
Id pont Program El adó
8:00-14:00 Europ Direct stand ( tájékoztatás, kvíz, ajándékok)

Karrierépítés - Széchenyi 2020 stand (tájékoztatás, kiadványok ajánlása)
8:00-9:00 Stresszkezelés a mindennapokban - Stresszdoktor cím  el adás Dr. Sinkó Erika
8:30-tól REGISZTRÁCIÓ

OFF Program  a korán érkez knek, hogy ne unatkozzatok amíg elkezd dik a nyílt nap!
Miért érdemes korán érkezni?
Lesz szó  a Táncoló Egyetemr l és az ETK Tehetségek klub néhány tagja is bemutatkozik

8:30-14:00 Segítünk a döntésben!  Pályaorientációs tanácsadás és grafológia is várja az érdekl ket!
9:25-9:55 A közösségi média hatásai - Megosztok tehát vagyok-avagy influencer leszek vagy adathalász Klausz Melinda
10:00 MEGNYITÓ

Dékáni köszönt Dr. habil. OLÁH András egyetemi docens, dékán
Tanulmányi Osztály rövid tájékoztatója a felvételi eljárásról BERTÁNÉ ANTAL Marianna TO vezet
HÖK rövid tájékoztatója (ösztöndíjak, kollégium) Potyondi Dorina HÖK elnök
Lesz szó az Erasmusról, a Karrier szolgáltatásokról, és a Konfuciusz Inézetr l is
Tájékoztató a nyílt nap menetér l - csoportok kialakítása
Mi történik ha nem férsz be a csoportbontásba? Semmi gond, nem maradsz le semmir l, lehet séged lesz megismerkedni a képzésekkel!

11:00-t l A biztos jöv kép  - Az ETK-n oktatott képzésekr l röviden 
11:00-11:20 ápoló
11:25-11:45 népegészségügyi ellen r
11:50-12:10 dietetikus
12:15-12:35 rekreációszervezés
12:40-13:00 ment tiszt
13:05-13:25 gyógytornász
11:00-t l KÉPZÉSEK INTERAKTÍV BEMUTATKOZÁSA kiscsoportos interaktív bemutatók

Ápolás a XXI. Században, avagy az ápoló szakirány bemutatkozása I.
Az igazi vészhelyzet, avagy a ment tiszt szakirány bemutatkozása
Életed az ételed, avagy a dietetikus szakirány bemutatkozása
Mozgás, de okosan!, avagy a gyógytornász szakirány bemutatkozása
A megel zés jobb, mint a kezelés!, avagy a népegészségügyi ellen r szakirány bemutatkozása
Sport- és rekreációszervez  szakirány bemutatkozása

KÍSÉR PROGRAMOK
Grafológia  8:30 órától 14:00 óráig, melyre el zetes regisztráció szükséges! 
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 Vörösmarty 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 Vörösmarty utcai épület portáján! 

Látogatási igazolást adunk és ajándékcsomag is jár!
Mikor? 

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 (az ETK-n oktatott képzésekr l röviden, képzések interaktív bemutatkozásain). 
13:20 órától ("A" épület földszint információs pult) folyamatosan várnak kollégáink, akiknél leadhatod a menetleveledet és megkaphatod a látogatási igazolást és 
az ajándékcsomagodat (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!

Szeretettel várunk nyílt napunkon!
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