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20 éves az Egészségtudományi Kar
2010. december 10-én a Palatinus Hotel Bartók terme adott méltó színteret a kar fennállásának 20. tanéve alkalmából tartott rendezvénynek.
A jubileumi ünnepségre nem csak a kar vezetői, az érintett főhatóságok, társegyetemek és társkarok vezetői, hanem a kar valamennyi dolgozója is meghívást kapott. Örvendetes volt, hogy a kar oktató és oktatást
segítő kollégái nagy létszámban vettek részt
az ünnepségen.
Az ünnepség délelőtti programjaként konferencia keretében emlékeztek meg a meghívott vendégek a kar múltjáról, ahol a Tanári Testület valamennyi tagja az ünnepség
alkalmából átvehette a Tanári Testület tablófotóját, illetve valamennyi, a konferenciára érkező vendég részére átadásra került az
ünnepség alkalmából kiadott bronz emlékérem, valamint a jubileum alkalmából palackozott Cabernet Sauvignon vörösbor.

A konferencia elnökségének tagjaként köszöntőt mondott Dr. Göndöcs Zsigmond,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkári megbízottja, Horváth Zoltán a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Pogány Magdolna főiskolai tanár, a Szegedi
Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar korábbi dékánja, Dr.
Bódis József egyetemünk rektora, Dr. Betlehem József karunk dékánja. A rendezvény
levezető elnöki feladatait Dr. Komáromy László
emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó látta el.
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Dr. Göndöcs Zsigmond kettős minőségben jelent meg az ünnepségen. Egy részről,
a kar címzetes egyetemi docenseként oktatói és tudományos munkája a karhoz köti,
másrészről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselőjeként elmondta, hogy az ETK
életét a folyamatos fejlődéssel lehet jellemezni. Köszöntő szavait követően Réthelyi
Miklós nevében átadta a kar hazai egészségügyi humánerőforrás-képzésben betöltött
meghatározó iskolateremtő tevékenyégéért a minisztérium elismerő az oklevelét. Az
oklevél átadását követően elmondta, hogy
a minisztérium az elmúlt évek katasztrófáinak tanulságaként Sürgősségi Akadémia felállítását tervezi, melynek otthont elsőként a
PTE Egészségtudományi Kar adhat.
Armin Clauss többször megválasztott, nyugalmazott hesseni tartományi miniszter úr
elfogadta a rendezvény védnökségére vonatkozó felkérést, azonban személyesen nem
tudott jelen lenni a rendezvényen. Miniszter úr kérte, hogy írásban megfogalmazott
gondolatait az ünnepségen olvassák fel.

Kedves Dr. Betlehem József !
Köszönettel vettem 2010. november 3-ai levelét. Nagy örömmel vállalom a védnöki szerepet karuk fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségen. Ezúton szeretném kifejezni szívélyes gratulációmat személyesen Önnek és a kar minden dolgozójának, az intézmény 20 éves fennállása alatt
sikeren végzett hallgatók magas számához.
Karuk hallgatói kiemelkedő szerepet játszanak egész Magyarország egészségügyi ellátórendszerében és egész Európára ösztönzőleg
hatnak.
A PTE ETK és a Magyar- Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatás
Közhasznú Alapítvány együttműködése kapcsán a kar hallgatóinak egy része már betekintést nyerhetett a német egészségügyi ellátórendszer működésébe, gyakorlataik Németországban történő teljesítése során.
Szívélyes jókívánságaim mellett köszönetemet
fejezem ki az Egészségtudományi Kar és az
Alapítvány közt létrejött rendkívül sikeres és
gyümölcsöző együttműködésért.
Egyúttal sajnálatomat is szeretném kifejezni
a 2010. december 10-ei jubileumi ünnepségről való távolmaradásom miatt, de kívánom,
hogy az ünnepség minél nagyobb sikert arasson.
További sikeres együttműködésünk jegyében,
Tisztelettel:

Armin Clauss

KÖZÉLET | ÖSSZEKÖTŐ 2011/1.

Dr. Bódis József rektor úr, az Egészségtudományi Kar korábbi dékánjaként személyes hangvételű köszöntőt mondott. Véleménye szerint az ETK mindig is különleges
volt. Utalt arra, hogy az egészségtudományi
terület elfogadottsága világszerte évről-évre nő, azonban Magyarországon még ma is
ellenérzésekkel kell megküzdenie az egészségtudományi szakembereknek. Kiemelte,
hogy a PTE ETK az egyetlen olyan egészségtudományi kar az országban, mely saját doktori iskolával rendelkezik és a PTE
egyetlen kara, mely nem rendelkezik önálló
campus-al Pécsett, ezért mindent megtesz
annak érdekében, hogy a kar méltó körülmények között, saját capmusban működhessen Pécsett is.
A köszöntők után Szentpéteri Csilla
zongoraművész mediterrán hangulatú,

lendületes, a formai kereteket és a hagyományos kötöttségeket átlépő hangszerelésű
és hangnemű koncertjét hallgathatta meg a
közönség. A zeneszámok egyik része szellemes és színvonalas klasszikus átdolgozás,
ami mellett Csilla saját szerzeményei is hallhatóak voltak. A koncertet a művésznő saját konferálása, szellemes anekdotái tették
igazán feledhetetlenné.
A műsor után az előadások hangzottak el.
Elsőként Dr. Betlehem József tartotta meg
előadását „A PTE Egészségtudományi Kar
20 éve – múlt – jelen – jövő „ címmel. Előadásában elmondta, hogy a múltat, a jelent
és a jövőt összekapcsoló szál a közös cél, és a
4 képzési központ.

Dr. Csontos András nyugállományú vezető közigazgatási főtanácsadó „Néhány gondolat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
megindult egészségtudományi képzésekkel kapcsolatban” címmel saját benyomásairól, élményeiről beszélt az egészségtudományi képzések előkészületeiről, kezdeteiről és a töretlen fejlődésének megindulásáról. Sok sikert kívánt az „egészségtudományi karként működő alap- és mesterképzésekkel, valamint doktori iskolával is rendelkező, teljes értékű egyetemi karnak, ahol
bekövetkezett a generációváltás és volt hallgatók is részt vehetnek a kar vezetésében.”

Prof. Dr. Bauer Miklós emeritus egyetemi
tanár, az MTA doktora 1985-1991 és 19951997 között a POTE rektora „A kezdetek”
címmel személyes élményeit és tapasztalatait osztotta meg az egészségügyi főiskolai
képzések indításáról a hallgatósággal.

Dr. Lakner László főiskolai docens, a
Szombathelyi Képzési Központ első és jelenlegi igazgatója, a Vas Megyei Markusovszky
Kórház Nonprofit Zrt. elnök vezérigazgató főorvosa „A képzési központok megalapításának regionális háttere, fejlesztési lehetőségek a helyi szakmai és tudományos közéletben betöltött szerepük tükrében” címmel tartotta meg előadását. A 80-as évek végén az egészségügyi főiskolai képzések megindítása érdekében végzett lobbi tevékenységéről, valamint a zalaegerszegi és a kaposvári képzési helyek megszervezésében az ottani megyei tisztifőorvosok munkájáról, a
korábbi MSZMP pártvagyon részét képező épületek átvételének és a képzések elin-

dításának hátteréről. Előadása végén kérte
rektor urat és dékán urat, hogy gondolkodjanak el arról, lenne-e mód a Markusovszky
Kórház oktatókórházi rangra emelése

Dr. Pogány Magdolna főiskolai tanár,
2003-2010 között a Szegedi Egyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
dékánja „Az egészségtudományi képzéseket
folytató intézmények együttműködésének
20 éve” címmel a karok közötti együttműködés fontosságáról beszélt. Dékán asszony
az eltelt 20 év főbb eseményeinek felidézésével emlékezett meg az egészségtudományi
képzéseket folytató karok és azon belül külön is a szegedi és a pécsi kar együttműködéséről. Felidézte az akkreditációs eljárások
során történteket és külön kiemelve, irigylésre méltónak tartotta, hogy a PTE ETK
korábbi hallgatói az eltelt időszakban az alapozó tantárgyak oktatását is átvehették a
szakmai tárgyak mellett, valamint a kar vezetésének részükről történő átvételével a generációváltás is bekövetkezett.

