
  

  

Stumpf István, Egyetem megnyitja kapuit, szakirányú 
továbbképzések, beszámolók, válogatás  

  

Egyetem megnyitja kapuit: 150 éves a TÓK! 
  

 

 

Rendkívüli alkalom! Az Egyetem megnyitja kapuit 

sorozatunk keretében 2019. március 12-én (a 

szokásostól eltérően kedden) az idén bevezetésre kerülő 

Tanítók Napján, a 150 éves Budai Képző, ma ELTE 

Tanító-és Óvóképző Kar budai épületébe (Kiss János 

altábornagy utca 40.) látogatunk a jubileumi 

ünnepségsorozat megnyitójaként.  

Részletek és regisztráció 
  

  

Örök diákjainknak: Továbbtanulási lehetőségek 
  

 

 

Szeretné fejleszteni magát, de nem tudja merre induljon? Mi 

igen! Válogasson az ELTE Szakirányú továbbképzései 

közül, melyek versenyképes oklevelet biztosítanak. 

Összegyűjtöttük azon képzések listáját, ahol nincs 

megszabott diplomakövetelmény, más kar diplomájával is 

jelentkezhet.   

 

Részletek  
  

  

Meghívó - Stumpf előzetes 
  

 

 

Karrier? Útkeresés? Motiváció? A válaszunk: ELTE Sikerek. 
Híres, neves alumnusaink beszélnek sikerükig vezető 
útjukról, annak nehézségeivel és eredményeivel 
egyaránt. Következő eseményünkön április 3-án Stumpf 
István jogász tart előadást karrierjéről.  

 

"A tudás a legfontosabb tőke, a tehetség felkarolása az 

oktatás egyik fontos feladata." 

 

Részletek és regisztráció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-150-eves-a-tok.e.11168
https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-stumpf-istvan.e.11167
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Az ELTE Zenei Egyesületeinek Ünnepi 
Hangversenye 

  
 

 

Kovács László karmester 10 éve áll az együttes élén, ezt 

a jubileumot ünnepli meg az együttes márcis 25-én a 

Zeneakadémián.  

 

Részletek, jegyek 

  

  

Bárczi recenzió 
  

 

 

2019. február 14-én tartották meg a Bárczi- (gyógy)tea 

sorozat 6. évadának első alkalmát. Az esemény az ELTE 

Alumni Központ támogatásával valósult meg.  

Beszámoló 

  

  

ELTE Alumni Alapítvány hallgatói mobilitás pályázat 
- vigye hírét 

  
 

 

Idén az ELTE Alumni Szervezet működésének 10. 

jubileumi tanévében immár 5 fő részére tudunk kiírni 

pályázatot fejenként 50%-al emelt, br. 75 000 Ft 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra - hála a 

generációk egyre erősödő összefogásának, az SZJA 

1%-os felajánlásoknak és az ELTE Alumni Jótékonysági 

Est X.kapcsán beérkezett adományoknak.  

 

Részletek 
  

  

Alumni lexikon - Az ELTE-ről számokban 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELTE a világ egyetemeinek top 5%-ában található, 

kiterjedt kapcsolati hálózattal, Magyarország 

legszélesebb oktatási kínálatával. Nálunk található a 

legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, itt 

tanulnak az ország legjobb hallgatói. További 

érdekességeket találhat az Alumni lexikonban. 

  

  

https://www.elte.hu/content/az-elte-zenei-egyesuleteinek-unnepi-hangversenye.e.11166
https://www.elte.hu/content/barczi-gyogy-tea-beszelgetes-es-alumni-talalkozo.t.18274
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
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Alumni arcképcsarnok 
  

 

 

Az Alumni Arcképcsarnokba hírneves alumnusaink sora 
kerül be, akikre büszkék lehetünk. Legutóbb Oborni 
Terézzel, az MTA BTK munkatársával, ELTE 
alumnussal  készült interjú az Újkor.hu-n. Oborni Teréz 
történészként az Erdélyi Fejedelemség történetével, kora 
újkori magyar és erdélyi kormányzattörténettel, valamint a 
kora újkori latin nyelvű forrásközlés kérdéseivel foglalkozik.  

