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PTE felvételi HÍRLEVÉL
Hírlevelünk célja, hogy naprakész információkat nyújtsunk az Egyetem felvételihez
kapcsolódó tevékenységéről, eseményeiről, ezzel is segítve a tájékoztatást, a felvételivel
kapcsolatos döntéseket.
ONLINE FÓRUMOK

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS

Megújult felvételi oldalunkon minden felvételihez kapcsolódó információ megtalálható. Bármely további kérdés esetén a felvételi Infóvonalon található elérhetőségeken kari és központi
kollégáink állnak rendelkezésre. Irány a PTE a
Facebookon és Instagramon is!

A PTE karai által szervezett nyílt napjainkon ízelítőt nyújtunk nemcsak az oktatásból, hanem az
egyetemi életből is.

A PTE FILMEKEN
A kifejezetten fiataloknak szóló #PTE kisfilmjeink a pécsi egyetemi életet mutatják be, egészen a kezdetektől a PTE-s #ÉLMÉNY-eken át.
1. rész: Az indulás »
2. rész: Magyarország első egyeteme »
3. rész: Ha hétfő, akkor Szenes »
4. rész: És te mikor leszel PTE-s »
A pécsi egyetemi oktatást olyan jelentős fejlesztések segítik, mint a Modern Városok Program. A 25 milliárd forintos fejlesztési támogatás
révén olyan gigaberuházások valósulnak meg,
melyek óriási lehetőséget jelentenek #PÉCS és
az itt tanulók számára is.
Pécs a #JÖVŐD kapuja!

Január 18. és 20. között a PTE standon rengeteg programmal, szombaton színpadi műsorral
várjuk az érdeklődőket a budapesti EDUCATIO
Oktatási Szakkiállításon, ahol nálunk már a kiállítás során is #OTTHON-ra találnak a látogatók.
Személyes találkozásokkal, workshopokkal készülünk a PTE egyedi nappalijában, ahol a szülőket is szeretettel várjuk!
Január 30. és február 3. között az egyetem a pécsi Árkádba is beköltözik a PTE
Road Show állomásaként. Délutánonként
#SOKSZÍNŰ programokkal és tanácsadásokkal
várjuk az érdeklődőket.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS
A pályaválasztási és életpálya tanácsadás keretében segítünk a pályaválasztás előtt álló fiataloknak tudatosan végiggondolni a képességeiket és a számukra
fontos értékeket, mérlegelni a lehetőségeiket, a
#KARRIER utakat és megalapozott döntést hozni.

További információk:
w w w. fe lve te li. pte. hu | fe lve te liinfo@pte. hu
Felelős szervezeti egységek:
RH Marketing Osztály: PTE kommunikáció | Oktatási Igazgatóság: PTE pályaorientáció | Informatikai Igazgatóság: honlapfejlesztés