Az ETK nemzetközi kapcsolatairól a partnerintézmények szemszögéből Jürgen
Schäfer, a Bethanien Kórház igazgatója, karunk címzetes egyetemi docense tartott előadást. Schäfer úr előadásában elmondta,
hogy az Agaplesion kórházszövetség neve
a felebaráti szeretetre utal, beszélt a kórházszövetség kialakulásáról, kitért a szövetség mai funkciójára és kiterjedésére is. Végül
idézte az Agaplesion mintegy 40 éve elnöklő vezetője által mondottakat: „2001-ben,
első magyarországi utunk alkalmával, arra
gondoltunk, hogy tele bőröndnyi „jó dol|5
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got” viszünk Magyarországra. De a valóság A kitüntetettek nevében Dr. Komáromy
mást mutatott: A visszaúton a mi bőrön- László emeritus főiskolai tanár, dékáni tadünk volt inkább tele Magyarországról be- nácsadó mondott röviden köszönetet.
szerzett ötletekkel és fejlesztésekkel.„

a kar dolgozói, hanem kísérőik is részt vehettek. Az estet Dr. Betlehem József dékán és Dr. Bódis József rektor urak nyitották meg.

A délelőtti program zárásaként valamennyi
vendég részt vehetett a Palatinus Hotel éttermében megtartott fogadáson, illetve az
azt követő múzeumlátogatáson, mely progKoprivanecz Magdolna, az első dietetikus ramjában szerepelt a Zsolnay és Vasarely
évfolyam (1990-1993) végzett hallgatója, a Múzeumok, valamint a Klimó Könyvtár
PTE Klinikai Központ dietetikusa a képzés megtekintése.
kezdeteiről, nehézségeiről, a szakmában eltöltött éveiről, valamint hallgató társai sorsáról beszélt és üzent a jövő dietetikusainak is.

A vacsorát megelőzően a Hot Jazz Band és
Bolba Éva egy órás, főként magyar filmslágerekből álló műsorát hallgathatták meg a
vendégek, majd az este folyamán az Asterix
zenekar biztosította a jó hangulatot.

A 20. tanév alkalmából a kar vezetősége
döntött arról, hogy emlékplakettet bocsát
ki. A kar korábbi főigazgatói, illetve dékáni megbízatást betöltő vezetői, az első tagozat, valamint képzési igazgatói részére dékán
úr adta át a Pro Facultate Scientiae Sanitatis
emlékplakettet.
Hagyományteremtő céllal először került
megrendezésre az I. PTE ETK Kari Est,
mely helyszíne szintén a Palatinus Hotel
Bartók terme volt. A zenés esten nemcsak

6|

Az ETK születésnapja alkalmából készített 250 szeletes, fotókkal illusztrált három
emeletes torta megvágására a zenés esten
megjelent Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár urat, Dr. Bódis József
rektor urat kérte fel karunk dékánja.
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A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ LÁBJEGYZETE
A kar életében fontos mérföldkő volt a
20 éves jubileumi ünnepség. Egy ilyen
rendezvény „összerakása” és lebonyolítása hatalmas kihívás. A helyszínen – akármennyire is igyekszünk alaposan előkészíteni mindent – előfordulnak apróbb,
vagy éppen nagyobb malőrök azonban
szerencsés vagyok, mert munkám során biztosan számíthatok a kollégáimra,
akik képesek megoldani néha még a lehetetlent is.
Példaként említeném az alábbiakat: A
konferencián Lakner tanár úr előadása
alatt a projektor furcsa színekben kezdte
vetíteni a képet. Komáromy tanár úr jelezte, hogy aggódik a következő előadó
a kivetítés miatt. Sajnos erre nem készültünk fel és nem volt a helyszínen csere
projektor, ezért az informatikus kollé-

ga a Vörösmarty épületből hozott egy másik készüléket, így mire a következő előadó
sorra került, már készen állt az új projektor
a prezentációhoz.
Szentpéteri Csilla művésznő maximalizmusa is okozott némi fejtörést, amit az egyik
kolléga kedvessége és talpraesettsége segítségével tudtunk csak orvosolni: Csilla
ugyanis ragaszkodott a terem egy speciális
beállítású megvilágításához, aminek megvalósítása végül csak kézi vezérléssel volt
megoldható.
Délelőtt a regisztrációhoz, a kari esten pedig az ültetőkártyák kihelyezéséhez kellett a
kollégák leleményessége.
A szervezési fázisban is történtek érdekes és
néha reménytelennek tűnő esetek, amikből
csak egy példát emelnék ki: Az emlékérmék
öntőformájának elkészülése után az öntöde

vezetője jelezte, hogy nem lesz olvasható a 200 darab érmén a szöveg, mindezt
a rendezvény előtt hét nappal. Végül egy
új öntési technika kifejlesztésével az érmék elkészülhettek határidőre.
A legnagyobb örömöt az jelenti a rendezvényszervezőnek, ha a vendégek jól
érzik magukat. Ezen túlmenően külön
elismerésben részesülhettem a kar vezetőségétől, amit ezúton is szeretnék megköszönni: a rendezvényt követő vezetői értekezletre én is meghívást kaptam,
ahol dékán úr megköszönte mindazon
kollégák munkáját, akik részt vettek az
ünnepség sikeres lebonyolításában.
Goldbach Julianna

Hírek az Egészség-Akadémia Programról
Immár harmadik évét zárta sikerrel az
Egészség-Akadémia előadássorozat 2010ben. Már az előző években is sok látogatót vonzottak az előadások, az elmúlt évben örömünkre még tovább nőtt az érdeklődők száma.
2010. december 6-án tartottuk az év utolsó előadását, melyen Prof. Dr. Kopp Máriát,
a program első női előadóját, telt ház előtt
köszönthette Prof. Dr. Bódis József, rektor,
a program házigazdája. A vendégprofesszor
a SOTE Magatartástudományi Intézetéből
érkezett, előadásának címe: Van-e kiút a népesedési válságból? volt, melyben bemutatta a népesedési folyamatok magyarországi sajátosságait, a hallgatóság elé tárva a demográfiai problémák megoldására létrejött
nemzeti program operatív bizottságainak
munkáját.
A decemberi előadást ünnepélyesre szerveztük, melyre meghívtuk az EgészségAkadémia program keretében, a 2010. évben szerepelt előadókat is: Prof. Dr. Komoly Sámuelt, Prof. Dr. Lénárd Lászlót,
Dr. Falus Ferencet, Prof. Dr. Wittmann Istvánt, Prof. Dr. Horváth Örs Pétert, akiknek ajándékkal is kedveskedtünk, megköszönve részvételüket. Ezt követően egy fogadásra hívtuk a megjelenteket, ahol az előző évhez hasonlóan, mindenkinek átadtunk egy DVD-t, az elmúlt évben elhangzott előadásokkal „Egészség-Akadémia
Előadások 2009/2010” címmel, továb-

bá megajándékoztuk a hallgatóságot az
Egészség-Akadémia tudományos lap III.
számával is, melyben az előadássorozat keretében elhangzott előadások is olvashatóak.
Összesen 150 db DVD lemez készült, melynek az elkészítésében az UNIV Televízió
munkatársai közreműködtek.
Programunk harmadik évében meghívást
kaptunk az Egészséges Városok Magyar-

országi Szövetsége által szervezett XXII.
Szimpóziumára (Győr, 2010. november 1113.) előadássorozatunk bemutatására, így az
Egészség-Akadémia Programot megismerhette az ország több városából erre a rendezvényre érkezett egészségfejlesztéssel foglalkozó szakember is.
Ez évben is folytatódik az EgészségAkadémia Program, első előadónk Prof. Dr.
Kollár Lajos, előadásának címe: Paradigmaváltás az érsebészetben. Az előadás 2011.
március 7-én 18 órakor kerül megrendezés-

