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2011. január 17 – január 23.
A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
január 18.
kedd
10 óra
január 20.
csütörtök
10 óra

január 21.
péntek
9 óra

TÉMA
Nyílt nap a PTE
Egészségtudományi Kar
Szombathelyi Képzési
Központjában
(részletek a háttéranyagban)
Nyílt nap a PTE
Egészségtudományi Kar
Kaposvári Képzési
Központjában
(részletek a háttéranyagban)
ECL Nemzetközi
Nyelvtudásmérési
Konferencia
(2 napos)
(részletek a háttéranyagban)

INFO

HELYSZÍN

Diffelné Németh
Marietta
marietta.nemeth@etk
.pte.hu
30/433-5209

PTE ETK
Szombathelyi
Képzési Központ
(Szombathely, Jókai
út 14.)

Dr. Kelemen János
janos.kelemen@etk.p
te.hu
30/400-9027

PTE ETK
Kaposvári Képzési
Központ
(Kaposvár,
Szent Imre u. 14/b)

Huszti Judit dr.
husztij@inyt.pte.hu
72/501-500/2106

PTE FEEK,
Szekció terem
(Pécs, Szántó K. J. u.
1/b)

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

HÁTTÉRANYAG
Nyílt nap a PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjában
A Szombathelyi Képzési Központ 2011. január 18-án tartja hagyományos nyílt napját.
Program:
10.00
10.30

11.00

Köszöntő, általános tájékoztató
Megnyitó, előadók bemutatása
Az Egészségtudományi Kar bemutatása
A Képzési Központ bemutatása
Tájékoztató a felvételi eljárásról, költségekről és juttatásokról
Az Egészségtudományi Kar Szombathelyen kívüli szakjainak bemutatása
A Szombathelyi Képzési Központ képzési kínálatának bemutatása
A Szociális munka alapszak bemutatása – Életkép a szociális munkáról
Az Ápoló és Mentőtiszt Szak bemutatása, gyakorlati bemutató
Helyszín: Ápolói demonstrációs terem
A Védőnő, a Szülésznő és a Csecsemő és gyermek nevelő-, gondozó képzés
bemutatása
Helyszín: védőnői demonstrációs terem
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A programokat követően a diákoknak lehetősége nyílik az egyes helyszíneken kérdéseket feltenni az
előadóknak, valamint kipróbálni a demonstrációs teremben a modelleket.
További információ:
www.etk.pte.hu
Diffelné Németh Marietta
gazdasági csoportvezető
30/433-5209

Nyílt nap a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában
A Kaposvári Képzési Központ 2011. január 20-án tartja hagyományos nyílt napját.
Program:
9.00
10.00

Regisztráció
A kar és a képzési központ bemutatása

10.30

Felvételi eljárás, jelentkezési folyamat részletes ismertetése
Konzultáció, kérdések

11.00

A Kaposvári Képzési Központ képzési kínálatának bemutatása
Az Egészségügyi gondozás és prevenció BSc védőnő szakirány bemutatása
Az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus és képalkotó diagnosztikai analitikus
szakirányok bemutatása

11.45

az oktatási infrastruktúra, szaktantermek, laboratóriumok bemutatása

12.45

Könyvtárlátogatás
Kollégium látogatása

A programokat követően a diákoknak lehetősége nyílik az egyes helyszíneken kérdéseket feltenni az
előadóknak, valamint kipróbálni a demonstrációs teremben a modelleket.
További információ:
www.etk.pte.hu
Dr. Kelemen János
főiskolai tanár, képzési igazgató
30/400-9027
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ECL Nemzetközi Nyelvtudásmérési Konferencia (2 napos)
2011. január 21-22-én nemzetközi nyelvtudásmérési konferenciát rendez a PTE Idegen Nyelvi
Titkársága, amelynek célja, hogy az általa működtetett nemzetközi ECL nyelvvizsga tesztfeladatai a
tesztírók összehangolt munkájának eredményeként minél teljesebb mértékben megfeleljenek a közös
európai referenciakeret ajánlásainak.
A diplomájukat nyelvvizsga hiányában átvenni nem tudó diákokra is gondolnak az
ECL nyelvvizsgarendszer tesztfejlesztői. A megbeszélés keretében a feladatírók a valós nyelvtudást
tükröző, de vizsgázóbarát feladattípusok, témakörök áttekintését végzik. A nyelvvizsgarendszer
gondol a különböző fogyatékkal élő hallgatók - hallássérültek, diszlexiások és diszgráfiások speciális
igényeire is.
A több mint 20 meghívott szakértő a 13 európai nyelvből letehető ECL nyelvvizsgarendszer egyes
nyelveit képviseli. Közös céljuk, hogy az egységesség érdekében összehangolják tevékenységüket a
vizsgaszinteknek megfelelő szövegek kiválasztásában és a vizsgázók nyelvtudásának megbízható
mérését szolgáló feladattípusok kiválasztásában és kidolgozásában.
A London Egyetem Vizsgaközpontjában nemzetközi szakértői gárda bevonásával a múlt század 8090-es éveiben dolgozták ki az Európai Bizottság által számos projekt keretében támogatott, az EU
hivatalos nyelveiből egységes követelményeket támasztó, ezért az egyes nyelvekből megszerzett
vizsgabizonyítványok egyenértékűségét biztosító ECL nyelvvizsgarendszert, amelynek nemzetközi
központja 1999 óta a PTE Idegen Nyelvi Titkársága. Az INYT arra törekszik, hogy az EU valamennyi
tagországában kiépítse a ma már számos európai országban, sőt az amerikai kontinensen is letehető
ECL nyelvvizsga nemzetközi vizsgahely hálózatát. A konferencián az egyes országok ECL vizsgahely
hálózatának vezetői is részt vesznek, hogy megvitassák a vizsgahely hálózat fejlesztésének aktuális
kérdéseit és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy az általuk képviselt országban a magyar és
a román példa alapján akkreditációs eljárás eredményeként állami elismerést nyerjen az EU hivatalos
nyelveire standardizált ECL nyelvvizsga.
A rendezvény helyszíne a Szántó Kovács János úti épületben, a FEEK aula mögötti "Szekció terem".
További információ:
Huszti Judit dr.
igazgató
husztij@inyt.pte.hu
72/501-500/2106
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