Kedves Hallgatóink!
A Modern Városok Program keretében karunk két épülete is felújítás/átalakítás alatt áll, ezért az
épületek kiváltására két helyszínen kerülnek kialakításra tantermek és irodák.
A költözés karunk két intézetét a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetet valamint a
Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézetet is érinti. Az intézetek irodái az I. és a II. emeleten kerültek
kialakításra.
Az érintett intézetek új helyszíne: PTE Klinikai Központ Rákóczi u. 2. sz. alatti „B” épülete
A PTE KK Rákóczi u. 2. sz. alatti „B” épületében 6 db tanterem áll rendelkezésre. A tantermek a II.
emeleten lettek kialakítva.
Tantermek elnevezése az órarend szoftverben: RÁKÓCZI 1; RÁKÓCZI 2; RÁKÓCZI 3; RÁKÓCZI 4;
RÁKÓCZI 5 ; RÁKÓCZI 6
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Az intézetek és a tantermek megközelítése a kar „A” (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. sz.) épületéből:
Gyalogosan 8 perc sétával elérhető. Az Apáca utcán kell lefelé elindulni, majd a Leőwey Klára
Gimnázium mellett elhaladva a Szent István téren kell végigmenni az Aranycipó mellett is elhaladva a
Ferencesek utcája kezdetéig a Szent Ferenc templomnál. Majd jobbra kell fordulni a Hungária út
irányába és a kereszteződésnél kell lefelé fordulni a Rákóczi út irányába.

A tantermek és az intézetek munkatársainak (oktatók, oktatást segítők) megközelítése a PTE Klinikai
Központ Rákóczi utca 2. sz. felöli bejáratán, a Jakováli Hasszán-Dzsámi és Minaret melletti főbejáraton
keresztül történik.

Ezt követően egyenesen kell haladni az Eurest Étterem melletti útszakaszon és a szemben lévő KK „C”
épületszárny bejáratán keresztül közelíthetőek meg a „B” épületszárnyban kialakított tantermek és
irodák.

Óraközi szünet
A II. emeleten irodák is találhatóak, ahol folyamatos munkavégzés zajlik. Az ott folyó munkák
zavartalansága érdekében kérjük, hogy az óraközi szünetekben ne a tanterem előtti folyosón
tartózkodjanak, hanem a II. emeleten erre a célra kialakított közösségi téren.
Mosdó
A hallgatók az I. és a II. emeleten kialakított férfi és női hallgatói mosdókat használhatják.
Dohányzás
A PTE KK épületében tilos a dohányzás!
Dohányzásra kijelölt hely az udvaron található. Kérjük, hogy az udvar tisztaságára ügyeljenek!
Lift
A liftet használni tilos!
Az épületben elhelyezésre kerül hideg- és melegital automata.

