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PROGRAMAJÁNLÓ
2011. december 5 – december 11.
DÁTUM
december 5.
hétfő
11 óra
december 5.
hétfő
18 óra
december 6.
kedd
10 óra
december 6.
kedd
10 óra
december 6.
kedd
18 óra

december 7.
szerda
9.45 óra

december 7.
szerda
16 óra

TÉMA

INFO

Pedagógus
Műhelykonferencia

Kalapos Judit
kalapos.judit@pte.hu
72/501-500/28081

Egészség-Akadémia
Prof. Dr. Biró Zsolt:
Szürkehályog, zöldhályog

Kóczán Katalin
katalin.maria.koczan
@etk.pte.hu
72/501-500/37770

Mattenheim Gabriella
Klinikai laboratóriumi
kutató mesterképzési szak gabriella.mattenheim
@etk.pte.hu
tananyagfejlesztés
72/501-500/37770
zárókonferencia és
könyvbemutató

Nyílt Nap a PTE
Közgazdaságtudományi
Karán

Hargitai Ildikó
kapcsolat@ktk.pte.hu
72/501-500/23366

MTA Könyvtár
(Budapest, V. ker.,
Arany János u. 1.)
PTE
Dr. Halasy-Nagy
József Aula
(Pécs, Rákóczi út
80.)

Nyitott Egyetem
PTE
Kosaras Attila
Holics László
Vargha-Damján
kosaras.attila@pte.hu
zongoraművész:
Konferenciaterem
72/501-500/12071
Liszt Ferenc H-moll
(Pécs, Ifjúság út 6.)
szonátája és annak
története
3T - Technológia- és
PTE
Miholics Zoltán
tudástranszfer feltételeinek
Dr.
Halasy-Nagy
miholics.zoltan@pte.
kialakítása a Dél-dunántúli
József Aula
hu
Régió egyetemi
(Pécs, Rákóczi út
72/501-500/12474
tudásbázisaiban
80.)
sajtótájékoztató és
zárókonferencia
Tudásközpont, Dialóg
Szilágyi Szilvia
Gunter Pauli: A Kék
Kaptár Könvyesbolt
jade@ktk.pte.hu
Gazdaság c. könyvének
(Pécs,
Universitas u.
72/501-500/23291
bemutatója
2/A)
Dr. Kiss Tibor előadásában

Bálint Dávid
sajto.pecsiehok@gm
Ünnepi Jótékonysági Est a
ail.com
PTE HÖK szervezésében
30/394-6508
18 óra
Priskin Annamária
Danube Limes UNESCO
december 7-8.
priskin.annamaria@pt
World Heritage projekt
e.hu
zárókonferencia
30/514-5683
Szabó Gabriella
Katasztrófa-helyszínelő
december 8.
szabgab@gamma.ttk.
robotok
versenye
a
csütörtök
pte.hu
PTE TTK-n
72/501-500/24190
10 óra
december 7.
szerda

HELYSZÍN
PTE Rektori Hivatal
Szenátus
Tanácsterem
(Pécs, Vasvári Pál u.
4.)
PAB Székház
(Pécs, Jurisics M. u.
44.)

PTE
Vargha Damján
Konferenciaterem
(Pécs, Ifjúság út 6.)
PAB Székház
(Pécs, Jurisics M. u.
44.)
PTE TTK Aula
(Pécs, Ifjúság út 6.)
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december 8.
csütörtök
13 óra

Építészet Ma:
Gyárlátogatás a Leier
Hungáriában

december 8.
csütörtök

Decemberi Könyvszüret

18 óra
december 9.
péntek
10 óra
december 10.
szombat
19 óra

Párbeszéd 2011
– Fogyatékkal Élők
Életminősége –
Múlt-Jelen-Jövő”
Konferencia
Janus Egyetemi Színház
15 éves jubileumi és
színházavató
bemutató előadása

PTE PMMIK
Kondor Tamás
parkoló
epiteszetma@epitesz
(Pécs, Boszorkány u.
etma.hu
2.)
72/501-500/23715
Zsolnay Kulturális
Szijártó Zsolt
Negyed
szijarto.zsolt@pte.hu
(Pécs, Zsolnay V. út
72/501-500/24103
16.)
Vass Lívia
PAB Székház
livivass@gamma.ttk.p
(Pécs, Jurisics M. u.
te.hu
44.)
70/3767-227
Mikuli János
mikuli.janos@pte.hu
72/501-500/28293

Zsolnay Kulturális
Negyed
(Pécs, Zsolnay V. út
16.)

