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Bemutatkoznak a dékánhelyettesek
Dr. Oláh András
általános és stratégiai dékánhelyettes

Dr. Oláh András 1975. március 24-én született Hódmezővásárhelyen. Középiskolai
tanulmányait Székesfehérváron a Szent István Középiskolában végezte, ahol 1993-ban
érettségizett. 2001-ben kitüntetéses oklevéllel diplomás ápolóként, majd 2003-ban
egyetemi okleveles ápolóként végzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karán.
1995-től 1998-ig segédápolóként, majd
ápolóként dolgozott a Szent György Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának In-

Dr. Lampek Kinga
oktatási- és fejlesztési dékánhelyettes

Dr. Lampek Kinga Szekszárdon született
1960-ban. Általános és középiskolai tanulmányait Pécsett végezte: a pécsi Nagy Lajos
Gimnázium matematika tagozatán érettsé4|

tenzív Részlegén. Tanulmányait követően
2002-től a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozik főiskolai tanársegédi, 2004-től adjunktusi, majd
2008-tól egyetemi docensi beosztásban,
emellett 2002-től humánpolitikai és marketing osztályvezetőként, később dékáni hivatalvezetőként látott el feladatokat. 2010-től
a kar általános és stratégiai dékánhelyettese.
2006-tól ápoló szakirány koordinátorként,
majd 2007-től az Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszékének megbízott, majd 2009-től kinevezett tanszékvezetőjeként irányítja a tanszék munkáját.
2000-től a Magyar Ápolástudományi Társaság főtitkára. 2007-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Oktatási,
Továbbképzési és Tudományos Bizottságának tagja, valamint szintén 2007-től tagja
a Nővér folyóirat szerkesztőbizottságának.
2010-től az Egészségügyi Szakképzési és
Továbbképzési Tanács és a Népegészségügyi
Képző és Kutató Helyek Országos Egyesületének tagja.
2008-ban summa cum laude minősítéssel
védte meg PhD disszertációját az egészségtudományok területén.
Munkájának elismeréseként 2000-ben Jubileumi Főigazgatói dicséretben, 2002-ben
Rektori dicséretben részesült a Pécsi Tudományegyetem részéről, valamint ugyanezen
évben megítélésre került részére a PTE EFK

Hallgatóiért emlékplakett. 2009-ben a Pécsi
Tudományegyetem Excellence Publikációs
Díjában részesült.
Oktatóként jelenleg az élettan és ápolástan
tantárgyak oktatását végzi a kar különböző szakjain. Tudományos diákkör területén
több első és számos egyéb díjazott hallgató
témavezetője. A PTE ETK Doktori Iskola
témavezetőjeként is tevékenykedik.
2004-től az „��������������������
Ungarisch- Deutsche ������
Zusammenarbeit Für die Schul/Hochschul-bildung im Gesundheitswesen“ alapítvány
��������������
kuratóriumának tagja, mely alapítvány finanszírozásával több, mint 70 hallgató és 10 oktató vett részt németországi tanulmányutakon.
Irányításával készült el Frankfurt am Mainban induló német nyelvű ápoló BSc képzés
curriculuma.
Tudományos munkája keretében részt vett
OTKA pályázatban, e mellett több jelentős
európai uniós (TÁMOP) és hazai (OFA)
pályázat szakmai vezetője és projektmenedzsere.
Tudományos közleményeinek mutatói:
Nemzetközi folyóirat közlemény: 11 db; nemzetközi könyvfejezet/proceedings: 11 db;
nemzetközi idézhető előadás absztrakt: 59 db.
Magyar folyóirat közlemény: 11 db; magyar
könyv és könyvfejezet: 5 db; magyar idézhető előadás: 9 db. Kummulatív impakt faktora: 172,139.

gizett 1978-ban, majd 1982-ban szerzett
közgazdász diplomát a JPTE Közgazdaságtudományi Karán. Ezt követően az ELTE
Bölcsészettudományi Kar szociológia szakára jelentkezett, melyet 1985-ben fejezett be. Később – 1998-ban – MBA szakközgazdász diplomát szerzett a Middlesex
University Business School és a PTE Közgazdaságtudományi Kar közös képzésében.
2004-ben doktori értekezését a PTE ÁOK
„Idegtudományok” program „Viselkedéstudományok” alprogramjában nyújtotta be
„Az iskolai végzettség és az egészségi állapot
kapcsolata longitudinális egészségszociológiai vizsgálatok alapján” címmel.
1983-ban kezdett dolgozni a PTE Általános Orvostudományi Karának Magatartástudományi Intézetében, ahol 2004. augusztusáig állt alkalmazásban, majd 2004. szeptembertől az ETK Alkalmazott Egészségtudományi Intézetében kezdett dolgozni intézetvezető-helyettesként és az intézet Magatartástudományi Tanszékének vezetője-

ként. Azóta több szervezeti átalakulás mellett is ennek a tanszéknek a vezetője, jelenleg
Egészségfejlesztési Tanszék néven.
Munkája során folyamatosan oktatott szakszociológiai tantárgyakat, nappali és levelező képzésekben magyar és angol nyelven a
PTE több karán.
Az ETK Egészségtudományi Doktori Iskolájában alapító belső tagként vesz részt, PhD
kurzusokban oktat és több kutatási programban vállal témavezetést.
Az ETK-n a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak és az Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés szakfelelőse.
Az oktatás mellett tudományos kutatásokban dolgozik, melyek a lakosság egészségi
állapotát befolyásoló társadalmi és magatartástudományi tényezők, a roma felnőtt népesség egészségi állapota, egészségmagatartása, illetve az alternatív medicina igénybevételének és az egészségügyben betöltött
szerepének vizsgálatával foglalkozott.
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Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi
konferenciákon, folyamatosan publikál tudományos folyóiratokban, több nemzetközi kutatóprojekt aktív résztvevője. Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol, és alapfokú nyelvvizsgával orosz nyelvből.
2005 óta az Egészségtudományi Kar fejlesztési dékánhelyettese. Az ETK fejlesztési feladatainak stratégiai eleme a pályázati tevé-

kenység élénkítése mind az oktatási és tudományos területeken, mind az eszközbővítések terén, így a sikeres pályázatok számának növekedése elősegíti a kar bevételeinek növekedését. Alapítója és szervezője a
nagy sikernek örvendő Egészség-Akadémia
Programnak, melynek célja az egészséggel
kapcsolatos legújabb felfedezésekről, a diagnosztikus és terápiás módszerekről, az

egészségfejlesztésről, illetve a betegségekkel
való együttélés lehetőségeiről szóló ismeretek laikusok számára is könnyen érthető
formában történő átadása.
Férjezett, családjukban 5 gyermek él, akik
közül már ketten saját családot alapítottak.
Szabadidejét szívesen tölti családi és baráti
körben aktív pihenéssel.

Prof. Dr. Figler Mária
minőségügyi dékánhelyettes

gát tett, majd 1997-ben gasztroenterológiából
szakvizsgázott. PhD-ját 1996-ban védte meg
„Élelmiszerek és élelmi anyagok klinikai minősítése” címmel és 2000-ben habilitált. Az ETK
munkájában a főiskolai dietetikus képzés indításában, 1990. óta vesz részt. Vezetése mellett
fejlődött ki a dietetikus képzés kurrikuluma.
Belgyógyászatot,
táplálkozástudományt,
gasztroenterológiát oktat a kar különböző
képzésein. Szerkesztésében 17 hallgatói jegyzet jelent meg, ebből háromnak szerzője is. Vezetésével elkészült a „Táplálkozástudományi
szakember MSc” képzés kurrikuluma, amelynek akkreditációja folyamatban van. A PTE
II. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Klinika orvosaként részt vesz az angol nyelvű
orvosképzésben és a szakorvosképzésben.
40 hallgató szakdolgozatának volt konzulense,
20 fő TDK-s hallgató munkáját menedzselte,
akik közül számos ért el helyezést helyi és országos konferenciákon.
Az ETK Doktori Iskolájának megalakulása óta részt vesz az iskola munkájában, kurzusokat és különböző témákat vezet, vezetése
mellett 1 hallgató doktori fokozatot szerzett.
Részt vesz a doktori védések folyamatának le-

bonyolításában, magyar és angol nyelven.
2007-ben az ETK egyetemi tanárává nevezték
ki a klinikai orvostudomány területén.
Tudományos közleményeinek száma 463, 242
magyar, 221 angol nyelven jelent meg, 3 monográfia, 31 könyvfejezet, 57 folyóirat cikk,
19 konferencia cikk és 350 más tudományos
közlemény szerzője. Szabadalmainak száma 4.
Kutatási pályázatok (ETT NKTH, OTKA,
INNOCSEKK) vezetője és bírálója. A folyóirat cikkeinek impact faktora: 40, citációjának
száma 286. Kapcsolatot alakított ki hazai és
külföldi oktatóhelyekkel, ahová dietetikus
hallgatók és a szak oktatói folyamatosan járhatnak tapasztalatcserére. Számos hazai és külföldi szakmai társaság tagja. Az EFAD által
koordinált dietetikusi kompetenciák kidolgozásának résztvevője. Tagja a kar Tudományos Bizottságának, valamint a Fejlesztési Bizottságnak.
2006-ban a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki, emellett főigazgatói dicséret, publikációs díj, Vöröskeresztes érdemérem, Sós József és Markusovszky emlékérem birtokosa.

mányait a Ferences Rend esztergomi gimnáziumában végezte, 1987-ben érettségizett.
1993-ban végzett általános orvosként a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen. 1996-ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a
rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1997-ben Master of Science fokozatot kapott (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health
Sciences). 2002-ben Európai Unió szakértő diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 2007-ben
tudományos minősítést (PhD fokozat) nyert
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában, majd ugyanott
2010-ben habilitált. Több külföldi egyetemen vett részt tanulmányúton, kredit pontos
kurzuson (University of Oslo, University of
Cambridge, University of Ghent, Karolinska
Institute Stockholm, Katholieke Universiteit

Nijmegen, Maastricht Limburg University,
Vienna School of Clinical Research).
1993-1999. között a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozott tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban; a Kar Tanulmányi Osztályán osztályvezetőként. Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, egészség-gazdaságtan, népegészségtan. 1999-2006. között az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-Dunántúli Egészségügyi Területi Főosztály vezetőjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály főosztályvezetőjeként Budapesten. 2007-2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi- és
Egészségtudományi Koordinációs Központ
stratégiai igazgatója. Jelenleg a PTE ETK
Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és
Egészségügyi Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és a Budapesti

Prof. Dr. Figler Mária 1951. március 10-én
született. 1975-ben kapott általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, munkáját, az I. Belgyógyászati Klinikán
kezdte meg. 1980-ban belgyógyászat szakvizs-

Prof. Dr. Boncz Imre
kapcsolati dékánhelyettes

Dr. Boncz Imre 1969. május 17-én született Zalaegerszegen. Középiskolai tanul-
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Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára.
A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) alapító tagja és elnöke; a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság
(MÉBOT) tagja; a Magyar Onkológusok Társaság (MOT) tagja; az International
Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) és az International Health Economics Association
(IHEA) tagja.
Szakmai tevékenységének méltányolásaként

a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1993ban és 1994-ben Rektori Dicséretben, illetve 1999-ben Főigazgatói Dicséretben részesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál végzett munkájának elismeréseként
2000-ben „Szent Kristóf “ Érem a társadalombiztosításért, 2001-ben OEP Főigazgatói Dicséret és 2004-ben „Szent Kristóf “
Plakett a társadalombiztosításért díjakban
részesült.
Az egészségbiztosítás, egészségügyi finanszí-

rozás és népegészségügy témakörében rendszeresen tart előadást hazai és külföldi tudományos és szakmai konferenciákon, folyóiratokban számos publikációja jelent meg.
Publikációs tevékenységének főbb mutatói:
közlemények száma 39 külföldi és 119 magyar, könyv-fejezetek (15 db), idézhető folyóirat absztrakt (163 db angol és 36 db magyar), magyar előadás és poszter (179 db),
külföldi előadás és poszter (229 db), független hivatkozások (236 db).

