PROGRAMAJÁNLÓ
2011. január 24 – január 30.
A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
január 26.
szerda
9 óra

TÉMA
INFO
Bendi
Nikolett
Nyílt nap a PTE
bendi.nikolett@igyfk.
Illyés Gyula Főiskolai Karán
pte.hu
(részletek a háttéranyagban)
30/277-2651

HELYSZÍN
PTE IGYFK
„A” épület
Szekszárd,
Rákóczi út 1.

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

HÁTTÉRANYAG
Nyílt nap a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán
Program:
9.00 Kapunyitás, regisztráció. A regisztrációs lapok kitöltése. Jelentkezés az „Első helyen IGYFK! Nyerő szám" játék sorsolására. Vetítés a kar életéről. (52. sz. terem).
10.00 Zenés köszöntő (főiskolai hallgatók műsora)
Megnyitó és az IGYFK bemutatása (dr. Horváth Béla főigazgató, egyetemi tanár)
Gitárzene főiskolai hallgatók előadásában
Hallgatói élet a Karon ( Bíró Attila HÖK elnök, Holczinger Tímea KB titkára)
Kedvező nyelvtanulási lehetőségek a Karon (Szabóné Kedves Ágnes nyelvtanár)
A korábbi években végzett, és jelentős szakmai karriert befutott hallgatóink ajánlásai
10. 45 Tájékoztatás a Intézetek, a HÖK, az Erasmus és a felnőttképzés információs standjainál
11. 15 Részletes tájékoztatás az Intézetek képzési kínálatáról:
•

Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet bemutatkozása ( 52. sz. terem) (turizmusmenedzsment MA, turizmus-vendéglátás BA, idegenforgalmi szakmenedzser FSZ, területfejlesztési
szakasszisztens FSZ, vendéglátó szakasszisztens FSZ)
•
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet bemutatkozása (109. sz. terem) (Kommunikáció és
médiatudomány BA, gazdasági idegen nyelvű menedzser FSZ, moderátor FSZ, titkárságvezető FSZ)
•
Pedagógusképző Intézet bemutatkozása ( 42. sz terem) (Csecsemő- és kisgyermeknevelő
BA, környezetkultúra BA, óvodapedagógus BA, óvodapedagógus német nemzetiségi szakiránnyal
BA, tanító BA, tanító német nemzetiségi szakiránnyal BA, ifjúságsegítő, csecsemő-és
gyermeknevelő, gondozó FSZ)
•
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet bemutatkozása ( 122. sz terem) (szociális munka
BA)
11.40

„Első helyen IGYFK ! -Nyerő szám" játék sorsolása. Értékes nyeremények.

12.00 A Nyílt Nap zárása
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További információ:
www.igyfk.pte.hu
Bendi Nikolett
marketingreferens
bendi.nikolett@igyfk.pte.hu
30/277-2651

A Tudásközpont állandó programjai
A felsorolt
ingyenesek!

programok

a

T.Á.M.O.P.

3.2.4-08/1-2009-0033

pályázatnak

köszönhetően

„Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal. A PTE Egyetemi Könyvtár
a minőségi oktatás és a hatékony tanulás szolgálatában”
1.
Csoportos könyvtártúrák
a.) Látogatás a Tudásközpontban: előre bejelentett csoportok számára a Tudásközpont és az ott
található könyvtárak szolgáltatásainak bemutatása. Létszám max. 30fő. Kapcsolattartó: Darvasi Réka
+36-30-922-94-39
b.) Látogatás a kari könyvtárakban: előre bejelentett csoportok számára az adott kari könyvtárakkal
való egyeztetéssel.
c.) Látogatás a Klimo Könyvtárban és az Egyetemtörténeti Kiállításban: az 1774-ben alapított
nyilvános püspöki könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem állandó Egyetemtörténeti Kiállítása
megtekinthető előre bejelentett csoportok számára. Létszám max. 40fő. Kapcsolattartó: Pohánka Éva
72/501-600/2651 vagy 2675
2.
Könyvtárhasználati foglalkozások az információs műveltség fejlesztésére, a kulturált
könyvtárhasználat elsajátítására. Létszám max.20fő, Kapcsolattartó: az adott kari könyvtár.
3.
Kihelyezett középiskolai szakórák: a szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján a
szakterület dokumentumainak biztosítása informatikai háttérrel, könyvtári környezetben. Létszám
max. 30fő. Kapcsolattartó: Fekete Ágnes +36-30-922-94-58, illetve az adott kari könyvtárak.
4.
Hogyan írjunk szakdolgozatot?: segítség a színvonalas írásbeli munkák elkészítéséhez.
Létszám max. 30fő. Kapcsolattartó: Fekete Ágnes +36-30-922-94-58, illetve az adott kari könyvtárak.
5.
2011 januárjától útjára indítjuk kvízjátékunkat, melyben évfordulókhoz vagy egyéb
aktualitáshoz kapcsolódóan tesszük fel kérdéseinket honlapunkon. (www.tudaskozpont-pecs.hu,
www.lib.pte.hu). Havi játékaink a totóhoz hasonlóan 13+1 kérdésből állnak, melyeket a megadott
határidőig lehet megküldeni. A játékban regisztrációval és a nélkül is részt lehet venni. A telitalálatokat
elért regisztrált résztvevők között havonta 3 könyvcsomagot sorsolunk ki, félévente pedig a mind a
hat feladványt helyesen beküldők Kello-kártyát kapnak, mellyel a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
boltjaiban és internetes áruházaiban könyveket 20%, egyéb dokumentumokat 10% kedvezménnyel
vásárolhatnak.
Mindenkit szeretettel vár a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont!
www.tudaskozpont-pecs.hu
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További információ:
Szellőné Fábián Mária
főigazgató-helyettes
szellone.fabian.maria@lib.pte.hu
30/446-2004
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