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A Testnevelési Egyetem Nyílt Napja
A Testnevelési Egyetem Nyílt Napja a korábbi években
tapasztalt hatalmas érdeklődésre tekintettel két alkalommal kerül megrendezésre. Az időpontok: 2018. január 25. (csütörtök) 14:00 és január 26. (péntek) 10:00.
A helyszín mindkét esetben az egyetem Főépületének I.
emeletén található Hepp Ferenc terem. Az eseményen való
részvétel regisztrációhoz kötött.		
Bővebben >>>

Jónak lenni jó
A Jónak lenni jó kampány, a közmédia jótékonysági
akciója idén hatodik alkalommal került megrendezésre, kedvezményezettje ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat volt. A Fővárosi Nagycirkusz a Testnevelési
Egyetem Lovaskultúra Oktató Szakával együttműködve
idén is csatlakozott az MTVA akciójához. A jótékonysági
kampány 150 millió forintos bevétellel zárult. A Testnevelési Egyetem Lovaskultúra Oktató Szakával együttműködve a cirkuszi előadás után interaktív lovas órán vehettek
részt a gyerekek.		
Bővebben >>>

Európai Egyetemi játékok 2018
Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) szervezésében jövőre negyedik alkalommal kerül megrendezésre Coimbra (Portugália) városában az Európai
Egyetemi Játékok (EEJ) július 15-28. időszakban. Az
EUSA által szervezett események jellegzetessége, hogy nem
nemzeti válogatottak, hanem intézményi színekben induló
csapatok vehetnek részt 13 sportágban: asztalitenisz, B33
kosárlabda, evezés, futsal, judo, kajak-kenu, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tenisz, tollaslabda, 7-es
rögbi. 		
Bővebben >>>
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Hagyomány teremtünk
2018-tól kezdve a Testnevelési Egyetem minden évben
a téli diplomaátadó ünnepségen öt kategóriában kihirdeti és díjazza a TE legeredményesebb sportolóit. A
kategóriák győzteseiről egy öttagú kuratórium dönt. A kiírás értelmében a kuratórium egyszerű többségi szavazással
dönt az egyéni sportolókról és a csapatok kiválasztásáról.
Azonban a csapatokról, tehát ennek a kategóriának a győzteséről a Testnevelési Egyetem honlapján meghírdetett
nyílt szavazás alapján születik döntés.		
Bővebben >>>

Tudomány: kettő az egyben
Megjelent a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) /
Physical Education, Sport, Science (PSS) legújabb,
harmadik száma, amely az eddig megszokottakhoz
hasonlóan színvonalas és érdekes cikkek egész sorát
tartalmazza. A Testnevelés, Sport, Tudomány egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy beszámoljon, és ezáltal
széles körbe eljuttassa a jelentős sportkutatási eredményeket, egyszersmind arra törekszik, hogy a (közel)jövőben
kiemelkedő sporttudományi folyóiratként meghatározó
szerepet töltsön be.		
Bővebben >>>

A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni Irodájának kiadványa.
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