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A dokumentum 5 oldalas
DÁTUM
január 31.
hétfő
10 óra
január 31.
hétfő
17 óra
február 1.
kedd
10 és 14 óra
február 2.
szerda
11 óra
február 2.
szerda
11 óra
február 4.
péntek
10 óra
január 6 –
február 6.
hétköznap
9 – 18 óra
január 20 –
február 23.
hétköznap
9 – 16 óra

TÉMA

INFO

Szellőné Fábián
Mária
„Új Tudás” – Pedagógia ma
szellone.fabian.maria
és holnap konferencia
@lib.pte.hu
(részletek a háttéranyagban)
30/446-2004
Pató Bernadett
A PTE PMMK Breuer
patobernadett@pmm
Marcell Doktori Iskola
k.pte.hu
könyvbemutatóval
72/501-500/3902
egybekötött kiállítása

(részletek a háttéranyagban)
Nyílt nap a PTE
Közgazdaságtudományi
Karán
(részletek a háttéranyagban)

Király Lajosné
kiraly@ktk.pte.hu
72/501-500/3166

Nyílt nap a PTE
Állam- és Jogtudományi
Karán
(részletek a háttéranyagban)

Szabó Brigitta
brigitta@ajk.pte.hu
72/501-500/3241

Orientációs nap külföldi
vendéghallgatóknak
(részletek a háttéranyagban)

Németh Judit
nemeth.judit@pte.hu
30/25-666-08

Pató Bernadett
Nyílt nap a PTE
patobernadett@pmm
Pollack Mihály
k.pte.hu
Műszaki Karán
72/501-500/3902
(részletek a háttéranyagban)
Kondor Tamás
A PTE PMMK Breuer
kondor@kondor.hu
Marcell Doktori Iskola 3D-s
72/501-500/3708
képanyagának kiállítása
(részletek a háttéranyagban)

Nemes Csaba, a PTE
Művészeti Kar Festészet
Tanszékének képzőművész
tanára „Györgytelep” c.
kiállítása
(részletek a háttéranyagban)

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

HELYSZÍN
Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
(Pécs,
Universitas u. 2/A)
Pécsi Galéria
(Pécs, Széchenyi tér)

PTE KTK
Halasy-Nagy József
Aula
(Pécs,
Rákóczi út 80.)
PTE ÁJK
Halasy-Nagy József
Aula
(Pécs,
Rákóczi út 80.)
PTE PMMK
A019-es terem
(Pécs,
Boszorkány u. 2.)
PTE PMMK
(Pécs,
Boszorkány u. 2.)
Ifjúsági Ház
(Pécs, Nagy Lajos
király. u. 13.)
Pécsi Horvát Színház
Csopor/t/ Horda
Galériája, Pécs, Anna
u. 17.

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
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HÁTTÉRANYAG
„Új Tudás” – Pedagógia ma és holnap konferencia
A meghívó és a program itt érhető el: http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/apaczai_2.jpg
2011. január 31-én a pécsi Tudásközpontban az Apáczai Kiadó és a PTE Egyetemi Könyvtárának
közös szervezésében Regionális Pedagógiai Konferenciát tartunk. Az Apáczai Kiadó tankönyvkiadói
tevékenysége mellett ma már hagyomány, hogy olyan szakmai-módszertani képzéseket, előadásokat
és rendezvényeket szervez, melyek arra hivatottak, hogy a pedagógus közösség számára elérhetővé
váljanak a legújabb elméleti és gyakorlati módszerek, megvitathatóak legyenek az aktuális
pedagógiai kérdések.
Ebben a szellemben fogott össze most az Apáczai Kiadó a régió és az ország új szellemi
központjával, a pécsi Tudásközpontban működő Egyetemi Könyvtárral, hogy válaszokat adjanak a
jelen oktatási kihívásaira. A Pedagógiai Konferencia meghívottjaként Dr. Fischerné Dárdai Ágnes
főigazgató, nemcsak az intézmény házigazdájaként, hanem tankönyvkutatóként, és az általa a BTK-n
működtetett Tankönyvkutató Műhely vezetőjeként is tart előadást
•
•

egyrészt az Egyetemi Könyvtár Támop 3.2.4. pályázata keretében megvalósuló, és a
digitális korszakban egyre fontosabb olvasóvá nevelésről, a könyvtári szolgáltatások
hatékony tanulásban-tanításban betöltött szerepéről,
másrészt a korszerű taneszközök és fejlesztések fontosságáról.