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

HÁTTÉRANYAG
Pedagógus Műhelykonferencia
A Pécsi Tudományegyetem beiskolázási programjának egyik fontos rendezvénye a
középiskolák igazgatóinak, beiskolázási munkatársainak, végzős osztályfőnökeinek szóló
műhelykonferencia. A rendezvény célja, hogy tájékoztassa a továbbtanulással, felsőoktatási
intézményválasztással foglalkozó szakembereket a felvételi eljáráshoz kapcsolódó
jogszabályi változásokról, a szektort érintő új lehetőségekről és kihívásokról.
Az információszolgáltatás mellett a konferencia hiánypótló feladata, hogy hozzájárul a
középiskolákkal való kapcsolattartás kialakításához, erősítéséhez, alkalmat kínálva
személyes találkozásra az iskolák vezetőségével, közös fórumot teremtve a
tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására. A rendezvény idei témái között a felvételi
eljárás változásai, az oktatást érintő törvénymódosítások, valamint a Pécsi
Tudományegyetem képzési kínálatának bemutatása szerepelnek.
Program:
11.00
Köszöntő
Lengvárszky Attila oktatási igazgató - Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság
11.10
A nemzeti köznevelés rendjéről szóló új kerettörvényről
Dr. Princzinger Péter elnök - Oktatási Hivatal
11.45
szünet
12.00
A 2012-es felvételi eljárás változásairól
Stéger Csilla főosztályvezető - Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Főosztály
12.30
Pécsi Tudományegyetem képzési kínálata
Lengvárszky Attila oktatási igazgató - Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság
13.00
Kérdések, hozzászólások
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Egészség-Akadémia - Prof. Dr. Biró Zsolt: Szürkehályog, zöldhályog
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/december/Egeszseg_Akademia_2011_dec
ember.PDF

Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztés
zárókonferencia és könvybemutató
Szeretettel meghívjuk a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Medicina
Könyvkiadó Zrt. együttműködésében megvalósult, „Az orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak
tananyagfejlesztése" című projekt zárórendezvényére és az azt követő könyvbemutatóra.
A rendezvényre szóló meghívó és a részletes program az alábbi linken érhető el:
http://www.etk.pte.hu/!feltolt_palyazati/meghivo.pdf
http://www.etk.pte.hu/!feltolt_palyazati/program.pdf

Nyílt Nap a PTE Közgazdaságtudományi Karán
http://portal.ktk.pte.hu/esemeny/2011/12/6

Nyitott Egyetem - Holics László zongoraművész: Liszt Ferenc H-moll szonátája és
annak története
http://www.nyitottegyetem.pte.hu/

3T - Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli régió
egyetemi tudásbázisaiban sajtótájékoztató és zárókonferencia
Nagyszabású konferenciával zárul egy kétéves, félmilliárdos európai uniós projekt, mely
technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítását célozta meg a Pécsi
Tudományegyetemen, illetve a Dél-dunántúli régióban. A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer központ által koordinált projekt számos vívmánnyal büszkélkedhet, hogy mást ne
említsünk, a K+F+I Stratégia 2011-2020 létrehozásáról, melynek konkrétumairól most először
hallhat a szélesebb közönség. A rendezvényen – többek között – két olyan előadás is elhangzik
majd, mely várhatóan jelentős érdeklődésre tart számot: Dr. Oberfrank Ferenc, az MTA Kísérleti
Orvostudományi Intézetének igazgatója járja körül a kutatásmenedzsment témakörét a
magyarországi viszonyok közt, valamint Polgár Éva, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. programigazgató-helyettese beszél majd a felsőoktatás számára kiírandó 2012-es pályázati
lehetőségekről.
Szeretettel várjuk a média képviselőit e jeles eseményen 2011. december 7-én a 9:45-kor
kezdődő sajtótájékoztatóra!
Meghívó: http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/december/Meghivo_3T.pdf
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Gunter Pauli: A Kék Gazdaság c. könyvének bemutatója Dr. Kiss Tibor
előadásában
http://portal.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/Esemenynaptar/2011/kék%20gazdaság%20%20könyvbemutato.jpg

Ünnepi Jótékonysági Est a PTE HÖK szervezésében
Az ünnepek előtt a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és
Részönkormányzatai jótékonysági estet szerveznek, melyen adományokat gyűjtünk a rászoruló
családok részére. Az estet december 7-én, 18 órától a Vargha Damján konferencia teremben
rendezzük meg, de az ajándékokat a kari HÖK irodákon is le lehet majd adni.
Az EHÖK jótékonysági estjén elsősorban játékokat szeretnénk összegyűjteni, melyeket a Magyar
Vöröskereszt
Baranya
Megyei
Igazgatóságának
segítségével
juttatunk
el
a
kedvezményezetteknek. A jótékonysági est programjaként meghallgathatjuk Járai Márk és
Lenthár Balázs koncertjeit, előad az Improvokál társulat, valamint fellépnek a PTE
Táncolóegyetem táncosai is.
Elég apró dolgokkal segíteni és máris szebbé tehetjük néhány nehéz sorsú család ünnepét.
Mindenkit szeretettel várunk december 7-én!

