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OFF PROGRAMOK 
(ezek várnak a megnyitóig): 

Ezekre a programokra nem kell regisztrálni! 

HELYSZÍN: PTE ETK „A” épület aula és nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)  

8:00 órától szakértők adnak tájékoztatást az alábbi témákban: 

- Erasmus+ ösztöndíj, avagy láss világot és tanulj ingyen  

- Kína testközelből - a pécsi Konfuciusz Intézet bemutatkozása 

- Táncoló Egyetem - mozgás és szenvedély a PTE-n 

- Nem vagy egyedül! - a mentor program bemutatása 

- Zilai Janina ápoló hallgatónk műsora 

- Sport minden mennyiségben - a PTE PEAC nyújtotta lehetőségek bemutatása  

9:30 Made in B KONCERT -  ETK dal - Itt vagyok jól!              

https://www.youtube.com/watch?v=ktauTiQYd8k 

https://www.youtube.com/user/monster960608 
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HELYSZÍN: PTE ETK „A” épület aula és nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)  

FOGLALD LE A HELYED AZ INTERAKTÍV PROGRAMOKRA!  

ELŐREGISZTRÁCIÓ ITT:  https://forms.gle/NUAMcdzt6Xq1ZqpM7 

Miért éri meg előregisztrálni? 

- mert gyorsaságodat értékes ajándékkal jutalmazzuk! 

- csak az előregisztráltaknak garantált a helye az interaktív szakbemutatókra! 

- izgalmas off programokon vehetsz részt! 

FONTOS, hogy az előregisztráció során lefoglalt helyedet a rendezvény napján 8:00 -9:15 óra 

között át kell venned! Érkezz időben! 9:15 után az át nem vett menetleveleket átadjuk másoknak! 

Kérjük, hogy a szüleidet, kísérőidet ne regisztráld be az interaktív programokra, nekik speciális 

témákkal készülünk (Szülőkonferencia, lásd lejjebb!) 

Nem szeretnél előre regisztrálni? 

Az előre le nem foglat helyek függvényében kaphatsz menetlevelet, illetve 9:15 órától az át nem 

vett menetleveleket is kiosztjuk! Javasoljuk, hogy előregisztrálj! 

Ha nem sikerül menetlevelet kapni, NINCS OKOD CSÜGGEDNI, mivel számos érdekes programmal 

készülünk és a szakos standoknál is információhoz tudsz jutni!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktauTiQYd8k
https://www.youtube.com/user/monster960608
https://forms.gle/NUAMcdzt6Xq1ZqpM7
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MEGNYITÓ 
Ezekre a programokra nem kell regisztrálni! 
 

HELYSZÍN: PTE ETK „A” épület aula és nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)  

10:00 óra 

- Dr. Ács Pongrác dékán köszöntője  

- felvételi ügyek - Bertáné Antal Marianna tanulmányi osztályvezető 

- HÖK köszöntő 

10:25 A nyílt nap további menetének ismertetése, csoportbontás 

10:45 elindulnak a csoportok csoportvezetők segítségével az interaktív helyszínekre 

 

FOLYAMATOS PROGRAMOK DIÁKOKNAK, SZÜLŐKNEK, KÍSÉRŐKNEK 
Ezekre a programokra nem kell regisztrálni! 
 

HELYSZÍN: PTE ETK „A” épület aula és nagyelőadó és aula (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)  

11:00 óra 

- a nagyelőadóban ETK videók érdekes (tudományos) témákkal  

- az aulában várnak a szakokat képviselő hallgatók kötetlen beszélgetésre 

 

INTERAKTÍV SZAKBEMUTATÓK 

Ezekre a programokra javasolt az előregisztráció!  

11:00 óra INTERAKTÍV SZAKBEMUTATÓK, melyre itt tudsz előre regisztrálni: 

https://forms.gle/NUAMcdzt6Xq1ZqpM7 

Ne feledd! Csak az előregisztráltaknak biztosított a helye az interaktív bemutatóinkra. Aki „csak” a 

rendezvény napján érkezik, annak a fennmaradó helyek erejéig tudunk részvételi lehetőséget 

biztosítani! 

  

https://forms.gle/NUAMcdzt6Xq1ZqpM7
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SZÜLŐKONFERENCIA 

A SZÜLŐKNEK, KÍSÉRŐKNEK IS KÉSZÜLÜNK PROGRAMMAL! 

 

HELYSZÍN: PTE ETK „D” épület D9-es terem (7621 Pécs, Vörösmarty u. 3.)  

A szülőkonferencia nem regisztráció köteles, de megköszönjük, ha témajavaslatát jelzi felénk az 

osszekoto@etk.pte.hu címen. 

SZÜLŐKONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA 

11:00 Köszöntő Prof. dr. Ács Pongrác  
egyetemi tanár, dékán 

11:05 Miért válasszuk az 
egészségügyi pályát? 

Dr. Novák Pál  
tanársegéd, bioetika szakértő 

11:20 A felvételi ETK-s sajátosságai Bertáné Antal Marianna  
tanulmányi osztályvezető 

11:40 Kollégiumi ügyek, Szociális 
támogatás, ösztöndíjak 

Koczka Viktor  
EHÖK elnök 

11:55 Hallgatók tanulási 
támogatása a karon, 
mentorprogram 

Herr Judit 
lemorzsolódási koordinátor 

12:10 Erasmus, külügyi 
lehetőségek 

dr. Simon Klára  
ügyvivő szakértő 

12:25 Egészségtudományi 
Szakkollégium 

dr. habil. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette  
egyetemi docens, Egészségtudományi 
Szakkollégium elnökhelyettese 

12:40 
 

Hallgatói élet, program 
lehetőségek 

HÖK elnök 

12:55 
 

PTE Sportiroda Hári József 
irodavezető 

13:10 
 

PEAC Takács Gyula 
kabinetvezető 

13:25 
 

Diákhitel Fazekas Kornél 
Diákhitel Központ Zrt. 
regionális vezető 

13:40-13:55 
 

Tudományos Diákköri 
Konferencia 

dr. habil. Hock Márta 
egyetemi docens, tudományos diákköri 
koordinátor 

 

LÁTOGATÁSI IGAZOLÁSOK KIADÁSA 

Az IGAZOLÁSOKAT 13:00 órától a program végéig folyamatosan adjuk ki az „A” épület aulájában (a 

megnyitó helyszínén). Még egy kis meglepetéssel is készülünk itt Neked!       

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 

mailto:osszekoto@etk.pte.hu