Dr. Kriszbacher Ildikó
tudományos dékánhelyettes

lyettes, majd 2003. szeptembertől főiskolai adjunktus, 2006. októberétől egyetemi docens a kar Ápolás és Betegellátás Intézetében (volt Klinikai és Ápolástudományi Intézet). 2007. januárjától tanszékvezető, majd 2007. őszétől a PTE ETK tudományos dékánhelyettes, 2010. tavaszától
megbizott intézetvezetője az Egészségtudományi Intézetnek. Oktatási tevékenysége mellett feladata a Tudományos Diákköri Konferenciák koordinálása. A PTE ETK
Doktori Iskola működése óta 9 hallgatónál
vállalt témavezetést, ebből három hallgató
PhD fokozatot szerzett. A 2009-ben megalapított Egészség-Akadémia tudományos
lap felelős főszerkesztője.
Főiskolai és egyetemi tanulmányait a PTE
ETK-n végezte. 2006-ban az Egészségügyi
Gyakorlatvezető (ETI), 2009-ben Egészségügyi Menedzsment - (PTE KTK) képzésben vett részt, jelenleg a PTE ÁJK jogi
szakokleveles orvos és egészségügyi szakember szak hallgatója.
Tudományos munkáját 2002-től a kardiocerebrovaszkuláris és az onkológiai betegségek témakörében végzi. 2006-ban doktori (PhD) tudományos fokozatot szerzett,
majd 2008-ban habilitált az Egészségtudományok területén. Tudományos munkái
eredményeiről eddig 48 lektorált nemzetközi és hazai közleményben, 118 előadás/
poszter, 5 felkért közlemény tanúskodik. A
2005-ös évben nyújtott nemzetközi publikációs teljesítményéért 2006-ban a PTE

Publikációs Díjban részesült. 2007-ben
Sanofi-Aventis tudományos pályamunkájáért dicséretben részesítette. 2008-ban a
nemzetközi publikációs tevékenységéért
Excellence Publikációs Díjban és 2009 tavaszán az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díjban – társszerzőként – részesült a
PTE-n.
Tudományos testületekben tagságai és
tisztségei: 2005-től a PTE ETK Tudományos Bizottságának tagja, majd 2009-től
elnöke. 2006-tól tagja a PTE Tudományos Bizottságának. 2006-tól a PTE ETK
Egészsgtudományi Doktori Iskola titkára,
majd 2008-tól a törzstagja. 2007-től tagja
a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. 2008-tól a Pécsi Akadémiai Bizottság Egészségtudományi Munkabizottságának titkára.
2000-től Magyar Ápolási Egyesület Baranya megyei vezetőségi tagja, jelenleg tagja. 2002-től Magyar Ápolástudományi Társaság vezetőségi tagja. 2004-től a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya megyei elnöke. Tagja az International
Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (2008.), a Népegészségügyi Képző és Kutató Helyek Országos Egyesületének (2008.), a European
Association for the Study of Diabetes
(2009.), a European Association for Cancer
Research (2010.), a Magyar Onkológusok
Társaságának (2010.) és a European Public
Health Association (2010.) szervezeteknek.

Dr. Kriszbacher Ildikó 1964-ben született
Pécsett. A Pécsi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Kar II. sz. Belgyógyászati Klinikáján 1984-től ápoló, EKG-asszisztens, 1996-tól oktatásvezető-mentor, majd
ambulanciavezető diplomás ápoló és intézetvezető főnővér helyettesként dolgozott 2002-ig. Ápolói munkássága elismeréseként Árpád-házi Szent Erzsébet Oklevelet kapott 1999-ben a PTE Általános Orvosi Kartól. 1997. tanévétől a PTE Egészségügyi Főiskolai Kar óraadó oktatójaként,
majd főállású főiskolai tanársegédként dolgozott. 2002. őszétől intézetigazgató-he-
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Tanévnyitó ünnepségek a PTE ETK-n
A 2010/2011-es tanévet 780 elsőéves hallgató kezdhette meg karunkon. A gólyák első feladata, hogy letegyék a fogadalmat, melynek birtokában lehetőségük nyílik arra, hogy az orvos-, egészség-, sport-, és társadalomtudományokban elmélyedhessenek. Erre hagyományosan a tanévnyitó ünnepségen kerül sor, melyet minden képzési központban az idén is megtartottak.
Pécsett a PTE Dr. Romhányi György Aula
adott otthont a rendezvénynek 2010. szeptember 8-án, ahol a Himnusz elhangzása után Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket.
Elsőként Dr. Komlósi László professzor
úr, egyetemünk általános rektorhelyettese
mondott köszöntő beszédet:
Tisztelt dékán urak, Kedves kollegák, Kedves egyetemi hallgatók elsősök és felsőbb
évesek, Tisztelt egyetemi polgárok, Kedves
vendégeink.
A Pécsi Tudományegyetem egyik legdinamikusabban fejlődő és kiemelkedő profilú
karának évnyitójára gyűltünk össze most.
Engedjék meg, hogy ünnepi gondolataimat
előd egyetemünk néhai professzorának,
Várkonyi Hildebrand Dezsőnek egy idéze-

tével kezdjem, amelyet 1956-ban írt Pascalértelmezések című tanulmányában.
„Nem kételkedem, hogy korunk nagy válságai után az emberiség újra fog epedni a szellem és igazság s a lélek kincsei után, mint
maga Pascal és az ő kora.”
Az Egészségtudományi Kar egy ősi orvoslási mesterség és egy fiatal diszciplina metszésvonalán jött létre. Minden ősi kultúra
foglalkozott a halandó emberi élet létkérdéseivel a görögök óta pedig kiemelten a földi élet életminőségével, így fogalmazódott
meg az ép testben ép lélek ideálja. A görögök tudatosan élték meg a kalos kagathos
fogalmat, amit a latinok is átvettek Mens
sana in corpore sano. Nem kell Önöknek

részleteznem, hogy pont korunkban a modern XXI században milyen jelentőséggel
bír az egészséges életmód és egészséges táplálkozás összehangolása.
Az Egészségtudományi Kar szempontjából azonban sokkal relevánsabb az a kérdés, hogy ez a fiatal tudományos diszciplina
milyen szerepet tud kiharcolni magának, az
ember és élettudományok körében. Jelentősek az emberiség tudományos eredményeinek sorában azok az alapkutatások amelyek az élő anyagról annak szerveződési formáiról és működési elveiről tudnak számot
adni. Ugyanakkor kiemelkedően fontossá
váltak azok az interdiszciplináris megközelítések, amelyek az embert, mint társadalmi
szereplőt – lehetőség szerint – totalitásában
vizsgálja, vagy érti meg. Ezért az orvostudomány a gyógyítás-tanok, a mozgáskultúra, a táplálkozástan, az ápolástan, a pszichológia interperszonális kommunikáció mind

kiemelkedő szerephez jutnak az egészségtudomány holisztikus értelmezésében.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán az oktatás 4 képzési Központban zajlik Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Jelenleg közel 2500
hallgató folytat tanulmányokat a kar által
biztosított képzéseken. Az első évfolyamra
780 fő nyert felvételt a 2010-11-es tanévre, ez 10 százalékkal több mit a tavalyi eredmény.
A kar úttörő szerepet játszik az egészségügyi és szociális képzések fejlesztésében
is, melyet jól tükröznek többek közt a kar

szakemberei által kidolgozott, az országban
elsőként indított egyetemi képzések: 2000ben okleveles ápolói szak, 2004-ben okleveles védőnői szak.
Az egyetemi szakok létrehozása többek közt
azért volt jelentős lépés, mert ezáltal az ellátás minőségének javulása mellett megteremtődött egészségtudományi szakmák számára a doktori fokozat megszerzésének lehetősége, amelyre a karon 2005-ben megalakult Egészségtudományi Doktori Iskolában
nyílik mód. A mai napig is kizárólag-e kar
rendelkezik önálló kari doktori iskolával az
egészségtudományi karok közül. A Bologna
rendszer bevezetése óta a karon 7 alapképzési szak 17 szakirányán, valamint 3 mesterképzési szakon folytathatnak tanulmányokat a hallgatók, így a választható szakok
számát tekintve az ország egyik legnagyobb
egészségtudományi képzését folytató karként tartható számon az intézmény.
2006. március 1-jétől – megint csak az országban elsőként – a hasonló profilú intézmények közül, Egészségtudományi Kar néven egyetemi karrá alakult.
Az ETK jelentős külföldi kapcsolatokkal
is rendelkezik valamennyi szak területén,
ezért Önöknek lehetősége van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményeinkben is eltölteni.
Néhány szót szeretnék szólni nagy egyetemünkről, a Pécsi Tudományegyetemről:
Sokan úgy vélik, hogy a XX. század elején
Pécsett gyökeret vert Erzsébet Tudományegyetem nagy professzorai érték azt el, hogy
egy úgynevezett aranykort emlegethessünk
az ő tevékenységük kapcsán. Ezt vitatni nem
is érdemes, hiszen olyan professzorok munkássága kötődik az Erzsébet Tudományegyetemhez, mint Heim Pál, Szentgyörgyi
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Albert, Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Fülep Lajos, Várkonyi Hildebrand Dezső, Kornis Gyula és sokan mások a kiválóságok közül. Ugyanakkor emelt fővel állítjuk őmelléjük saját korunk tudományos
eredményeit, hiszen a folytonosság megőrzése a mi kötelességünk.
Magyarország Köztársasági elnöke tegnapelőtt 11 pécsi egyetemi tanári kinevezést
adott át, amely az egy intézményhez kötődő kinevezések sorában messzemenően pécsi fölényt hozott. Az egyetemi tanár hos�szú évekig készül, felkészül, egy sajátos hivatásra nem csak a szűkebb szakmájához köthető ismereteket sajátítja el, nem csak a kutatás módszereiben válik jártassá – nemzetközileg is elismert magaslatokra emelkedve
– hanem kifejleszti azokat az együttműködési képességeket, amellyel tudásának másokkal történő megosztását és továbbadását
egyben továbbfejlesztését éri el, szolidáris és
empatikus módon.
Tisztelt egyetemi polgárok nem fennkölt
szavakat kívánok itt hangoztatni, egyszerűen szeretném megosztani Önökkel azt a személyes tapasztalatomat, hogy a Pécsi Tudományegyetem professzorainak nagy része a
professzori ideál fentebb említett kritériumainak felel meg. Az Egészségtudományi
Kar tanárai pedig az említett sokszínűségek
jelenléte miatt kiemelkedő szakmai és emberi kvalitásokkal rendelkeznek.
Rengeteg tervük és rengeteg feladatuk van
a Pécsi Tudományegyetemen, folyamatban
van a kollégiumi rendszerünk teljes felújítása, elkészült az új Tudásközpont és könyvtár
az úgynevezett „kaptár”, ahol a tudásszerzés
legmodernebb módozatait lehet a hétköznapok rutin műveletévé tennie minden pécsi egyetemi hallgatónak. Méltó helyre költözik az egyetem rektori vezetése.
Amikor Pécs városa befogadta a Pozsonyból
áttelepülő Erzsébet Tudományegyetemet
1922-ben a pécsi polgárok önzetlen adakozással építették fel a Szent Mór kollégiumot az új pécsi egyetem számára. A Szent
Mór kollégium teljesen felújított formában
ad helyet a mostani tanévtől kezdve egyetemünk adminisztratív vezetésének. Az egyetemi klinikai negyed is megújul hamarosan
és egy modern kutatóközpont is csatlakozik
a klinikai orvostudományi és természettudományi capmus mellé.
A nagy egyetemen belül természetesen mindig fontos, hogy egy kar milyen fejlődési pá8|

