JELENTKEZZ AZ ELTE-RE!
TANULJ SZOMBATHELYEN!

NYÍLT NAP I.
2018. december 7.
PROGRAMFÜZET
További Nyílt Napjaink:
2019. január 24.
2019. február 5.

Tisztelt Látogató!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye,
máig is legnépszerűbb egyeteme, közel négyszáz éves hagyományokra tekinthet vissza. A hagyomány
azonban nem jelent változatlanságot, az egyetemek közötti versenyben csak úgy lehet folyamatosan az
élen maradni, ha alkalmazkodunk a változó körülményekhez, megfelelve a mindig új és újabb
elvárásoknak.
Állandóság és változás ilyen egymást kiegészítő szerepét jelzi, hogy míg a Bölcsészkar 1635, Jogi Karunk
pedig 1667 óta működik folyamatosan, az ELTE kari szerkezete az elmúlt két évtizedben is jelentősen
gazdagodott. Ezért öröm számomra, hogy 2017‐től újabb fejezet kezdődött Egyetemünk életében, amikor
a Savaria Egyetemi Központ integrációjával Szombathelyen is elérhetővé váltak az ELTE képzései.
Folyamatosan keressük annak az útját, hogyan juttassuk el az Egyetemünk által képviselt értékeket és
minőséget minél több tehetséges diákhoz. Mióta ilyen irányú mérések vannak, minden évben az ELTE‐re
adta be a jelentkezését és hozzánk nyert felvételt a legtöbb új hallgató. Azért dolgozunk, hogy megőrizzük
vezető szerepünket és megszolgáljuk ezt a bizalmat.

Prof. Borhy László
akadémikus, rektor

Kedves Felvételiző!
A Savaria Egyetemi Központnak az ELTE‐hez történt csatlakozása során sikerült megtalálnia a saját
hangját a több száz éves hagyománnyal rendelkező kiváló intézmény keretein belül. A Savaria Egyetemi
Központ az ELTE alkalmazott tudásának fellegvára kíván lenni, ahol az ELTE piacvezető alapkutatásainak
eredményeit először ültetik át a társadalom és az ipar számára fontos, versenyképes gyakorlatorientált
képzésekbe. Ezek közül különösen lényegesek a duális képzések, amelyek alapját a régió gazdaságát
meghatározó partnercégeinkkel kötött, folyamatosan szélesedő profilú és nagyon szoros
együttműködések biztosítják. Szakstruktúrájuk folyamatosan bővül, átalakul a piaci igényeknek
megfelelően, különösen igaz ez a műszaki‐ és gazdaságtudományi területkehez tartozó szakokra.
Pedagógusképzésük pedig országos viszonylatban vezető szerepű.
A világban hatalmas változások zajlanak, a robotizáció, a mesterséges intelligencia fejlődésével a jövő
munkaerőpiaca is jelentősen átalakul. A jövőben folyamatosan új szakmák fognak megjelenni. Ugyanakkor
a klasszikus szakmák is megváltoznak, hiszen az új módszerek mindenhová begyűrűznek, gondoljunk
például csak a pedagógusi pályára, ahol már jelenleg is rengeteg új interaktív eszközt használnak. A jövő
munkaerőpiacához az tud majd sikeresen alkalmazkodni, aki a lexikális tudáson túl a kompetenciáit is
fejleszti. Az együttműködés és adaptációs készség, a magas fokú informatikai ismeretek, a nyelvtudás
mind szükségesek a sikeres karriertervezéshez. Ezen kompetenciák fejlesztésére az ELTE szombathelyi
egysége, a Savaria Egyetemi Központ nagy hangsúlyt fektet.
Bízunk abban, hogy a sikeres felvételi után nálunk tanuló hallgatóként köszönthetjük hamarosan Önt!

Dr. Németh István
szombathelyi koordinációs rektorhelyettes
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Keress minket!
https://sek.elte.hu/
https://www.felvi.hu/
felveteli@sek.elte.hu
facebook.com/elte.sek
Insta: #eltesavaria

A szombathelyi képzéseket az ELTE
karok alatt kell keresni (felvi.hu) úgy,
hogy a nevükben benne van a
Szombathely szó!
Példa:
ELTE‐BTK Anglisztika (Szombathely)
Free WIFI a Nyílt Napon:
keresd SEK nyilt nap hálózatot (nincs jelszó).
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Program:
09.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK
A‐épület, I. emelet, DÍSZTEREM (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
‐ Köszöntő
Dr. Németh István, az ELTE szombathelyi koordinációs
rektorhelyettese
‐ Felvételi szabályok 2019, változások
Előadó: Németh Péter, az ELTE SEK Tanulmányi Hivatal vezetője
‐ A felsőoktatás pénzügyi aspektusai
Előadó: Márkus Attila a Diákhitel Központ munkatársa

