PROGRAMAJÁNLÓ
2013. május 6 – május 12.
A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
május 6. hétfő
9.30 óra

TÉMA

INFO

HELYSZÍN

A tanárképzés megújítása
a 21. század eleji oktatásiképzési igényeknek
megfelelően –
sajtótájékoztató és
megnyitó

Izsák Mónika
izsak.monika@pte.hu
72/501-500/24287

Corso Hotel
(Pécs, Koller u. 8.)

Mayer Lilla
mayer.lilla@pte.hu
72/501-500/12121

PTE Dr. Halasy-Nagy
József Aula
A régió felsőoktatásának
(Pécs,
Rákóczi út
11 óra
jelene és jövője
80.)
Egléné Fekete
PTE IGYK
„Varázslatos sokszínűség”
május 7. kedd
Zsuzsanna
(Szekszárd,
Rákóczi
– Indonéz Nap a PTE IGYKeglenezsuzsa@igyk.p
u.
1.)
11 óra
n
te.hu
30/277-2651
Vas Gáborné Guld
A borok királyai
május 7. kedd
Zsuzsanna
PTE ÁJK Aula
a PTE ÁJK-n!
18 óra
A szekszárdi BORkultúra bor.egyetem@igyk.pt (Pécs, 48-as tér 1.)
e.hu
szabadEGYETEM
74/528-300/1313

május 6. hétfő

bemutatkozása Pécsett

május 7. és 9.
kedd és
csütörtök

Tehetségre hangolva

Gönczi Andrea dr.
gonczi.andrea@pte.h
u
72/501-500/12248

Café Paulus
(Pécs, Ifjúság útja 6.)

18 óra
május 7. kedd
19 óra
május 8.
szerda
10 óra
május 8.
szerda
13.30 óra
május 8.
szerda
18 óra
május 10.
péntek
11.30 óra

Jancsi és Juliska
a PTE MK hallgatóinak
operaelőadása
német nyelven
Sikeres küzdelem a
STROKE ellen – A magyar
klinikai
innováció a STROKE
kezelésében
MVM Paksi Atomerőművet
és természeti környezetét
bemutató fotókiállítás
ünnepélyes megnyitója
Trónöröklés és isteni
jogalap Nagy Péter
uralkodása idején

Graf Orsolya
grafo@pfz.hu
72/500-300

Kodály Központ
(Pécs, Breuer Marcell
sétány 4.)

Dr. Szolcsányiné Dr.
Kiefer Éva
eva.kiefer@aok.pte.h
u
72/536-071

PTE Szentágothai
János Kutatóközpont
(Pécs, Ifjúság útja
20.)

Kis-Nemes Szilvia
kisnemes.szilvia@pte.h
u
30/500-2702
Berta János
berta.janos@pte.hu
72/501-500/24349

PTE Szentágothai
János Kutatóközpont
(Pécs, Ifjúság útja
20.)

PTE BTK
Rókus u. 106-os
terem
(Pécs, Rókus u. 2.)
Gerner Zsuzsanna dr.
PTE BTK
C/V/2-es terem
II. Romológus Konferencia gerner.zsuzsanna@p
te.hu
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
és romológustalálkozó
72/501-500/24636

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H
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HÁTTÉRANYAG
A tanárképzés megújítása a 21. század eleji oktatási-képzési igényeknek
megfelelően – sajtótájékoztató és megnyitó
Program:
10:00-10:20: Köszöntő:
Dr. Bódis József – egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Dr. Fischer Ferenc – egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja
Dr. Erostyák János – egyetemi docens, a PTE TTK általános és oktatási dékánhelyettese
10:20-10:45 Megnyitó
Dr. Hoffmann Rózsa – köznevelésért felelős államtitkár
10:45-10:55 Megnyitó
Dr. Hoppál Péter – Országgyűlési képviselő, az Oktatási, Tudományos és Kutatási
Bizottság tagja
További program és részletek:
http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Esemenynaptar/2013/05majus/tankepz_megujitasa.pdf

