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Nagy érdeklődés mellett zajlott a Szent
István Gimnáziumban a pályaorientációs
nap pénteken
Illés György Cinó  |   2019. 11. 18., 17:25
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November 15-én, pénteken reggel 9-től 13 óráig tartották a Szent
István gimnáziumban azt a pályaorientációs rendezvényt, amelynek
keretében hazánk tizennégy nagy hírű egyeteme mutatkozott be a
kalocsai középiskolák tanulóifjúságának a Szent István Gimnázium
dísztermében.

Immár harmadszor rendezik meg a pályaorientációs napot, amelyről már
az első alkalommal is tudósítottunk (/zsele/palyaorientacios-nap-a-
gimnaziumban-a-legnevesebb-egyetemek-jottek-hazhoz).
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Az idei rendezvényen bemutatta képzési kínálatát

budapesti Corvinus Egyetem,
a veszprémi Pannon Egyetem,
a Kaposvári Egyetem,
az ELTE,
a Szegedi Tudományegyetem,
a Pécsi Tudományegyetem,
a Szent István Egyetem,
a Budapesti Gazdasági Egyetem,
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a Budapesti Műszaki Egyetem,
a Dunaújvárosi Egyetem,
a Neumann János Egyetem, valamint
a Metropolitan Egyetem.
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A kiállítók közt a Foktői Növényolajgyár, illetve az azt fönntartó Glencore is
szerepelt a Dunaújvárosi Egyetem partnereként, ugyanis az oktatási
intézmény számos gépész hallgatójának a barákai üzem biztosít gyakorlati
képzési lehetőséget, majd a diploma megszerzése után munkahelyet is –
tudtuk meg az egyetem és az üzem közös standjánál.

A rendezvény pezsgő hangulatát ezer szónál is jobban érzékelteti egy
videó:

 

HA TETSZETT A CIKK, KÖVESSE A KALOHÍREKET
A FACEBOOKON!

HA LEMARADT VOLNA ERRŐL:
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Holnap: nyílt nap! – A kalocsai szakgimnáziumok, szakközépiskolák várják a továbbtanulás előtt
álló diákokat (/zsele/holnap-nyilt-nap-a-kalocsai-szakgimnaziumok-szakkozepiskolak-varjak-a-
tovabbtanulas-elott-allo-diakokat)
2019. 11. 14., 16:32

Holnap pályaorientációs nap lesz a Szent István Gimiben – Tizennégy egyetem mutatja be képzési
kínálatát (/zsele/holnap-palyaorientacios-nap-lesz-a-szent-istvan-gimiben-tizennegy-egyetem-
mutatja-be-kepzesi-kinalatat)
2019. 11. 14., 16:23

Leendő gimisek figyelem: Nyílt nap a Szent István Gimnáziumban! (/zsele/leendo-gimisek-
figyelem-nyilt-nap-a-szent-istvan-gimnaziumban)
2019. 11. 12., 09:35
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Az új, gránit burkolólapok már a hely
vannak, az illesztési munkákat videó
pénteken. A felvételen az építő cég "
is látszik. Még >>> (/napigyors/utol
simitasok-a-setaloutcai-diszkuton

Zente édesanyja számolt be gyerme
aktuális állapotáról, s mint írta, fogyá
egyéb nehézségek mellett azért elind
javulás. Még >>> (/napigyors/vegre
a-javulas-igy-van-most-zente)
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„Végre elindult a javulás
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