
Időpont Program

REGISZTRÁCIÓ

OFF Programok várják  a korán érkezőket! 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 jövődről? Segítünk a döntésben! 

Nálunk pályaorientációs tanácsadás és grafológia is várja az érdeklődőket! Regisztrálj rá!

10:00 MEGNYITÓ

- köszöntő, Dr. habil. OLÁH András egyetmei docens, dékán

- felvételi ügyek - BERTÁNÉ ANTAL Marianna tanulmányi osztályvezető

csoportbontás

Az egészségtudományi és sporttudományi közép- és felsőfokú KÉPZÉSEK INTERAKTÍV BEMUTATKOZÁSA - 

kiscsoportos interaktív bemutatók 

Figyelem! 20 csoportot indítunk, max 20 fős létszámmal, ahova érkezési sorrendben lehet bekerülni. A többiek részére 

interaktív bemutatókat tartunk a nagyelőadóban, hogy minden információt megkaphassanak képzéseinkről.

Az alábbi interaktív helyszíneket tervezzük:

Ápolás a XXI. Században, avagy az ápoló szakirány bemutatkozása I. (légútbiztosítás, vérvétel, 

vércukormérés, vércsoport meghatározás, intramusculáris injekciózás)

Ápolás a XXI. Században, avagy az ápoló szakirány bemutatkozása II.  (légútbiztosítás, vérvétel, 

vércukormérés, vércsoport meghatározás, intramusculáris injekciózás)
Az igazi vészhelyzet, avagy a mentőtiszt szakirány bemutatkozása
Az igazi vészhelyzet, avagy a mentőtiszt szakirány bemutatkozása
Tények-tévhitek - igaz-e, hogy….., avagy a dietetikus szakirány bemutatkozása
Egészséges reggeli összeállítása, avagy a dietetikus szakirány bemutatkozása
Egészségügyi szervező (szakirányok bemutatása, totó, keresztrejtvény kitöltése, fürdővárosok bejelölése a 

térképen, egészségügyi rendszer folyamatainak ismertetése)
Egészségügyi szervező (szakirányok bemutatása, totó, keresztrejtvény kitöltése, fürdővárosok bejelölése a 

térképen, egészségügyi rendszer folyamatainak ismertetése)
Mozgás, de okosan!, avagy a gyógytornász szakirány bemutatkozása (párosával masszázsfogások 

kipróbálása)
Mozgás, de okosan!, avagy a gyógytornász szakirány bemutatkozása (gyógytornász eszközök bemutatása, 

gerinctorna)
Mi fán terem a Salmonella? a népegészségügyi ellenőr képzés bemutatkozása
Ments életeket: Moss kezet! a népegészségügyi ellenőr képzés bemutatkozása

10:30-14:00

Érdekel az egészségtudomány és a sporttudomány?

Nem tudsz eligazodni a sok lehetőség között?

Gyere és segítünk!

Interaktív programokkal, magas hűségű szimulátorokkal és ráadásként pályaorientációs 

tanácsadással, szülőmegörzővel és hallgatóink zenés bemutatójával várunk!
PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Komplex egészségtudományi és sporttudományi közép- és felsőoktatási képzési expo 

2020. JANUÁR 14. (kedd)

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.

8:30-tól

FIGYELEM!

Érdemes időben érkezni, mert akkor biztosan bekerülsz az interaktív csoportok valamelyikébe!

20 interaktív csoportot (max. 20 fővel) szervezünk nektek, hogy betekintést kapjatok látványos, 

gyakorlati bemutatókon keresztül nemcsak a Pécsen oktatott képzésekbe, hanem szinte a képzési 

központjaink képzésibe is. 

Mi történik ha nem férsz be a csoportbontásba? 

Semmi gond, akkor sem maradsz le semmiről! A nagyelőadóban is látványosan mutatkoznak be 

képzéseink!