re, a szokásokhoz híven a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában.
Az előadásokon idén is készül TV felvétel,
melyekről az UNIV TV munkatársai gondoskodnak. Ezek aztán megtekinthetőek
egy későbbi időpontban a Pécs TV, a Hálózat Televízió, stb. Nyitott Egyetem című
műsorában. Mivel a Hálózat Televízió országos szinten nézhető 70%-os lefedettséggel, így 7 millió néző számára elérhető az
Egészség-Akadémia.
Idén is nagy szeretettel fogadtuk a program szervezésében részt venni kívánó
Rekreációszervező és egészségfejlesztő III.
éves hallgatókat, reméljük, sok jó tapasztalatot szereznek majd, e népszerű egészségfejlesztő programban való aktivitásukkal.
Folyamatosan frissítjük a PTE ETK honlapján belül a már korábban létrehozott
Egészség-Akadémia honlapot, ahol nyomon követhetőek az előadások:
www.etk.pte.hu
Az előadások ingyenesek, sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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 .
Dr. Lampek Kinga, Kóczán Katalin Mária
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NYÍLT NAPOK A KARON
A korábbi évekhez hasonlóan idén is valamennyi városban megrendezésre kerültek a nyílt napok. Annak érdekében, hogy mindegyik képzési központ rendezvényét a lehető legtöbb fórumon hirdetni lehessen, két hét leforgása alatt zajlott valamennyi nyílt nap 2011. januárjában.
PÉCS
2011. január 13. 10 órakor kezdődött a
program Pécsett a Vörösmarty utcai épületben.
A bejáratnál Mészáros Fanni, Nagy Erzsébet Zsuzsanna, Safrankó Csongor hallgatók köszöntötték az érkezőket és átad-

ták mindenkinek a regisztrációs csomagot,
mely az idei évben a kari felvételi tájékoztatót, emblémázott tollat és papírtáskát tartalmazott. A vendégek kényelme érdekében
ruhatár üzemelt, ahol Hirth Petra és Kelemen Alexandra hallgató teljesített „szolgálatot”. A földszinti folyosón a diákok megismerkedhettek PTE Központi Hallgatói
Szolgáltató Iroda kollégáinak segítségével
az UNIFACE játékkal és lehetőségük nyílt
az ingyenes regisztrációra.
10 órakor az I. emelet folyosóján Dr. Betlehem József dékán, Dr. Kriszbacher Ildikó dékánhelyettes, Balser Judit mb. tanulmányi osztályvezető, valamint Kühn Petra HÖK elnök köszöntötte a résztvevőket.
Basler Judit röviden bemutatta a 2011. évi
felvételi eljárást, majd azt követően az érdeklődők csoportbontása következett. A
rendezvény motorját a csoportvezető hallgatók adták (Bartyik Réka, Bíbó Alpár,
Hanzel Adrienn, Németh Ferenc, Schiszler
Bence, Szabó Klára, Telegdi Balázs) azzal,
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hogy minden helyszínre időre elkísérték a
csoportjukat, a zökkenőmentes programkezdéseket biztosítva. A folyosókon Kelemen Katalin és Vasa Viktória hallgatók
segítettek a későn érkezőknek, hogy csatlakozhassanak a programhoz. A hallgatók koordinálást Vég Anett hallgató vállalta magára.

Programok:
Az igazi vészhelyzet programon Pék Emese oktató újraélesztés szimulációt mutatott
be Papp Szilvia és Garai Kitti hallgatók közreműködésével.

Mozgás, de okosan! címmel Leidecker Eleonóra tanársegéd vezetésével Dancs Kinga,
Kristóf Katalin, Ress Hanga hallgatók a fitt
ball és a gyógytorna eszközrendszerét mutatták be.
Bonyárné Müller Katalin főiskolai docens,
Gubicskóné Kisbenedek Andrea és Szabó
Szilvia tanársegédek, valamint a Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék hallgatói és oktatást segítő munkatársai segítségével Táplálkozz egészségesen! címmel be-

mutatták a dietetikus szakirányt. Népszerű
volt a reformkonyha kóstolójuk, és a táplálkozási tanácsadás is.
Egészségügyi gondozás és prevenció címmel Horváthné Kívés Zsuzsanna tanársegéd a népegészségügyi ellenőr szakirányt
mutatta be.

Ápolástudomány a XXI. században címmel Czucz Péter oktató és hallgatói (Török
Mária, Greguricz Gyöngyi, Szilber Vilmos)
mutatták be az ápolástudományi kompetenciakör elemeit. Bemutatójukon többek
között kipróbálhatták a diákok a vércukormérést, vércsoport meghatározást és az
auszkultációs modellt.

Rekreációszervezés
és
egészségfejlesztés címmel Dr. Tigyi Zoltánné adjunktus és Havasdi József tanársegéd a
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapszakot és szakirányait mutatták be.
Basler Judit mb. tanulmányi osztályvezető
az Egészségtudományi Kar Pécsen kívüli
szakjait ismertette az érdeklődőkkel.
A programokat követően a diákoknak lehetősége nyílt az egyes helyszíneken kérdéseket feltenni az előadóknak, valamint kipróbálni az újraélesztést és az ápoló demonstrációs teremben a modelleket.
A nagy érdeklődésre tekintettel a szülőket
nem tudtuk az egyes helyszínekre beengedni. Részükre „szülőmegőrzőt” alakítottunk
ki és kávé és pogácsa mellett Kühn Petra
HÖK elnökkel, Fehér Éva hallgatói információs koordinátorral, kötetlen beszélge-
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tésre nyílt lehetőségük. A témák között a
felvételi eljárás, szakirányválasztás, felvételi
esélyek, kollégiumi elhelyezés, ösztöndíjak,
stb. szerepeltek.
Örömünkre szolgált, hogy idén is több mint
300 fölötti érdeklődő érkezett, valamint a sajtó is képviseltette magát a rendezvényen. A
Független Hírügynökség, az UNIV TV valamint a Magyar Rádió által készített riportokat a kari weboldal Médiatár menüpontjában lehet megtekinteni. Külön említésre
méltó, hogy az RTL Klub főműsoridőben
mutatta be a karon készült híranyagot.
Goldbach Julianna
kok történetét, a jelenlegi képzési rendszereket, azok tanulmányi moduljait. Említést
tettek az elhelyezkedési, munkaerőpiaci lehetőségekről is.

KAPOSVÁR
Karunk Kaposvári Képzési Központja
2011. január 20-án szervezte meg a középiskolásokat, tanáraikat és szüleiket nyitott
kapukkal váró bemutató és ismertető napot.
Az érdeklődők nagy számban voltak jelen,
mintegy 140-150 fős létszámuk valószínűleg meghaladta az előző évek létszámát.
A nyílt nap délelőtt tíz órakor kezdődött
Dr. Kelemen János képzési központ igazgató megnyitójával, majd rövid tájékoztatás
következett a programról.
Ezt követően szólt a képzési központ történetéről, és applikáltan az oktatott szakokról

Az érdeklődőknek elmagyarázta a jelentkezés menetét és kitért a fontos, betartandó határidőkre is.

A szakirányok szerinti bemutatást az oktatási
infrastruktúra megtekintése követte.
A látogatók érdeklődésük szerint csoportokra oszlottak és egy-egy tanár vagy hallgató vezetésével meglátogatták az előadótermeket, a laboratóriumokat, a védőnői gyakorlati termeket és a képalkotó de-

Az általános tájékoztatókat az egyes BSc alapszakok és szakirányok bemutatása követte.
Az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai Analitikus BSc alapszakot, ill. annak választható Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus és kutató laboratóriumi
analitikus szakirányait Dr. Kelemen János
képzési igazgató ismertette.
A Képalkotó diagnosztikai analitikus szakirányt Walter Norbert, a szak oktatási koordinátora mutatta be.

