PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
NYÍLT NAP 2018. JANUÁR 16.

PROGRAM

Kezdés
8.30
órától

REGISZTRÁCIÓ
A korán érkezőket off programok várják (hogy ne unatkozzatok, amíg kezdődik a nyílt nap). Lesz zene, kínai nyelv, érdekes
információk az egyetem nyújtotta lehetőségekről. Pályaorientációs tanácsadás és grafológia is vár az érdeklődőkre!

MEGNYITÓ
10.00
órától

Dékáni köszöntő
Tanulmányi Osztály rövid tájékoztatója a felvételi eljárásról
HÖK tájékoztatója (ösztöndíjak, kollégium)
Tájékoztató a nyílt nap menetéről

Prof. dr. Betlehem József egyetemi tanár, dékán
Dr. habil. Ács Pongrác oktatási dékánhelyettes
Koczka Viktor HÖK elnök
Goldbach Julianna marketing koordinátor

11.00
órától

SZÜLŐMEGŐRZŐ, AVAGY EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI MINI KONFERENCIA
Érdekes élőadások az ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, rekreációszervezés és
egészfejlesztés szakma szépségeiről, kompetenciákról és az elhelyezkedési lehetőségekről.

KÉPZÉSEK INTERAKTÍV BEMUTATKOZÁSA
Ápolás a XXI. században, avagy az ápoló szakirány bemutatkozása
Az igazi vészhelyzet, avagy a mentőtiszt szakirány bemutatkozása
Táplálkozz egészségesen!, avagy a dietetikus szakirány bemutatkozása
Mozgás, de okosan!, avagy a gyógytornász szakirány bemutatkozása
A megelőzés jobb, mint a kezelés!, avagy a népegészségügyi ellenőr szakirány bemutatkozása
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány bemutatkozása
Varázs-labor – Alapozó Egészségtudományi és Analitikai Laboratóriumi Kutatóközpont
Mozgás más szemmel – Komplex Sport Teljesítménydiagnosztikai és Fizioterápiás Kutatóközpont
Reformkuckó – Egészséges étel elkészítése, ételkóstolók, avagy a dietetikus szakirány bemutatkozása
Kárhely, avagy ápolástudomány és sürgősségi ellátás testközelből

Kísérőprogramok:
- Grafológia 8.30 órától – előzetes regisztráció szükséges! melyre 7.30 órától nyílik lehetőséget a Vörösmarty utcai épületben a portán, vagy
előzetesen az osszekoto@etk.pte.hu címen. Kérjük, hogy hozz magaddal egy A/4-es oldalnyi kézzel írt szöveget (azzal a tollal írj, amit szeretsz,
a szöveg pedig bármi lehet).
- Pályaorientációs tanácsadás 8.30 órától – előzetes regisztráció szükséges! melyre 7.30 órától nyílik lehetőséget a Vörösmarty utcai épületben
a portán, vagy előzetesen az osszekoto@etk.pte.hu címen.
- PTE stand – képes kvíz, és applikáció – 8 órától folyamatosan igénybe vehető („A” épület, alagsor).
A nyílt napról a látogatási igazolás (és az ajándék) kiadása 13.00 órától folyamatosan történik.
A látogatási igazolás és az ajándék kiadásának feltétele, illetve menete:
A rendezvény napján a hoszteszektől veheted át a menetleveledet (Vörösmarty utcai épület nagyelőadójában), melyre legalább 5 különböző pecsétet
kell megszerezned. A pecsétet a rendezvény egyes állomásain kaphatod meg (szülőmegőrző előadásainak meghallgatása, és/vagy szakok
bemutatkozása az „A” és „C” épületekben). 12.00 órától két helyszínen („A” épület A114; „C” épület információs pult) folyamatosan várnak
kollégáink, akiknél leadhatod a menetleveledet és megkaphatod a látogatási igazolást és az ajándékcsomagot (az ajándékcsomagok korlátozott
mennyiségben állnak rendelkezésre!), annyit kérünk Tőled, hogy munkánkat segítsd egy anonim kérdőív kitöltésével, mely maximum 2 percet vesz
igénybe. Segítségedet előre is köszönjük!
Fontos! A menetlevelet kérjük, hogy őrizzétek meg a rendezvény végéig, a nélkül nem tudunk igazolást kiadni!
Kérdésed van? osszekoto@etk.pte.hu e-mail címen megteheted!
Köszönjük valamennyi ETK-s kollégának és hallgatónak a rendezvény szervezésében nyújtott segítséget!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