lyán van, mik a tervei és mik a lehetőségei. Reményeink szerint 2011 februárjától
megkezdődhet Frankfurtban az ETK német nyelvű ápoló képzése és további idegen nyelvű szakok indítása is előkészület
alatt van. A kar tervei szerint az idei tanévben megvalósulhat az Egészségtudományi
Kar régi törekvése és álma, megtörténhet az
egy telephelyű belvárosi campus létrehozása Pécs történelmi belvárosában, ami nagymértékben hozzá tudna járulni az ETK által nyújtott szolgáltatások színvonalának,
az oktatás körülményeinek javulásához.
A Pécsi Tudományegyetemnek 10 aktív
kara van, amelyek közül mindegyik saját
identitással és karakterisztikummal rendelkezik. Csodálatos dolog pécsi egyetemi polgárnak lenni úgy, hogy mindegyik hallgató
számára megadatik egy közvetlen hovatartozás és kari azonosulás és emellett egy sokszínű vidám, lüktető életet folytató egyetemi nagycsalád tagjaként, pécsi polgárrá is
válik egyben minden hallgatónk.
A 2010-es esztendő különös lehetőségeket hozott el mihozzánk, Pécs, mint európai kulturális főváros magára talált. Felfedte éltető gyökereit és bátran elkezdett kísérletezni tehetségével, elhivatottságával, regionális szerepével, amely csakis egy szebb
jövő felé vezető utat jelölhet ki az itt lakók
számára.
Az egyetem polgárai pécsi polgárok is egyben. Pécs városát szeretni kell, belélegezni
kell, megölelni kell, élvezni kell, óvni, építeni és gyarapítani kell.
Mind első éves hallgatóinknak mind a már
tapasztaltabb diákoknak, kollégáknak,
egyetemi polgároknak sikeres és tartalmas,
hasznos és élvezetes tanévet kívánok a Pécsi Tudományegyetem rektori vezetése nevében.
Köszönöm szépen figyelmüket!
Rektorhelyettes úr beszédét követőn karunk dékánja, Dr. Betlehem József mondott ünnepi beszédet:
Igen tisztelt rekorhelyettes úr, Mélyen tisztelt dékán úr, Tisztelt dékáni vezetés, Tisztelt tanári testület, Kedves vendégeink és
nem utolsó sorban Kedves hallgatók
Megint egy tanév, egy új tanév, amely sokféle változásokat takar és tükröz, amelyekben mindannyiunknak az elkövetkezendőkben biztosan része lesz. Rektorhelyettes

úr rendkívül sokat beszélt arról, hogy az
egyetem múltja és jelene hogy néz ki, éppen
ezért nem túl sokat szeretnék erről beszélni, sokkal inkább azt tartanám kiemelendőnek, hogy mi is az, amiért Önök idejöttek.
Nagyon bízom benne, hogy az a cél, hogy
tudás birtokába jussanak, és akkor azt tudom mondani, hogy jó helyre jöttek és meg
is köszönöm Önöknek, hogy ide jöttek. Ezt
azért kell mondani, mert egy egyetem felsőoktatási intézményként mindig nagyon komoly tudást létrehozó, tudás átadó, tudást
formáló szerepet töltött be egy ország, egy
nemzet életében. Nincs ez másként a Pécsi
Tudományegyetem életében sem, hiszen ha
belegondolnak abba, hogy egy 1367-ben
megalapított intézménynek ugyanezek voltak a feladatai és céljai – és ami ennél sokkal
érdekesebb – hogy ezt már akkor egy olyan
kultúrközegben tette amikor nem sokkal
azelőtt Krakkóban, Prágában vagy Bécsben
hoztak létre ugyanilyen céllal intézményeket.
Természetesen a rendszer és az oktatásnak
a módszere akkor egészen más volt, mint
amiről ma, a XXI. században mint egyetem
beszélünk és gondolkodunk, ugyanakkor
ahogy azt jeleztem, a tudásnak a létrehozása, a tudásnak a kummulálása azóta is töretlenül megvan.
Miért is fontos a tudás?
Nyilvánvalóan mindenki megtalálta maga
számára erre azt az egyetlen választ, hogy
a saját boldogulása érdekében. Ez pontosan így is van, hiszen mindannyian valamilyen konkrét céllal jöttek, annak érdekében,
hogy egy versenyképes szakmát szerezzenek; annak érdekében, hogy ezzel a szakmával a munkaerőpiacon bárhol – most már
nem csak hazánkban, hanem akár egy nemzetközi szélesebb dimenzióban is – az európai dimenzióban is megtudják állni helyüket.
Ez biztosan mindannyiuk számára egy vezérelv lesz, azonban a tudás, amit Önök
megszereznek, ennél sokkal több. Több,
egy másfajta dimenzióban, mégpedig egy
nemzet dimenziójában, amelynek soha
nem látott mértékben van szüksége ilyen
kiművelt emberfők sokaságára.
Önök egy ilyenfajta felelősséget is magukra vesznek akkor, amikor a tudás birtokába jutnak és majdan amikor az oklevelüket
megszerzik, hiszen ezzel hozzáfognak járulni egy közösségnek a működéséhez, egy társadalomnak a mindennapjaihoz. Egy olyan
társadalomnak, ahol nagyon nagy szerep
kell, hogy jusson a műveltségnek, ugyanis a műveltség pontosan ebben a tudásban,
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nevelésben és az erkölcsösségben kell, hogy
nyugodjék. Ezek kissé – hogy is mondjam
– közkeletűnek tűnő frázisok, ugyanakkor,
ha belegondolunk mélyebben, akkor mégis csak fontosak, és ez a műveltség lesz az,
ami majd aztán a szakmáikat is sokkal inkább egy megbecsült, elfogadottabb szintre
fogja tudni eljuttatni.
Rektorhelyettes úr említést tett arról is,
hogy az egészségtudomány az egy friss keletű diszciplina. Ez így van, de hogy milyenné
válik az mindannyiunkon – mind a tanári
testületen mind azokon a fiatalokon és pályakezdőkön – fog múlni, akik Önök, most
itt ülnek. Tehát én azt gondolom, hogy, ez
is egy újabb felelősség Önök számára, hogy
miként fognak ezzel a lehetőséggel élni.
Változások világában élünk – kezdtem
mondandómat – változások zajlanak az
egyetemen, ennek egyik része volt az, hogy
egy megújult rektori vezetés kezdte meg a
2010-11-es tanévet. Változást jelent az is,
hogy a karon is egy megújult vezetés kezdte el működését. Úgy gondolom, hogy egy
ilyen ponton illik egy kari vezetőnek néhány gondolatot arra is fordítani, hogy miként képzeli el ez a vezetés a működést. Ebből én három pontot had emeljek ki, amelyet rendkívül fontosnak tartunk és érzünk. Az egyik ilyen, hogy mindenféleképpen – bizonyos mértékig – meg kell teremteni, vagy meg kell szilárdítani az infrastrukturális feltételrendszereit a minőségi oktatásnak. Ez kiemelten fontosságú, különösen ott és akkor, ahol egy eléggé diszpergált
módon vagyunk elhelyezve, jelesül itt a pécsi campusunkban. Biztatásként vettem
rektorhelyettes úrnak azon szavait is, melyben kvázi tényként közölte, hogy 2010-11-es
tanévben új campussal fogunk bővülni és azt
tudom mondani, hogy ezt a szót szeretnénk
valóban nem csak szóban látni, hanem majd
tettekben is. Tudom azt, hogy rektor úrnak
is komoly elszántsága van abban az irányban, hogy ezt valóban realizálni is tudjuk,
ugyanakkor az oktatás tárgyi feltétele nem
minden, nagyon fontos, de sokkal fontosabb az az oktatói gárda, aki Önöket ezen az
úton vezetni fogja. Nos, ebben is komoly feladat vár ránk, hiszen egy majdani, egy későbbi akkreditációnak is elébe nézve, olyan fajta minőségi munkára képes oktató és kutató
tanári testület megszilárdításáról kell beszélni, ami ennek teljesen természetes, hogy másik alapvető alapját jelenti. Azt gondolom,
hogy ennek is megvannak a feltételei a karon
és egészen biztosan a kari vezetés ezen is fáradozni fog az elkövetkezendő időszakban.

Nem kisebb feladat és cél, ami a kar vezetése előtt áll mintsem, hogy szembenézzen olyanfajta képzésekkel, amelyek eddig
még nem voltak jelen, tehát egy olyanfajta
képzési portfóliót hozzon létre, amely rugalmasan lesz képes alkalmazkodni majd
a munkaerőpiaci igényekhez is. Nem elég
ezt a képzési portfóliót megteremteni, tehát nem elég új szakokat idehozni, hanem
ezeket a szakokat megfelelően is kell tudni működtetni ahhoz, hogy az előbbiekben
jelzett célt, hogy valóban a szakma, valóban
a felhasználói szféra számára alkalmazható
szakembereket tudjunk kibocsátani és talán
ez egy nagyobb képesség kell, hogy legyen
mint, önmagában csak létrehozni az egyes
szakokat.

nak, vagy még korábban a zárthelyi dolgozatok kapcsán. Ezek részei ennek a karriernek, ennek a pályának és higgyék el, hogy
majd hosszabb idő távlatából erre örömmel
és büszkén fognak azért mégiscsak visszagondolni.

