
PTE  OSZTÁLYKIRÁNDULÁSPTE  OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
Legyetek részesei Ti is egy igaziEgyetemi Valóságshownak!Kukkantsatok bele a pécsi egyetemi 

életbe! Ez több, mintosztálykirándulás!



Kedves Pedagógus Kollégák!

 
A Pécsi Tudományegyetem évek óta nyújt pályaorientációs támogatást a közoktatásban 
tanuló diákok számára annak érdekében, hogy segítse a fiatalokat a megalapozott pályadöntés 
meghozatalában, ezáltal hozzájáruljon a felsőoktatásból lemorzsolódó, illetve pályamódosításra 
kényszerülő hallgatók arányának csökkenéséhez is. 

A PTE Pályaorientációs Osztálykirándulás Program célja, hogy a jövőben a Pécstől távolabb 
eső területeken élő fiatalokat is támogatni tudjuk pályaválasztási döntésük meghozatalában egy 
élményközpontú program keretében.

Ajánlatunk lényege, hogy a Pécsre vagy Pécs környékére osztálykirándulásra érkező diákok 
számára intézménylátogatás keretében interaktív pályaorientációs és felsőoktatási információs 
programokat ajánlunk fel, amelyeken keresztül betekintést nyerhetnek az egyetemi életbe, valamint 
a Pécsi Tudományegyetem által kínált képzésekbe. 
Széles programkínálatunkból minden osztály szabadon válogathatja össze az őket érdeklő 
tevékenységeket. A PTE hallgatói által vezetett egyetemi campus-séták, tájékoztató és 
élményátadó programok mellett a diákok megismerkedhetnek az Egyetem egyes karai által 
képviselt tudományterületek gyakorlatával is: röptethetnek drónokat mérnökhallgatókkal, 
főzhetnek dietetikusokkal, részt vehetnek közgazdaságtudományi játékokban, beszélgethetnek 
jogászokkal, részt vehetnek “citycaching” túrán bölcsészekkel Pécs híres alakjainak nyomában...és 
még sok minden mást.
 
Választható programjaink részletes leírását az alábbi link tartalmazza:
http://felveteli.pte.hu/sites/felveteli.pte.hu/files/files/pte_programok.pdf
 

A felajánlott programok térítésmentesek.
 
A hozzánk érkező diákok osztálykirándulását azzal is támogatni szeretnénk, hogy a pécsi 
nevezetességeket kedvezményes áron látogathassák meg. Kulturális és szabadidős programokat 
kínáló partnereink a PTE-vel kötött megállapodás alapján egyedi kedvezményt biztosítanak a PTE 
Pályaorientációs Osztálykirándulás Programon keresztül érkező diákcsoportok számára. 
Folyamatosan bővülő listánkon többek között megtalálhatóak a Zsolnay Kulturális Negyed kiállításai, 
a Cella Septichora ókeresztény sírkamrák, a Mecsextrém Park, a ParaPark szabaduló szoba, az 
Apolló művész mozi, és nem utolsó sorban a Pécsi Sörfőzde látogatásai.
 
Partnereink szolgáltatásait és kedvezményes árait az alábbi link tartalmazza:
http://felveteli.pte.hu/sites/felveteli.pte.hu/files/files/partnerprogramok.pdf
 
Programunkkal szeretnénk levenni a terhet az osztályfőnökök válláról: segítünk értékes és 
izgalmas tartalmakkal megtölteni az osztálykirándulást, amely nemcsak a diákok művelődését és 
szórakozását szolgálja, hanem támogatja őket a továbbtanulás felé vezető úton. 
 
Fedezzék fel Önök is gyönyörű mediterrán városunkat és Magyarország 
első egyetemét! Szeretettel várjuk Önöket Pécsett!
 
A programokkal kapcsolatos további információkért és jelentkezési szándékával kérjük, keressen 
bizalommal:
 
Maxim Anita
E-mail: maxim.anita@pte.hu
Telefon: +36 (72) 501 500 / 28092




