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

HÁTTÉRANYAG
„Szalagszaggató” – A PTE MK elektronikus zenei médiaművészet szak
stúdióavatója
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán működő elektronikus zenei médiaművészet
szakirány egy sikeres TIOP pályázat segítségével rögzítő- és keverőhelyiséget tudott
kialakítani, amelyben a standard 5.1 ProTools stúdiómunka mellett lehetőség nyílik akár 16
csatornás elektroakusztikus művek kidolgozására is.
Az avatási akcióban közreműködnek hallgatóink, illetve oktatóink, valamint a terem
akusztikai tervezője is.
Bejárat: Zsolnay-Negyed Basamalom utcai bejárata felől.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
webcímeink:
http://www.art.pte.hu/
http://art.pte.hu/211orchestra/?p=450&lang=hu
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Kapcsolattartó személy:
Papp Viktorina, email: asoaday@gmail.com, telefon: +36-20-55-34-44-1

NYITOTT EGYETEM
Dr. Bereczkei Tamás: Az esztétika gyökerei – miért tartunk egy arcot
szépnek?
http://www.pte.hu/hirek/2928

Ösztöndíj Börze Bakos Piroskával
A program:
09.40 – 09.50 Megnyitó
Dr. Komlósi László oktatásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, PTE
Tordai Péter igazgató, Tempus Közalapítvány
09.50 – 10.00
Campus Hungary Ösztöndíj Program hallgatóknak, oktatóknak, felsőoktatási adminisztratív
dolgozóknak, Kopasz Károly Ösztöndíj Iroda vezető, Balassi Intézet
10.00. – 10.10
Egyéb ösztöndíj lehetőségek ismertető, Dobos Gábor Campus Hungary csoportvezető, Tempus
Közalapítvány
10.10 – 10.20
Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem tengerentúli tandíjmentes tanulmányi lehetőségeiről
Czéh Gábor külügyi referens, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, PTE
10.20 – 10.30
Bakos Piroska műsorvezető-szerkesztő, az Erasmus program magyarországi nagykövete
10.30 – tól FOLYAMATOSAN ZAJLÓ ESEMÉNYEK
• információs pultok folyamatos konzultációs lehetőséggel:
Campus Hungary (Balassi Intézet)
Tempus Közalapítvány
Nemzeti Kiválóság Program (KIH)
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, PTE
Erasmus Ösztöndíjprogram
Europe Direct Baranya Megyei Információs Pont
Központi Szolgáltató Iroda (KÖSZI), PTE
Mobilitás Iroda
• teázó szigeteknél kis csoportos ösztöndíjas élménybeszámolók
• interkulturális játékok: zászló összerakó, memória játék, Európa fal, Európa puzzle, Európa
twister, társasjátékok
• fénykép slideshow, a volt ösztöndíjasok élményeiből
11.00 – idegen nyelvű előadások vendég tanároktól
Helyszín: Szenes Klub
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11.30 – 12. 30
Improvizációs színjáték Campus Hungary, Erasmus (vagy más mobilitási) történetek alapján. a
pécsi Improvokál társulat előadásában
12.30 - 13.30 Kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: 4 ösztöndíjas és egy karrier tanácsadó
Moderátor: Bakos Piroska műsorvezető-szerkesztő, az Erasmus program magyarországi
nagykövete

Öltözz pirosba és mutasd ki a szereteted!
http://szememfenye.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65
&Itemid=201

Egyetemi szülői értekezlet
A pályaválasztás, a megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztásának kérdése
önmagában nehéz döntés, a jelenlegi, gyorsan változó helyzetben pedig sokszor talán
átláthatatlan feladatnak tűnik. A Pécsi Tudományegyetem igyekszik segítséget nyújtani a
rengeteg információ közötti eligazodásban, az útjelző táblák kihelyezésében, az
iránymutatásban, ezáltal a döntésre való felkészítésben.
A fiatalok pályaválasztásának alakulásában meghatározó szerepük van a szülőknek,
pedagógusoknak, ezért a Pécsi Tudományegyetem kiemelten fontosnak tartja, hogy őket
megfelelően informálja, segítséget nyújtson számukra. A tavaly első alkalommal
megrendezett „egyetemi szülői értekezlet” sikerét és hasznosságát látva az intézmény idén
is lehetőséget teremt a személyes találkozásra, melynek során informatív módon ad
tájékoztatást a felvételi eljáráshoz kötődő változásokkal kapcsolatban, és lehetséges
felvételi stratégiák kidolgozásában nyújt segítséget.
A felsőoktatási törvény módosításával, az idei felvételi eljárással összefüggő változásokkal
kapcsolatban február 16-án (szombaton) 11 órai kezdettel „Egyetemi szülői értekezletet”
szervez a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Konferenciatermében (Pécs,
Universitas u. 2/a. földszint). A program keretében az egyetem felvételivel foglalkozó
szakértőinek bevonásával szakmai beszélgetésre invitálják a végzős középiskolásokat,
szüleiket, a középiskolák felvételiért felelős munkatársait, a végzősök osztályfőnökeit.
Tervezett témák a felvételi eljárás aktuális kérdései, állami ösztöndíjas keretszámok,
önköltség, lehetséges felvételi stratégiák. A részletes program a felveteli.pte.hu oldalon
elérhető: http://felveteli.pte.hu/hirek/355.
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