A kar olyan értelemben is jó választás volt
az Önök szempontjából, hogy itt a szakképzésnek, a középfokú rendszerétől kezdve az
alapfokozaton keresztül a ráépülő mesterfokozatig és – a kitartók számára – egészen
a doktori fokozatig igyekeztünk mindent
kínálni az elmúlt időszakban és még inkább
szeretnénk ezt tenni Önök számára a jövőben. Ezen kívül még természetesen a napi
aktualitásokból adódóan rengeteg feladat
az, amivel már elkezdett a kar vezetése megbirkózni és én hiszem azt, hogy töretlenül
fogjuk tudni ezt tenni.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Tehát összegezve lehet azt mondani, hogy
nagy a feladat, amiben mint hallgatóknak,
mint oktatóknak szerepük van és szerepük
lesz.
Tisztelt hallgatók! Engedjék meg, hogy én
is egy idézetet hozzak ide Önöknek, ugyancsak egy nagy gondolkodó Nobel díjas professzortól, Szent Györgyi Alberttől: „Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.”
Azt kívánom önöknek, hogy találják meg
itt amit szeretnének csinálni, ebben biztosan a tanári testület és a kar partner lesz.
Használják ki a kar adta lehetőségeket, nem
csak pécsi lokalizációban, hanem valamen�nyi képzési központjában és emelt fővel induljanak el ezen az úton. Ne legyen Önökön a csüggedés még akkor sem úrrá, hogyha esetlegesen akadályokat fogunk Önök
elé gördíteni, amit egészen biztosan már
az első vizsgaidőszakban megtapasztal-

Az Erzsébet Tudományegyetemről ma már
szó esett és ennek volt egy általam most
Önök elé tárt jelmondata „sub pondere
crescit palma” tehát súly alatt növekszik a
pálma. Azt gondolom, hogy ez egy megszívlelendő, megfontolandó dolog, ezzel
együtt Önöknek lendületes sikeres és eredményes tanévet kívánok a kar valamennyi
dolgozója és a kar vezetése nevében és ezennel a 2010-2011-es tanévet megnyitom.

Dékán úr ünnepi beszédét követően először
Bátki Katalin dietetikus, karunk volt hallgatója énekelte el Szinetár Dóra- Angyal

című számát, majd ezt követően az első éves
hallgatók az egészségügyi és szociális hivatásokból eredő kötelezettség teljesítésére
fogadalmat tettek.
Az ünnepség következő részeként dékán
úr átadta a 2010/2011-es tanév Köztársasági és Demonstrátori Ösztöndíjban részesült hallgatóinak az okleveleket. (a díjazottak névsorát lásd: Rövid Hírek).
A Hallgatói Önkormányzat nevében Kühn
Petra elnök üdvözölte a gólyákat:
Tisztelt rektorhelyettes úr! Tisztelt dékán
úr! Tisztelt kari vezetőség! Kedves elsőéves
hallgatók! Kedves vendégek, jelenlévő szülők!
Ismét egy új tanév kezdetéhez érkeztünk…
Új tanév, új lehetőségek, új ismerősök, barátok és nektek, kedves elsősök egy új élet
kezdete. Az egyetemi életé.
Valami újat elkezdeni soha nem könnyű.
De meglátjátok hamar belejöttök majd!
Megszokjátok, hogy az éjjelek a buliról, a
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nappalok az iskoláról szólnak. Persze az arányok néha eltolódhatnak. Természetesen az
egyetemre jelentkezéskor a fő cél a diploma
megszerzése volt. Ez a cél, melyhez mostantól napról napra közelebb lesztek. És a felé
haladó úton rengeteg új dolgot, tanultok és
tapasztaltok. A szorgalmasabbak elmélyülnek majd egy-egy témában és kutatnak, az
aktívabbak sportolnak majd. Egyetemünk
ezekre is számtalan ötlettel és lehetőséggel
szolgál. De a Hallgatói Önkormányzat is
több programmal próbálja majd színesebbé
tenni az amúgy sem szürke hétköznapjaitokat. Először is a gólyaavató, majd a gólyabál,
de szervezésünkben valósulnak meg a diáknapok, kari bulik, fórumok, előadások. Remélem, hogy minél több programon találkozunk! Valamint keressetek bennünket
bátran, ha a kollégiumotokkal, szociális támogatásotokkal kapcsolatban merülne fel
probléma, vagy az érdekeiteken esik csorba.
Minden helyzetben megpróbálunk segíteni,
hogy a legjobban érezzétek magatokat az itt
eltöltött évek alatt.
Én őszintén kívánom, hogy az előttetek álló
időszak tele legyen megvívott harcokkal,
hogy elérjétek a célotokat és eredményes,
boldog egyetemi időkre gondoljatok vissza
a diplomaosztó napján!
Nagyon sok sikert kívánok és a találkozás
reményében búcsúzom.
Kühn Petra beszédét követően Bátki Katalin a Flashdance c. film What a feeling c. betétdalát énekelte el. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Szózattal zárult.
Szombathelyi Képzési Központ
A Szombathelyi Képzési Központban 2010.
szeptember 6-án tartották meg az ünnepélyes tanévnyitót. A rendezvény levezető elnöke Dr. Horváth Boldizsár volt.
A tanévnyitón megjelent vendégek:
Dr. Kardon Béla Nemzeti Erőforrás Minisztérium tudománypolitikai főosztályvezető,

Dr. Betlehem József egyetemi docens, tanszékvezető, mb. intézetigazgató, dékán,
Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei
Jogú Város polgármester, országgyűlési képviselő,
Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés elnök,
Prof. Dr. Figler Mária egyetemi tanár, minőségügyi dékánhelyettes,
Dr. Oláh András egyetemi docens, tanszékvezető, általános és stratégiai dékánhelyettes,
Dr. Puskás Tivadar, Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális mentőszervezet orvosigazgató, országgyűlési képviselő,
Dr. Gadányi Károly NYME-Savaria Egyetemi Központ elnök-rektorhelyettes, egyetemi tanár, MTA doktora,
Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány,
Móritz Miklósné Szent-Györgyi Albert Középiskola szakmai igazgató helyettes,
Stankovics Erika Savaria Rehab Team mb.
ügyvezető igazgató,
Füzessy Józsefné Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgató,
Sebestyén Bianka Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezető.
Az ünnepségen a Himnuszt követően be-

szédet mondott karunk dékánja, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tudománypolitikai főosztályvezetője, a Vas megyei közgyűlés elnöke,
Szombathely Megyei Jogú város polgármestere.
József Attila: A Dunánál, illetve Káldi Sándor: Mindannyiunk emlékkönyvébe c. műveket Prikazovics Ferenc adta elő. J.S.Bach
d-moll szóló szvitjéből az Allemande,és
Courante tételeket gordonkán adta elő
Lezsák Vilmos. Végezetül Kovács Ferenc és
Dr. Ipkovich György is köszöntötték a vendégeket.
Zalaegerszegi Képzési Központ
2010. szeptember 6-án tartották a Zalaegerszegi Képzési Központ tanévnyitó ünnepségét. Zalaegerszeg város képviseletében Gyutai Csaba alpolgármester, Balaicz
Zoltán a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója, a Zalaegerszegi Városi Kórház részéről Kovács Erzsébet
ápolási igazgató, a kar vezetősége részéről
Dr. Betlehem József dékán, Dr. Oláh András, Prof. Dr. Figler Mária, Dr. Kriszbacher
Ildikó dékánhelyettesek vettek részt a tanévnyitó ünnepségen.
Köszöntőt dékán úr, Gyutai alpolgármester
úr, valamint Zsigmond Edit adjunktus as�szony, a zalaegerszegi campus képzési igazgatója is mondott. Igazgató asszony köszöntője az alábbiakban olvasható:
Tisztelt dékán úr, Tisztelt alelnök úr, alpolgármester úr, Kedves vendégeink, Kedves
munkatársaim, Kedves elsőéves hallgatók!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának 21. tanévnyitó ünnepségén!
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Engedjék meg, hogy kitüntetett figyelemmel üdvözöljem a főiskola legfiatalabbjait, az elsőéves hallgatókat, a gólyákat, hiszen ez az ünnepség elsősorban nekik szól,
így hadd szóljak beszédemben is elsősorban
őhozzájuk.
Kedves elsőéves hallgatók!
Önök a mai napon, a fogadalomtétel után
az ország legrégebbi egyetemének a polgáraivá váltak és elkezdhetik tanulmányaikat
ezen egyetem 10 kara közül az egyiken, az
Egészségtudományi Karon, annak 4 képzési
központja közül a zalaegerszegiben.
A 21. tanévet nyitjuk meg a karon, amely
15 évi töretlen fejlődés után 2006. március
1-jén Egészségtudományi Kar néven egyetemi karrá vált. Ezzel a kar számára megnyílt az a lehetőség, hogy a Bolognai folyamat szellemében többszintű képzési rendszert alakítson ki a felsőfokú szakképzések-

hogy ezt a tudást átadjuk önöknek. Képzési központunkban ehhez minden feltétel adott:
• Felkészült oktatói gárda, amely folyamatosan tovább képezi magát, hogy
Önök az adott tudományterületből a legfrissebbet kapják.
• A legmodernebb infrastruktúra, számítógéppark, jól felszerelt tantermek, gyakorlótermek, laborok, könyvtár. Reméljük, hogy ezekkel az adottságokkal azt
az igényt is felkeltjük Önökben, hogy az
órákon, vizsgákon elvártakon túl is elmélyüljenek a tudomány egy-egy szeletében,
és az ott elért eredményeiket megosszák
velünk az évente megrendezésre kerülő
Tudományos Diákköri Konferencián.
• Még egy gondolat erejéig a TUDÁSnál maradva: arról is igyekszünk meggyőzni Önöket, hogy a diploma megszerzése csak egy állomás a tanulási folyamatukban, ahol ugyan meg lehet pihenni, de

kiscsoportokban zajló órák még inkább közösséggé kovácsolják ezt a kis csapatot. És a
jó közösség sok mindenre képes.
Például arra, hogy megteremtse a főiskolás
évek egyedi, soha vissza nem térő hangulatát.
HANGULAT. Ez a harmadik kulcsszó.
A hangulat egy része adott, hiszen egyedi
hangulata van a landorhegyi városrésznek, a
főiskola két épületének, az azokat körülvevő
nagy zöldterületeknek. De hamarosan kitapasztalják annak hangulatát is, hogy milyen
kényelmes ugyanabban az épületben lakni
és órákra járni. A gólyabál, a szerdai főiskolás bulik, a diáknapok hangulatát azonban
már Önöknek kell megteremteni.
S bár nem vetekedhet a nagy egyetemi székhelyekkel, de városunk is sokrétűen hozzájárul ahhoz, hogy Önök szabadidejüket is
jó hangulatban, tartalmasan töltsék: ehhez rendelkezésükre áll a színház, a mozik,
az uszoda, a jégcsarnok – hogy csak néhányat említsek a kulturális és sportlehetőségek közül.
Kedves elsőéves hallgatók!
Ne feledjék a három kulcsszót:
• Piacképes tudás
• Családias közösség
• Jó hangulat
Mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy
mindez ne csak ígéret maradjon, de hogy fáradozásunk sikerrel jár-e, az Önökön is múlik.

kel indulva, a főiskolai alapképzésnek megfelelő BSc szakokon át az egyetemi szintű
mesterképzésig, sőt a doktori fokozat megszerzéséig.
Kedves elsőéves hallgatók!
Az előzőekben elmondottak az Önök számára a lehetőségek korlátlan tárházát kínálják az elkövetkezendő években, és csak
Önökön múlik, mennyire élnek ezekkel.
Mit ígérhetünk mi, a kar, a képzési központ
vezetői, oktatói, munkatársai Önöknek
az elkövetkezendő évekre? Engedjék meg,
hogy kínálatunkat három kulcsszó köré
csoportosítsam.
Az első kulcsszó: TUDÁS, mégpedig friss,
piacképes tudás.
• Önök elsősorban emiatt jelentkeztek a
főiskolára. Azért, hogy azon a szakterületen, amelyre érdeklődésük irányul, minél
nagyobb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek. A mi elsődleges feladatunk az,

hosszú időre megállni nem. A tanulás a
21. században élethosszig tart. De ne aggódjanak, mi erre is felkészültünk: a főiskolai diploma megszerzése után visszavárjuk Önöket mesterképzéseinkre, majd
a Doktori Iskolába és szakirányú továbbképzéseinkre.

