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A Magyar Tudomány Ünnepe a Nyíregyházi Egyetemen
szorosan kapcsolódik az MTA idei vezérgondolatához::
"Emberközpontú tudomány" . Az intézményi konferenciánkon
2017-ban egy plenáris előadás hangzik el. Az előadás témája
harmonizál a vezérgondolattal. Az előadás egy kiemelkedően
fontos és aktuális témát elemez, „A Neumann galaxis
gyermekei” címmel. A plenáris előadást követően az egyetem
által alapított "Tudományért - Művészetért" kitüntetéseket
adjuk át az intézeti javaslatok alapján, a Tudományos Tanács
és az egyetem vezetése által kiválasztott három oktatónak. A
kitüntetettek ezt követően rövid bemutatót tartanak a kutatási
témájukból. A központi rendezvény mellett az egyes intézetek
is megemlékeznek a magyar tudomány ünnepéről,
konferenciák és tanácskozások szervezésével.

2017. november 9. (Csütörtök), 14 – 16 óra között:
Plenáris előadás:
Prof. Dr. Csépe Valéria, az MTA levelező tagja, a MAB
elnöke:
A Neumann galaxis gyermekei
A kitüntetett oktatók előadásai
Az NYE intézeteinek tervezett tudományos programjai
(tanácskozásai, konferenciái):
-

-

A rendezvény programterve
(röviden ismertetve vagy
mellékletként csatolva)

-

-

-

-

-

Alkalmazott Humántudományok Intézet
(„Elődök, minták, mesterek” – Tudomány Napi
előadások)
Gazdálkodástudományi Intézet
(-Trendek-kihívások-lehetőségek a turizmusban 2.
- Alkalmazott gazdaságtudomány a gyakorlatban 2.)
Környezettudományi Intézet
(„Így tanítom a kémiát” – Kémiatanárok találkozója)
Matematika és Informatika Intézet
(Varecza Árpád tudományos emlékülés)
Műszaki és Agrártudományi Intézet
(Új utakon az agrárszektor – kutatási eredmények,
fejlesztési források, innováció és termelékenység)
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
(„Hatékony kutatás -- korszerű oktatás” – MTÜ
konferencia)
Tanítóképző Intézet
("Kudarcok és megoldások" -- Óvodai és iskolai jó
gyakorlatok – MTÜ konferencia)
Testnevelés és Sporttudományi Intézet
(Sporttudományi tanácskozás – MTÜ rendezvény)
Történettudományi és Filozófia Intézet
(„Kihívások, elvárások, trendek a
történelemtanításban” – MTÜ konferencia)
Turizmus és Földrajztudományi Intézet
(33. Nyírségi Földrajzi Napok)
Vizuális Kultúra Intézet
(Emberközpontú művészet)
Zenei Intézet
(„Ének – zene – tudomány” – MTÜ program)
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