Danube Limes UNESCO World Heritage projekt zárókonferencia
Az egykori Római Birodalom pannoniai folyami határának (ripa Pannonica) világörökségi
nevezését előkészítő, 2008-2011 között zajló program a Danube Limes UNESCO World Heritage
Project 2011. december 31-én zárul. A nemzetközi szakembergárdát tömörítő program
magyarországi képviselői a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint vezető partner, a Pécsi
Tudományegyetem Régészet Tanszéke, mint a szakmai kutatásért felelős partner, továbbá
Dunakömlőd-Lussonium római kori erődje kapcsán Paks Város Önkormányzata. A projekt
nemzetközi szintű eredményeiről a 2011. december 7-8 között Pécsett, az MTA Pécsi Regionális
Bizottságának Székházában megrendezésre kerülő Danube Limes Projektzáró konferencián
számolnak be a több országból érkező kutatók, hangzanak el előadások.

Katasztrófa-helyszínelő robotok versenye a PTE TTK-n
Ha csak egy nagy csattanásra emlékszünk, vagy már arra sem, és ott fekszünk egy összedőlt
ház, vagy összeroncsolódott autóbusz-kamion-vasúti kocsi romjai alatt a külvilágtól elzárva, nem
mindegy, hogy ki és mennyi idő alatt talál ránk. Ezért fontos a katasztrófa-helyszínelő minirobotok fejlesztése, amelyek bonyolult terepen, szűk helyekre bemászva, autonóm módon
képesek a túlélőket és az áldozatokat felderíteni.
A PTE-TTK Szentágothai Szakkollégium szervezésében 2011 őszén fizikus és informatikus
hallgatók 4 hónapig tanulták intenzíven ezen robotok építését és programozását a viszonylag
olcsó és sok variációs lehetőséget megengedő LEGO MindStorms robotépítő készletekkel. A
hallgatói csapatok által épített robotok december 8-án 10 órakor a PTE-TTK Ifjúság út 6. alatti
Aulájában mérik össze az ügyességüket egy valósághű akadálypályán. Az eseményre szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
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Építészet Ma: Gyárlátogatás a Leier Hungáriában
Indulás busszal, 13 órakor a PTE PMMIK Boszorkány úti parkolójából. Akiket érdekel a program,
kérjük, részvételi szándékáról (buszfoglalás érdekében) visszajelzést küldjenek kapcsolati űrlapon keresztül (epiteszetma@epiteszetma.hu) vagy a Facebook-on az ÉpítészetMA praktikum
rendezvényére való jelentkezéssel. Részvétel csak jelentkezéssel, melynek határideje
2011.12.06. kedd 8:00 óra.

Decemberi Könyvszüret
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/december/Meghivo_DK.pdf

Párbeszéd 2011 – Fogyatékkal Élők Életminősége – Múlt-Jelen-Jövő” Konferencia
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, az MTA PAB Egészségtudományi
Bizottság valamint a Korai Fejlesztésért Napsugár Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a 2011.
december 9-én Pécsett, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság épületében
megrendezésre kerülő „Párbeszéd 2011 – Fogyatékkal Élők Életminősége – Múlt-Jelen-Jövő”
konferenciájára.
Program: http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/hirek/2011/12/Parbeszed_program.pdf

Janus Egyetemi Színház 15 éves jubileumi és színházavató bemutató előadása
A Janus Egyetemi Színház 15 éves, és születésnapjára kapott egy vadonatúj, professzionális
stúdiószínházat a Zsolnay Kulturális Negyedben. 2011. december 10-én a JESZ a Holdbeli
csónakos bemutatásával avatja új játszóhelyét, és ünnepli jubileumát.
Weöres kalandos játékának színre kerülését több dolog magyarázza. A mítoszt és a vásári
komédiát is felvonultató darab, amely magában foglal szerelmi és üdvtörténetet is, sőt a
felnövekvésről is szól, de a világ hatalmi viszonyairól és egyensúlyáról is beszél
kérdésfelvetéseiben, összetettségében a mesei megoldások ellenére alkalmas arra, hogy a JESZ
közönségét, az egyetemistákat megszólítsa. Sokszínű szerepei, a naiv szerelmes
gyermekemberek, a bábos világot idéző figurák, a mitikus királyok, a szellemek, az égzengés, a
magas- és mélyhangú kórus kihívást jelentenek a JESZ társulata számára, és egy színpadra
hozzák a legfiatalabb egyetemista színészt és a nagy tapasztalattal rendelkező alapító tagot is. A
történet változatossága, helyszínei megmutatják azt, hogy az új színházi tér mire képes, milyen
látványvilágok, illúziók építhetők fel a díszlet, a hang, és a fény segítségével.
Weöres Sándor életének egy részét Pécsett töltötte, műveit Pécsnek szánta, pécsi
alkotótársakkal álmodta színpadra, de ezek az álmok ritkán tudtak valóra válni.
Az idén a Bóbita Bábszínház és a Pécsi Nemzeti Színház is programszerűen tűzte műsorára
Weöres műveit, és a JESZ bemutatója ebbe a sorba is illik, miközben hagyományt elevenít fel,
hiszen a JESZ majd' 10 éve a Kétfejű fenevad színrevitelével már hozzájárult ahhoz, hogy
Weöres Sándor elfoglalhassa méltó helyét a pécsi színpadokon.
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