Sit&Fit - sport- és rekreációszervező szakirány bemutatkozása

Rekreációszervezés - animáció, sportanimáció - sport- és rekreációszervező szakirány bemutatkozása
Mikroszkópizált egészség, Képrekonstrukciók szerepe a keresztmetszeti képalkotás során avagy az Orvosi 

diagnosztikai analitikus képzés bemutatkozása
Kémia és egészségtudomány (szivárvány show, vöröskáposzta indikátor, kémiai jelzőlámpa kísérlet), 

Sugártepápiás kezelések gyakorlati szemszögei avagy az Orvosi diagnosztikai analitikus képzés 

bemutatkozása
A védőnő az egészség őre (pl.: szűrővizsgálatok a védőnői munka során)
A védőnő a szerelem őre (pl.: egészségügyi alapismeretek)
Szülésznő képzés bemutatása (pl.: sebvarrás gyakorlása banánon)
Szülésznő (pl: újszülött ápolása)

10:30-14:20 A BIZTOS JÖVŐKÉP - Az ETK-n oktatott képzésekről azoknak, akik nem férnek be a csoportbontásba

10:30-10:45 ápoló - METI Man magas hűségű szimulátor bemutató

10:50-11:05 népegészségügyi ellenőr bemutató

11:10-11:25 dietetikus bemutató

11:30-11:45 rekreációszervezés - küzdősport bemutató, szellemi vetélkedő 
11:50-12:05 mentőtiszt - cut suit bemutató 
12:05-12:25 szünet

12:25-12:40 gyógytornász bemutató

12:45-13:00 védőnő bemutató

13:05-13:20 szülésznő  - Lucina magas hűségű szimulátor bemutató

13:25-13:40 egészségügyi szervező bemutató

13:45-14:00 Orvosi laboratóriumi analitikus bemutató
14:05-14:20 Radiográfus bemutató

SZÜLŐMEGŐRZŐ 

A szülők részére részletes tájékoztatókat tartanak felkért előadóink és kollégáink, akiktől természetesen lehet közben 

kérdezni!

A kötetlen beszélgetéshez kávét és pogácsát is biztosítunk!

EHÖK: ösztöndíjak, szociális támogatás, kollégium (30 perc)

Érettségi felkészítő tanfolyamok (30 perc)

Lemorzsolódás megelőzése (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 lehetőség nyílik találkozni az oktatóinkkal és hallgatóinkkal, hogy feltehessétek kérdéseiteket!

A szakok képviselői várják a kérdéseidet! Itt a lehetőség, ha valamire még a nap folyamán nem kaptál választ most 

felteheted!

KÍSÉRŐPROGRAMOK

GRAFOLÓGIA  8:30 órától 14:00 óráig, melyre előzetes regisztráció szükséges!  "A" épület (Vörösmarty u. 4.) 

Grafológusunk segít feltérképezni legfontosabb személyiségjegyeidet, megtalálni/azonosítani meglévő erősségeidet, 

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 előzetes 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! 

10:30-14:00

8:30-14:00



LÁTOGATÁSI IGAZOLÁS KIADÁSA! AJÁNDÉKKAL is készülünk!

A rendezvény napján a hoszteszektől veheted át menetleveledet ("A" épület nagyelőadó), melyre legalább 6 

különböző pecsétet kell megszerezned! A pecsétet a rendezvény egyes állomásain kaphatod meg (ETK-n oktatott 

képzésekről röviden, képzések interaktív bemutatkozásain, kísérőprogramokon). 

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 ajéndékcsomagot (az 

ajándékcsomagok korlátozott számban állnak rendelkezésre!) 

Szeretnénk megkérni, hogy segítsd munkánkat egy anonim kérőív kitöltésével, mely max. 2 percet vesz igénybe. 

Segítségedet előre is köszönjük!

Fontos! A menetleveledet őrizd meg a rendezvény végéig, mert anélkül nem tudunk igazolást kiadni részedre!

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

A programváltozás jogát fenntartjuk!

14:00-től


