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

HÁTTÉRANYAG
PTE ETK pályázati nyitórendezvény
Szeretettel meghívjuk a Pécsi Tudományegyetem és a Medicina Könyvkiadó Zrt.
együttműködésében megvalósuló, „Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus alapszak interdiszciplináris digitális tartalomfejlesztése” című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/12011-0106 számú projekt nyitórendezvényére.
Helyszín:
PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
Időpont:
2012. május 21. 14:00
A rendezvényre szóló meghívó és a részletes program az alábbi linken érhető el:
http://www.etk.pte.hu/!feltolt_palyazati/meghivo_OLKDA.pdf
A gördülékeny szervezés érdekében, kérjük, jelezze részvételi szándékát Kóczán Katalin
Máriának a (72) 251-146 telefonszámon, vagy a katalin.maria.koczan@etk.pte.hu e-mail címen!
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PTE Innovációs Nap 2012
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesz innovációs nap, mégpedig 2012. május 22-én
Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap 2012 néven. A rendezvény helyszíne a Dél-dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont lesz. Házigazda a PTE Kutatáshasznosítási és
Technológia-transzfer Központja, mely szervezet célja, hogy elősegítse az egyetemi tudásbázis
hatékonyan bekapcsolódását az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési
eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő
innovációkká válva hasznosulhassanak.
A rendezvényen többek között a Nemzeti Innovációs Hivatal képviselője az Unió kutatástámogatási rendszeréről tart tájékoztatást, valamint vendégünk lesz a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Tudománypolitikai Főosztályának vezetője is. Továbbá bemutatásra kerül a
Szentágothai János Kutató Központ (Science Building) is, mind az épület innovatív megoldásai,
mind a beköltöző kutatócsoportok szempontjából. Külön szekció keretében mutatunk be
érdekes találmányokat, technológiákat, melyek a Pécsi Tudományegyetem kutató-feltalálóinak
eredményei. A rendezvény széles körben nyitott az érdeklődő pécsi közönség számára is,
célunk, hogy érdekes információkat nyújtsunk a Pécsi Tudományegyetem tevékenységeiről.
Kísérő rendezvényként kiállítás keretében még több innovatív találmányunkat, technológiánkat,
kutatási eredményeinket ismerheti meg a nagyközönség. Az Innovációs Nap célja az is, hogy
felkeltsük az érdeklődést a kutatókban, hallgatókban, PhD hallgatókban az innováció iránt,
valamint elősegítsük az egymás közti és a vállalati szférával való kapcsolataik kiépítését,
megerősítését. Ezért széles körben meghívtuk a rendezvényre ipari partnereinket, a potenciális
együttműködőket is, lehetőséget, alkalmat kívánunk teremteni arra, hogy az érdeklődők
megismerjék az innovatív, hasznosítható kutatások eredményeit.
Az idén másodszor került meghirdetésre a „Feltaláló születik!” hallgatói innovatív ötletpályázat,
melyre jó pár ötletes pályamunka érkezett. Az ünnepélyes díjkiosztóra ugyancsak az Innovációs
Nap 2012 keretében kerül sor. A Tudásközpont előterében kiállítás keretében tekinthetők meg a
pályamunkák.
A Tudásközpont előterében találkozhatnak az innovációban érintett szervezetek standjainál
azok képviselőivel, kaphatnak tájékoztatást szabadalmi, iparjogvédelmi, innovációs
kérdésekben, valamint további információkat a Szentágothai János Kutató Központról. Ipari
partnereink közül többek ugyancsak kiállítanak, innovatív szolgáltatásaikat, termékeiket
ismerhetjük meg (sőt, meg is kóstolhatjuk…).
További információ: www.innovacio.pte.hu

Kihívás Napja a PTE-n
Nagy dobásra készül a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézete. A
baranyai megyeszékhelyen, az Ifjúság útján, a május 23-i Kihívás Napján egész nap sportolási
lehetőséget kínálnak több mint 800 embernek. Délelőtt az általános iskolások, délután pedig az
egyetemisták húznak edzőcipőt. A rendezvény vendégei lesznek többek között Dr. Kovács
Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Pécsi
Tudományegyetem Sporttudományi Intézetének Ph. D. adjunktusa, Dr. Elbert Gábor volt sport
szakállamtitkár, a nevelés- és sporttudományok doktora és a PTE Sporttudományi Intézetének
Ph. D. adjunktusa, Borsos Anita fitness aerobic világbajnok, a PTE Sporttudományi Intézetének
adjunktusa és Balzsay Károly világbajnok ökölvívó.
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A vb-címét áprilisban megvédő nagyközépsúlyú bokszoló szerint egy évben több Kihívás Napja
kellene. „Az ilyen rendezvényeknek az a lényege, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, és
sikerélményük legyen. Ha van sikerélmény, akkor legközelebb is sportolni, mozogni fog.
Szerintem minden évszakban kellene egy ilyen eseményt rendezni. Nagyon fontos, hogy ne
csak a hivatásos sportolóknak legyen lételemük a mozgás, hanem minél több embernek.
Örülök, hogy ott lehetek Pécsett, és biztos, hogy beszállok egy-két játékba” – mondta Balzsay.
Pécsett a Kihívás Napján reggel uszodai programok lesznek, majd többek között focizni,
röplabdázni lehet, de a játékos kedvű jelentkezők különböző sorversenyeken és
váltóversenyeken vehetnek részt. Magyarországon 1991 óta rendezik meg a Kihívás Napját,
amely a világ talán legnagyobb egy napon zajló lakossági sporteseménye. Az országos verseny
koordinációját és irányítását a szabadidősport világszervezetétől, a Trim and Fitness
International Sport for All Association-től kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport
Szövetség végzi. A települési rendezvények szervezését a versenykiírás alapján általában
önkormányzatok bonyolítják le.
További országos rendezvények a Kihívás Napja honlapján (http://www.kihivasnapja.hu/)
olvashatóak.

„Atomenergiáról mindenkinek” konferencia
A PTE Földrajzi Intézet Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja (METK),
az Országos Atomenergia Hivatal és a TIT Stúdió Egyesület 2012. május 24-én, csütörtökön
immár második alkalommal rendezi meg Pécsen az „Atomenergiáról mindenkinek" című
regionális ismeretterjesztő konferenciát a Vargha Damján Konferenciateremben.
Napjainkban az atomenergia szerepe sok országban felértékelődött, ugyanakkor a nemzetközi
felmérések szerint az emberek döntő többsége kevés, illetve bizonytalan információval
rendelkezik az atomenergiáról. Ezért 2005-ben az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió
Egyesülettel közösen elhatározta, hogy tematikus konferenciasorozaton adja közre az
atomenergiával kapcsolatos aktuális ismereteket Budapesten, majd a régiókban. Az azóta
megszervezett ismeretterjesztő rendezvénysorozatnak közel négyezer résztvevője volt: egyéni
érdeklődők, közép- és felsőfokú intézmények diákjai, tanárok, kutatók és a média munkatársai.
A rendezvény ingyenes,
http://foldrajz.ttk.pte.hu/metk

azonban

előzetes

regisztráció

szükséges.

Regisztráció:

Program: http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2012/majus/plakatpecs2012.pdf
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