PROGRAMAJÁNLÓ
2012. február 27 – március 4.
A dokumentum 5 oldalas!
DÁTUM
február 26 –
március 1.

február 27 –
március 2.
február 27.
hétfő
17 óra
február 28.
kedd

TÉMA
Nemzetközi Idegsebész
Tréningkurzus Pécsett
Mandulavirágzási
Tudományos Napok
a PTE-n
Játék és Tehetség –
Grastyán Emlékest
Szekszárdi Universitas

14 óra
március 1-2.
csütörtökpéntek

Pollack Expo 2012

március 1.
csütörtök

Sokprocesszoros
rendszerek a mérnöki
gyakorlatban

13 óra
március 1.
csütörtök
17 óra
március 3.
szombat
10 óra

Görözdi Lilla munkáit
bemutató kiállítás
megnyitója
Gyógyszerész
Alumni Találkozó

INFO

HELYSZÍN

Kodály Központ
Major Zoltán
zoltan.major@pcongr (Pécs, Breuer Marcell
sétány 4.)
ess.hu
20/325-5805
Mayer Lilla
mayer.lilla@pte.hu
72/501-500/12121

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

Lászlóné Bauer Nóra
Minerva Könyvtár
minerva.pecs@gmail.
(Pécs, Athinay u. 44.)
com
72/511-769
Egléné Fekete
PTE IGYK
Zsuzsanna
eglenezsuzsa@igyk.p (Szekszárd, Rákóczi
u. 1.)
te.hu
30/277-2651
Expo Center Pécs
Lehoczky Rózsa
(Pécs, Megyeri út
rozsa@pmmik.pte.hu
72.)
30/503-0279
Pató Bernadett
patobernadett@pmmi
k.pte.hu
30/47-43-887
György Hajnal
hajnal@art.pte.hu
20/52-15-728
Duga Zsófia
zsofia.duga@aok.pte.
hu
30/29-88-763

Expo Center Pécs
(Pécs, Megyeri út
72.)
Művészetek és
Irodalom Háza
(Pécs, Széchenyi tér
7-8.)
PTE ÁOK
Elméleti Tömb
(Pécs, Szigeti út 12.)

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

HÁTTÉRANYAG
Nemzetközi Idegsebész Tréningkurzus Pécsett
A megnyitóbeszédekre február 26-án (vasárnap) reggel 8:15-kor kerül sor a Kodály Központ
nagytermében (koncertterem).
A megnyitóbeszédek a következő sorrendben hangzanak el:
Dr. Büki András, az EANS tréningkurzus helyi szervezője, házigazda
Dr. Bódis József, a PTE rektora
Dr. Miseta Attila, PTE ÁOK dékán
Dr. Nejat Akalan, (Törökország) az EANS Tréning Bizottság elnöke
Interjúkészítési lehetőség a nyitórendezvény előtt, vagy közvetlenül utána.
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Mandulavirágzási Tudományos Napok a PTE-n
A Pécsi Tudományegyetem 2012. február 27. – március 2. között immár hatodik alkalommal
rendezi meg a Mandulavirágzási Tudományos Napok nemzetközi tudományos
konferenciasorozatot. Minden nap kiemelkedő, nemzetközi hírű tudósok, művészek, alkotók vagy
közéleti szereplők közérthető előadását hallgathatják az érdeklődők. A belépés ingyenes, de
regisztrációhoz kötött, regisztrálni a www.mandula.pte.hu oldalon lehet, ahol a részletes program
is megtalálható.
Az első napon a sikert veszik górcső alá többek között olyan sikeres előadó tolmácsolásában,
mint Dés László Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész. Másnap, kedden az emberiség
szolgálatában álló hasznos növényi molekulák kerülnek előtérbe, egészen a szőlőnövénytől a
borospohárig. A harmadik napon a cigány hallgatók a felsőoktatásban lesz a téma, „esélyek és
korlátok” mottóval. A nap során néhány olyan problémát mutatnak be az előadók, amelyek
Európában és Magyarországon jellemzik a cigányság helyzetét.
Március 1-jén, csütörtökön a pszichoanalízis és a humán tudományok kerülnek főszerepbe, és a
világszerte elismert brit kutató, Jonathan Sklar is kifejti majd álláspontját. A Mandulavirágzási
Tudományos Napok utolsó napját az építészet uralja. Délelőtt javaslatokat kaphatunk a művészet
eszközeivel az emberek szabadságérzetét növelő, önálló kreatív életmódot lehetővé tevő
megoldásokra. A zárónap második felében pedig a jelentős káresetek - melyek az utóbbi
években sajnos hazánkat is elérték (vörösiszap-katasztrófa) - összetett okainak tudományos
bemutatása lesz napirenden, hangsúlyt helyezve a megértésre, a tanulságok levonására, és e
tudásanyag birtokában a megfelelő, ésszerű megoldások megkeresésére.
Az előadásokra - melyeket a PTE Halasy-Nagy József Aulában tartanak (Pécs, Rákóczi út 80.) a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.mandula.pte.hu oldalon lehet,
ahol a részletes program is megtalálható.

