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NYÍLT NAP A PETŐ ANDRÁS KARON 
Szeretettel hívjuk az érdeklődő középiskolásokat Karunk nyílt napjára! 

A felvétellel kapcsolatos hasznos elméleti tájékoztatás mellett  

betekintést engedünk a gyakorló területeink munkájába is (élő közvetítés segítségével). 

 

Helyszín: 

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS KAR GYAKORLÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 
1118 Budapest, Villányi út 67. 

 

Időpont: 

2022.01.18. KEDD 10:00 - 12:30 
 

A rendezvényen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, 

mely az alábbi felületen érhető el: 

https://forms.gle/jfQ4A66cDmEXfqxZ6 

 

A regisztráció határideje: 

2022.01.11. KEDD 24:00 

 

A NYÍLT NAP TERVEZETT PROGRAMJA 

 

 Köszöntőbeszéd, a program ismertetése - Dr. Matos László, oktatási dékánhelyettes 
 

 Pető András Kar bemutató film  
 

 Tájékoztatás a Pető András Kar képzéséről - Dr. Matos László, oktatási dékánhelyettes 
 

 A konduktori hivatásról, elhelyezkedési lehetőségekről - Mátyásiné Kiss Ágnes, Pedagógiai Intézet igazgatója 
 

 Ismerkedés a hallgatók közéleti tevékenységével- Karakas Kolina, Részönkormányzati vezető  
 

 Tájékoztató a felvételi eljárásról- Dr. Balogh Emese Celeszta, Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda 
osztályvezetője 

 

 Alkalmassági vizsgáról szóló film 
 

 Élő közvetítés a gyakorló területetekről 
 

 Kérdések, válaszok, a program zárása- Dr. Balogh Emese Celeszta, Tanulmányi és Hallgatói Központ, 
Karrieriroda osztályvezetője 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyílt nap zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük  

a következő fontos tudnivalók figyelembe vételét: 

 

 A járványhelyzet miatt idén a résztvevők száma limitált, maximum 70 főt tudunk fogadni. 

 Az esemény zártkörű, hozzátartozóknak nem tudunk helyet biztosítani. 

 A rendezvényre történő belépés csak a két oltást igazoló védettségi igazolvánnyal lehetséges, ezért kérjük, hogy ezt 

és személyi igazolványát hozza magával a nyílt napra!  

 Az épületben a maszk folyamatos használata kötelező! 

 

Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon a honlapunk tartalmát, mert az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb 

információk a járványhelyzet függvényében változhatnak! 

https://semmelweis.hu/pak/felvetelizoknek/nyilt-nap/ 

 

Köszönjük együttműködését, bízunk benne,  

hogy hamarosan Karunk hallgatójaként köszönthetjük! 

 

 

SE PAK Felvételi Előkészítő Munkacsoport 

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda  

https://semmelweis.hu/pak/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/ 

titkarsag.pak-karrieriroda@semmelweis-univ.hu 
 

 

A rendezvényen fénykép - és videófelvételek készülnek, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A felvételeket a rendezvény 

szervezője a rendezvény és az egyetem népszerűsítése érdekében kívánja felhasználni. 