10.00 UNIV GUIDE TOUR
Több csoportban bemutatjuk a látogatóknak a Savaria Egyetemi Központot.
A túra alatt érintjük a Sportcsarnokot, a Könyvtárat, a kollégiumokat, a
laborokat stb.
A túravezetők az egyetemünk hallgatói! (Bátran lehet kérdezni…)

kb. 11.00-tól SZAKOS PROGRAMOK, TÖBB HELYSZÍNEN:
A nyílt napon tájékoztatást adunk az egyetemi központról, a meghirdetett
képzésekről és a következő évi felvételi eljárásról. A rendezvényen alkalom
nyílik a közvetlen találkozásra a képzéseket gondozó tanszékekkel.
A NYÍLT NAPON a Könyvtárunk szabadon látogatható (C‐ép. Aula), és a
beiratkozás ingyenesen megtehető.
Az egyetem partnercégeinek (gépészképzés, gazdasági képzések stb.)
programjai a C‐ép. Aulában látogathatóak.
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Szakos programok:
A programok 11 órakor kezdődnek!
1. csoport Bölcsészet
anglisztika (Szombathely)
angol nyelv és kultúra tanára
germanisztika [német] (Szombathely)
szlavisztika [horvát] (Szombathely)
szlavisztika [szlovén] (Szombathely)
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
történelem (Szombathely)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
ének‐zene tanár
magyartanár

UNIV. GUIDE TOUR vége: Díszterem
11.00 óra Köszöntő: Horváthné dr. Molnár Katalin a BDPK igazgató helyettes
ELTE kar
Szak megnevezése
Helyszín
Kontakt
anglisztika (Szombathely)
angol nyelv és kultúra tanára
ELTE‐BTK
ELTE‐TKK

ELTE‐BTK

ELTE‐BTK
ELTE‐TKK

ELTE‐BTK
ELTE‐TKK
ELTE‐TKK

Rövid tájékoztató a szakjainkról.
Játékos nyelvi kvíz.
Angol kultúra előadás látogatás
(opcionális)
germanisztika [német]
(Szombathely)
AUTOLEASING DEUTSCHLAND
(ALD) December 7. 9:00‐12:00
szlavisztika [horvát]
(Szombathely)
szlavisztika [szlovén]
(Szombathely)
szlovén és nemzetiségi szlovén
nyelv és kultúra tanára
horvát és nemzetiségi horvát
nyelv és kultúra tanára
Szakirányos tájékoztatók,
vetélkedő, interaktív bemutató
és kötetlen beszélgetés
hallgatóink bevonásával.
történelem (Szombathely)
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
ének‐zene tanár
11:00‐11:30
Bepillantás a Zenepedagógiai
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A‐ép. Fszt. 10.

Nagyné dr. Foki Lívia

C‐ép. II. em.
218.

Dr. Pólay Veronika

A‐ép. Fszt. 007
(tanszéken)

Dr. Mersich Zsuzsanna
Skaperné dr. Embersics
Erzsébet

A‐ép. I. em.
Díszterem

Dr. Kalocsai Péter

Géfin Gyula u.
28.

Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Tanszék sokszínű életébe
11:30‐12:30
Vezényelj és énekelj Te is!
Interaktív Karvezetés óra.
12:30‐13:30
Izgalmas zenetörténet
13:30‐15:00
Zenei akadályversen

ELTE‐TKK

Horváthné dr. Csomó
Orsolya
Tamás Katalin

magyartanár
Bemutatkozó hangulatteremtő
előadás.

A‐ép. I. em. 20.

dr. Schiller Erzsébet,
Barták Balázs, dr. Fűzfa
Balázs, dr. Czetter Ibolya,
dr. Vörös Ferenc

2. csoport tanító (Szombathely), közösségszervezés (Szombathely)
UNIV. GUIDE TOUR vége: A‐ép. I. em. 15.
11.00 óra Köszöntő: dr. Molnár Béla intézetigazgató
ELTE kar
ELTE‐TÓK

ELTE‐PPK

Szak megnevezése
tanító (Szombathely)
Tájékoztató a tanító
szak alkalmassági
vizsgájáról és a képzés
tartalmáról.
közösségszervezés
(Szombathely)

Helyszín

Kontakt

A‐ép. I. em. 15.

dr. Koós Ildikó
dr. Molnár Béla

A‐ép. II. em. 39.

dr. Vincze Szilvia

3. csoport Természettudományok
biológiatanár (egészségtan)
fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)
földrajztanár
kémiatanár
matematikatanár
technika‐, életvitel‐ és gyakorlat‐tanár
természetismeret‐környezettan tanár

UNIV. GUIDE TOUR vége: C‐ép. Nagyelőadó
11.00 óra Köszöntő: dr. Lenner Tibor BDPK igazgató helyettes
Időpont
Helyszín
Program

Kontakt

11:00‐11:30
11:00‐11:30

Az élet jelei a mikroszkóp alatt
Logikai játékok a matematikában

Dani Magdolna
Gönye Zsuzsanna

Vetítés a csillagos égboltról
Ásványok és kőzetek csiszolatai
Kémiai kísérletek
Az élet jelei a mikroszkóp alatt
Logikai játékok a matematikában