Az Egészségügyi gondozás és prevenció BSc
és szakirányokról, valamint a bolognai képalapszakról Petőné Csima Melinda tartott
zési rendszer felépítéséről.
tájékoztatót.
Végül fényképek segítségével bemutatta a Kaposvári Képzési Központ
Az előadók bemutatták a látogatóknak a szainfrastuktúráját, oktatási egységeit és a hallgatók elhelyezésére szolgáló kollégiumot.

monstrációs és gyakorlati termeket, ahol jó
hangulatú, kötetlen beszélgetések zajlottak.
Lehetőség volt megtekinteni a kollégiumi
szobákat is.
A nyílt nap érdeklődői minden bizonnyal
sok ismerettel, újdonságokkal, és reményeink szerint pozitív élményekkel távoztak
képzési központunkból.
Walter Norbert

Ezt követően Basler Judit, a kar Tanulmányi Osztályának mb. vezetője általános tájékoztatót tartott a karon folyó alapképzésekről, az alapképzésre épülő BSc, MSc és PhD
képzésről, ismertette a kar képzési szerkezetének felépítését, valamint az itt folyó kulturális, tudományos és hétköznapi társasági életet.
|9
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SZOMBATHELY
A Szombathelyi Képzési Központ 2011. január 18-án 10 órai kezdettel tartotta Nyílt
Napját. A főépület aulájában lévő regisztrációs pultnál ajándékcsomaggal vártak min-

den érdeklődőt. Több mint százan regisztráltak. Legtöbben a Csecsemő és kisgyermeknevelő és a Szociális és Egészségügyi
Szakképző Iskola képzései után érdeklődtek
a regisztrációs lapon lévő felmérés alapján.
ZALAEGERSZEGEN
A Zalaegerszegi Képzési Központ 2011. január 12-én 10 órai kezdettel tartotta ha-

gyományos nyílt napját az „A” épület nagyelőadójában. Az előadóterem zsúfolásig
megtelt, elsősorban érdeklődő, remélhetőleg leendő hallgatók érkeztek, közülük többet elkísértek azonban szüleik is. 124 diák
regisztrálta magát az őket fogadó főiskolásoknál, akik ennek fejében egyetemi emblémás táskában a kar képzéseiről tájékoztatást
adó mappát, a Zalaegerszegi Képzési Központot bemutató kiadványt és apró ajándékokat (toll, színes ceruzák, órarendes naptár) nyújtottak át nekik, amit a nagyelőadóban helyet foglalva lázasan tanulmányozni
kezdtek.
Az érdeklődők többsége a Zala megyei középiskolákból érkezett, de több távolabbi dunántúli városból is eljöttek (Tapolca,
Sopron, Veszprém, Székesfehérvár). A regisztrációs nyilvántartás szerint az érdeklődés fele-fele arányban oszlott meg az Ápolás és betegellátás valamint az Egészségügyi
szervező alapszakok között.
A rendezvény Zsigmond Edit igazgató as�10 |

A nyitóbeszédben Dr. Lakner László képzési igazgató kiemelte, hogy bár a szociális,
és az egészségügyi ágazat sajnálatos módon
alulfizetett, de remélhetőleg ez a tendencia
javulni fog a jövőben és a hallgatók piacképes diplomát kapnak. A Szociális munkás
szakról Éliás Zsuzsanna főiskolai docens,
tanszékvezető, a Szülésznő, Védőnő szakról Dr. Horváth Boldizsár főiskolai tanár,
tanszékvezető, az Ápolóképzésről Prof. dr.
Döbrönte Zoltán egyetemi tanár, a Csecsemő és gyermeknevelő képzésekről (alapképzés és felsőfokú szakképzés) Horváthné
Dr. Szőllősi Ilona címzetes egyetemi docens, a SZESZI képzéseiről Roznár József
adjunktus tartott előadást. A szakok általános bemutatását és a tanulmányi ügyek ismertetését Basler Judit megbízott tanulmányi osztályvezető tartotta.
Füstné Holczapfel Tünde
szony előadásával kezdődött, amelyben
bemutatta a Zalaegerszegi Képzési Központ által kínált képzési palettát, szólt
az egyes szakok, szakirányok szépségeiről, nehézségeiről, az oktatás személyi és
tárgyi feltételeiről, a főiskolai és kollégiumi élet nyújtotta egyéb lehetőségekről.
Külön kiemelte azt a családias hangulatot, amely a nagyvárosi tömegeket fogadó
egyetemekkel szemben az ide jelentkező
hallgatóra vár, és ecsetelte ennek előnyeit,
kiemelve talán a szülők számára legfontosabbat, az itteni főiskolás évek olcsóbb
mivoltát.
Ezután az érdeklődők Basler Judittól, a kar

mb. tanulmányi osztályvezetőjétől részletes
tájékoztatást hallgathattak meg a kar által
kínált képzésekről, valamint a felvételi eljárásról.
Az előadások végeztével a leendő hallgatókat érdekes gyakorlati bemutatók várták.
Az oxiológia teremben az általuk is majdan elsajátítandó újraélesztés rejtelmeibe
vezette be őket Karamánné Pakai Annamária tanársegéd asszony. Nagy volt a tolongás
a biomechanikai laborban is, ahol Tóthné
Steinhausz Viktória tanárnő a vállalkozóbb

szelleműek testtömegét, has- és hátizom
erősségét is megmérte, miközben beszélt a
gyógytornászok által a laborban folytatott
mérésekről, kutatómunkáról. Császárné
Gombos Gabriella adjunktus asszony néhány hallgató segítségével a tükrös tornateremben tartott bemutatót a gyógytornászok által használt különböző eszközökkel.
Az egészségügyi szervező alapszak iránt érdeklődők sem maradtak program nélkül:
a tanszék munkatársai, Domján Péter és
Turcsányi Katalin tanársegéd, valamint Fekete Sándorné adjunktus asszony az alapszak három szakiránya iránt próbálta felkelteni az érdeklődést.
A program iránti nagy érdeklődés örömünkre szolgált. Ez talán annak is betudható, hogy a Hallgatói Önkormányzat tagjai és az intézmény oktatói a megelőző időszakban sok középiskolában látogatást tettek, több pályaválasztási rendezvényen képviselték a főiskolát.
Reméljük, az érdeklődők nagy részét 2011.
szeptemberében hallgatónkként látjuk viszont.
Zsigmond Edit
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Educatio 2011
A 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21–22-én került megrendezésre a Papp László Budapest Sportarénában, ahol közel 200 standon várták a kilátogató diákokat, szülőket, pedagógusokat, intézményvezetőket és fenntartókat. A mintegy 40 000 látogatót vonzó rendezvényen szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézmény
standja és a legújabb oktatási fejlesztések, taneszközök, módszerek megtalálhatóak voltak.
A kiállítást többségében érettségiző diákok
látogatták meg, hiszen egy időben és egy helyen találkozhattak valamennyi felsőoktatási intézmény képviselőivel, érdeklődhettek a
felvételi esélyekről és lehetőségekről, a szakokról és a képzési rendszerről, a tanulmányi és szociális juttatásokról, valamint a kollégiumi elhelyezésről.
A Pécsi Tudományegyetem mind a 10 karával, 13 képzési területen, valamennyi képzési szinten 302 szakkal képviseltette magát
a kiállításon. A karokat képviselő hallgatók
és kollégák, köztük karunk delegáltjai –
Goldbach Julianna, Tóth Krisztina, Szilber
Vilmos, Bibó Alpár - közösen utaztunk fel a
kiállítás előtt egy nappal, hogy berendezzük
a PTE standját és felkészüljünk a látogatók
fogadására. Már a kiállítás első napján népszerű volt a látogatók körében a kocka kirakós nyereményjáték és az azzal megnyer-

hető színes táskák, valamint a pályaválasztási tanácsadás és a grafológia. A második
napon Beck Zoltán a BTK oktatója, a fiatalok körében népszerű 30Y zenekar frontembere is erősítette csapatunkat és dedikálta a limitált kiadású CD-ket. Az Egészségtudományi Kar standjánál is számos érdeklődő diák fordult meg, akik közül többen
szüleikkel együtt érkeztek, sőt voltak, akik
több mint 200 km-t utaztak, hogy személyesen tudják kérdéseiket feltenni számunkra. A kérdések többsége a felvételi tárgyakra, pontszámokra, az egyes szakokra kiváltképp dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt,
rekreációszervezés, valamint védőnő, továbbá az elhelyezkedési lehetőségre irányultak. Vélhetően a közelmúltban történt diszkó tragédia (West Balkán) miatt a szervezők a látogatók számát állandó szinten tartották az arénában, így nem tapasztaltuk a

kapunyitáskor egyszerre bezúduló, kezelhetetlen tömeget, és így lehetőség nyílt hos�szabban is elbeszélgetni az érdeklődőkkel.
Hallgatóink személyes élményeken is alapuló tájékoztatással, érintve a széleskörű hallgatói szolgáltatásokat, a pezsgő diákéletet,
valamint a magas színvonalú oktatást igyekeztek megkönnyíteni a továbbtanulásra
készülő középiskolások számára a megfelelő iskola kiválasztását, valamint az egészségi állapotfelmérés keretében vérnyomás és
testzsírmérést is végeztek az érdeklődők körében. Standunkon folyamatos volt az érdeklődés és örömmel fogadták el a kar felvételi tájékoztató kiadványán túlmenően
a reklámajándékként felkínált színes ceruzakészletet és papírzacskót, melyeken a kar
hirdetését helyeztük el.
Tóth Krisztina