Interjú 

Arcképcsarnok 

  

  

Hírek - Válogatás 
  

 

 

 QS-rangsor: öt területen vezet az ELTE 

 Hagyomány és megújulás egysége 

 Az ELTE vezetői Ankarában 

 Burján Csaba "Az ELTE Sport Arcai" 

 Digitalizáció a tudomány szolgálatában 

 Sulinetwork díjat kapott Abonyi-Tóth Andor 
  

  

Események - Válogatás 
  

 

 

 március 5. Bibó - Európa választ! 

 március 6. Limpár - Az élet ára 

 március 7. Bolyaiban: Gömböc és a Mars  kavicsai 

 március 7. "Alkímia ma" sorozat 

 március 7. Tatárjárás sorozat 

 március 7. Gilgames utóélete - Komoróczyval  

 március 13. Filmklub - Ruszisztika 

 március 13. A helyes pénzkezelés 
  

  

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel! 

  

Örök diákjainkat visszavárjuk!  
 

ELTE ALMA MATER 

 

 

ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

  

Amennyiben módja van rá, kérjük, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! 

Az adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány számára. 

Adományozhat online is, vagy a fent említett, 13600/34 telefonszámon. Köszönjük! 

Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23., 

http://ujkor.hu/content/az-erdelyi-fejedelemseg-nyomaban-interju-oborni-terezzel?fbclid=IwAR2U5Bi1VXbcE5vYvHXifUl59fzlnwejgNanSa4rzE1LnRSZRKqE40YfT64
https://www.elte.hu/alumni/nagyjaink
https://www.elte.hu/content/qs-rangsor-ot-teruleten-vezet-az-elte.t.18346
https://www.elte.hu/content/hagyomany-es-megujulas-egysege.t.18349
https://www.elte.hu/content/az-elte-vezetoi-ankaraban.t.18328
https://www.elte.hu/content/burjan-csaba-az-elte-sport-arca.t.18295
https://www.elte.hu/content/digitalizacio-a-tudomany-szolgalataban.t.18327
https://www.elte.hu/content/sulinetwork-dijat-kapott-abonyi-toth-andor.t.18238
https://www.elte.hu/content/europa-valaszt.e.11146
https://www.elte.hu/content/az-elet-ara.e.11055
https://www.elte.hu/content/oumuamua-gomboc-es-a-mars-kavicsai.e.11133
https://www.elte.hu/content/hogyan-mozognak-az-atomok-a-kemiai-reakciok-soran.e.10999
https://www.elte.hu/content/magyarok-jajszava-az-angol-tortenetirasban.e.11017
https://www.elte.hu/content/gilgames-utoelete.e.11077
https://www.elte.hu/content/hotel-a-halott-alpinistahoz.e.11021
https://www.elte.hu/content/a-helyes-penzkezeles.e.11056
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
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Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41   

 

Szponzoraink: működésének 10. évfordulója alkalmából szponzorainknak is külön teret 

szentelünk az ELTE Alumni weboldalon. Várjuk  továbbra isjelentkezését azon cégeknek, 

intézményeknek, akik változatos törekvéseinket -  rendezvényeinket vagy az új, korszerű, 

többnyelvű Alumni hálózat menedzsment rendszerünk közelgő indítását - támogatni szeretnék. 

Jelentkezés: almamater@alumni.elte.hu 

 

 

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

 Kérjük, erre az e-mail hírlevélre ne válaszoljon. Az alumni regisztráció során megadott adatait és 

Alumni Tagozati preferenciáit a Tagi funkciók menüpontban frissítheti a bejelentkezését 

követően: www.alumni.elte.hu/tagimenu. Jelszó emlékeztetőt az alumni.elte.hu/regisztracio 

oldalon, itt kérhet. Ugyanitt lehet a regisztrációt törölni. Ha elakadt, kérjük válaszoljon az utolsó 

emailre, melyet az alumni regisztrációkat kezelő email címről (titkarsag@alumni.elte.hu) kapott, 

az emailt bármikor meg is ismételhetjük. 

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

  ...jusson eszébe: az ELTE Alma Mater visszavárja! 
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