A régió felsőoktatásának jelene és jövője
A konferencián elhangzó előadások napjaink legégetőbb problémáival való szembenézést, a
helyzet kritikus elemzését, valamint a felsőoktatás kitörési pontjait és a versenyképes, magas
minőségű felsőoktatás feltételeinek elemzését veszik sorra a régió felsőoktatásának jelene és
jövője tematika köré csoportosítva.
A felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár, a Dél-Dunántúli Régió
három jelentős felsőoktatási intézményének rektora a gazdasági és politikai környezetet
képviselő szakemberekkel együtt keresik a válaszokat és fogalmazzák meg javaslataikat
előadásukban és az azt követő kerekasztal beszélgetés során. A közismert alulfinanszírozási
nehézségek központba helyezése helyett a konferencia a társadalmi-gazdasági
együttműködésre, a komplementer feladatelosztásokra, valamint a nemzetközi felsőoktatási
piacon való aktív, kompetitív jelenlétre helyezi a hangsúlyt.
Részletes program:
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/hirek_doc/A_regio_felsooktatasanak_jelene_es_jovoje_ko
nferencia_program.pdf

„Varázslatos sokszínűség” – Indonéz Nap a PTE IGYK-n
Indonéz zene, tánc, kiállítás, ismeretterjesztő előadások az egzotikus ország földrajzáról,
kultúrájáról, oktatásáról és művészetéről. A programot 15.00 órakor a PTE IGYK Aulájában a
szumátrai (batak) protestáns Exaudia kórus hangversenye zárja. A rendezvény vendége lesz H.
E. Maruli Tau Sagala, Indonézia magyarországi nagykövete is.
Kérjük a tisztelt érdeklődőket és a média képviselőit, hogy várható részvételüket szíveskedjenek
a titkar@igyk.pte.hu e-mail címen május 6-ig jelezni!
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A borok királyai a PTE ÁJK-n!
A szekszárdi BORkultúra szabadEGYETEM bemutatkozása Pécsett
A szekszárdi BORkultúra szabadEGYETEM 2009. májusában, a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Karán indult és azóta is sikeresen működik havonta egy alkalommal.
Rendezvényein tematikus borismereti előadásokat és borkóstolót szervez, 10-12 fajta bor
bemutatásával. Nagy közönségérdeklődéssel kísért programjairól rendszeresen jelentet meg
szakmai publikációkat, eseményeiről minden alkalommal fotókkal illusztrált, részletes
beszámolót közöl honlapján a Pécsi Borozó. A BORkultúra szabadEGYETEM pécsi
bemutatkozó programjára 2013. május 7-én 18 órakor a PTE Állam- és Jogtudományi Karán
kerül sor. A rendezvényre jó borokkal és szeretettel várunk mindenkit! Az esemény előzetes
regisztrációhoz kötött!
További részletek a PTE IGYK honlapján: http://igyk.pte.hu/esemeny/2013/5/7

Tehetségre hangolva
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/aprilis/tehetseegre_hangolva.jpg

Jancsi és Juliska - a PTE MK hallgatóinak operaelőadása német nyelven
http://www.pte.hu/hirek/2999

Sikeres küzdelem a STROKE ellen – A magyar klinikai innováció a STROKE
kezelésében
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/majus/Sikeres_kuzdelem_a_STROKE_ell
en_MEGHIVO_VER4.pdf

MVM Paksi Atomerőművet és természeti környezetét bemutató fotókiállítás
ünnepélyes megnyitója
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/program/2013/paksi_kiallitas_meghivo.pdf

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején
2013. május 8-án (szerdán), 18 órakor kerül sor Sashalmi Endre Trónöröklés és isteni jogalap
Nagy Péter uralkodása idején; Az írott források és az ikonográfia tükrében című könyvének
bemutatójára, az orosz hatalomfelfogás sajátosságairól rendezett kerekasztal-beszélgetés
keretében.
A könyvet bemutatja: Dr. habil. Bebesi György, egyetemi docens
A beszélgetést vezeti: Lengyel Gábor, Ph. D. hallgató
Helyszín: Rókus 106-os terem
A kötet a helyszínen kedvezményesen (1800 Ft) megvásárolható.

II. Romológus Konferencia és romológustalálkozó
http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Esemenynaptar/2013/05majus/Romológus%20konferencia
_program.pdf
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