Beszámoló

a Magyar Akupunktúrás Orvosok XXV. Kongresszusa, a IV. Sino- Magyar Orvosi Fórum, a CAMbrella európai uniós projekt Pécsi rendezvényéről„ CAM az alapellátásban” címmel 2010. november 5-12. Hotel Corso
Előzmények: „Európa kulturális fővárosa,
Pécs” 2010-es egyik kiemelt TéT rendezvényeként került lebonyolításra a IV. magyarkínai orvos kongresszus, amelyre kínai, európai és más földrészekről szakmai kiválóságok érkeztek Cél: a komplementer medicina és gyógyászati eljárások ellenőrzött, és az
európai normák szerinti alkalmazhatóságának vizsgálata, közös tapasztalatok megbeszélése.(részletes program: www.maot.hu )
A kiemelt orvostudományi rendezvény szervezése: Magyar Akupunktúrás Orvosok XXV. Jubileumi Kongres�szusa+ „CAMbrella” EU-s nagy projekt workpackage- vezetőinek találkozója
(www.cambrella.eu).
| 11
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A 2002-ben történt magyar-kínai kétoldalú kormányközi megállapodást követően az
NKTH és a kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium által 2003-ban kiírt kétoldalú TéT pályázat adta lehetőségek során
több, jelentős eredmény született (stressz
tűrő növényfajták nemesítése, immunrend-

szer ellenállását növelő hal és növényi tápok
kifejlesztése, TCM és európai gyógyászati módszerek alkalmazása az egészségügyben,
ICT eszközök fejlesztése, új szennyvíztisztítási
technológiák kidolgozása, stb.).
Az elért eredmények hasznosítása és a további együttműködések megalapozása céljából miniszteri szintű TéT találkozót tartottak az NKTH –ban 2010-ben. Itt megvitatták új, nagy TéT projektek támogatását
szolgáló közös TéT Alap létrehozását, valamint innovatív termékek/szolgáltatások bemutatásának lehetőségét egymás országaiban. Az esemény fontos kísérő rendezvénye lesz egy kétoldalú TéT workshop, melynek keretein belül magyar és kínai projektvezetők bemutatják a kétoldalú TéT együttműködés során elért kiemelkedő eredményeiket.
Fenti lehetőségekkel élve folyamatosan - azaz 7 éven át - megvalósultak, illetve kezdődtek szakmai kapcsolatok a kínai Tangshani Orvosi Egyetemmel (www.
NCCMU.cn ), amely ma már egyesült és
a Hebei United University nevet felvéve
45.000 hallgatói létszámmal rendelkezik.
Ennek során 2006-ban Kínában került korábban megrendezésre az I. Sino-Magyar
Orvosi Konferencia, amelyen 28 magyar
orvos kolléga vett részt. Egyúttal megünnepeltük a kínai tangshani NCCMU
egyetem fennállásának 50. évi jubileumát.
Ekkor került aláírásra az a dokumentum is,
melynek értelmében évente tapasztalatcserén vesznek részt munkatársaink. Másfelől, a 11/97 Eü. Min. és a 40/97. Kormányrendeletnek megfelelően kínai partnereink
1998 óta oktatókkal segítik Magyar Aku12 |

punktúrás Orvosok által végzett képzések
,társaságunk munkáját.
Ugyanakkor 2008 óta a Pécsi Egyetem
ÁOK Komplementer Medicina Tanszékével közösen végzett szakmai képzésekben
mindkét fél jelentős szerepet vállalt.
Ezt a megállapodást kiegészítette, illetve
annak eredményeként megvalósult egy európai uniós sikeres pályázat is, (FP 7, CAM
témában, 2009.). A II. Sino- Magyar Orvosi Konferencia Budapesten történő sikeres
megrendezésével és annak kínai S&T Minisztériumi visszhangjával tovább bővültek
lehetőségeink.
A 2007-es Pekingben megrendezett TCM
Kínai Világkongreszusán a Kínai Népköztársaság által delegált „International
Preparatory Committee of TCM” 40 tagú
testületének társaságunk elnöke személyében magyar tagja lett a Kínai S&T Minisztérium javaslatára. (Dr. Hegyi).
Ezen pozíció azt is lehetővé tette, hogy az
EU által elfogadott, és a hagyományos keleti gyógymódokat kutató, annak hatásait igazoló, 16 EU-s tagország által alakított
nemzetközi Konzorcium meghívott tagjaként, a Pécsi Egyetem ÁOK Komplementer

vételével indított újabb projekteket.
Jelenleg 3 kínai- magyar projektjavaslatunk
van bírálati szak után a NKTH- TéT-nél,
várva elindulásukat, folytatva az eddigi sikeres munkát.
Az együttműködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészítő jellegére).

Tanszékével a háttérben bekapcsolódjunk a
berlini Charitee Egyetem CAM Tanszékével közösen indított projektbe.
Így nemcsak a kínai partner egyetemekkel
és azok kutatói gárdájával, hanem az EU
tagországokban is dolgozunk szakterületünk színvonalának magas szinten tartásáért és annak megfelelő elismertségéért.
A 2009 szeptemberében, Tangshanban
megrendezett III. Sino- Magyar Orvosi
Konferencia már lényegesen kibővült szakmai hátérrel: a pekingi TCM Akadémia és a
Chengde-i Orvostudományi Egyetem rész-

goznak ki ajánlásokat és szerveztek továbbképzést kínai kollégáik számára.

A nemzetközi részvétellel megrendezett
szakmai konferenciák lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők kutatási eredményeiket egymással megosszák, szakmai vitákat generáljanak és további együttműködési
lehetőségeket keressenek a gyógyászati eljárások színvonalának emelése, hallgatói csereprogramok kidolgozása, oktatók cserelehetőségeinek érdekében.
A rendezvény helyszínének megválasztása
azért is különleges, mert Pécs, mint „Európa Kulturális Fővárosa” az európai érdeklődés központjába került 2010-ben. Ezen okból kifolyólag külföldi partnereink kiemelt
figyelmet szenteltek minden itt szervezett rendezvényen történő megjelenésnek.
Ugyanakkor a projektbe bevont magyar
szakértők a kínai viszonyokra adaptálva dol-

A közös munka célja. Várható eredmények.
Az eredmények hasznosítási módja.
A Kongresszus kezdete előtti napon, november 4-én a PTE Rektora, Prof. Dr. Bódis
József és rektorhelyettese, Prof. Dr. Komlósi
László valamint Dr. Betlehem József az
ETK dékánja képviseletével aláírásra került
a két egyetem közötti kooperációs megállapodás, amely hosszabb távon is kedvező ki-
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látásokkal kecsegtet a jövőt illetően, a PTE
valamennyi kara számára.
A szorosabb szakmai kooperáció kialakítása, szakmai és személyes szakértői kapcsolati
tőke kamatoztatása, közös nemzetközi projektek indítása az egészségügyi szolgáltatások és kutatások színvonalának javítása céljából. Az EU-KÍNA kontinensközi kapcsolatokban való fokozott magyar szerepvállalás erősítése szintén fontos célkitűzés. Kiemelt feladat: a lakosság általános egészségi állapotának javítását célzó olyan életmód
modellek/megelőzési technikák felvázolása, ami a TB kiadások csökkentését is eredményezi.
Az együttműködés várható társadalmigazdasági haszna mind magyar, mind
külföldi viszonylatban.
- Pécs- Európa Kulturális Fővárosa program
kiemelt rendezvénye, a Pécsi Tudományegyetem támogatásával. (PTE, Pécsi Polgármesteri Hivatal)
- Szakmai elismertség növelése,

