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DÁTUM

TÉMA

INFO

HELYSZÍN

Pécsiközgáz Karriernap

Hargitai Ildikó
hargitai@ktk.pte.hu
72/501-500/3366

10 óra

Diplomás Pályakövetési
Rendszer szakmai fórum a
Pécsi Tudományegyetemen

Héráné Tóth Andrea
hera.andrea@pte.hu
72/501-500/2456

PTE KTK
B323-as terem
(Pécs, Rákóczi út
80.)
PTE
Rektori Hivatal
Szenátusi terem
(Pécs, Vasvári Pál u.
4.)

április 12.
kedd

PTE Karriernap 2011

Kalapos Judit
kalapos.judit@pte.hu
72/501-500/2081

április 12.
kedd
9 óra
április 12.
kedd

PTE BTK-TTK
(Pécs, Ifjúság útja 6.)

10 óra
április 12.
kedd
17.30 óra
április 13.
szerda

PAB Tudós Klub:
Dr. Zeller Gyula előadása
PTE Állásbörze 2011

10 óra
április 13.
szerda
13 óra
április 13.
szerda
18 óra
április 15.
péntek
11 óra
április 15.
péntek
17.30 óra

Pécs-Normandia Lions
Club, Pécsi
Tudományegyetem, PTE
EHÖK együttműködési
megállapodás aláírása

Dr. Gál István László
PAB Székház
gal@ajk.pte.hu
(Pécs, Jurisics u. 44.)
72/501-500/3215
Kalapos Judit
PTE ÁOK
kalapos.judit@pte.hu Dr. Romhányi György
72/501-500/2081
Aula
(Pécs, Szigeti út 12.)
Simon Ágnes
simon.agnes@pte.hu
72/501-500/5885

Lions Ház
(Pécs, Mártírok útja
9.)

Farkas Péter
farkas.peter84@free
mail.hu

PTE BTK
„M”
épület
Tóth István
Hadtörténeti Esték
terem
diákköri előadássorozat
(Pécs, Rókus u. 2.)
Mohácsi János
PTE TTK
sajto@hboneplus.hu
Dr. Vargha Damján
Szuperszámítógép a
1/450-30-60
Konferenciaterem
Pécsi Tudományegyetemen
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
Kovács Istvánné
Pécsi Művészeti
PTE 1. Sz. Gyakorló
kovacs.panni@pte.hu
Szakközépiskola
Általános Iskola
72/501-500/2911
színházterme
Tavaszi Bemutató Estje
(Pécs, Radnics u. 9.)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
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HÁTTÉRANYAG
Pécsiközgáz Karriernap
Idén
2011.
április
12-én
kerül
megrendezésre
a
Pécsi
Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karán a Karrier Nap, melyen 12 cég vesz részt kiállítóként, a harmadik
emeleti közösségi térben (B323) elhelyezett standokon. A Kar partnerei a kötetlen beszélgetés
mellett szakmai előadásokkal, próbainterjúkkal, tesztekkel várják a gyakornoki és álláshelyekre
pályázó hallgatókat. Várunk minden érdeklődőt, akár konkrét álláskeresési szándékkal, akár ha
csak ki szeretné próbálni, hogyan állná meg a helyét egy teszten vagy interjún.
A programokra regisztrálni a regisztracio.ktk.pte.hu oldalon lehet.
További információ: http://portal.ktk.pte.hu/hirek/1113

Diplomás Pályakövetési Rendszer - szakmai fórum a Pécsi Tudományegyetemen
A Pécsi Tudományegyetemen nem csak arra a közel 30 ezer hallgatóra figyelnek oda, akik jelenleg a
PTE-n folytatják tanulmányaikat, hanem az „öregdiákokra” is, akik ugyanitt, vagy a jogelőd
intézményekben már megszerezték diplomájukat. Az Egyetem számára fontos a végzettek
véleménye is, hiszen egy, a minőségi felsőoktatásért elkötelezett intézménynél csak így lehet
fejleszteni, előrelépni.
A Diplomás Pályakövető Rendszer országos programjához a Pécsi Tudományegyetem 2010
tavaszán csatlakozott. A projekt az Egyetem által elnyert Hallgatói és intézményi
szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (TÁMOP 4.1.1-08/1/KMR) pályázat támogatásával valósul
meg, a Központi Diplomás Pályakövető Rendszer (TÁMOP 4.1.3) előírásainak megfelelően.
Az április 12-én 10 órától megrendezésre kerülő szakmai fórum során a Diplomás Pályakövető
Rendszer 2010-es kutatási eredményeiről kapnak tájékoztatást az érdeklődők. Emellett előadást
hallhatnak a Pécsi Tudományegyetem pályakövetéssel kapcsolatos stratégiájáról, napjaink
munkaerő-piaci jellemzőiről, valamint arról, hogy a PTE hírneve, elismertsége hogyan alakult az
elmúlt időszakban. Az esemény helyszíne: PTE Rektori Hivatal, Szenátusi Terem (Pécs, Vasvári Pál
u. 4.).
Kérjük, részvételi szándékát regisztrációval jelezze a következő linkre kattintva:
http://www.pte.hu/index.php?p=form_builder&act=show&form_id=9&query_string=mid=265&mparent
=204&cid=2185