Azt kívánom Önöknek, hogy kis közösségünkben, jó hangulatban hasznos tudást
szerezve töltsék el az elkövetkezendő 3-4
évet. Mindehhez jó munkát, jó egészséget,
kitartást és sok sikert kívánok Önöknek, és
a képzési központ valamennyi munkatársának az új tanévben.

Ne feledjék tehát: az első kulcsszó a TUDÁS.

Ezennel a 2010/2011-es tanévet megnyitom.

A második a KÖZÖSSÉG, mégpedig egy
kicsi, családias, emberléptékű közösség,
ahol minden hallgatót név szerint ismernek hallgatótársai, oktatói, a tanulmányi,
gazdasági csoport, a könyvtár dolgozói.
Amennyiben a képzési központ munkatársaihoz hasonlóan Önök is nyitottak, kapcsolatteremtésre készek, rövid időn belül
megismerhetnek bennünket, egymást, és
ebben a kis közösségben mindig lesz valaki,
aki bármilyen problémájuk is van, az Önök
segítségére siet. Pár hét, és a kollégium, a

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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EGÉSZSÉG-AKADÉMIA PROGRAM
A Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kara által szervezett, egyre népszerűbb Egészség-Akadémia Program 2010.
október 4-i előadója Wittmann István professzor volt. „Mérgek keletkezése, szervezetbe való bejutása és a méregtelenítés” címmel tartott nagysikerű előadást. Prezentá-

dományos, mind a gyakorlati – az egészséges életmódra vonatkozó – kérdéseiről.
A programban ez évben még 2 alkalommal
szerveznek előadásokat a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában, ahol az előadók hazai és
nemzetközi szinten ismert és elismert orvos

ciója alkalmával részletesen megismertük a
szervezet méregtelenítési mechanizmusait a
cukorbetegség és a vesebetegségek kapcsán,
a hagyományos magyaros étrend és a divatos táplálék-kiegészítők veszélyeit, valamint
az ajánlott táplálkozási normákat, az egészséges ételeket. Ezek mellett kiemelte a rendszeres testmozgás jelentőségét is a méregtelenítés folyamatában. Előadását esettanulmányokkal és szemléletes ábrákkal tarkítva
tette igazán lebilincselővé, melyet intenzív
diszkusszió követett, a témának mind a tu-

professzorok.
A előadások célja olyan tudományosan
megalapozott ismeretek laikusok számára
is könnyen érthető formában történő átadása, melyekkel az emberek érdeklődésüknek
megfelelően bővíthetik tudásukat az egészséggel kapcsolatos legújabb természettudományos felfedezésekről, a diagnosztikus és
terápiás módszerekről, az egészségmegőrzésről, egészségfejlesztésről, a betegségek
megelőzéséről, illetve a betegségekkel való
együttélés lehetőségeiről. Komoly figyelmet

szentelnek a modern, korszerű egészségfejlesztő- és gyógyító módszerek bemutatásának.
Az előadásokat egyrészt interaktív formában zajló beszélgetés követ a jelenlévők közreműködésével, melyet az Pécsi Tudományegyetem rektora, a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője, Prof.
Dr. Bódis József vezet, másrészt az ott elhangzott anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának segítségével
a távol maradó érdeklődőkhöz is eljutnak a
Nyitott Egyetem műsor keretében.
Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt az előadásokra, melyek a
következőek:
2010. november 8. 18:00
Prof. Dr. Horváth Örs Péter:
Fejlődés az onkológiai sebészetben
2010. december 6. 18:00
Prof. Dr. Kopp Mária:
Van-e kiút a népesedési válságból?
Az előadások helyszíne: PAB Székház
7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Amennyiben szívesen kapna meghívót az
előadásokra, az alábbi telefonszámon vagy
email címen szíveskedjék jelezni Kóczán
Katalin Mária, ETK InnoPont menedzsernél: 72/535-980, katalin.maria.koczan@
etk.pte.hu .
Kóczán Katalin Mária

V. Pécsi Sürgősségi Napok
Az idei év októberének első két napján ötödik alkalommal került megrendezésre a már
hagyományosnak tekinthető Pécsi Sürgősségi Napok. A korábbi évekhez hasonlóan,
idén is a rendezvény első napján a tudományos konferencia kapta a főszerepet. A minden eddiginél több nemzetközi előadót is
felvonultató rendezvény témája a váratlan
káresemények egészségügyi felszámolása
volt. A „nem várt káresemények” magukba
foglalják a természet által előidézett rendkívüli helyzeteket és az emberi közreműködéssel bekövetkező váratlan helyzeteket. Az
előbbi a természeti csapások (pl.: földrengés, hurrikán, cunami, árvíz) fogalomban
foglalható össze, míg az utóbbi a különböző ipari, közlekedési, stb. tömegszerencsétlenségeket vagy éppen a terrorhelyzeteket
jelenti. Mindkét helyzet az elmúlt években
hazánkban is elfordult, a helyi aktualitások12 |

ról nem is beszélve. Tehát ezekkel a helyzetekkel a jelenleg dolgozó szakembereknek
is számolni kell és a mentőtiszt képzésben
résztvevő hallgatók pedig már célszerű, ha a
tanulmányaik során megismerkednek ilyen
helyzetekkel. Az érdeklődök többek között

megismerhették, hogy Európa egyik legveszélyeztetettebb városában, Frankfurtban,
milyen módon készülnek fel egy terrorcselekmény okozta vegyi katasztrófára, hallhattak esetismertetéseket, például a pécsi
egyetemi lövöldözés krónikáját, betekintést
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nyerhettek a Rendőrség és a Katasztrófavédelem munkájába.
Az V. Pécsi Sürgősségi Napok második napján a meghívott vendégek és az érdeklődök
egy nagyszabású kimentési gyakorlatot és
bemutatót láthattak, melyet a Laterum Kollégiumban rendeztünk meg. Az elképzelt
káresemény egy terrorcselekmény okozta robbanás volt, melynek következtében
tűz ütött ki a kollégiumban. A támadásnak több halálos áldozata és számos sérültje

volt. A gyakorlat szervezésében és lebonyolításában a Sürgősségi Ellátási Tanszék mellett jelentős részt vállalt az Országos Mentőszolgálat, a Rendőrség, a Tűzoltóság, a
Katasztrófavédelem, az Universitas Televízió és az Egészségtudományi Kar hallgatói.
A Magyar Baleseti Szimulációs Társaság
segített a hallgatók maszkírozásában. Az
ETK Laterum Kollégiumának szomszédságában lévő Laterum Hotel és Középiskolai Kollégium is rendkívül segítőkészen állt

a bemutatóhoz. Az élethű eseményen külföldi és hazai szakemberek is részt vettek,
akik elismeréssel nyilatkoztak a programról. Míg a szakmai előadásokon elsősorban
egészségügyben és kimentésben résztvevő
szakemberek és hallgatók vettek részt közel
200-an, addig a második napon az egyetem
és a város polgárai is megjelentek.
Minden segítőnknek és támogatónknak ez
úton is köszönjük a segítséget.
Dr. Betlehem József, Marton-Simora József

Újra frankfurti vendégek
az Egészségtudományi Karon
A Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány és a PTE Egészségtudományi Kar
együttműködésében megvalósult tavalyi frankfurti hallgatói látogatás folytatásaként 2010. őszén két szakmai csoportot fogadtunk karunkon.
Az alapítványi együttműködés célja az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység mellett az egészségügyi felsőfokú
képzéseken résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének támogatása, a felek kölcsönös
szakmai fejlesztése, ismereteinek bővítése.
A tavalyi év őszén az AGAPLESION gAG
jó tanulmányi eredmény alapján kiválasztott 25 hallgatója látogatott el karunkra
és töltött el egy ismeretekkel és élményekkel teli hetet Pécsett és Zalaegerszegen. A
szakmai előadásokkal, kórházlátogatásokkal és Magyarország turisztikai bemutatásával gazdagított programot idén két csoportnak szervezhettük meg; szeptemberben az
AGAPLESION gAG 25 hallgatóját, majd
októberben a cég vezetőit, dolgozóit láthattuk vendégül.
A hallgatóknak készült program a tavalyi
évhez hasonlóan zajlott, a fiatalok szakmai
és kulturális ismeretbővítése során négy napot töltöttek Pécsett, majd három napot a
Zalaegerszegi Képzési Központunkban. Az
októberi vendégek programja Pécsett került
lebonyolításra, hasonló elemekkel tarkítva a
hazánkban töltött időt.
Karunk előadások keretében tartott szakmai napot. Dr. Betlehem József dékán úr
mutatta be a Pécsi Tudományegyetem és
karunk felépítését, Prof. Dr. Boncz Imre
dékánhelyettes úr a magyar egészségügyi
és egészségbiztosítási rendszerről beszélt.
Dr. Lampek Kinga dékánhelyettes as�szony és Havasdi József tanársegéd a Magyarországon élők egészségi állapotát befolyásoló tényezőket vizsgáló kutatás jelenlegi eredményeit ismertette. A hallgatói csoport esetén különös hangsúly helyeződött

a magyarországi ápolóképzésre Németh
Katalin tanársegéd előadásában, valamint
Fullér Noémi ügyvivő szakértő a magyarországi ápolók kompetenciáival, munkájával ismertette meg a vendégeket. A szakmai csoport látogatásakor Michael Keller
úr, az AGAPLESION kórházlánchoz tartozó darmstadti Elisabethenstift Kórház
igazgatója, előadásában bemutatta nekünk
a németországi kórházak rendszerét, az
AGAPLESION szerkezetét és működését.

dolgozókkal is beszélgetni az egészségügyi
ellátás számos aspektusáról.

A hallgatók megtekinthették a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, a Szívgyógyászati Klinika, a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. felépítését, zalaegerszegi
programjuk során pedig a hévízi Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórházat, valamint a zalaegerszegi Idősek Otthonát. Szakmai vendégeink a pécsi
klinikákon és a gyógyfürdőn kívül a Szent
Lőrinc Gondozóotthont látogatták meg.
Az egészségügyi intézmények megtekintése
a karon elhangzott előadások kiegészítéseként lehetőséget biztosított a magyar egészségügy jobb megismerésére és a résztvevőknek lehetőségük nyílt az intézményekben

nyi borvidéken tapasztalt vendégszeretetet
ugyanúgy, mint a magas színvonalú vezetéseket a meglátogatott egészségügyi intézményekben és a városokban.