Játék és Tehetség – Grastyán Emlékest
Program:
Grastyán Endre - a tudós és az ember / dr. Bauer Miklós prof. emeritus
In memoriam Grastyán Endre (film-bejátszás)
A Grastyán Alapítványról és a TIT tehetséggondozó tevékenységéről / Schmidt Erzsébet, a
Pécs-Baranyai TIT igazgatója
A Grastyán Endre Szakkollégium tevékenysége / dr. Rab Virág egyetemi adjunktus és
Szamonek Vera hallgató
Tehetség és játék a Minerva Könyvtárban / Lászlóné Bauer Nóra
Kötetlen beszélgetés, személyes élmények felidézése
GRASTYÁN ENDRE (Őriszentpéter, 1924. febr. 25. - Pécs, 1988. jún.17.)
Idegfiziológus, egyetemi tanár, különösen jelentősek a hippocampus működésével és a játék
élettani és lélektani hátterével foglalkozó kutatásai.
Grastyán Endre tudományos munkássága, szakmai hírneve és nem utolsósorban
személyisége példamutató a mai fiatalok számára is.
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Szekszárdi Universitas
A PTE IGYK „Szekszárdi UNIVERSITAS" címmel tavaly útjára indult, tudományos
ismeretterjesztő előadássorozatában különböző tudományterületek elismert szakértői
tartanak élvezetes, gyakran fontos, gyakorlati ismereteket is adó előadásokat.
A sorozat február 28-án 14.00 órakor kezdődő eseményén „A munka joga - A munka
világának új szabályai" címmel Dr. Berke Gyula egyetemi docens, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja tart előadást. Az esemény
gyakorlati aktualitását adja, hogy az idei év talán legjelentősebb, mindenkit érintő jogszabályi
változásai a munkajog területén várhatóak.
Az előadásban érintett témák: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok, az emberi munka
jogi szabályozásának formái és keretei. A függő munka jogviszonyainak rendszere és a
munkajog szerkezete. A magánmunkajog és a közszolgálat. Az új Munka Törvénykönyve
szabályozási célkitűzései és rendszere. A munkaviszony és a kollektív munkajog új
szabályai. A közszolgálat és annak új szabályozási rendszere.
A nyitott, ingyenes előadásra szeretettel várjuk a téma iránt akár hivatalból, akár laikusként
érdeklődő közönséget!

Pollack Expo 2012
A Pollack Expón ünnepel az ötven éves Pollack!
2012. március 1-jén és 2-án ismét találkoznak a régió ipari cégei, egyéni vállalkozói, kamarai
tagok és egyetemi hallgatók a Dél-Dunántúl legnagyobb szakkiállításán, a Pollack Mihály
Műszaki és Informatikai Kar által szervezett Pollack Expón.
A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő műszaki börze az építő-, építész-, gépész-,
környezetvédelmi, informatikai és villamos-ipari cégeknek nyújt lehetőséget legújabb
termékeik és a szakmai trendek bemutatására.
Az idei év azért különleges a szervező kar életében, mert ebben az évben ünnepli
fennállásának ötvenedik évfordulóját a Pollack, így legnagyobb rendezvényükkel kezdődik
jubileumi rendezvénysorozatuk.
2012-ben több kísérőrendezvény színesíti a szakkiállítás programkínálatát. A „Belső
levegőminőség és termikus műember Nemzetközi Konferencia” már címében is
elgondolkodtató. Vajon mi a termikus műember és milyen kutatásokra használható? Mi köti
össze az olyan látszólag nem rokon fogalmakat, mint a kényelem, az energia és az
egészségügy? Miért fontos változtatnunk ruházkodási szokásainkon extrém időjárási
feltételek között? Mindezekre a kérdésekre választ kapnak a konferencia résztvevői és a
kíváncsi látogatók.
A tavalyi évben először színre lépő környezetvédelmi szekció ebben az évben egy
nemzetközi konferenciára invitálja a szakembereket. A „WASTESTORMING 2012
Nemzetközi Hulladékgazdálkodási Konferencia” a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
legújabb kutatási eredményeket és szakmai tapasztalatokat kívánja bemutatni a
résztvevőknek.
A hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb kihívása, hogy a minket
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körülvevő és egyre növekvő hulladékállomány ne csupán szennyezési problémát jelentsen a
XXI. század emberének, hanem lehetőséget az újrahasznosításra.
A középiskolásoknak a Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézete szervez izgalmas
programot. A „Baranya Open" néven meghirdetésre kerülő robot programozási verseny a
kiállítás ideje alatt az Expo Centerben kiépített speciális versenypályán zajlik majd. A
versenykiírás a http://vili.pmmf.hu/portal/ oldalon található.
A kiállítás szakmai előadásaira az elmúlt évekhez hasonlóan regisztrálhatnak építész és
iparkamarai tagok, akik részvételükkel kamarai kreditpontokat szerezhetnek. A Pollack Expo
valamennyi szakmai előadása és a teljes kiállítótér ingyenesen látogatható, a rendezvény
részletes programja a www.pollackexpo.hu weblapon olvasható és letölthető.

Sokprocesszoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 2012. március 1-jén
13 órakor rendezi a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0063 Sokprocesszoros rendszerek a
mérnöki gyakorlatban c. projekt nyitórendezvényét.
Az Európai Uniós pályázat kedvezményezettje a Pécsi Tudományegyetem vezetésével
létrejött konzorcium, melynek tagjait a vezető mellett az Óbudai Egyetem és a Debreceni
Egyetem alkotja.
A projekt célja a konzorcium tagjai által nyújtott képzések olyan irányú fejlesztése, mely a
hallgatók tudását és kompetenciáját közép- és hosszútávon is versenyképessé teszi. Ennek
érdekében a három egyetem a mérnök-informatika BSc és MSc szakon 3 modul keretében
23 korszerű, kurrens tudományos eredményekre épülő tananyagot dolgoz ki magyar és
angol nyelven a párhuzamos programozási eszközök, módszertanok, algoritmusok és
alkalmazások területén. A projekt keretein belül a konzorcium 86 oktatóját részesíti a
kidolgozott tananyagok oktatásához szükséges, korszerű pedagógiai ismereteket és IKT
kompetenciát nyújtó továbbképzésben.
A projekt megvalósítására a három egyetem 24 hónap időtartamra összesen 172 174 590 Ft
támogatást nyert a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése
különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre
és azok fejlesztésére c. pályázati felhíváson.

Görözdi Lilla munkáit bemutató kiállítás megnyitója
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Görözdi Lilla, a PTE Művészeti Kar II. éves
festőművész szakos hallgatójának munkáit bemutató kiállítás megnyitójára 2012. március 1-jén,
csütörtökön 17 órára a Művészetek és Irodalom Háza Játékterem Galériájába (Pécs, Széchenyi
tér 7-8.). A kiállítást, mely március 16-ig látogatható, Valkó László festőművész nyitja meg.

Gyógyszerész Alumni Találkozó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Szak
vezetősége nevében sok szeretettel meghívjuk Önt, az első alkalommal megrendezésre kerülő
Gyógyszerész Alumni Találkozóra.
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Hagyományteremtő rendezvényünkön szeretettel várjuk a 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008ban, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben végzett gyógyszerészeket és családtagjaikat.
A Gyógyszerész Alumni Találkozó időpontja: 2012. március 3. (szombat), a helyszín a PTE ÁOK
Elméleti Tömb (Pécs, Szigeti út 12.)
Az Alumni Találkozó kiemelt programjaként „Gyógyszerészi hivatás és a gyógyszerellátás
kihívásai 2012-ben” címmel kerül megrendezésre a gyógyszerész szakmai Fórum, melynek
meghívott előadói:
•
•
•

Dr. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke
Dr. Télessy István az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási
gyógyszerészeti tagozatának elnöke
Prof. Dr. Botz Lajos az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi, klinikai
gyógyszerészeti tagozatának elnöke

•
A fórumra sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a www.alumni.aok.pte.hu oldalon, vagy az alumni@aok.pte.hu e-mail címen lehet.
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