
 
 

 

PTE 650 Jubileum 

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 

+36-72-501-500/12174 

 E-mail: info@pte.hu 

 PROGRAMAJÁNLÓ 
 2018. február 5 – február 11. 

DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN 

 
február 5. hétfő 

14 óra 
 

 

Orientációs Nap külföldi 

vendéghallgatóknak 

Németh Levente 
nemeth.levente@pte.hu 

70/231-0544 

Dél-dunántúli 

Regionális Könyvtár és 

Tudásközpont 

(Pécs, Universitas u. 

2/A) 

 
február 5. hétfő 

15.30 óra 
 

Új munkahelyteremtő 

beruházás Pécsett és 

háromoldalú együttműködési 

megállapodás aláírása – 

sajtótájékoztató  

 
Kottász Gergely 

kottasz.gergely@pte.hu 
30/966-1257 

 Pécsi Városháza,  

126-os tárgyaló 

(Pécs, Széchenyi tér 

1.) 

február 6. kedd 
18 óra 

„Zavaró tényező” című 

képzőművészeti kiállítás 

ünnepélyes megnyitója 

György Hajnal 
hajnal@art.pte.hu 

30/316-1350 

Nádor Galéria 

Art&Med Kulturális 

Központ  

(Pécs, Széchenyi tér 

15.) 

 
február 6. kedd 

19 óra 

 

PTE MK Tanári Hangverseny 

Faragó Emanuela 
farago.emanuela@pte.h

u 
30/316-0785 

PTE Liszt Ferenc 

Hangversenyterem 

(Pécs, Zsolnay V. u. 

16.) 

február 8. 
csütörtök 

14 óra 

Prezentációs Nap –  

PTE MIK építészképzés 

Vecsési Krisztina 
vecsesi.krisztina@mik.pt

e.hu 
30/426-9342 

PTE MIK A010 előadó 

(Pécs, Boszorkány u. 

2.) 
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HÁTTÉRANYAG 
 

Orientációs Nap külföldi vendéghallgatóknak 

 

A 2017/2018-as tanév második szemeszterében a különböző csereprogramok keretében 10 karra, 24 

országból, 47 partneregyetemről összesen 108 hallgató érkezik a Pécsi Tudományegyetemre. Számukra 

szervez Orientációs Napot 2018. február 5-én 14 órától a Külügyi Igazgatóság a Tudásközpont földszinti 

előadótermében, amelyen a meghívott diákok mellett a kari Erasmus+ koordinátorok is részt vesznek. 

 

Az egyetem vezetésének részéről Dr. Tarrósy István Külügyi Igazgató köszönti a 2017/2018-as tanév második 

szemeszterében az Erasmus+, illetve egyéb egyetemközi szerződések által egyetemünkön tanuló külföldi 

diákokat, illetve tájékoztatást nyújt a PTE nemzetközi kapcsolatairól. Árvai Péter külügyi koordinátor 

ismerteti a hallgatókkak a hallgatói ügyintézés menetét. Az EHÖK Erasmus Student Network szekciója 

bemutatja a szemeszterben meghirdetésre kerülő, kulturális-sport, PTE és pécsi hallgatói rendezvényeit. Az 

esemény zárásaként a hallgatókat a Külügyi Igazgatóság állófogadással köszönti. 

 

A rendezvényen elméleti és gyakorlati teendőkről egyaránt esik szó, az Erasmus Iroda ad részletes 

információt többek között a beiratkozás menetéről, az idegenrendészeti teendőkről, a kollégiumi 

elhelyezésről, az egyetemen induló „Magyar, mint idegen nyelv” kurzusról illetve a külföldi diákok részére 

meghirdetésre kerülő kulturális programokról. 

 

Sajtótájékoztató 

 

„Új munkahelyteremtő beruházás Pécsett és háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása” címmel 

sajtótájékoztatóra kerül sor, amelyen részt vesznek: 

dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, 

dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, 

Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja  

és a munkahelyteremtő beruházást végző vállalat képviselői 

 

 

„Zavaró tényező” című képzőművészeti kiállítás ünnepélyes megnyitója 

 

http://www.art.pte.hu/lift_szakkollegium_februari_kiallitasa_nadorban  

http://www.art.pte.hu/lift_szakkollegium_februari_kiallitasa_nadorban
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PTE MK Tanári Hangverseny 

 

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött! További részletek és a program: 

http://www.art.pte.hu/zmi_koncert/pte_zmi_tanari_hangverseny_0  

 

 

Prezentációs Nap – PTE MIK építészképzés 

 

A PTE Műszaki és Informatikai Kara – a kar történetében először – a 2017/2018-as tanév második 

szemeszterét az építészképzésben nyugat-európai minta alapján szervezett Prezentációs Nappal indítja. Az 

esemény alkalmat ad arra, hogy az előző szemeszter legjobb hallgatói munkái publicitást kapjanak a szak 

összes hallgatója és oktatója jelenlétében, alapvetően azzal a céllal, hogy láthatóvá váljanak az 

építészműhelyek eredményei, illetve komoly motivációval kezdődjék a szemeszter, mind a hallgatói, mind 

pedig oktatói részről. 

 

Szintén a Prezentációs Nap során kerül sor a következő szemeszter feladatainak, terveinek és lehetőségeinek 

ismertetésére, köztük a pályázatok, tervezett workshopok, nyári művésztelepek előzeteseivel. A Prezentációs 

Nap előadásait az előző szemeszter munkáiból válogatott háttér kiállítások kísérik. 

 

A Prezentációs Nap eseménye kerekasztal beszélgetéssel zárul, ahol a pécsi építészképzés olyan egykori 

hallgatói szerepelnek, akik azóta elismert szakemberei, sikeres résztvevői a magyar és nemzetközi építész 

szakmának, ezzel az építész életpálya-modell lehetőségeinek kiváló példái. 

 

A kerek asztal beszélgetés moderátora Dr. Kondor Tamás egyetemi docens, 

 

A meghívottak: 

Önálló építészirodát vezetők: Dr. Csizmadi Péter és Tóth Anikó - Koós Marcsa és Sztojka Gábor 

Nagyobb Építész irodákban csapatvezető: Dr. Péter Gábor (Finta Stúdió) 

Látványtervezés Animáció: Kiss Gergely, Koronczi Péter 

BIM: Zagorácz Márk 

Design: Leits Miklós 

Kivitelezés: Herczeg László (Evan94 Kft.) 

Kereskedelem - Szakértés: Rácz István (Bauder) 

Oktatás: Dr. Medvegy Gabriella dékán (PTE MIK) 

http://www.art.pte.hu/zmi_koncert/pte_zmi_tanari_hangverseny_0