Vendégeinket a Kulturális Főváros évében
számos turisztikai és kulináris programmal
tudtuk fogadni Pécsett. A tavalyi építési területekben bővelkedő városképet leváltották új, látványos tereink, utcáink, a megújult múzeumok, a turistáktól zsongó mediterrán atmoszféra. Megismerték kultúránkat, gasztronómiai kincseinket, a villá-

A gazdag szakmai ismeretterjesztést a napsütötte Magyarország turisztikai és kulturális bemutatásával kiegészítő programok nyitott, érdeklődő és lelkes vendégeink valamint a szervezők számára is emlékezetes élményt nyújtottak, hagyományteremtő alapot szolgáltatva a jövő hasonló jellegű tanulmányi és kulturális programjaihoz.
Gerdesics Viktória
| 13
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Tudományos Fórum Szombathelyen
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja Tudományos Fórumot tartott 2010. szeptember 21-én (kedd) 9 órai kezdettel a Képzési Központ hallgatói és oktatói számára.
A Tudományos Fórum célja az volt, hogy
megismertesse a hallgatókkal és oktatókkal
a Képzési Központban folyó tudományos
kutatásokat és ezek eredményeit.
Az érdeklődés nagy volt a rendezvény iránt.
Dr. Lakner László bevezetőjében elmondta, hogy fontosnak tartja a kezdeményezést,
amely a kutatások fontosságára hívja fel a figyelmet. Elsőként Dr. Bödecs Tamás adjunktust kérte fel előadása megtartására,
melynek címe: A várandósság alatti depres�szió, szorongás és önértékelés neonatális

kimenetelekre gyakorolt negatív hatásainak vizsgálata, és a lehetséges mechanizmusok feltárása (Doktori /PhD./ értekezés). Az előadás utáni hozzászólásokban Dr.
Salamonné Dr. Toldy Erzsébet főiskolai tanár kérte, hogy ejtsenek pár szót a folsav
fontosságáról a terhességre való felkészülés
és a terhesség során. A témához Dr. Szabó
Mihály pszichiáter, osztályvezető főorvos
is hozzászólt. Hangsúlyozta, hogy az iskolázottság, az iskoláskorban megszerzett alapok milyen fontos szerepet játszanak a felnőttkori sikerek megalapozásában. A második előadó Tóth Balázs tanársegéd volt, aki
a Fiatalkori devianciák társadalmi változásai témájában tartott előadást. Előadásához
főleg mentőtiszt hallgatók szóltak hozzá.

Dr. Lakner László képzési igazgató kiemelte, hogy az eddig hallott két előadó ugyan
más-más témakörben, de ugyanarra a következtetésre jutott, nevezetesen, hogy az iskolázottság mennyire fontos a későbbi életminőség szempontjából.
Harmadikként Dr. Kiss Tamás főiskolai tanár az Agyfilozófia, agyfiziológia - személyiség és értékek című kutatási programról számolt be. Dr. Lakner László képzési igazgató záróbeszédében elmondta, hogy a Tudományos Fórum ismét rávilágított arra, hogy
Képzési Központunkban folyó tudományos
munka magas szakmai színvonalával hozzájárul a kar tudományos életéhez.

EGY AUTÓMENTES NAP MARGÓJÁRA
Az autómentes nap az Európai Mobilitási hét keretein belül kerül megrendezésre
2002 óta minden év szeptember 16-a és 22-e
között.
A települések az Európai karta aláírásával
és abban foglaltak vállalásával csatlakozhatnak a rendezvénysorozathoz. A rendezvény
egyik hosszú távú célkitűzése, hogy rávegye
azokat az emberek, akik rendszerint autóval járnak munkába, iskolába, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni, hogy az utazásukhoz más alternatív közlekedési eszközöket
vegyenek igénybe. Így hozzá járulhatnak a
lakosság egészségi állapotának és életminőségének javulásához.
Minden évben más és más a rendezvény
mottója, idén a „Közlekedj okosabban, élj
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egészségesebben” igen találó szöveg volt
a szlogen. Pécsett, ebben az évben, a megújult Apáczai körtér adott helyet az Autómentes napnak.
A rendezvényen több intézmény is részt
vett, többek közt az ÁNTSZ, a Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, a
Pécsi Rendőrkapitányság, Pécs Városi
Balesetmegelőzési Bizottság, Kulturált
közlekedéssel a Gyerekekért Alapítvány, a
MÁV, a Pécsi Zöld Kör, a Misina Egyesület,
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Minden szervezet érdekes feladatokkal, játékokkal várta az érdeklődőket.
Lehetőség volt kipróbálni a kézzel-hajtható biciklit, a merészebbek összemérhették
tehetségüket az aszfaltrajz-versenyben, és a
kosárlabda meccseken is.
Egészségfejlesztés szakos hallgatóként vállaltunk önkéntes munkát, az egészséges
életmód területén belül készültünk játékos

feladatokkal. Az ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztályának két dolgozója mellett kaptunk helyet, akik a dohányzás és a parlagfű
témakörében adtak tájékoztatást. Mi a táplálkozással, az érzékszervekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos játékokkal és totókkal vártuk a látogatókat.
Nem sokkal 10 óra után megrohamozták
standunkat a diákok. Ettől kezdve nem volt
megállás. Legnagyobb sikere az illat felismerésnek, és a hallás utáni memória játéknak volt. Kicsit nehezebb feladatnak bizonyult az élelmiszerek elhelyezése a táplálkozási házon, de itt is ügyes megoldások születtek. A táplálkozási- és a környezetvédelmi totót helyesen kitöltőknek ajándék is járt.
A délutáni kosárlabda mérkőzéseken a rendezvényen résztvevő szervezetek is összevethették erejüket. Meg kell említeni, hogy az
ÁNTSZ csapata bravúros győzelmet aratott.
Az autómentes nap eseményeiről a Pécs TV
is készített egy rövid összeállítást. Ennek ke-

retében karunk hallgatója Drahos Eszter is
riport alannyá vált, így felhívhatta a figyelmet a szmog egészségre gyakorolt káros hatásaira.
A rendezvény végeztével kissé fáradtan, de
- leendő egészségfejlesztőként - sok hasznos
tapasztalattal és a későbbiekben alkalmazható ötletekkel gazdagodva indultunk haza.
Drahos Eszter, Keller Judit

INTEGRÁCIÓS NAP = EGY ÖRÖMTELI NAP
MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK
A mai világban igencsak kevés figyelmet fordítunk embertársainkra. Az egymás segítése ma már nem „divat”! Főleg akkor okoz ez problémát,
ha olyan emberen kell segíteni, aki nem felel meg az elvárt társadalmi normáknak. Hányszor láthatjuk a kiközösítésre és kirekesztésre utaló
magatartásmintákat a gyerekek körében? Vajon lehet-e ezen változtatni, ha igen hogyan?- merül fel bennünk a kérdés.
Szeptember 11-12-én megrendezésre került a „Mindannyian mások vagyunk” című
program, mely színes kínálattal kívánta segíteni a fogyatékkal élők és az épek közötti megismerési folyamatot. A szakemberek
vezetésével létrejött rendezvény (ÉFOÉSZ
Baranya megyei Egyesülete), Pécs egyik ismert terén, a Sétatéren zajlott. A színpadi
műsorok és a különböző játékos feladatok
igen sok érdeklődőt vonzottak, ami egyrészről örömmel töltött el minket, másrészt
viszont tudatosította bennünk, hogy sok
időre van még szükség a társadalmi elfogadásra, a teljes együttélés megvalósulására.
Fontos, hogy a fogyatékkal élő gyerekek
láthatóvá váljanak az egészségesek számára.
Ezek a gyerekek teljes mértékben nyitottak
a világ felé, inkább az épek felől lenne szükség a nyitottságra.
A programon aktívan részt vettünk, mint
Egészségfejlesztő szakos hallgatók és egy játékos feladatot kínáltunk az érdeklődőknek
mellyel a koncentrációt és az ügyességet fejlesztettük. A kíváncsi gyerekek hamar feloldódtak és a játéknak nagy keletje lett, mind
az ép, mind a sérült gyerekek örömmel és
lelkesedéssel vettek részt benne. Célunk az

volt, hogy mindenki számára sikert jelentsen és élvezze az amúgy nem túl egyszerű játékot, amit akár közösen is megoldhattak.
Ezt a példát követve, a játék végére már nem
csak együtt játszottak, hanem egymást SEGÍTVE élvezték önfeledten a délutánt. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy milyen
példát látnak a gyerekek, hiszen ők is csak
azt tudják továbbadni, amit kaptak, azaz
amit saját élményként átéltek.
Az együttnevelés a sérült és az ép diákok
számára egyaránt pozitív szociális magatartásmintát alakít ki. A fogyatékossággal
élő megtanul beilleszkedni a társadalom-

ba, konfliktuskezelő stratégiát alakít ki magának, reálisabb lesz az önértékelése és elfogadja másságát. Az átlagos képességű gyerekek megtanulhatják a segítségnyújtást, toleranciát, elfogadást és az együttműködést az
ilyen közösségekben. Saját önértékelése erősödik, megérti a másságot és felértékelődik
az egészség szerepe az életében. Természetesen a társadalomnak felkészültnek és a közösségnek befogadónak kell lennie, hogy a
szocializáció mindkét oldalon ideálisan valósulhasson meg.
Jäger Anett , Kerekes Eszter
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Kutatók Éjszakája
2010. szeptember 24-én megrendezésre került a „Kutatók Éjszakája” programsorozat, mely az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.
Célja a kutatói életpálya és a tudomány népszerűsítése, elsősorban az odalátogató diákok körében.
A Fizioterápiás és Táplálkozástudományi
Intézet Táplálkozástudományi és Dietetikai
Tanszék munkatársai és a dietetikus hallgatók a „Természetesen az egészségért” és a
„Táplálkozz egészségesen!” c. programokkal
készültek.
A látogatókat hasznos táplálkozási és életmódbeli tanácsokkal látták el. Számos ismeretet nyújtottak többek között a főbb táp-

lálkozási hibákról, az egészséges táplálkozás
12 mérföldkövéről, a táplálkozási piramisról, a szivárványról, az egészséges táplálkozásban alkalmazható ételkészítési eljárásokról, a legfontosabb tápanyagok jellemzőiről,
az alternatív táplálkozási formákról, a divat
diétákról és a funkcionális élelmiszerekről.
A korszerű táplálkozásba beilleszthető alapanyagokból készített kóstolóval mutatták
be az elméleti javaslatok gyakorlati megvalósíthatóságát (teljes kiőrlésű kenyérből készült falatkák pesztóval és zöldségekkel,
gyümölcssaláta, müzli keverékek, zöldség
mixek).
A játékos vetélkedőket, a fejtörőket és az
egészséges életmóddal kapcsolatos totók kitöltését a látogatók nagyon élvezték.
Prof. Dr. Figler Mária,
Bonyárné Müller Katalin

TRAPP Nap
2010. szeptember 24-én – idén már 23. alkalommal – a pécsi Kossuth téren került
Nyitott Egyetem
megrendezésre a Pécs2010 Trapp nap belA Nyitott Egyetem 2010. október 5-ei elő- városi futóverseny, a Melitta Szabadidő SE
adását Dr. Raffay Endre tartotta a PTE Var- szervezésében, a Pécs2010 Menedzsmentgha Damján Konferenciatermében Meste- központ és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tárek III. Béla udvarában címmel.
mogatásával.
845 induló– köztük karunk hallgatói és
dolgozói is – vállalkozott a 2010, vagy 6030
m táv lefutására Pécs történelmi belvárosában, mely az idei évben a speciális táv miatt
karunk Vörösmarty utcai épületét is érintette.
A rendezvényt a sportovisok váltó futá-

Rövid hírek

Iványi Dalma csapatkapitány
MIZO Pécs2010

Dr. Raffay Endre
Fotó: PTE Marketing Osztály/Aknai Péter
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Vári Attila olimpiai
bajnok vizilabdázó

sa nyitotta, a kis futókat neves sportolók
és közéleti személyiségek segítették: Iványi
Dalma, a MIZO Pécs2010 kosárlabda csapat kapitánya, Vári Attila kétszeres olimpiai
bajnok vízilabdázó, a Pécsi Sport Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, Michelisz Norbert autóversenyzővel, a Túraautó Világbajnokság
első magyar és egyben baranyai résztvevőjével, a tavalyi SEAT Leon EUROCUP győztese.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
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Az ETK Köztársasági Ösztöndíjasai
A nemzeti erőforrás miniszter köztársasági
ösztöndíját karunkon 13 hallgató nyerte el
a 2010/2011-es tanévre.
Az elismerés rangját jelzi, hogy köztársasági ösztöndíj az államilag támogatott képzésre járó alap-, illetve mesterképzésésben részt
vevő hallgatók 0,8%-ának adható.