Horváth Márton
Zentai Zoltán
Németh László
Dani Magdolna
Gönye Zsuzsanna

Vetítés a csillagos égboltról

Horváth Márton

11:00‐11:30
11:00‐11:30
11:00‐11:30
11:30‐12:00
11:30‐12:00
11:30‐12:00

C‐307
C‐008
Planetárium C
épület földszint
C‐215
C‐208
C‐307
C‐008
Planetárium C
épület földszint
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11:30‐12:00
11:30‐12:00

C‐215
C‐208

Ásványok és kőzetek csiszolatai
Kémiai kísérletek

Zentai Zoltán
Németh László

4. csoport Sporttudományok
edző (Szombathely)
sport ‐ és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely)
sport ‐ és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely)
gyógytestnevelő‐egészségfejlesztő tanár
testnevelő tanár

UNIV. GUIDE TOUR vége: Sportcsarnok.
11.00 óra Köszöntő: H. dr. Ekler Judit PPK Sporttudományi Intézet igazgató
Időpont
Helyszín
Program
Kontakt
11.00 – 11.20
11.20 – 11.35
11.35 – 11.45
11. 45 – 12.10
12.10 – 12.20

12. 20 – 12. 45

Köszöntő, tájékoztató a sportszakos
képzésekről
Emeltszintű érettségi anyag bemutató
Bemutató az osztatlan testnevelő
tanár felvételi követelményeiből.
Rekreáció szervező szak alkalmassági
vizsgája‐szóbeli, gyakorlati
tájékoztató
Kövecses Patrícia és csapatának HIP ‐
Sportcsarnok HOP táncbemutatója
Kiválóságaink, jó sportolóink „
kihívják megmérettetésre” leendő
hallgatóinkat:
Halász Bence és Gyurátz Réka –
medicinlabda lökés
Jakubovics Dóra kosárra dobó
verseny
Rédecsi Bence kézilabda kapus – Ki
tud gólt lőni neki????

Sárai Gabriella

5. csoport Művészetközvetítő műv. terület
rajz‐ és vizuáliskultúra‐tanár

UNIV. GUIDE TOUR vége: ZERO Galéria Díszterem mellett jobbra A‐ép. I. em.
11.00 óra Köszöntő: dr. Bordács Andrea ELTE SEK Vizuális Művészeti tanszék vezetője
Időpont
Helyszín
Program
Kontakt
11.00 – 12.30

10 órától

ZERO Galéria
A‐ép. I. em.
DT mellett

képzési formákról (képalkotás szak
BA, osztatlan tanár szak)
➠ felvételi menetéről
➠ tapasztalatcsere és beszélgetés
jelenlegi hallgatóinkkal
Mozgókép‐sarok
➠ A képalkotás szakos hallgatók
online portfóliójának vetítése
➠ Vizuális Művészeti Tanszék
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Salamon Júlia

11 órától

ZERO Galéria
A‐ép. I. em.
DT mellett

12.00

bemutatkozó videója / premier
vetítés
Nézd meg! Csináld meg! Vidd el! /
tolltartókészítő‐workshop a tanszék
hallgatóival
Kiállításmegnyitó / Kézről kézre:
Válogatás az őszi középiskolás és
hallgatói workshopok munkáiból

6. csoport Gazdaságtudomány
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)
kereskedelem és marketing (Szombathely)

UNIV. GUIDE TOUR vége: Könyvtár Konferenciaterem
11.00 óra Köszöntő: dr. Varga Imre ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
vezetője
Időpont
11.00
11.30

Helyszín

Program

ELTE ‐ szombathelyi
közgazdászképzés
Könyvtár
Online marketing, avagy: hogyan
Konferenciaterem
lehet pénzt keresni a neten?
(interaktív bemutató óra);

Kontakt
dr. Varga Imre
dr. Ziegler Zsolt

7. csoport Műszaki képz. terület
gépészmérnöki (Szombathely)
programtervező informatikus (Szombathely)

10.00: Duális Gépészmérnök képzés ipari partnerei: C‐ép. Aulában
10.00‐től 11.30‐ig: max. 15 fő x érdeklődéstől függően több csoportban (kísérővel)
párhuzamosan lesznek laborlátogatások:
• Anyagtudomány labor
• Elektrotechnika labor
• Gyártástechnológia labor
• Hidraulika és pneumatika labor
• Informatikai és CAD/CAM labor
11.30‐12.00 B110‐es terem
Duális gépészmérnöki képzés bemutatása (Dr. Andó Mátyás Intézet igazgató)
11.15 III. em. B306‐os terem
A Programtervező informatikus képzések bemutatása.
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NYEREMÉNYJÁTÉK!
Keresd a
weboldalunkon!
Hamarosan indul…
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