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Felsőoktatási intézmény A programok internetes elérhetősége 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola AVKF – Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

https://avkf.hu/ 

Budapesti Corvinus Egyetem https://www.uni-

corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatastamogatas/esemenyek/#accordion-item-1294 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/corvinus-science-shop/ 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/vallalkozas-es-

innovacio-intezet/hidak-es-utak-ii-innovacios-konferencia-09-24-25/ 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/intezeti-kutatokozpontok/mobilitas-

es-turizmus-tovabbkepzesi-modszertani-es-kutatokozpont/ 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/tanszekek/turizmus-

tanszek/munkatarsak-es-kapcsolat/#accordion-item-1004 

Budapesti Gazdasági Egyetem Magyar Tudomány Ünnepe 2022 (uni-bge.hu) 

Day of Hungarian Science 2022 (uni-bge.hu) 

Budapesti Metropolitan Egyetem https://www.metropolitan.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

https://tudprog.bme.hu/tudunnep/2022/ 

Debreceni Egyetem https://unideb.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem https://drhe.hu/esemeny-kategoria/magyar-tudomany-unnepe/ 

Dunaújvárosi Egyetem www.uniduna.hu 

Edutus Egyetem https://www.edutus.hu/cikk/tudomany-unnepe-2022-november-17/ 

Eötvös József Főiskola www.ejf.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022 

Eötvös Loránd Tudományegyetem https://www.elte.hu/mtu2022 

Gábor Dénes Főiskola https://gdf.hu/ 

Gál Ferenc Egyetem www.gfe.hu 

Károli Gáspár Református Egyetem www.kre.hu 
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https://pk.kre.hu/ 

https://simonyi.kre.hu/ 

Kodolányi János Egyetem www.kodolanyi.hu 

Közép-európai Egyetem https://www.ceu.edu/hatartalantudas 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem https://agrargazdasag.uni-mate.hu 

https://genetika.uni-mate.hu/genetika-és-biotechnológia-intézet 

www.karolyrobertcampus.hu 

https://muveszet.uni-mate.hu/ 

www.faluszeminarium.hu 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/magyar-tudomany-unnepe/magyar-

tudomany-unnepe-2022 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/tarsadalomelmelet_2022.11.03.04. 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/BigData_2022.11.16. 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/oszikonyvszuret_2022.11.24. 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/konyvbemutato_11_29 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2062/ 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2328/ 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2357/ 

https://rtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/mtu-2022 

https://gvk.uni-nke.hu/ 

https://mtki.uni-nke.hu/ 

https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/konferenciak 

https://vtkm.uni-nke.hu/ 

https://sti.uni-nke.hu/  

https://habsburgottoalapitvany.hu/ 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/kutatointezetek-szakmai-

muhelyek/hatarmenti-egyuttmukodesek-kutatomuhely/rendezvenyek 

http://robothadviseles.hu/robot22.html 

Neumann János Egyetem https://agteco.uni-neumann.hu/felhivas2022 

Nyíregyházi Egyetem https://mtu.nye.hu/ 
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Óbudai Egyetem http://conf.uni-obuda.hu/UniObuda_MTU_2022/programok.html 

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem https://or-zse.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022/ 

Pannon Egyetem www.uni-pannon.hu 

https://mftk.uni-pannon.hu/ 

https://mk.uni-pannon.hu/ 

https://zek.uni-pannon.hu 

https://www.ipar4.org 

Pécsi Tudományegyetem https://szkk.pte.hu/hu/esemenyek 

Pünkösdi Teológiai Főiskola https://ptf.hu/esemenyek/mtu2022/ 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia www.srta.hu 

Semmelweis Egyetem https://semmelweis.hu/pak/category/hirek/ 

Soproni Egyetem http://lkk.uni-sopron.hu/mtu-konferencia 

http://uni-sopron.hu/magyar-tudomany-napja-a-soproni-egyetemen 

Széchenyi István Egyetem https://tud.sze.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022 

Szegedi Tudományegyetem https://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/esemenyek/ 

www.juris.u-szeged.hu 

https://arts.u-szeged.hu/finnugor/hirek-esemenyek 

http://nydi.szte.hu/LingDok.html 

http://www.stoma.u-szeged.hu 

http://mk.u-szeged.hu/download.php?docID=134930 

http://mk.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-diakkor/tudomanyos-

diakkor 

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 

Főiskola 

https://szentatanaz.hu/hirek/magyar-tudomany-unnepe-2022-tudomany-ut-a-vilag-

megismeresehez 

Szent Pál Akadémia https://www.szpa.hu/cikk/esemenyek/a-magyar-tudomany-unnepe-a-szent-pal-

akademian-2022 

Tokaj-Hegyalja Egyetem A magyar tudomány ünnepe 2022 - Tokaj-Hegyalja Egyetem (unithe.hu) 

twcs.hu | University of Tokaj 

Akadémiai Klub - Tokaj-Hegyalja Egyetem (unithe.hu) 

Wesley János Lelkészképző Főiskola http://oktatas.uni.hu/20221105.htm 
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http://oktatas.uni.hu/20221126.htm   

http://oktatas.uni.hu/20221106.htm 

http://oktatas.uni.hu/20221111.htm 

http://oktatas.uni.hu/20221113.htm 

http://oktatas.uni.hu/20221118.htm  http://oktatas.uni.hu/20221125.htm 

https://www.facebook.com/pedlabor/ 

https://inclusion4schools.eu/ 

http://oktatas.uni.hu/20221120.htm 

http://oktatas.uni.hu/20221127.htm 

http://wesley.hu 
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