
Id pont Program
REGISZTRÁCIÓ
OFF Programok várják  a korán érkez ket! Miért érdemes korán érkezni?
Mert sok érdekes dologról értesülhetsz az egyetemi élet kapcsán:
Külügyi Iroda/Erasmus programok, 
Táncoló Egyetem, 
Karrier szolgáltatások, 
Konfuciusz Intézet /kínai nyelv,
ETK Tehetségek klub tagjai is bemutatkoznak
Még nincs konkrét elképzelésed a jöv dr l? Segítünk a döntésben! 
Nálunk pályaorientációs tanácsadás és grafológia is várja az érdekl ket! Regisztrálj rá!

10:00 MEGNYITÓ
10:30-14:00 Az orvos- és egészségtudományi közép- és fels fokú KÉPZÉSEK INTERAKTÍV BEMUTATKOZÁSA - kiscsoportos 

interaktív bemutatók 
Figyelem! 20 csoportot indítunk, max 20 f s létszámmal, ahova érkezési sorrendben lehet bekerülni. A többiek 
részére interaktív bemutatókat tartunk a nagyel adóban, hogy minden információt megkaphassanak képzéseinkr l.

10:30-14:20 A BIZTOS JÖV KÉP - Az ETK-n oktatott képzésekr l azoknak, akik nem férnek be a csoportbontásba
SZÜL MEG RZ  
A szül k részére részletes tájékoztatókat tartanak felkért el adóink és kollégáink, akikt l természetesen lehet közben 
kérdezni!
A kötetlen beszélgetéshez kávét és pogácsát is biztosítunk!
EHÖK: ösztöndíjak, szociális támogatás, kollégium (30 perc)
Érettségi felkészít  tanfolyamok (30 perc)
Lemorzsolódás megel zése (30 perc)
Diákhitel (30 perc)
Pécsen kívüli képzések (30 perc)
Felvételi eljárásról (30 perc)
Mentorprogram (30 perc)

14:00-15:00 KÉRDEZZ BÁTRAN!
A programok  végén lehet ség nyílik találkozni az oktatóinkkal és hallgatóinkkal, hogy feltehessétek kérdéseiteket!
A szakok képvisel i várják a kérdéseidet! Itt a lehet ség, ha valamire még a nap folyamán nem kaptál választ most 
felteheted!

8:30-14:00 KÍSÉR PROGRAMOK
GRAFOLÓGIA  8:30 órától 14:00 óráig, melyre el zetes regisztráció szükséges!
"A" épület (Vörösmarty u. 4.) Grafológusunk segít feltérképezni legfontosabb személyiségjegyeidet, 
megtalálni/azonosítani meglév  er sségeidet, és felfedezni, miben és hogyan fejlesztheted még tovább önmagad! Ezt 
megteheted már most az osszekoto@etk.pte.hu címen vagy a helyszínen a Vörösmatry utcai épület portáján! Kérjük, 
hogy hozz magaddal a tanácsadásra egy A/4 oldalnyi kézzel írt szöveget, írj azzal a tollal amit szeretsz, a szöveg bármi 
lehet!
PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS  8:30 órától 14:00 óráig, melyre el zetes regisztráció szükséges! "A" épület 
(Vörösmarty u. 4.)
Ezt megteheted már most az osszekoto@etk.pte.hu címen vagy a helyszínen a Vörösmatry utcai épület portáján!

14:00-t l LÁTOGATÁSI IGAZOLÁS KIADÁSA! AJÁNDÉKKAL is készülünk!
A rendezvény napján a hoszteszekt l veheted át menetleveledet ("A" épület nagyel adó), melyre legalább 6 
különböz  pecsétet kell megszerezned! A pecsétet a rendezvény egyes állomásain kaphatod meg (ETK-n oktatott 
képzésekr l röviden, képzések interaktív bemutatkozásain, kísér programokon). 
14:00 órától ("A" épület földszint információs pult;"C" épület I. emelet folyosó) folyamatosan várnak kollégáink, 
akiknél leadhatod a menetleveledet és megkaphatod a látogatási igazolást és az ajándékcsomagot (az 
ajándékcsomagok korlátozott számban állnak rendelkezésre!) 
Szeretnénk megkérni, hogy segítsd munkánkat egy anonim kér ív kitöltésével, mely max. 2 percet vesz igénybe. 
Segítségedet el re is köszönjük!
Fontos! A menetleveledet rizd meg a rendezvény végéig, mert anélkül nem tudunk igazolást kiadni részedre!

Kérdésed van? Írj az osszekoto@etk.pte.hu címre!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
NYÍLT NAP 
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8:30-tól

FIGYELEM!
Érdemes id ben érkezni, mert akkor biztosan bekerülsz az interaktív csoportok valamelyikébe!
20 interaktív csoportot (max. 20 f vel) szervezünk nektek, hogy betekintést kapjatok látványos, 

gyakorlati bemutatókon keresztül nemcsak a Pécsen oktatott képzésekbe, hanem szinte a képzési 
központjaink képzésibe is. Talákozhatsz PTE Általános Orvostudományi Karának képvisel ivel is.

Mi történik ha nem férsz be a csoportbontásba? 
Semmi gond, akkor sem maradsz le semmir l! A nagyel adóban is látványosan mutatkoznak be 

képzéseink!

10:30-14:00


