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

HÁTTÉRANYAG
Egészség-Akadémia előadássorozat - Prof. Dr. Miseta Attila: Új trendek a laboratóriumi
diagnosztikában
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/september/Egeszseg_Akademia_Miseta.PDF

„Mondj egy mesét!” Mesemondó és felolvasónap a PTE IGYK-n
A PTE IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet szeretettel meghívja a Népmese Napjához
kapcsolódó "Mondj egy mesét!" című Mesemondó és felolvasónapra. Várjuk azokat a mesekedvelő
hallgatókat, oktatókat, dolgozókat, akik kedvenc népmeséjüket szívesen bemutatnák, felolvasnák,
vagy az elhangzó meséket szívesen fogadnák.
A mese felolvasására előzetesen jelentkezni lehet: Göttlinger Noémi intézeti titkárnőnél a 211.
irodában, vagy e-mailben: naomi@igyfk.pte.hu -n.
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Kérjük a meseszerető érdeklődőket, hogy ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé. Szeretnénk, ha ezen a napon mindenki egy népmesét
tarisznyájába tehetne, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként.

Nyitott Egyetem előadássorozat - Dr. Bajusz Klára: „A második esély” – az
iskolázatlanság, mint társadalmi és gazdasági probléma
http://www.pte.hu/hirek/2406

Projektindító találkozó és sajtótájékoztató
együttműködési programmal kapcsolatban

a

magyar-horvát

határon

átnyúló

Nemzetközi összefogás keretében képzik a jövő biotechnológiai szakembereit Pécsett!
A már meglévő alapokra építve közös biotechnológiai oktatás-fejlesztési programot indít a Pécsi
Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem. A cél versenyképes és naprakész
tudással rendelkező kutatókat és szakembereket képezni a közeljövő tudományos-gazdasági
húzóágazatának számító biotechnológia területén, és ezáltal lökést adni a horvát-magyar határvidék
gazdaságának.
A biotechnológia kiemelt szerepet játszik a kortárs orvosi kutatásokban, a közeljövőben drámai
áttörések várhatóak ezen a területen, amelyek radikálisan új megoldásokhoz, technikákhoz
vezethetnek a legkülönbözőbb betegségek és szervi bajok gyógyításában. A két egyetem
kollaborációja révén olyan magasan képzett biotechnológiai szakemberek és kutatók kezdhetik meg a
pályájukat a Pécsi Tudományegyetemen, akik részesei lehetnek ezeknek a folyamatoknak, és
tudásuk tőkét vonzhat a régióba.
PROJEKTINDÍTÓ TALÁLKOZÓ ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Kari Tanácsterem, I. emelet (7624 Pécs,
Szigeti út 12.)
2011. október 5. (szerda), 11.00 óra
11.00 Megnyitó beszédek (Az esemény hivatalos nyelve a magyar és a horvát, folyamatos
tolmácsolással)
11.40 Állófogadás
12.30 Projektmegbeszélés (hivatalos nyelve angol)
Az eseményen jelen lesz Ljiljana Pancirov, a magyarországi horvát főkonzul, és képviselteti magát a
Josip Juraj Strossmayer Egyetem vezetése is. A sajtótájékoztatót követően állófogadással
egybekötött beszélgetésre várjuk meghívottjainkat és a sajtó képviselőit. Kérjük, jelenlétével tisztelje
meg rendezvényünket! Kérjük, kérdéseivel forduljon Bognár Ritához a rita.bognar@aok.pte.hu email
címen vagy a 0630/3309268 telefonszámon.

Minősítő Konferencia - TÁMOP 4.2.3. „Nyitott Egyetem – a PTE tudásbázisának
disszeminációja”
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/september/Minosito_konferencia.pdf
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