
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NYÍLT NAP 

 

Helyszín: Zalaegerszegi Képzési Központ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 

 

2023. január 16. (hétfő)   

 

 

9:45-10:00 Regisztráció 

 

A program nem regisztrációhoz kötött, de érdemes időben érkezned, mert értékes ajándékkal 

készülünk Neked! 

10:00 Megnyitó 

 

NAGYELŐADÓ 

(földszint) 

10:00 – 10:30 

Dr. Ágoston István PTE ETK Egyetemi 

docens 

Köszöntő – a kar bemutatása 

Dr. Császár Gabriella képzési igazgató  

Köszöntő – a Képzési Központ rövid 

bemutatása  

Bertáné Antal Marianna PTE ETK 

tanulmányi osztályvezető 

Tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről 

Vámos Vivien HÖK alelnök 

HÖK bemutatása 

 

A nyílt nap további programjának ismertetése, tájékoztatás az interaktív bemutatókon történő 

részvételről.  

 

10:45 Interaktív szakbemutatók 
 

Ápolás és betegellátás (BSc) 

Gyógytornász szakirány 

 

Tóth Bettina tanársegéd 

Biomechanikai eszköz bemutató 

Helyszín: Biomechanikai labor  

Szép Hedvig szakoktató 

Játékos anatómia 

Helyszín: 107. terem 

Osvald Anna gyógytornász szakoktató 

Manuális technikák  

Helyszín: 201. terem 

Beleznai Viktória tanársegéd 

A gyógytorna (nem) játék! 

Gyermekgyógyászat és elektroterápia 

Helyszín: Tükrös tornaterem 

Salamon András tanársegéd 

„Légi-erő”  

(Légzőtorna, légzésfunkciók vizsgálata – 

worksop)  

Helyszín: 111. terem 



Ápolás és betegellátás (BSc) 

Ergoterápia szakirány 

 

Dr. Császár Gabriella adjunktus, képzési 

igazgató 

Ergoterápia szakirány bemutatása 

Helyszín: Ergo terem 

 

 

 

 

 

Egészségügyi szervező BSc 

 

Dr. Varga Zoltán adjunktus – Molnárné 

Csákvári Tímea tanársegéd  

• „Ismered hazánk egészségturisztikai 

látványosságait?" 

Egészségturizmus szervező specializáció 

- kvíz 

• "Az adminisztrátor helye és szerepe 

az egészségügyi teamben" 

Egészségügyi adminisztrátor (felsőfokú 

szakképzés) – kvíz  

• "Mihez kezdenél egymilliárd 

forinttal?" 

Egészségbiztosítás specializáció – 

interaktív bemutató 

Helyszín: 110. terem   

(A játékban résztvevők a feltett kérdésekre 

okostelefonjaikon keresztül válaszolnak - pontot a 

válasz helyessége és a válaszadás gyorsasága 

együttesen adja. A nyertesek jelképes ajándékot 

kapnak. 

A harmadik egy interaktív előadás, egy "dilemma" 

bemutatása az egészségbiztosítás területéről, ahol a 

résztvevőket az előadás tartamára tiszteletbeli 

egészségbiztosítási szakemberekké avatjuk, és 

szavaztatunk velük egymilliárd forint sorsáról.) 

 

Rekreáció és életmód BSc 

 

Kálmám Gergő – Koller József rekreáció és 

életmód II évf. hallgatók  

A képzés bemutatása interaktívan  

Helyszín: 113. terem 

 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

12:00-től folyamatosan igazolások kiállítása Tanulmányi Iroda (03. szoba földszint) 
 

 

 

További információ: aniko.bajsz@etk.pte.hu  

 

   

mailto:aniko.bajsz@etk.pte.hu

