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2012. február 6 – február 12.
A dokumentum 3 oldalas!
DÁTUM

TÉMA

INFO

HELYSZÍN

február 4.
szombat

„Szülői értekezlet” a PTE-n

Buzgó Éva
buzgo.eva@pte.hu
30/256-6466

PTE Dr. Halasy-Nagy
József Aula
(Pécs, Rákóczi út
80.)

Orientációs Nap
külföldi
vendéghallgatóknak

Németh Judit
nemeth.judit@pte.hu
30/256-6608

PTE Dr. Halasy-Nagy
József Aula
(Pécs, Rákóczi út
80.)

15 óra

Együttműködési
megállapodás ünnepélyes
aláírása a PTE és a
Pécsi Sörfőzde Zrt. között

Kottász Gergely
kottasz.gergely@pte.
hu
30/966-1257

PTE Rektori Hivatal
Rektori Tanácsterem
(Pécs, Vasvári Pál u.
4.)

február 8.
szerda

PTE ÁOK Filmklub

Duga Zsófia
zsofia.duga@aok.pte.
hu
30/29-88-763

PTE ÁOK
I-es előadóterem
(Pécs, Szigeti út 12.)

Élet a halál előtt c.
dokumentumfilm
országos bemutatója

Helschtáb Klára
helstabk@gmail.com
20/312-1899

PTE ÁOK
Dr. Flerkó Béla terem
(Pécs, Szigeti út 12.)

10.30 óra
február 6.
hétfő
11 óra
február 7.
kedd

19 óra
február 9.
csütörtök
17 óra

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar

HÁTTÉRANYAG
„Szülői értekezlet” a PTE-n
Az új felsőoktatási törvény miatti változásokra és a keretszámok meghatározása okozta
helyzetre reagálva a Pécsi Tudományegyetem rendkívüli tájékoztató fórumot, Egyetemi
szülői értekezletet tart 2012. február 4-én a pályaválasztás előtt álló diákoknak, szüleiknek,
pedagógusoknak. Az Egyetemi szülői értekezlet célja, hogy megismertesse a 2012-es
felvételi eljárást, felvételi stratégiák bemutatásával segítse az eligazodást, ill. a szak- és
intézményválasztást. A tájékoztató előadást követően egy moderált kerekasztalbeszélgetés során szeretnénk tisztázni és megvitatni a keretszámok, önköltségek
alakulását, lehetőségeket, alternatívákat mutatva a kialakult helyzetben.
TERVEZETT PROGRAM
10.30 Felvételi eljárás aktuális kérdései
Dr. Bakos Károly, felsőoktatási szakértő
11.15 A 2012-es évi felvételi eljárás, keretszámok, önköltség, felvételi stratégiák - moderált
beszélgetés
moderátor: Lengvárszky Attila oktatási igazgató
Résztvevők: A Pécsi Tudományegyetem oktatási és felvételi ügyekért felelős munkatársai
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Orientációs Nap külföldi vendéghallgatóknak
A Pécsi Tudományegyetemen vendégeskedő külföldi hallgatóknak szervez Orientációs Napot
2012. február 6-án 11 órától az Oktatási Igazgatóság a PTE dr. Halasy Nagy József Aulájában
(Pécs, Rákóczi út 80.), amelyen a meghívott diákok mellett a kari Erasmus koordinátorok és az
EHÖK képviselői is részt vesznek.
Az egyetem vezetésének részéről Komlósi László Imre rektorhelyettes köszönti a 2011/2012-es
akadémiai év második félévében az Erasmus, illetve egyéb egyetemközi szerződések által
egyetemünkön tanuló külföldi diákokat.
A 2011/2012-es tanév második félévében az LLP/Erasmus Program keretében 10 karra, 20
országból, 79 Erasmusos hallgató érkezik a Pécsi Tudományegyetemre. Egyéb egyetemközi
szerződések keretein belül érkezik négy koreai, és egy-egy amerikai, kanadai és brazil hallgató.
A Ceepus program keretében összesen 11 hallgató érkezik Lengyelországból, Romániából,
Szlovéniából.
A rendezvényen elméleti és gyakorlati teendőkről egyaránt esik szó, Németh Judit intézményi
Erasmus koordinátor ad részletes információt többek között a beiratkozás menetéről, az
idegenrendészeti teendőkről, a kollégiumi elhelyezésről, az egyetemen induló „Magyar, mint
idegen nyelv” kurzusról, illetve a külföldi diákok részére meghirdetésre kerülő kulturális
programokról.
Helyszín: PTE, dr. Halasy-Nagy József Aula, Pécs, Rákóczi út 80.
Kapcsolattartó: Németh Judit
nemeth.judit@pte.hu
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 72/ 501-500/ 12411
+36302566608

Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása a PTE és a Pécsi Sörfőzde
Zrt. között
Az eseményen részt vesz és beszédet mond:
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Thomas Traser, a Pécsi Sörfőzde Zrt. cégvezetője
Varga Miklós, a Pécsi Sörfőzde Zrt. cégvezetője

PTE ÁOK Filmklub
Egy régi hagyomány újraélesztéseként indul útjára a PTE ÁOK Filmklubja, amelynek keretében
régi-új, legendává nemesült és talán kevésbé ismert kultuszfilmeket tekinthetnek meg a
hallgatók és oktatók egyaránt. Terveink szerint egyik-másik film előtt vagy után meghívott,
felkért vendégek (diáktársaink és/vagy neves oktatóink) beszélnek néhány szóban arról, milyen
gondolatokat ébresztett bennük az aznap esti filmalkotás. Az ingyenesen látogatható
vetítéseknek az Elméleti Tömb (Pécs, Szigeti út. 12.) I-es előadóterme fog otthont adni.
Az első vetítés időpontja: 2012. február 8., szerda, 19.00 óra.
Az érdeklődők Bacsó Péter A Tanú című filmjét tekinthetik meg.
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"Bacsó Péter filmjéről nehéz újat írni - elvégre a Kádár-kor legkultabb kultfilmjéről beszélünk,
amelyet a felnőtt lakosság, sőt ma már a fiatalabbak is, betéve ismernek, fordulatai pedig
szállóigévé váltak. A legendának persze fontos része a betiltás - A tanú 1969-ben készült, de
csak tíz év múlva kerülhetett a közönség elé, akkor is csak azért mutathatták be, mert külföldön
a Betiltott filmek fesztiváljára készültek. Még a Cannes-i Filmfesztiválon is szerepelt 1981-ben, a
Bemutató szekcióban.
A tanú évek alatt kultuszfilmmé érett. Ez nem is csodálható. Melyik rezsim, pláné ha totalitárius,
szereti, ha rajta röhögnek az alattvalók?
Ez a film Bacsó Péter (1928-2009) életművének legsikerültebb alkotása. És ne feledkezzünk
meg a nemzetközi helyzetről sem, amelynek - e film óta immár közismert - sajátossága, hogy
egyre csak fokozódik."

Élet a halál előtt c. dokumentumfilm országos bemutatója
http://www.pte.hu/menu/29
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