- A TCM és európai gyógyászati módszerek
közös alkalmazási lehetőségei,
- Egészségügyi szolgáltatások színvonalának
növelése,
- Társadalmi megítélés pozitív hatásának
előmozdítása,
- Innovációs lehetőségek feltárása és alkalmazása. Több Kínai Egyetem részvétele a
rendezvényen,
- Kis és középvállalkozások bevonása a
gyógyászati tevékenységbe. Magyarországi
Kínai Gyógyászati Centrum létesítésének
terve jövőbeni megvalósulással,
- Hallgatók és oktatók cseréje, hallgatói/oktatói programok elindítása.
A rendezvényt 180 résztvevő és több kiállító tisztelte meg jelenlétével, az orvostanhallgatóknak és egyéb egyetemi hallgatóknak díjtalan belépést biztosítottunk.
Érdekes és izgalmas előadásokat hallhattunk a fájdalom szindrómákban alkalmazható módszerekről, a kiegészítő Tuina mas�százsterápiáról két workshop is gyakorla-

ti bemutatót tartott, az európai uniós helyzetről és szabályozásról, a nemzeti sajátosságokról és a betegek védelméről, valamint
az Uniónak adandó CAMbrella által jegyzett útmutató és ajánlás is érdekes információval szolgált. A homeopátiás előadások a gyermekgyógyászati alkalmazások terén igazolták létjogosultságukat, illetve a
fibromyalgiás betegek újabb kezelési formái
is érdeklődést váltottak ki.
A jubileumi kongresszus fényét emelte Balogh
József zongoraművész Chopin, Gershwin darabjainak interpretálásával, illetve Liszt II.
Magyar Rapszódiájának kiváló tolmácsolása.
Természetesen a vendégek és a magyar
résztvevők is szabad idejükben megismerkedhettek Villány, Harkány és a Pécsi Pezsgőház kiváló kínálatával és kulináris élményeivel, amit megcsodáltak és elraktároztak
élményeik között…
Dr. Hegyi Gabriella

OKLEVÉLÁTADÓ ÜNNEPSÉG – 2010. december

A hagyományos téli oklevélátadó ünnepséget a 20 éves jubileumi ünnepségét megelőzően, 2010. december 6-án tartottuk. Hely-

színéül a patinás Dr. Halassy-Nagy József
Aula szolgált, ami méltó környezetet biztosít az oklevélátadó ünnepséghez.

A pulpituson Dr. Betlehem József dékán, Dr. Oláh András általános és stratégiai-, Prof. dr. Figler Mária minőségügyi-, Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos-,
Dr. Lampek Kinga oktatási és fejlesztési dékánhelyettesek, valamint Kühn Petra
HÖK elnök foglaltak helyet. Az ünnepségen Dr. Oláh András volt a levezető elnök.
Beszédet mondott Dr. Betlehem József karunk dékánja.
66 jelölt terjesztette elő kérelmét az avatáson, miután eleget tett mindazon követelményeknek, amelyeket a törvény az oklevél megszerzésére feltételül szabott. Az
eskütételt követően dékán úr kézadással ápolóvá, dietetikussá, gyógytornászfizioterapeutává, mentőtisztté, biológia-egészségtantanárrá, védőnővé, egészségügyi szervezővé, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikussá, rekreációszervező és egészségfejlesztővé, szociális munkássá, egészségfejlesztő
– wellness terapeutává, természetes élet- és
gyógymódok tanácsadóvá avatta a jelölteket.
Az oklevélátadáson felújításra került egy
régi hagyomány is: minden jelölt a dékán
úrral történt kézfogást és az oklevél átvételét követően a sapkájának bojtját átemeli a másik oldalra, ezzel is jelezvén az iskolai évek lezárását.
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Márton Nap 2011
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja 2010. november 11-én tartotta hagyományos Szent Márton napi jótékonysági vásárát. Az adomány gyűjtése a Kolontári Gyermekekért Alapítvány számára történt, míg
az Aranyhíd Nevelési és Integrációs Központ Alapítványa számára bicikliket gyűjtöttek. A műsor keretében Dr. Józsa Éva:
Az ünneplés jelentősége a gyermekek és családok életében, majd Dr. Horváth József
pápai prelátus: Ünnep az egyház szemével
című előadások követték egymást. Meglepetés vendégként a Módszertani Bölcsőde kisgyermekei, valamint a Nyugdíjasház
énekkara színesítette a rendezvényt.
Az adományokból 133.290.- Ft gyűlt ös�sze, melyet Soháné Csóka Zita a Kolontári
Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatónője vett át.
Füstné Holczapfel Tünde

A kar új vezetőségének első 5 hónapja…
Tisztelt Kollégák! Kedves Kari Munkatársak!
Az új esztendő kezdete jó alkalom arra, hogy az elmúlt hónapok történéseit összefoglaljuk annak szándékával, hogy mindenkinek legyen lehetősége
megismerni a kar tevékenységét és eddigi főbb eredményeit. A 2010 júliusában lezajlott dékánválasztás óta eltelt időben a folyamatos munkavégzés mellett több kiemelt jelentőségű ügyre külön is figyelmet kellett fordítani, melyeket az alábbiakban szeretnék az Önök számára összefoglalni:
• Az első teendők között szerepelt a kari
szerződések áttekintése és rendszerezése,
mely még jelenleg is folyamatban van. Ezek
eredményeként felmondásra kerültek azok
a szerződések, melyek a karunk számára
előnytelenek voltak.
• Megkezdődött a kar gazdasági működésének áttekintése és a naprakész ügyvitel megteremtése.
• A kar visszavette üzemeltetésre a pécsi
székhelyen működő Laterum kollégiumot
2010. szeptember 1-jével, melyben hos�szú évek óta nem került sor a szükséges állagmegóvó, színvonalemelő beruházásokra.
A kollégium állapotának felmérése elkezdődött és a szükséges felújításokat ütemezett
formában 2011-től meg kívánjuk valósítani.
A kar a pécsi székhelyen visszavette a Berek
utcai épület üzemeltetését és saját közalkalmazottakkal oldotta meg a takarítást, valamint a portaszolgálat és a karbantartás üzemeltetését, emellett a Vörösmarty utcai épület tekintetében a PTE vezetőségénél szintén kezdeményeztük a külső cég által végzett
takarításra vonatkozó szerződés felmondását, melyre várhatóan 2011-ben sor kerülhet.
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• A fenti intézkedésekkel megteremtettük
a lehetőségét a takarítással, üzemeltetéssel
kapcsolatos minőségi problémák megszüntetésének, emellett az évi 100 millió Ft-ot
elérő kiadással járó szerződések felbontása jelentős mértékben csökkenti éves kiadásainkat, miközben a kollégium bérbeadásának lehetősége hozzájárulhat bevételeink növeléséhez is. Ebből adódóan karunk
a 2010. évet várhatóan nem fogja hiánnyal
zárni. Mindezeken túlmenően ezen kiadáscsökkentés is hozzájárult ahhoz, hogy a tervezett 45 fős leépítés helyett 20 főre lehetett csökkenteni a leépítés mértékét.
• Fontos eredménynek tartom, hogy a Vörösmarty utcai épület Pécsett az egyetem
tulajdonába és a kar működtetésébe került.
Ugyanakkor nehézséget jelent, hogy 2011.
februárjától az Általános Orvostudományi
Kar nem adja bérbe karunk számára a Szülészeti Klinika nagyelőadóját. A kar szerette
volna a kiürült Egyetemi Könyvtár Szepesy
utcai épületét nagyelőadó, valamint további tantermek és irodák kialakításának céljából igénybe venni, azonban az egyetemi vezetéssel folytatott hosszas egyeztetés ered-