Dr. Kaposi József az Oktatáskutató és Fejlesztő intézet főigazgatója az új Nemzeti Alaptantervről, a
várható változásokról, az új irányokról tart előadást.
Esztergályos Jenő a négyszeres Magyar Termék Nagydíjas és Magyar Örökség-díjas Apáczai Kiadó
alapítója és ügyvezető igazgatója a kiadó értékteremtő és innovatív munkájáról értekezik, míg
Pachmann Péter, a TV2 pedagógus végzettségű szerkesztő-riportere a média valóságábrázolásáról
tart bemutatót, kiemelve ezek hatását a diáktársadalomra.
A plenáris előadók között Kós Nóra a Szent István Egyetem pszichológus-gyógypedagógusa a
magatartás és személyiségzavarról, és annak iskolai kezeléséről tart előadást. A tanórai mozgás
fontosságát kiemelve rövid meglepetés bemutatóval készülünk, majd a nemrég alakult Innovatív
Igazgatók Egyesületének tájékoztatója zárja a konferencia plenáris részét.
A szekció előadások előtt digitális taneszközök és tananyagok bemutatóját tartjuk a tankönyvkiállítás
mellett, itt várható az Apáczai Kiadó több új digitális innovációjának premierje is! A rendezvény
délutáni szekció előadásai prioritásként foglalkoznak a kreativitás és képességfejlesztéssel, a
problémamegoldó gondolkodás és anyanyelvi képesség fejlesztésének kérdésével, az óvoda-iskola
átmenet nehézségeivel. A környezettudatosságra nevelés témája, és a digitális eszközökkel segített
hatékony olvasástanítás is külön szerepet kap. A középiskolai szekcióban a matematika és magyar
nyelvtan időszerű és korszerű módszereivel, az emberismeret és etikatanítás aktuális kérdéseivel
ismerkedhetünk meg. A rendezvényre a régió minden iskolájából várjuk az érdeklődő pedagógus
kollégák jelentkezését.
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A PTE PMMK Breuer Marcell Doktori Iskola könyvbemutatóval egybekötött kiállítása
http://pmmk.pte.hu/esemeny/2011/1/31

Nyílt nap a PTE Közgazdaságtudományi Karán
Február 1-jén délelőtt 10 órától az alap-, délután 2-től pedig a mesterképzések iránt érdeklődőknek
tart nyílt napot a „pécsi közgáz”.
Az alapképzések nyílt napjának programja:
10.00
10.10
10.30
10.40
10.50

Dékáni köszöntő – Dr. Rappai Gábor, dékán
Kari tájékoztató - Dr. Dobay Péter, egyetemi tanár
Levelező programokról – Dr. Kruzslicz Ferenc, egyetemi docens, programvezető
Angol nyelvű képzések – Dr. Bedő Zsolt, egyetemi adjunktus, programvezető
Hageni Távoktatási Program- Dr. Mátyás Judit, egyetemi adjunktus, programvezető

11.00 Tanulmányi Osztály: felvételi eljárásról, pontszámításról – Király Lajosné, TO vezető
11.10 Hallgatói szervezetek bemutatkozása
11.20 Információs fórum
Az információs fórum és az előadások kezdete közötti időszakban a hallgatók kíséretében
megtekinthetik a Kar épületét, és kellő számú jelentkező esetén bemutatjuk a Tudásközpontot.
12.30- 13.45 Matematika előadás – Dr. Gyetván Ferenc mestertanár
Helyszín: B 314
A mesterképzések nyílt napjának programja:
14.00 Köszöntő – Dr. Schepp Zoltán egyetemi docens, mesterképzési igazgató
14.10 Általános tájékoztató- Dr. Schepp Zoltán egyetemi docens, mesterképzési igazgató
14.30 Levelező programok – Dr. Jarjabka Ákos egyetemi docens, alapképzési és mesterképzési
igazgatóhelyettes
14.40 Angol nyelvű képzés – Dr. Pauker Csaba, egyetemi adjunktus, angol MSc programvezető
14.50 Tanulmányi Osztály: felvételi eljárásról, pontszámításról – Király Lajosné, TO vezető
15.00 Információs fórum

Nyílt nap a PTE Állam- és Jogtudományi Karán
2011. február 2-án ismét megnyitja kapuit a PTE ÁJK az érdeklődők előtt!
Helyszín: Halasy-Nagy József Aula
RÉSZLETES PROGRAM
10.30-11.00 – Tanácsadás
Pályaorientációs tanácsadás a Halasy-Nagy József aula előtti folyosón
11.00 Halasy-Nagy József Aula:
Dékáni köszöntő – Dr. Berke Gyula Ph.D dékán, egyetemi docens
A felvételi eljárás aktuális kérdései – Zámbó Dávid a tanulmányi osztály vezetője
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A furfangos jogászi nyelv – közérthetően – Prof. Dr. Kiss László alkotmánybíró, egyetemi tanár
Szakok, képzések, kreditrendszer – dr. Csöndes Mónika egyetemi tanársegéd
A jogászi hivatás – dr. Mészáros Bence egyetemi tanársegéd
Hogyan járjunk jogi egyetemre? – Dr. Metzinger Péter Ph.D, ügyvéd
Hallgatói szervezetek és diákélet a karon – HÖT, ELSA, ÓNSZ, Expressis Verbis, PBE, FÉK
12.30 – Igazolások átvétele a földszinti Aulában
12.30-13.30 – Idegenvezetés a karon és a Tudásközpont (könyvtár) megtekintése

