
NYÍLT NAP 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT 

2019. JANUÁR 17. 10:00-13:00 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában szervezett nyílt 
napon tájékoztató el adások keretében szerezhettek információt a Kar képzési kínálatairól, és azokról a 
lehet ségekr l, amelyeket az egyetem és Kaposvár város kínál tanulmányaitok folytatásához, valamint az 
egyetemi életbe való bekapcsolódáshoz.  A nyílt napon lehet ségetek lesz megtekinteni az infrastruktúrát, 
a különböz  szolgáltatásokat és a kollégiumot is.  

Szeretettel várunk benneteket egy forró teával és pogácsával:  

A PTE ETK oktatói és hallgatói 

Miért érdemes eljönnöd a nyílt napra? 

Megismerheted a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar által kínált lehet ségeket. 
Meghallgathatod a tájékoztató el adásokat. 
Felteheted a kérdéseidet mindenr l, ami érdekel. 
Körbejárhatod az épületeket, bekukkanthatsz a laboratóriumokba és a demonstrációs termekbe. 
Részt vehetsz különféle interaktív bemutató órákon. 
Kapcsolatot építhetsz leend  diáktársaiddal, megismerkedhetsz oktatóinkkal. 
 
PROGRAM:  

9:30-10:00   REGISZTRÁCIÓ AZ AULÁBAN 

10:00-10:35 RÖVID TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ADÁSOK ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSAIRÓL ILLETVE  A 
KÉPZÉSEKR L 

Kari tájékoztató és a Tanulmányi Osztály tájékoztatója– Bertáné Antal Marianna 
tanulmányi osztályvezet , a Tanulmányi Osztály képviseletében  

A Kaposvári Képzési Központ és az Orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitika 
specializáció bemutatása – Dr. Stromájer-Rácz Tímea adjunktus, képzési igazgató, 
szakirányfelel s. 

Véd  specializáció bemutatása – Karamánné dr. Pakai Annamária egyetemi 
docens, képzési igazgató, tanszékvezet . 

Radiográfia specializáció bemutatása – Sipos Dávid szakoktató  

HÖK köszönt  – Guzicki Cordula Azucséna a HÖK kaposvári alelnöke   

  



Izgalmas kémiai kísérletek – Párhuzamosan megy a két laboratóriumban   

10.45-11.05 
11.10-11.30 
11.35-11.55  
 
Interaktív laborfoglalkozás oktatónk irányításával. 

Nem varázslat, de téged is elvarázsol a látvány a laborban. Ismerkedj meg a labor eszközeivel, vegyél részt 
izgalmas és érdekes kísérletekben! Megtudhatod például, hogy mi az ezüsttükör próba, hogyan lehet 
aminosavat kimutatni, ionokat kutatni, CO2 és  O2 gázt fejleszteni-kimutatni, valamint alkoholszondát 
készíteni. 

El adás helyszíne:  10-es és 13-as labor 

Babázzunk együtt 
 
10.45-11.05 
11.10-11.30 
11.35-11.55  
 
A véd k egyik fontos feladata a szakszer , modern babagondozást, babatáplálást képviselni, átadni. 
Nyílt napunk keretében lehet séged lesz súlyarányos babán kipróbálni a baba gondozását, valamint 
felteheted ezzel vagy a véd  egyéb feladataival kapcsolatos kérdéseidet. 

El adás helyszíne: 117-es terem 

KÉPALKOTÁS NAPJAINKIG 

10.45-11.05 
11.10-11.30 
11.35-11.55  
 
Egy érdekes el adás keretében megismerheted a képalkotó eljárások alapjait, klinikai felhasználásuk 
jelent ségét és megtudhatod, hogy mi a szerepe egy radiográfusnak a képalkotás folyamatában. 

El adás helyszíne: II. El adó 

TOVÁBBI PROGRAMOK: 

9:30-13:00 SZAKIRÁNYOK STANDJAI (Látványos bemutatók részese lehetsz (pl.: 
mikroszkopikus metszetvizsgálat, anatómiai bemutató), tájékozódhatsz a 
szakirányokról, jelenlegi hallgatóinktól kérdezhetsz.) - Aula 

 EGÉSZSÉGSAROK (Testsúly, testmagasság mérésére, BMI meghatározásra, 
vérnyomás- és vércukormérésre, hallás és látásvizsgálatra, egészséges életmód 
tanácsadásra lesz lehet ség. ) - Aula 

LÁTHATÓ SEJTEK Mikroszkóp segítségével láthatóvá tesszük a láthatatlan 
dolgokat. – Aula 



CSALÁDTERVEZÉS, SZEXEDUKÁCIÓ SAROK Különböz  fogamzásgátló módszerek 
(kiállítása), tanácsadás. (Közben filmvetítés, négyszemközti beszélgetésre 
lehet séget biztosítani.) – Aula 

KÉPALKOTÁS KÉPEKBEN Diavetítés CT/MR/Rtg/PET/DSA felvételekb l. - Aula 

KÖNYVTÁRI STAND Anatómiai, élettani könyvek, atlaszok és saját jegyzetek 
kiállítása. Projektoros vetítés könyvmellékletekb l. - Aula 

KÖNYVTÁR BEMUTATÁSA Elektronikus könyvtári felület, szolgáltatások 
bemutatása el adóban, ezt követ en könyvtárlátogatás. - Könyvtár 

    VÉD I MÉHNYAKSZ RÉS BEMUTATÁSA 

Elmennél n gyógyászati sz vizsgálatra, de félsz? Nem tudod mi fog veled 
történni? Életnagyságú demonstrációs babán megmutatjuk, hogyan történik egy 
méhnyaksz rés! Kötetlenül kérdezhetsz bármir l. - Aula 

KIÁLLÍTÁS A Pécsi Konfuciusz Intézet gyógynövény kiállítása - Aula 

 

10.45 és 13:00 UH VIZSGÁLAT (Megtudhatod, mire jó az UH vizsgálat, illetve hogyan m ködik.) 

10.45-13:00 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS szül k illetve diákok részére az Aulában  

 Ösztöndíjak, kollégium, beiratkozás.  


