapcsolatos előadást, beszélgetést nagyon hasznos volt.” 

„A tanszéklátogatások fontosak voltak és jól is jöttek, első héten tudtuk, mi hol van.” 

„A szakbemutatót, mert sok hasznos információt tudtam meg.” 

„Az egész program létrejötte a legfontosabb számomra. :)” 

 



 

Életkép egy csoportos foglalkozásról 

 

 

Csoportkép az oktatási szint teraszán 