Orientációs nap külföldi vendéghallgatóknak
A Pécsi Tudományegyetemen vendégeskedő külföldi hallgatóknak szervez Orientációs Napot 2011.
február 2. 11:00 órától az Oktatási Igazgatóság a Pollack Mihály Műszaki Kar épületében (Pécs,
Boszorkány u. 2.) az A019-es teremben, amelyen a meghívott diákok mellett a kari Erasmus
koordinátorok is részt vesznek.
Lengvárszky Attila oktatási igazgató köszönti a 2010/2011-es akadémiai év II. szemeszterében az
Erasmus, illetve egyéb egyetemközi szerződések által egyetemünkön tanuló külföldi diákokat. A
2010/2011-es tanév második félévében az LLP/Erasmus Program keretében 10 karra, 17 országból,
61 Erasmusos hallgató érkezik a Pécsi Tudományegyetemre. A program keretében 6 karon 42
hallgató a teljes tanévben a PTE-n folytatja tanulmányait.
Egyéb egyetemközi szerződések keretein belül érkezik 3 amerikai, 5 kanadai, 2 koreai 2 japán
hallgató. A rendezvényen elméleti és gyakorlati teendőkről egyaránt esik szó, Németh Judit
intézményi Erasmus koordinátor ad részletes információt többek között a beiratkozás menetéről,
kurzus felvételről, más karokon felvehető kurzusokról, az idegenrendészeti teendőkről, a kollégiumi
elhelyezésről, az egyetem induló „Magyar mint idegen nyelv” kurzusáról, illetve a külföldi diákok
részére meghirdetésre kerülő kulturális és sport programokról.
Helyszín: PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs, Boszorkány u. 2. A019-es terem
Kapcsolattartó: Németh Judit
nemeth.judit@pte.hu
+36 72/ 501-500/ 2411
+36302566608

Nyílt nap a PTE Pollack Mihály Műszaki Karán
A továbbtanulási döntés meghozatala a középiskolás diákok egyik legfontosabb és egyben
legnehezebb feladata. Ehhez kívánunk rendezvényünkkel segítséget nyújtani. A Nyílt Nap során a
diákok közvetlenül ismerhetik meg a „Pollackos” élet nyújtotta lehetőségeket, találkozhatnak a leendő
szakjukra járó egyetemi hallgatókkal, oktatókat ismerhetnek meg és feltehetik a képzéssel, egyetemi
élettel kapcsolatos kérdéseiket. Erre a legjobb lehetőséget a szakok tájékoztató előadásai kínálják. A
rendezvényen számos ajándékkal kedveskedünk leendő hallgatóinknak.
A program az alábbiak szerint alakul:
9.15 Regisztráció
10.00 Köszöntő a 400 fős teremben (A010)
10.15 Jelentkezési lap kitöltésének bemutatása
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10.30 Kreatív Játék eredményhirdetése
10.45 Ismerkedés a választott szakkal
Szakos pultok kiállítása
Fotózás talárban
12.00 Nyílt nap zárása
Rendezvényünkön bemutatjuk a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karát, a DélDunántúli régió domináns műszaki felsőoktatási intézményét. A Kar 9 alap- és osztatlan, 7 felsőfokú
szakképzési, 7 mesterképzésen és 2 szakirányú továbbképzésen kínál lehetőséget a továbbtanulásra
nappali és levelező tagozaton.
A kari felvételi oldal (www.felvi.pmmk.pte.hu) mellett javasoljuk a kari honlap (www.pmmk.pte.hu)
áttekintését is további információkért.
További információk:
Pató Bernadett
marketing referens
E-mail: patobernadett@pmmk.pte.hu
Tel.: +36 30 474 3887
+36 72 503 650/3902

A Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskola 3D-s képanyagának kiállítása
A kiállítás kísérő rendezvénye: 5X15 perc építészet. Projektek, trendek, érdekességek a kortárs
építészet világából - a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar oktatóinak és DLA hallgatóinak előadásai.

Nemes Csaba, a PTE Művészeti Kar Festészet Tanszékének képzőművész tanára
„Györgytelep” c. kiállítása
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/meghivo_nemes_1200.jpg
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