ményeként a saját épületekben oldjuk meg
a nagy tanterem kialakítást.
• A Vörösmarty utcai épület tekintetében
megtörtént az állapotfelmérés, haladéktalan feladatunknak tartom a kritikán aluli állapotú vizesblokkok és villamoshálózat felújítását, valamint egy nagyelőadó kialakítását. Ezek megvalósítása 2011. februárra feltétlenül szükséges.
• A pécsi ingatlanhelyzet megoldására a
Megyei Önkormányzattal is tárgyalásokat folytattunk az időközben kiürült Megyei Könyvtár épületének esetleges használatáról, ezzel elérhetnénk, hogy a kar az egymástól távoli épületek helyett a Vörösmarty utcai épület közvetlen közelében található épületekben működhessen. Ezen belvárosi campus kialakítására vonatkozó tervet az előző dékáni vezetőséggel megegyező
módon szintén az egyetem vezetése elé terjesztettük. Időközben a koncepció alternatívájaként más, jelentős anyagi forrást igénylő – Rektor Úr ígérete szerint több milliárd
forintnyi pályázati keretből finanszírozható
– elképzelés is van az egyetemi vezetés részéről karunk campusának kialakítására. Egyik
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elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy
rövid időn belül végleges és belátható időn
belül reálisan megvalósítható döntés szülessen az ETK méltó körülmények közötti
elhelyezésére. Fontosnak tartjuk azonban,
hogy a campus probléma végleges megoldásáig is sor kerüljön minden olyan beruházásra, amely a meglévő épületekben szükséges a kollégák méltó körülmények közötti
munkavégzéséhez és a hallgatók megfelelő
színvonalú elhelyezéséhez. Az ügyben történő egyeztetések eredményeiről folyamatosan be fogunk számolni a kar különböző
fórumain.
• Az egyetemi éves kb. 300 millió forintos
beruházási keretből Pécsett az elmúlt 10 évben nem részesültünk. Az eddigi hátrányos
helyzetünkből és épületeink rossz állapotából adódóan ígéretes tárgyalásokat folytattunk az egyetem vezetésével, a Gazdasági
Főigazgatósággal és a Műszaki Főigazgatósággal annak érdekében, hogy ebből a forrásból Pécsett 2011-ben más karoknál nagyobb mértékben részesülhessünk. Emellett az elmúlt évben az egyetemi beruházási keretből 17 millió forint értékben megtörtént a zalaegerszegi Landorhegyi u. 33.
szám alatti épületben a kazán cseréje a korszerűbb fűtés és melegvíz ellátás érdekében,
melyet Szombathelyen is tervezünk.
• A PTE Szenátusa 2010. december 16-án
elfogadta a PTE 2011. évi költségvetésének
elveit. Az eredeti tervezet a nem pécsi képzési központjainkból több tízmillió forinttal emelte volna az elvonásokat. A jelentős
mértékű, jelenleg is fennálló központi elvonás összegét megemelő intézkedés költségvetésileg kigazdálkodhatatlan lett volna
képzési központok számára. Ebből adódóan tárgyalásokat folytattunk az egyetem vezetőségével és sikerült elérnünk a Szenátus
jóváhagyásával is, hogy nem emelkedik az
ETK-t érintő elvonás mértéke.
• A Klinikai Központhoz tartozó egységek felújítására irányuló TIOP pályázat kb.
400 millió forintos önrészét sajnálatos módon az egyetem 10 karának kell biztosítani.
Az eredeti előterjesztés szerint az ETK-nak
110 millió forintot kellett volna finanszíroznia ebből. Az előterjesztéssel nem értettünk egyet. Az ETK-t terhelő kiadás végső
összege 34 millió forintra csökkent. Emellett a karok finanszírozzák a Zsolnay negyedbe költöző Művészeti Kar költségeinek jelentős részét is. Mindezekkel kapcsolatos aggályunknak más karokkal együtt
hangot adtunk és reméljük, hogy az ETK
campusának kialakítására is megnyugtató
módon sor kerülhet.
• A tanév megkezdésekor, a képzési köz-

pontok iránti elkötelezettségünk jegyében
az eddigiektől eltérő módon a dékáni vezetőség szinte teljes létszámban vett részt minden képzési központ tanévnyitó ünnepségén. A képzési központoknak otthont adó
megyék és városok vezetői, politikusai mel-

ben összehívásra került a kar Tanári Testülete és több mint egy éves interregnumot követően Dr. Horváth Boldizsár főiskolai tanár személyében megválasztásra került a
Testület új elnöke, míg titkárként továbbra
is Prof. Dr. Bogner Péter segíti őt.

lett a Szombathelyi Képzési Központot
megtisztelte jelenlétével a NEFMI felsőoktatásért felelős helyettes-államtitkár képviseletében Dr. Kardon Béla.
• A kar vezetősége hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezett összdolgozói fórumokat a munkatársak jobb informálása és véleményük közvetlen megismerése érdekében. Az eddigiekben
Szombathelyen és Zalaegerszegen került sor
a munkatársak közel teljes körű részvétele
mellett a fórum megszervezésére, míg a következő félévben Kaposváron és Pécsett is
sor kerül.
• A kari vezetői értekezlet kétheti gyakoriságú, ütemezett bevezetésére került sor, to-

• A Zalaegerszegi Képzési Központban
2010. szeptemberében egyeztetést folytattunk a közös együttműködéssel kapcsolatosan Dr. Sándorné Dr. Kriszt Éva asszonnyal
a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorával.
• Ugyancsak egyeztetést folytattunk Zalaegerszeg (Gyutai Csaba) és Szombathely
(Dr. Puskás Tivadar) városok polgármestereivel a kölcsönös együttműködések erősítése és a beiskolázás elősegítése érdekében.
Zalaegerszegen pályázatokban való együttműködés lehetősége kínálkozik a rehabilitációhoz kapcsolódóan. Szombathelyen a szociális és egészségügyi középfokú szakképzés
átvételén túl a kari ingatlankapacitás bérbeadásának – és ezáltal bevételeink növelésének – lehetőségéről folynak tárgyalások.
Kaposváron a tárgyalások előkészületei
ugyancsak megkezdődtek.
• Mindhárom képzési központunk szabad
kapacitásainak egy része bérbeadásra került egy középfokú képzéseket folytató intézménynek, illetve Kaposváron a konyhai
infrastruktúra bérbeadása is megvalósult.
Mindez 10 millió Ft-ot meghaladó bevételt
jelent karunk számára, ami szintén hozzájárulhat a képzési központok gazdasági stabilitásának biztosításához.
• A Zalaegerszegi Képzési Központban a
Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munka Tanszék közreműködésével és a
Zala Megyei Önkormányzat szervezésében
Szociális Ágazati Konzultációs program zajlott, melyen köszöntőt és előadást tartott
dr. Soltész Miklós szociális, család-, és ifjúsági ügyért felelős államtitkár és Dr. Nyitrai
Miklós helyettes-államtitkár.
• A kar újabb honoris causa doktort avatott
a David N. Reinhoudt professzor személyében.
• Az Ápolástudományi Tanszék szakmai

vábbi újdonság, hogy az oktató és oktatást
segítő kollégák hatékonyabb informálása és
képviselete érdekében a vezetői értekezleten
a dékánon és dékánhelyetteseken túlmenően valamennyi osztályvezető is részt vesz.
• A működőképesség helyreállítása érdeké-
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munkájának és a Dékáni Hivatal szervezeti egységei közös erőfeszítéseinek köszönhetően a kar idegen nyelvű képzés indításának
dokumentumait terjesztette elő, melyet a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatott. Ezek alapján 2011. szeptemberében Németországban Frankfurt am
Main-ban karunk campusán a Frankfurter Diakoniai Klinikákkal együttműködve
ápolás és betegellátás alapszakon
ápoló szakirányon indulhat meg a képzés.
• A MAB támogatta a táplálkozástudományi és a klinikai laboratóriumi kutató mesterszakok indítását 2010. szeptembertől.
• Több minősített oktató érkezett a karra,
illetve többen PhD fokozatot szereztek, ami
a kar jövőjének záloga. A kari Doktori Iskola elmúlt 5 éves működése során a kar jelenlegi oktatói közül 6 fő szerzett PhD fokozatot és 2 fő habilitált. A Felsőoktatási törvény tervezett módosítása még inkább felhívja a figyelmet a tudományos fokozat mielőbbi megszerzésének fontosságára, ezért
a dékáni vezetőség az eredményesség fokozása érdekébe a kari Doktori Iskola bevonásával minden egyes oktató vonatkozásában
személyre szabottan át kívánja tekinteni a
PhD fokozat megszerzéséhez szükséges további lépéseket. A kar részéről minden eddiginél nagyobb mértékben kívánjuk elősegíteni a kollégák munkáját, azaz az eddiginél jelentősebb órakedvezmény és esetlegesen alkotói szabadság biztosítását is tervezzük.
• Ismételten kiírásra került a kari tudományos pályázat, fontos változást jelentett az
életkori korlát eltörlése annak érdekében,
hogy a habilitálni szándékozó oktatók tudományos munkájának anyagi támogatására is lehetőség nyíljon.
• Az Általános Orvostudományi Kar, a Klinikai Központ és az Egészségtudományi
Kar részéről aláírásra került egy új átoktatási szerződés, mely a jövőben igyekszik megnyugtatóan rendezi a kérdést. Karunk eddig is maradéktalanul teljesítette a korábbi átoktatási megállapodás kötelezettségeit
az egyetem valamennyi társkara, köztük az
ÁOK és a KK felé is.
• Az informatikai csoport és a marketing osztály munkájának köszönhetően az

