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érintő kérdések
Hallgatói szervezetek
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almenüpontok megjelenítése
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A kari periodikák és önálló tanulmánykötetek
cím alatt jelennek meg a kari kiadványok
alfabetikus rendben a hozzájuk tartozó rövid
bemutató írásos szöveggel.
A könyvformátumban nem megjelenő, csak
elektronikusan
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pályázati felhívások, partnerintézmények,
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Nyári egyetemek
a PTE ÁJK által elnyert pályázatok
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