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Juuri nyt Turun peruskouluikäisten tet-harjoittelupaikkojen hakemiseen avuksi uusi kanava

Kolme uutta professoria pitää
illalla avoimen luennon – aiheina
tekoäly, Pohjois-Amerikka ja
sosiologinen tutkimus
Jori Liimatainen

Uusimmat
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avuksi uusi kanava
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Satu Rasila: Sytyttäjät
Turun Wappuradio tuuttaa ulos
asiaohjelmia ja epäasiaohjelmia –
"Studioon on julistettu nollaalkoholitoleranssi"
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Yhdysvaltain tutkija Benita Heiskanen.
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Kolme Turun yliopiston uutta professoria esittäytyy pitämällä
professoriluentonsa tänään keskiviikkona kello 18. Julkiset luennot ovat avoimia

Kirja-arvio: Johanna Venho
nostaa uutuusromaanissaan esiin
kirjailija Sylvi Kekkosen, jonka
asema presidentin puolisona ajoi
outoihin tilanteisiin

7:00 Laajimman seksuaalirikosvyyhdin
oikeuskäsittely alkaa Oulussa –
Epäily: uhria käytettiin hyväksi yli
vuoden ajan
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kaikille, ja ne pidetään Publicum-rakennuksen Mauno Koivisto -luentosalissa.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen luennoi otsikolla
Ylirajainen Pohjois-Amerikan tutkimus. Heiskanen on tutkinut visuaalisuutta,
tilallisuutta ja väkivaltaisuutta kaupunkikulttuurissa sekä rotua ja etnisyyttä
Yhdysvalloissa.
Sosiologian professori Mikko Niemelä puhuu otsikolla Sosiologisen tutkimuksen
vaikuttavuuden edellytykset ja rajat. Niemelä on tutkinut sosiaalista ja taloudellista
eriarvoistumista, elinolojen kansainvälistä vertailevaa tutkimusta ja sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa.

Luetuimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla)

1 Tunteet kuumenivat pääsiäisenä
Vakka-Suomessa

Matematiikan professori Ion Petre pitää luentonsa otsikolla Complexity in the age
of artificial intelligance. Petre on keskittynyt tutkimuksessaan
tietokonemallinnukseen lääkkeiden uusien käyttötarkoitusten kehittämisessä,
teoreettiseen tietojenkäsittelytieteeseen ja kompleksisten systeemien analyysiin.

2 Salon keskustassa suuri tulipalo
sunnuntai-iltana – jälkiraivausvaihe
kesti aamuun saakka

Turun yliopistossa järjestetään noin kerran kuukaudessa professoriluennot, joissa
uudet professorin astuvat perinteisen tavan mukaisesti tehtäväänsä pitämällä
luennon.
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Aiheet

3 Kaksi autoa yhteen Loimaalla
Loimaalla paloi metsänpohjaa usean
hehtaarin alueelta
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