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HÁTTÉRANYAG
PONT OTT Parti a Széchenyi téren
A Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú Város együttműködésében az idei évben
július 24-én kerül megrendezésre a felvételi ponthatárok hivatalos kihirdetésének
szabadtéri rendezvénye, a PONT Ott Parti. Az Educatio Nonprofit Kft. kezdeményezésében
létrejövő országos eseményhez harmadik ízben csatlakozik Pécs városa, hagyományosan
a Széchenyi térre várva a résztvevőket.
Este 8 óra előtt pár perccel Csizi Péter alpolgármester úr és Dr. Bódis József rektor úr
köszönti a felvételizőket, ezt követően pedig négy országos helyszínen egy időben kerülnek
kivetítésre valamennyi hazai felsőoktatási intézmény hivatalos idei ponthatárai. A felvételi
információk átadása és a ponthatárok kihirdetése mellett játékokkal, szórakoztató
programelemekkel, egyetemi és középiskolai zenekarok koncertjeivel készülnek a
szervezők.
A ponthatárok kihirdetését övező feszültséget és várakozást a pécsi és környékbeli diákok
számára igazi közösségi élménnyé avató rendezvényre várják a felvételiző diákokat, a
velük együtt izguló szülőket és barátokat, de a program érdekes lehet a jövőjüket még csak
tervezgető és jövőre felvételiző középiskolásoknak is.
Részletes program: felveteli.pte.hu
16.00-20.00
PTE – UP – Készülj fel!
Felvételi információk, tájékoztatás a pótfelvételi eljárásról, Pécsi Tudományegyetem
képzéseinek bemutatása
Felvi Terasz szakmai fórum
Interaktív és moderált beszélgetések, továbbtanulást, karrierépítést érintő témákban
PTE UP - dobófal
A PTE dobófalán ügyességüket és koordinációs készségüket mérhetik össze a játékosok,
és ajándéktárgyakat nyerhetnek
Kockából Pont Ot(t)!
Egyedülálló játékunkban a rendezvényen résztvevők közreműködésével tízezer dobókocka
pontjaiból áll össze Pécs város egyik jelképe
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18.00-20.00 „Hangolódás”
Egyetemi és középiskolai zenekarok közreműködésével
Waste of Time
Zöld 08
Kávészünet
20.00 Csizi Péter alpolgármester és Dr. Bódis József rektor köszöntője
20.00-22.00 Ponthatárok kivetítése
dj. Neil Landen zenél a ponthatárok ismertetése közben
22.00 PONT OTT AfterParty - CHRIS LAWYERREL az Unive Lounge-ban
A belépés UP! kitűzővel ingyenes
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