PTE Karriernap - Állásbörze 2011
„Váltsd valóra…”
2011. április 12-én és 13-án kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem összegyetemi
állásbörzéje, melyen 49 kiállító cég képviselteti magát állásajánlatokkal és szakmai gyakorlati
lehetőségekkel. Április 12-én, kedden a karriernap workshopjait és tanácsadásait vehetik igénybe az
érdeklődők az Ifjúság úti Campus épületében, míg 13-án, szerdán az Általános Orvostudományi Kar
Dr. Romhányi György Aulájában a kiállító cégek állásajánlatai között csemegézhet, aki ellátogat a
börzére.
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Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre ebben a két napban a Pécsi Tudományegyetem
karriernappal egybekötött állásbörzéje, melyen 49 kiállító képviselteti magát. A hallgatóknak
lehetősége nyílik információt szerezni és 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. Ám nem csupán a cégekkel való ismerkedésre lesz
lehetőség. A két nap alatt a PTE Oktatási Igazgatóság Központi Hallgatói Szolgáltató Irodája
szervezésében az érdeklődők kipróbálhatják rátermettségüket próbainterjúkon. Részt vehetnek
tanácsadásainkon (önéletrajz-írási, grafológiai, valamint karrier- és életpálya tanácsadások), melyek
segítségével könnyebben helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. Választ kaphatnak külföldi
munkavállalással, munkajoggal, kiválasztási technikákkal kapcsolatos kérdéseikre, információt
szerezhetnek külföldi ösztöndíjprogramokról és Unión belüli továbbtanulási, gyakornoki vagy éppen
önkéntes programokról. A tematikus workshopok mellett lehetőség nyílik a látogatók számára
viselkedési, pályaorientációs tesztek kitöltésére, személyes kompetenciáinak felmérésére,
megismerésére.
Érdemes tehát mindenkinek ellátogatnia mindkét nap eseményeire, függetlenül attól, hogy aktív
egyetemi hallgató-e vagy már végzett frissdiplomás.
Mindenkit szeretettel várunk 2011. április 12-én és 13-án a PTE Karriernapján és Állásbörzéjén!
www.pteallasborze.hu

PAB Tudós Klub: Dr. Zeller Gyula, a PTE rektorhelyettesének előadása
Zeller Gyula rektorhelyettes előadása a Tudós Klubban "A gazdasági válság lehetséges elmélyülése
a japán katasztrófa tükrében" címmel.
Helyszín: PAB Székház
Pécs, Jurisics M. u. 44.
Szervező: PAB Tudós Klub
Információ: Dr. Gál István László
gal@ajk.pte.hu
Tel.: 72/501599/3215

Pécs-Normandia Lions Club, Pécsi Tudományegyetem, PTE EHÖK együttműködési
megállapodás aláírása
A LIONS mozgalom a világ egyik legnagyobb jószolgálati szervezete, és az ENSZ alapokmányának
egyetlen civil aláírója. A Pécs-Normandia Lions Club huszonöt pécsi önkéntessel működteti a
„MentőÖv” Szülőszállást, valamint a Lions Suli Családi napközit. Előbbi intézményben a Pécsett
kezelt beteg és koraszülött gyermekek szülei lakhatnak térítésmentesen a gyógykezelés időtartama
alatt, míg a napköziben rászoruló diákok ingyenes délutáni ellátását és tanítását végzi az egyesület.
A Club üzemeltetését az önkéntes munkák mellett adományokból, az adó 1 %-ának felajánlásból,
jótékonysági rendezvények bevételéből és pályázati pénzekből finanszírozzák.
Az eseményen aláírásra kerülő, háromoldalú szerződés a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat és a LIONS Club együttműködését deklarálja. Az együttműködés célja, hogy
a családi napköziben és a nyári táborokban minél több fiatal felnőtt vegyen részt a nemes célú,
önkéntes munkákban. A szerződés jelentősége, hogy az „Önkéntesek évében” a PTE elsőként lépett
egy civil szervezet felé, amely a hallgatók számára nagyon sok tapasztalatot nyújthat a jószolgálatról
és az egyenlő bánásmód elvéről.
A szerződés aláírói: Simon Béláné, a Pécs-Normandia Lions Club elnöke, Dr. Bódis József, a Pécsi
Tudományegyetem rektora, Zag Gábor, a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.
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Hadtörténeti Esték diákköri előadássorozat
Az idei szemeszterben folytatódik a diákköri szervezésű Hadtörténeti Esték diákköri előadássorozat.
A 2011. tavaszi félév programja:
Április 13.: Szabó András: A római hadsereg kardviselete a Kr. u. III. században - régészeti és
ikonográfiai források
Április 27.: Lenthár Balázs: A feldunai hadsereg nyári hadjárata Komáromtól Aradig
Helyszín: PTE BTK Történettudományi Intézet "M" épület (Rókus utca, Tóth István terem)
kapcsolattartó: Farkas Péter, farkas.peter84@freemail.hu

Szuperszámítógép a Pécsi Tudományegyetemen
Információmenedzsment a felsőoktatásban projekthez kapcsolódó, a Pécsi Tudományegyetemen
üzembe helyezett szuperszámítógép ünnepélyes átadása.
Időpont: 2011. április 15. péntek 11:00 óra
Helyszín: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., PTE BTK-TTK, Dr. Vargha Damján Konferenciaterem
Az ünnepélyes átadásra várjuk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Intézet
együttműködő partnereit, az NIIF tagintézmények (egyetemek, közgyűjtemények, kutatóintézetek)
vezetőit, a projektben résztvevő munkatársakat és a sajtó képviselőit.
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze a sajto@hboneplus.hu e-mail címen!

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Tavaszi Bemutató Estje
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/tavaszi_musoros_est_800.jpg
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