Balázs Péter átveszi az oklevelet

A Pécsi Tudományegyetem vendége volt
José Manuel Barroso
A 2010. október 11-15. között megrendezett „Expanding Europe” rendezvénysorozat keretében – Dr. Bódis József rektor úr
meghívására – Pécsre látogatott közel száz
európai egyetem rektora, hogy részt vegyen
a Rektori Konferencián, melynek díszvendégei José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök voltak.

Orbán Viktor és Hose Manuel Barroso
Fotó: PTE Marketing Osztály/Aknai Péter
Központi Tanulmányi Iroda
A PTE Szenátusának 2010. szeptember
30-i döntése értelmében a Hallgatói Pénzügyi Iroda (HPI) neve Központi Tanulmányi Irodára (KTI) változott. A változtatás
hátterében a PTE karainak azon észrevétele áll, hogy kommunikációs zavart okoz,
hogy pénzügyi iroda veszi fel a kapcsolatot
a PTE-re jelentkezőkkel.
Az iroda új elérhetőségei a következők:
E-mail cím: kti@pte.hu; infokti@pte.hu
Levelezési cím: Oktatási Igazgatóság
Központi Tanulmányi Iroda 7622 Pécs,
Vasvári P. u. 4.
A Hallgatókat kérdéseikkel, kéréseikkel a
megszokott munkatársak a megszokott helyen (Szántó K. J. u. 1/b) várják.

Honoris Causa doktori cím
Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, posztgraduális képzési igazgató és
Dr. Vermes István egyetemi tanár a 2010.
május 31-ei Kari Tanács ülésen közösen
terjesztették elő Dr. David N. Reinhoudt
holland kémikus professzort a „Honoris
Causa”doktori cím elnyerésére, melyet
2010. november 4-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megtartott
Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésen adtak át.

Reinhoudt professzor főbb kutatási területei közé tartozik a szupramolekuláris
kémia, nanotechnológia és a lab-on-achip technológia. Nemzetközi tevékenysége során mindvégig támogatta a magyar
tudományt, karunkhoz a Science Building projekt támogatására létrejött Innovatív Kutatói Team programban való
részvételével került kapcsolatba, a Pécsi
Tudományegyetem PhD hallgatói programot kapott kutató laboratóriumában.

Új dékán a PTE ÁOK élén
A PTE Általános Orvostudományi Kar
2010. júniusi Kari Tanácsülésen két pályázó közül – a posztra Dr. Szekeres Júlia immunológus és Dr. Miseta Attila sejtbiológus, a kar korábbi gazdálkodási és diákjóléti
dékánhelyettese pályázott – 69 igen szavazattal Dr. Miseta Attila egyetemi tanárt az
ÁOK dékánjává választotta. Megbízatását
2010. szeptember 19-től látja el.
Munkájához sok sikert kívánunk!
Új helyen a PTE Rektori Hivatala
2010. szeptember 27-től új helyén, a Szent
Mór Kollégium felújított épületébe költözött a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala és rektori vezetése.
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A Rektori Hivatal kollégáit továbbra is az ismert telefonszámokon és e-mail címeken lehet megtalálni.
A Rektori Hivatal új címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
A költözés az alábbi szervezeti egységeket
érintette:
Az egyetem vezetősége
Belső Ellenőrzési Szervezet
Egyetemfejlesztési, Tudományos és Innovációs Osztály
Egyetemi
Hallgatói
Önkormányzat
(EHÖK)
Iratkezelő Központ
Jogi és Humánpolitikai Koordinációs
Osztály
Kollégiumi Osztály
Külügyi Osztály
Marketing Osztály
Nemzetközi Szervezetek Irodája
Oktatási Igazgatóság
Rektori Titkárság
Science, Please! Projektiroda
Szakszervezet
Tudományszervezési Osztály

Hastánc világrekord
A Táncoló Egyetem 10 éves jubileumi rendezvénysorozatának keretében, a török származású táncos Indzsi (Inci) Deniz (Pécs
Éke díj – 2008.) vezetésével 826 részvevő
hastáncolt, mellyel Guiness rekordott döntöttek. A rekordkísérletet megelőzően a regisztrált táncosoknak egy negyedórás tánc-

Világrekord születőben
Fotó: PTE Marketing Osztály/Aknai Péter

tanításon kellett részt venniük, hiszen a hivatalos rekorddöntéshez az összes táncosnak egyszerre kellet mozognia. Mindezt a
Guinness-bizottság is ellenőrizte a helyszínen. A rendezvény fővédnöke Südi Iringó
táncművész volt.
Marketing Konferencia a PTE-n
2010. október 21-22-én immár harmadik.
alkalommal adott otthon a PTE a Felsőoktatási Marketing Konferenciának. Az eseményt a Dr. Halassy-Nagy József Aulában
tartották meg.
A konferencia keretében bemutatták az
Egyetemi Marketing – Marketing a felsőoktatásban című könyvet, melyet Törőcsik
Mária és Kuráth Gabriella – a kötet szerkesztői ismertettek.
Az eseményen lebonyolították az I. Felsőoktatási Marketing Versenyt is.
Megújult vezetés – megújult organogram
Az új dékáni vezetés kialakította az ETK új
szervezeti felépítését. A változtatások a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében váltak szükségessé. Az új organogram
megtekinthető az utolsó oldalon.

Jegyzőkönyv
a 2010. szeptember 29-ei Kari Tanács ülésérol
(PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Betlehem József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács tagjait. Kérte a
Tanácstagokat, hogy a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

mérése, a klinikai kutatások egyre növekvő térhódítása, a gyógyszer és diagnosztikai
ipar, valamint a laboratóriumi diagnosztika
fejlődése alapján hiánypótlónak tekinthető
a szak. Megköszönte a kari Humánpolitikai
és Marketing Osztály, továbbá a tantárgyfelelősök munkáját. Kérte, hogy a Kari Tanács tagjai támogassák a szakindítási kérelmet.

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
1. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtu- A BSc képzésben koordinálja az oktatást,
dományi Kar Klinikai Laboratóriumi ku- tapasztalatai szerint nagy a hallgatói érdektató MSc szakindítási kérelme.
lődés a szak iránt, ezek alapján fontosnak
tartja a képzés indítását.
Dr. Betlehem József dékán:
Felkérte Dr. Lampek Kingát a szakindítási Dr. Betlehem József dékán:
kérelem hátterének ismertetésére.
Véleménye szerint is fontos, hogy a képzés a
meglévő hallgatókra épít.
Dr. Lampek Kinga oktatási- és fejlesztési
dékánhelyettes:
Dr. Figler Mária minőségügyi dékánElmondta, hogy a szakot a Debreceni Egye- helyettes:
tem alapította, a piaci igények előzetes fel- Támogatta a szak indítását, mely a magas
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minőség biztosítását szolgálja.
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Az MSc szakindítás előzményeként elmondta, hogy az alapszak indítása óta hiányt jelentett. A MAB által is elfogadott
engedélyezési dokumentumokat a Debreceni Egyetem nyújtotta be. A tananyag kidolgozása a Debreceni Egyetemmel kooperálva készült, ennek eredményeként a törzsképzés és az alapozó tárgyak azonosak. A
szak elindításával az ETK koordinálásában,
az ÁOK-val való együttműködésben kialakulhat a klinikai laboratóriumi kutató szakemberképzés több régiót átfogó központja. A képzés indításának tervezett időpontja 2011. szeptember.
Dr. Lakner László képzési igazgató:
Tudomása szerint valid leletet csak szakorvos
adhat. Érdeklődött arról, hogy milyen végzettség szükséges a képzésben való részvételhez.
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Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Válaszul elmondta, hogy az Európai Unió
tagállamai között különbözőek a rendelkezések a leletek kiadását illetően, hazánkban orvosi diplomához kötött. A képzés
előzményének tekinthető a korábbi, főiskolai szintű orvosi laboratóriumi analitikus képzés, illetve az orvosi laboratóriumi
és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc
képzés orvosi kutató laboratóriumi analitikus szakiránya.
Dr. Betlehem József dékán:
A képzés indítása új fejlődési irányt jelent
a kar számára, kérte a Kari Tanácsot, hogy
támogassa a Klinikai laboratóriumi kutató
mesterképzési szak indítási kérelmének Szenátus elé való terjesztését.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással,
24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Klinikai Laboratóriumi kutató MSc szakindítási kérelméről szóló előterjesztést.
2. Egyebek
Dr. Betlehem József dékán:
Bemutatta a Tanács tagjainak Emődy
Barnabás dékáni gazdasági megbízottat, aki 2010. október 1-től átveszi Dr.
Lampek Kinga feladatkörét. Megköszönte dékánhelyettes asszonynak a kari gazdasági vezetőként végzett tevékenységét. Tájékoztatást adott az egyetemet és
a kart érintő főbb intézkedésekről. A karon sor került a gazdasági ügyek áttekin-

