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A dokumentum 4 oldalas
DÁTUM
április 15 - 16.
hétfő - kedd

április 15 – 19.
hétfő – péntek
április 16.
kedd
9.40 óra
április 17.
szerda
18 óra

április 17.
szerda

TÉMA
Váltsd valóra!
PTE karriernap és
állásbörze

Pécsiközgáz Vállalati Hét
V. Nemzetközi és XI.
Országos
Interdiszciplináris
Konferencia

HELYSZÍN

INFO

Dél-dunántúli
Kalapos Judit
Regionális Könyvtár
kalapos.judit@pte.hu
és
30/22-71-114
Tudásközpont
(Pécs, Universitas u.
2/A)
Szilágyi Szilvia
PTE KTK
jade@ktk.pte.hu
(Pécs, Rákóczi út
70/38-78-555
80.)
Rab Virág
PTE PMMIK
grastyankonferencia2 (Pécs, Boszorkány út
013@gmail.com
2.)
72/501-500/23503

BORkultúra
szabadEGYETEM

Egléné Fekete
Zsuzsa
eglenezsuzsa@igyk.p
te.hu
30/277-2651

PTE IGYK
(Szekszárd, Rákóczi
u. 1.)

100 kép Uránvárosról

György Hajnal
hajnal@art.pte.hu
20/52-15-728

re:public galéria
(Pécs, Zsolnay V. út
37.)

Dr. Berki Tímea
timea.berki@aok.pte.
hu
72/536-291
Kosaras Attila
kosaras.attila@pte.hu
30/70-10-374

PTE ÁOK
(Pécs, Szigeti út 12.)

18 óra
április 18.
csütörtök

Immunológiai Információs
Nap

14 óra
április 18.
csütörtök
16 óra

20 éves az
Universitas Televízió –
kiállítás és visszatekintés
LeSecet Múzeum
Magyarország

Dr. Nagy Márta
mrtnagy9@gmail.com
72/501-500/22878

április 20 – 21.
szombat –
vasárnap

Forgass a Földért!
(Shoot4Earth)
Jiří Menzel Oscar-díjas
filmrendező részvételével

Egléné Fekete
Zsuzsa
eglenezsuzsa@igyk.p
te.hu
30/277-2651

április 20.
szombat

NYITOTT
GYERMEKKLINIKA

Dr. Pintér András
pinter.andras@pte.hu
20/956-4169

április 18.
csütörtök
17 óra

10 óra

PTE Rektori Hivatal
(Pécs, Vasvári Pál u.
4.)
Zsolnay Kulturális
negyed E22 Épület
(Pécs, Zsolnay V. út
37.)
PTE IGYK
(Szekszárd, Rákóczi
u. 1.)

PTE
Gyermekgyógyászati
Klinika
(Pécs, József A. u.
7.)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H
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HÁTTÉRANYAG
Váltsd valóra! PTE karriernap és állásbörze
Idén áprilisban immáron kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Pécsi
Tudományegyetem karriertervezéssel, álláskereséssel foglalkozó rendezvénye. A börze
résztvevői egy helyen, egy időben 36 hazai és nemzetközi kiállító álláskínálatai közül
válogathatnak, ugyanakkor megismerkedhetnek a különböző cégek, szervezetek gyakornoki
lehetőségeivel, ösztöndíjprogramjaival.
A rendezvényre látogatóknak lehetőségük nyílik felvenni a kapcsolatot azokkal a cégekkel,
amelyek nem csupán a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókra nyitottak,
hanem lehetőséget biztosítanak a pályakezdő fiatalok számára is. Ezen kívül a témához
kapcsolódó tanácsadásokon, coaching-on és előadásokon vehetnek részt térítésmentesen,
valamint a két napos rendezvény ideje alatt közel 20 program közül válogathatnak. Első kézből
kapnak segítséget céljaik átgondolásához, információkat az önéletrajz megírásától egészen egy
állásinterjún való megfelelő szereplésig, továbbá a pályakezdők által igénybe vehető
támogatásokról, és a vállalkozásindítás lehetőségeiről is hallhatnak.
Az állásbörze társrendezvénye a Greeneration Roadshow. A KÖVET Egyesület a Fenntartható
Gazdálkodásért 2013-ban útjára indít egy újszerű cselekvési programot, melynek keretében a
fiatalok lendületét és kreativitását szeretné összekötni a régóta jól működő, népszerű Zöld Iroda
Programjával.
Az állásbörze napján hivatalosan is megnyílik a KÖSZI irodájában a TEDxYouth „Active”
program keretében a TEDx Youth tudás sarok, ahol a HVG által kiadott könyvekből bárki
kedvére inspirálódhat.
A TEDx Youth közössége olyan 15-30 éves fiatalokból áll, akik innovatív, friss, újító ötleteikkel,
újszerű nézőpontjukkal kitűnnek kortársaik közül, és mondanivalójuk van a világ számára. A
megnyitót követően a babzsákos könyvsarok egész évben várja az egyetemistákat, fiatalokat
egy kis olvasásra, kikapcsolódásra.
Bővebb információ és részletes program a www.pteallasborze.hu weboldalon található.

