
Id pont Program Felel s, el adó Helyszín Megjegyzés, részletek, egyebek

8:30-tól REGISZTRÁCIÓ Kun-Szücs V., Kováts V. Fsz. aula
Felvételi tájékoztató, Felvételizz hozzánk kisokos,  
menetlevél kiosztása, csoportbeosztás

Dékáni köszönt
A PTE ETK képzései Karamánné dr. Pakai Annamária

Tanulmányi Osztály tájékoztatója a felvételi eljárásról Bertáné Antal Marianna

Tájékoztató a nyílt nap menetér l Haklits András

ápoló közép- és fels fokú képzések bemutatkozása Szabó László, Ferenczy Mónika ápolói demons

 - vérvételi mulázs
 - injectio mulázs 
- auszkultációs modell
- nasogastrikus szondázás 
- Meti-man magas h ség  szimulátor bemutatása

dietetikus képzés bemutatkozása
PÉCS
Asztalos Ágnes, Csölle Ildikó 

203
egészséges szendvics alapanyagokból készíthetik el a saját 
ízlésüknek megfelel  szendvicset és persze meg is ehetik

gyógytornász közép- és fels fokú képzések 
bemutatkozása

Kiss Noémi + ZALAEGERSZEG: Telek Laura,  Papp 
Zsófia 

230

- az érdekl k kényelmes helyzetben relaxálhatnak, 
miközben kézfej és nyak masszászban részesülnek 
- kockahas építése gerincvédelemmel: hasizomgyakorlatok, 
amelyek a gerincet sem terhelik (eszközök nélkül, 
physioball labdával és gumiszalaggal)

ment tiszt közép- és fels fokú képzések 
bemutatkozása

PÉCS - Schiszler Bence, Dr. Bánfai Bálint 1.em. folyosó + 201 BLS, AED használat, EKG készítés

szülészn  képzés bemutatkozása Máté-Póhr Kitti, Komlósi Kálmánné 133 Lucina magas h saég  szimulátor bemutató, a szülés fázisai

véd  képzés bemutatkozása Karácsony Ilona véd  demons
véd  szakma szakterületeinek bemutatása, 
demonstrálása

csecsem - és kisgyermeknevel  képzés bemutatkozása Dr. Benk  Brigitta HÖK klub

szociáis munka közép- és fels fokú képzések 
bemutatkozása

CSEÖH 218
drogprevenció, függ ségek, alkoholtartalom 
meghatározása, akadálypálya "vak" szemüvegen keresztül

Orvostudományi képzési terület bemutatkozása Pécs ÁOK 205

egészségügyi szervez  képzések bemutatkozása
ZALAEGERSZEG - Dr. Varga Zoltán, Komáromy 
Márk

könyvtár
izgalmas játék és egymás elleni verseny várja az 
érdekl ket az egészségügyi szervezés világából. Totó, 
képek kirakása, elhelyezése M.o. térképén, stb

orvosi laboratóriumi analitikus  közép- és fels fokú 
képzések bemutatkozása

Kaposvár 215 mikroszkópos vizsgálat, kémiai kísérletek

radiográfus közép- és fels fokú képzések 
bemutatkozása

Kaposvár 214 ultrahangozás, anatómiai képletek

sport- és rekreációszervez  szakirány, illetve 
sporttudományi közép és fels fokú képzések 
bemutatkozása

PÉCS - Dr. Morvay-Sey Kata, Dr. Kovács Antal étterem  tatamin küzd sport alapú játékok, ül torna

10:30-13:00

ösztöndíjak, szociális támogatás, kollégium (15 perc) HÖK

Érettségi  felkészít  (15 perc) dr. Novák Pál
Felvételi eljárásról (15 perc) Bertáné Antal Marianna
Mentorprogram, lemorzsolódás (15 perc) Szabó László
SZESZI bemutatás, érettségi utáni lehet ségek (15 
perc)

Némethné Baráth Anikó

gyakorlati helyek bemutatása, bemutatkozása (kórház, 
bölcs de, OMSZ) (10-10 perc)

Altmajer Beáta, Köcse Tamás, Sebestyén Bianka

13:30-15:30 115
Találkozási lehet ség az intézmény vezet jével, valamint a 
szakok, gyakorlati helyek és a SZESZI képvisel ivel

Grafológia   el zetes regisztráció szükséges!  Kopcsándi Gyuláné 116
Pályaorientációs tanácsadás  el zetes regisztráció 
szükséges!

117

13:30-tól
Látogatási igazolás és ajándékcsomag kiosztása , 
elégedettségi kérd ív kitöltése. 

Fsz. aula A csomagok korlátozott számban állnak rendelkezésre!

8:30-tól Ruhatár 132A/B
A programváltozás jogát fenntartjuk!

BÁTRAN KÉRDEZZ!

Kötetlen beszélgetési lehet ség fontos témákról, 
kifejezetten szül kre hangolva. A téma szakért it kértük fel, 

hogy nyújtsanak részletes tájékoztatást els kézb l! 

Felkészült szakért ink segítenek azoknak, akik még 
bizonytalanok a pályaválasztás terén.

10:30-13:45

115-116-117-es 
termek, összenyitva

SZÜL MEG RZ

Komplex egészségtudományi, orvostudományi és sporttudományi, közép- és fels oktatási képzési expo
PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ

2020. JANUÁR 15. (szerda)

115-116-117-es 
termek, összenyitva

10:00

MEGNYITÓ

KÉPZÉSEK BEMUTATKOZÁSA 

Általános tájékoztató az Egészségtudományi Kar 
Szombathelyi Képzési Központjáról és a 2020 évi 
Fels oktatási felvételi eljárásról