Tallózó
1. Tanévnyitó az egészségtudományi karon
sztv.hu 2010. szeptember 6.
Már ebben a tanévben megszülethet az új
felsőoktatási törvény, amelynek az egyik célja a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint az, hogy a vidéki oktatás visszakapja
régi rangját – mondta a PTE Egészségtudományi Karának szombathelyi képzési központjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője.
2. Professzori talárt öltött a PTE tizenegy
oktatója
pecsistop.hu 2010. szeptember 8.
A Magyar Köztársaság elnöke 2010. szep-

tésére az átlátható gazdasági helyzet megteremtésének érdekében. Ennek eredményeként a párhuzamos és előnytelen szerződések felbontása jelentős megtakarítást
eredményez a kar számára. A Berek utcai
épület teljes működtetését, míg Laterum
Kollégium esetében a takarítást és a portaszolgálatot átvette az ETK. A tavasz folyamán indított csoportos létszámleépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy október
1-tól újbóli elindításra kerül a folyamat
jogi visszásságok miatt, a szeptember 30ai Szenátusi ülés napirendjei között szerepel és várhatóan december 31-ig le is zárul,
ezúttal külső ügyvédi iroda bevonása nélkül. A csoportos létszámleépítés kezdetben csak az ETK-ra és a Megyei Kórházra
vonatkozott, később csatlakozott a FEEK,
a Művészeti Kar, a Rektori Hivatal és a
Gazdasági Főigazgatóság is. Dr. Krutki
Józsefné véleménye szerint 100 milliós tételt jelent az egyetem költségvetésében a
létszámleépítés. A Megyei Könyvtár épülete az eddigi tárgyalások alapján 5 évig
térítésmentesen a kar használatába kerülhet, ezt követően elővételi joggal is élhet
az ETK. Sajnálatos módon az egyetem vezetőségének döntése értelmében a Levéltár költözik az Egyetemi Könyvtárba a kar
helyett. Dr. Krutki Józsefné új lehetőségként ajánlotta fel az ETK-nak a Magyar
Államkincstár épületét. Fontosnak tartja a
külső kapcsolatok erősítését az oktatás és
kutatás területén. Továbbá 2010. november 12-én kerül megrendezésre a kar Jubileumi Ünnepsége.
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Kiegészítésül elmondta, hogy eddig 20 fő le-

építésére került sor az egyetemen, az eljárással kapcsolatban Dr. Krutki Józsefné 20
pontban foglalta össze a felmerült jogi hibákat. Az egyetemi vezetés 3 milliárd Ft adósság állományt tekintett át, a PTE aktuális
adósság állománya 6.2 milliárd Ft, a központi adósságállomány 2.5 milliárd Ft, illetve 3 milliárd Ft a pályázatok előre megfinanszírozott költsége. Egységes pályázati irányítás és hiteles nyilvántartás létrehozását tartja szükségesnek. A PTE pályázatokkal kapcsolatban beszámolt arról, hogy
a 400 ágyas Klinikát érintő pályázat aláírásra került. A Science Building építészeti tendere (7 milliárd Ft) újból kiírásra kerül, melynek következtében kormányzati
határidő módosítás szükséges. A TÁMOP
pályázatnál 2 milliárd Ft, míg a TIOP pályázatnál 1 milliárd Ft-os összeg nem került még elbírálásra. Elmondta továbbá,
hogy a Rektori Hivatal a Vasvári Pál utcába költözött.
Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a kari vezetők és a Tanári Testület fotózása 12:30 órakor, a Tanári Testület ülése pedig 14 órakor
veszi kezdetét.
Kmf.

a Kari Tanács elnöke

Dr. Betlehem József
egyetemi docens, dékán,

Dr. Oláh András
egyetemi docens,
általános- és stratégiai dékánhelyettes
Szarka Evelin
dékáni hivatalvezető

tember 1-jével egyetemi tanárrá nevezte ki
a PTE tizenegy oktatóját. Az ünnepi ülésen az egyetem rektora adta át a kinevezetteknek a professzori karhoz tartozás jelképeként a Pécsi Tudományegyetem profes�szori talárját.

kell állítani a tanárok társadalmi és anyagi megbecsülését, feléleszteni a gyerekek
alapműveltségét és támogatni a tehetséggondozást. Az államtitkár asszony cáfolta, hogy a kaposvárit a pécsi egyetembe
olvasztanák.

3. Hoffman Rózsa az erősségekre
alapozna
kapos.hu 2010. szeptember 9.
Nem tervezi az oktatási tárca összevonni
a kaposvári és a pécsi egyetemet - mondta Hoffmann Rózsa, mai látogatásán Kaposváron. Az oktatásért felelős államtitkár szerint ahol kivonul a vidékről a felsőoktatás, ott elszegényedik a környék.
Hoffmann Rózsa szerint szakítani kell a
piaci szemléletű oktatáspolitikával, vissza

5. Guinness rekordra készül a PTE jubilá
ló Táncoló Egyeteme
pecsistop.hu 2010. szeptember 15.
Az országban egyedülálló kezdeményezésként, tíz éve indult a PTE Táncoló
Egyeteme. A jubileum apropójából egyhetes fesztivál várja az érdeklődőket, amelyen a kiállításokon, fellépéseken kívül
még egy hastánc Guinness rekordkísérletre is sor kerül.
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6. Közel 12 milliárdból fejlesztik a PTE
Klinikai Központját
stop.hu 2010. szeptember 16.
A huszonegyedik század színvonalának
megfelelően korszerűsítik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központját. Az ös�szesen 17,7 milliárd forintból megvalósuló feljelsztés során kialakítanak egy magkórházat, felújítják a négyszázágyas klinikai tömböt, megfigyelőket, sürgősségi műtőket, sokktalanítókat alakítanak ki.
7. Egy évet csúszik a PTE természettudományi kutatóközpontja
pecsistop.hu 2010. szeptember 16.
A közbeszerzési eljárás elhúzódása következtében a tervezetthez képest egy évvel később, 2012 tavaszára épülhet fel a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kutatóközpontja.
8. Nem csökken az egyetemek száma
somogy TV online 2010. szeptember 16.
Nem kívánja csökkenteni a kormány a felsőoktatási intézmények illetve a hallgatók számát, a kisebb vidéki főiskolák jövőjére meg
kell találni a megfelelő megoldást – fogalmazott Pokorni Zoltán, a Heti Válasznak
adott interjújában. Ha ugyanis kizárólag
minőségalapon finanszíroznák a felsőoktatást, akkor nyolc egyetem maradna meg
Magyarországon – mondta a Fidesz alelnöke, Pokorni Zoltán.
9. Bajban vannak a nagy múltú brit
egyetemek?
eduonline.hu 2010. szeptember 17.
A világ legjobb 200 egyeteméből 72 az
Egyesült Államokban van, a brit intézmények pedig szépen lassan lemorzsolódnak
– így lehetne röviden összefoglalni a Times
Higher Education (THE) című brit felsőoktatási szakfolyóirat most publikált egyetemi rangsorát. Igaz, alig egy hete egy másik
cég, amely korábban a brit lappal közösen
készítette el a listát, még egészen más rangsorral rukkolt elő.
10. Már alakul az új felsőoktatási törvény
koncepciója
MTI 2010. szeptember 28.
A kutatóegyetemek többletfinanszírozása
a kormány eltökélt szándéka, a cél az, hogy
jobban lehessen differenciálni a felsőoktatási intézmények között - mondta Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kedden Budapesten, az Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése elnevezésű konferencián.
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11. A pénz szaga: egyetemek harca az
EU-s támogatásokért
HVG.hu 2010. szeptember 28.
Sok területen pályázhatnak a felsőoktatási intézmények az Európai Unió által adott
különböző támogatásokra. Elsősorban az
intézmények karbantartására, felújítására,
valamint az oktatás színvonalának növelésére, az oktatók képzésére fordítják a megpályázott és elnyert pénzeket.
12. PTE-re látogatott az iráni nagykövet
pecsistop.hu 2010. szeptember 30.
Irán magyarországi nagykövete látogatta meg a Pécsi Tudományegyetemet szeptember 29-én. Dr. Saeed Seyed Agha
Banihashemi Dr. Komlósi László Imrével, a
PTE általános rektorhelyettesével tárgyalt a
két ország valamint egyetemeik együttműködési lehetőségeiről.
13. Terrorelhárítási gyakorlat Pécsett
lánglovagok.hu 2010.október 3.
A PTE Egészségtudományi Karának Sürgősségi Ellátási Tanszéke rendezett fórumot nem
várt káresemények egészségügyi kezeléséről.
14. FDSZ: biztosítani kell a forrást az
oktatásban dolgozók bérének emelésére
MTI 2010. október 4.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) szerint a jövő évi költségvetésben
forrást kell biztosítani a felsőoktatásban és
a közoktatásban dolgozók bérének emelésére, továbbá vissza kell állítani a 13. havi
közalkalmazotti illetményt. Kis Papp László, az FDSZ elnöke - a szakszervezet hétvégi küldöttgyűlésén elfogadott állásfoglalást
ismertetve közölte: szükségesnek tartják a
nyugdíjkorhatár növelése miatt a közalkalmazotti illetménytábla bővítését is.
15. Visszaállítaná a 13. havi bért a FDSZ
Független Hírügynökség 2010. október 4.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) szerint a jövő évi költségvetésben
forrást kell biztosítani a köz- és felsőoktatásban dolgozók béremelésére, vissza kell állítani a 13. havi fizetést. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) szerint a jövő
évi költségvetésben forrást kell biztosítani a
köz- és felsőoktatásban dolgozók béremelésére, vissza kell állítani a 13. havi közalkalmazotti bérezést, illetve a nyugdíjkorhatár
növelése miatt bővíteni kell a közalkalmazotti illetmény táblát. A szakszervezet erről
a hétvégi küldöttgyűlésén alakított ki állásfoglalást.

16. PTE vesztegetés - Már csak ők vannak
bent
pecsinapilap.hu 2010. október 5.
Négyen maradtak előzetes letartóztatásban a
Pécsi Tudományegyetemet és több céget érintő
vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak továbbra
is egymástól elszigetelten, a kaposvári, a szekszárdi, és a pécsi börtönben várják a vádemelést.
17. Jönnek a génmódosított állatok Pécsre
netriport.hu 2010. október 5.
Laboratóriumi állatházat hoz létre jövőre a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az eszéki Strossmayer Egyetem módosított génállományú kísérleti egerek, patkányok előállítására és tenyésztésére.
18. Schmitt Pál „a nemzet nevében rázott
kezet”
MTI 2010. október 7.
Az államfő szerint nemcsak az a fontos,
hogy minél többen tanuljanak a felsőoktatásban, hanem az is, hogy minél többet.
19. Kultúrával a szegénység ellen
stop.hu 2010. október 11.
A Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére megalapított Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetsége az idei évben a
Compostela Egyetemi Szövetséggel közösen szervezi meg IV. Közgyűlését és Éves
Konferenciáját. A Konferencia idén Pécsett, 2010 egyik Európai Kulturális Fővárosában kerül megrendezésre, házigazdája
a PTE.
20. Orbán Viktor és Barroso beszédével
kezdődött a pécsi rektorkonferencia
MTI 2010. október 12.
Orbán Viktor szerint a tudás csak a felelősséggel együtt szolgálhatja a közjót, a 21. század feladata, hogy a tudást így alkalmazza
és fejlessze. „A tudás felelősség nélkül rendkívül veszélyes”, az emberek ellen fordulhat
- mondta köszöntőjében a miniszterelnök a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) jubileumi
rektor-konferenciáján kedden, emlékeztetve a nagy emberáldozatot és anyagi károkat
okozó, egy hete történt iszapkatasztrófára.
A jubileumi rektorkonferencia a két díszvendég, José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjével nyílt meg. A magyar
nép iránti együttérzését fejezte ki a „valóban nagyon súlyos ökológiai katasztrófa”, az
iszapömlés kapcsán José Manuel Barroso.
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