Pécsiközgáz Vállalati Hét
A Pécsiközgáz évtizedek óta erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy hallgatói a
munkaerőpiacon helyt tudjanak állni, képességeiknek és végzettségüknek megfelelő munkát
találjanak. Az elmúlt években a Kar Karrier Napok keretében igyekezett lehetőséget biztosítani
a hallgatók, és a cégek, szervezetek közötti közvetlen találkozásra.
További információ: http://portal.ktk.pte.hu/hirek/1582

V. Nemzetközi és XI. Országos Interdiszciplináris Konferencia
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/aprilis/KISERO2013_02.pdf
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Borkultúra Szabadegyetem
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/boregyetem/2013/BSZEmeghivo_20130417.pdf

100 kép Uránvárosról
http://www.art.pte.hu/esemeny/2013/4/12

Immunológiai Információs Nap
Az immunológia napjainkban is dinamikusan fejlődő tudományág. A korszerű, napra kész
ismeretanyag oktatása nemcsak egyetemi szinten szükséges, hanem az azt megalapozó
középiskolai tanulmányok során is. Ezért a PTEn immunológiát oktatók szükségesnek érzik,
hogy középiskolás diákok és biológia tanáraik részére továbbképző oktatásokat szervezzenek
és internetes oktatási anyagokat készítsenek. Ezek célja az immunológia népszerűsítése és
gyakorlati jelentőségének megismertetése, legújabb tudományos eredmények átadása az
immunrendszer normál és kóros működéséről.
Az oktatásban az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet oktatói, az internetes oktatási anyag
összeállításában további 2 munkatárs vesz részt. A megcélzott, elérni kívánt hallgatóság
Baranya megye biológia tanárai, valamint jelentősebb gimnáziumainak biológia fakultációt
választott diákjai.
A pályázat átfogó célja a természettudományos műveltség terjesztése, a telekommunikációs
eszközökből származó téves információk tudományos cáfolata, korszerű, gyakorlati ismeretek
átadása.
PROGRAMTERVEZET:
14.00 Megnyitó, a vendégek üdvözlése
14.10 A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV pályázat céljainak ismertetése
14.15 Az immunrendszer felépítése, főbb sejtes és molekuláris összetevői
14.25 Az immunrendszer normál és kóros működése
14.45 A mindennapok immunológiája: fertőzések, védőoltások, allergia, transzplantáció,
immunhiányos állapotok, AIDS
15.00 Szünet, büfé
15.15 Szabad beszélgetés a középiskolások és az egyetemi oktatók között a közérdeklődést
felkeltő immunológiai kérdésekről – javaslatok népszerűsítő előadásokra
15.30 Kerekasztal beszélgetés a középiskolai tanárok és az egyetemi oktatók között a modern
immunológiai ismeretek beilleszthetőségéről a középiskolai tananyagba

20 éves az Universitas Televízió – kiállítás és visszatekintés
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/aprilis/UNIVTV20.jpg
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LeSecet Múzeum Magyarország
Tizennégy kortárs holland művész fogadta el a Magyarország Múzeum LeSecet meghívását,
hogy rendhagyó módon, kerámia anyagból 1:20 arányú kicsinyített méretben is elkészítse egy
alkotását és azt ebben a mini dobozmúzeumban elhelyezve kiállítsa.
Az esemény különlegessége, hogy a kiállító holland művészek mindegyike otthonosan mozog a
nagyméretű, köztérre elhelyezett alkotások létrehozásában, most mégis elvállalták, hogy
monumentális méretű alkotásaik igen kicsiny, 1:20 léptékű változatát is elkészítsék a mini
dobozmúzeum számára. A művészcsoport minden tagja szerteágazó, magas színvonalú
képzőművészeti tevékenységet folytat. A kiállító művészek: Adriaan Rees, André Kruysen,
Anne Wenzel, Arja van den Berg, Babs Haenen, Bastiënne Kramer, Berry Holslag, Gert
Germeraad, Gijs Assmann, Ingrid Mol, José den Hartog, Nick Renshaw, Pepijn van den
Nieuwendijk és Tim Breukers.
A program időpontja: 2013. április 18. 17.00 óra
Helyszíne: Zsolnay Kulturális Negyed E 22 épület, PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet
földszinti fogadótere.
Jelen kiállítás Dr. Nagy Márta keramikusművész, egyetemi tanár (PTE Művészeti Kar Kerámia
tanszék) és Elizabeth de Vaal képzőművész együttműködésével jött létre

Forgass a Földért! (Shoot4Earth)
http://igyk.pte.hu/hirek/1795

NYITOTT GYERMEKKLINIKA
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/aprilis/nyitott%20gyermekklinika%20A5.jp
g
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