ősz folyamán megújult a kari honlap. Az
új honlap egyrészt megújult tartalommal,
másrészt színesebb, felhasználó közelibb
formában nyújt tájékoztatást az aktuális eseményekről, információkról.
• A kar az elmúlt évben komoly sikereket
ért el a pályázatok terén. Az alábbi eredményes pályázatok reményeink szerint hozzájárulnak a karunkon folyó tudományos és
szakmai munka hazai és nemzetközi elismeréséhez, emellett a több száz millió forintot
elérő pályázati összeg elősegíti a kar gazdasági stabilitásának fenntartását is:
• TÁMOP pályázat keretében tananyagfejlesztésre 250 millió Ft áll rendelkezésre,
melyből az ETK, mint a pályázatok konzorciumi vezetője 118 millió Ft-ot használhat
fel. A projektek szakmai vezetői Dr. Oláh
András és Prof. Dr. Kovács L. Gábor, projektmenedzserük pedig Dr. Lampek Kinga,
irányításuk mellett elsősorban az Ápolástudományi Tanszék, a Sürgősségi Ellátási Tanszék, az Egészségbiztosítási Intézet és a Diagnosztikai Intézet munkatársai vállalnak
aktív szerepet.
• Ezen nagyprojekteken kívül TÁMOP pályázat keretében szociális továbbképzésekben és tananyagfejlesztésben vesznek részt
a Szociális Munka Tanszék dolgozói, valamint eszközbeszerzésre irányuló pályázatok
és szakképzési hozzájárulás formájában is jelentős összeg, kb. 36 millió Ft került a karra.
• Az Ápolástudományi Tanszék irányításával
további két OFA pályázaton 95 millió Ft -ot
nyertünk el képzésre és tananyagfejlesztésre.
• A kar méltó módon ünnepelte meg fennállásának 20. tanévét, mely alkalomból Dr.
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár és Dr. Göndöcs Zsigmond egész-

ségügyért felelős államtitkári megbízott is
megjelent a rendezvényen. A rendezvényen
az eddigiekben nem tapasztalt mértékben
vettek részt a kar munkatársai, a kar négy
képzési központjában dolgozó 250 főből
164 fő vett részt az ünnepségen. Dr. Réthelyi Miklós miniszter „Elismerő Díszoklevelet” adományozott a jubileumi alkalomból
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a kar kollektívájának az elmúlt két évtizedben az egészségügyi és szociális területeken
végzett képzési tevékenységéért. Az áldozatos munkáért a kar valamennyi dolgozójának köszöntet mondott a kar vezetősége is.

A rendezvényen államtitkári megbízott úr
bejelentette azt is, hogy a Főhatóság az országban elsőként a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán hoz létre Sürgősségi Akadémiát, a karon folyó magas szintű
munka elismeréseként.
• A 20. tanév alkalmából megtartott ünnepség napján, hagyományteremtő szándékkal, rendkívül nagy érdeklődés mellett
került megrendezésre az I. Kari Est. A kari
estet a jövőben minden évben meg kívánjuk
rendezni, mely esemény lehetőséget bizto-
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sít a kar dolgozói számára kötetlen formában történő találkozásra és az együvé tartozás erősítésére.
• A Sürgősségi Ellátási Tanszék szervezésében megrendezésre került a Pécsi Sürgősségi Napok program immár 5. alkalommal.
A rendezvényen nemzetközi előadók tartottak előadást a korszerű sürgősségi ellátási elvekről, különös tekintettel a rendkívüli
események kapcsán ellátandó feladatokról.
Ezzel összhangban nagyszabású kimentési
gyakorlat megszervezésére került sor a Tanszék, az Országos Mentőszolgálat, a Rendőrség, a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem
együttműködésében. A gyakorlat során lőfegyver használat, robbantásos merénylet
és tűzkár miatti terrorelhárítás, kimentés és
sebesültellátás szimulálására került sor.
• Sikeres évet zárt az Egészség-Akadémia
programsorozat is, melynek előadásait folyamatosan nagy érdeklődés övezte.

• Végezetül ezúton kívánom bejelenteni,
hogy a kari adminisztratív oktatást segítő
munkatársak tekintetében 2011 januárjától
bérrendezést kíván foganatosítani karunk
vezetősége, emellett oktatóink tekintetében
olyan ösztönző rendszer bevezetését tervezzük, mely a tudományos előmenetel elősegítése mellett a közvetlen oktatási és adminisztratív feladatok, illetve túlmunka ellátásának méltó és biztos anyagi elismerését is
lehetővé teszi.

A kar valamennyi munkatársának ezúton
köszönöm meg közös eredményeink elérése
érdekében végzett egész éves kitartó munkáját, emellett sikeres és eredményes újévet
kívánok az Egészségtudományi Kar vezetősége nevében minden dolgozónknak!
Szívélyes üdvözlettel,
Dr. Betlehem József
dékán

”
Homeopátia – kari kötodés
A 11/97 NM rendelet és a 40/97 Kormányrendelet értelmében a Homeopátia komplementer orvosi téma az orvosi és
szakgyógyszerészi diplomával rendelkezők
részére államilag engedélyezhető, ÁNTSZ
által kiadandó működési engedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatás. A MTA orvosi Bizottsága 1998 és 2003-as állásfoglalása értelmében engedélyezhető és kutatandó
orvosi szakterület, amelynek bevonása a hagyományos egészségügyi ellátásba a WHO
által is támogatott.

A Magyar Homeopata Orvosi Társaság a
MOTESZ tagtársasága 1997 óta a képzéseket az egyetemek kreditpontos kurzusokon való részvételhez kötik és a licence vizsga
szervezése csak a felsőfokú egészségügyi szakképzést adó intézmények (egyetemek) joga.
A homeopátiás szerek OGYI bejegyzés és regisztráció köteles gyógyszerek, amelyeket kizárólag gyógyszertári forgalomban lehet terjeszteni. Magyarországon Először 1997, illetve 2000-ben voltak egyetemi vizsgák homeopátia témában a budapesti HIETE-n, majd 8

évig nem történtek vizsgáztatások és az európai szövetségek által kiadott diplomákat
sem fogadták el mindenhol az ÁNTSZ-ek.
A PTE 2009 óta évente szervezett vizsgát azon kollegáknak, aki elvégezték a 2
éves 4 szintű kurzust a témából és szabályos egyesületi záróvizsgán is megfeleltek.
Első évben 116, a második évben 90 kollega szerzett licence vizsgát, 2011. január
25-28. között 62 orvos vizsgázott sikeresen. A 62 orvos kollega közül 70 % gyermekgyógyász volt, a többi klinikai gyakorló orvos (belgyógyász, intenzív terapeuta,
reumatológus, felnőtt háziorvos). Észrevételünk, hogy egyre több az idősebb szakorvos a jelentkezők között, akik kiegészíteni
óhajtják terápiás palettájukat a homeopátia ismeretével.
A vizsgáztatók az ETK-ról (Prof. dr. Figler
Mária, Dr. Hegyi Gabriella MD PhD) illetve külső felkért szakképzett ( Dr. Kertész
Ágnes egyetemi docens MD, PhD, homeopata) oktatókból állt. A vizsga birtokában ad
csak ki az illetékes ÁNTSZ engedélyt a legális szakma gyakorlására, amelyet az OTH vezetője már többször is megerősített.
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A homeopátia klasszikus és un. klinikai
homeopátiára oszlik, annak megfelelően, hogy a klasszikus individuális kikérdezés és repertorizációs feladatok, majd alkati és egyéb szer kiválasztása kerül-e előtérbe, vagy a már nyugati orvosi diagnózissal
rendelkező paciens tüneteire keres az orvos
megfelelő homeopátiás szert(szereket).
A szkeptikus társaság részéről nagy port felvert un. „öngyilkossági kísérlet homeopátiával” reklám izű kezdeményezést az OGYI
gyógyszerügyi osztályvezetője, a homeopátiás gyógyszerek vizsgálati osztálya is elítéli (Dr. Bogdán Mária, Prof. dr. Paál Tamás), mert szervezése és végrehajtása ellen-

tétes a homeopátia alapelveivel és természetesen nem is vezetett semminemű eredményre (ami az akut egészségkárosodást illeti), de igazolta a szkeptikus álláspont megalapozatlanságát és magának a kísérletnek is
a megszervezetlen, laikus és megkérdőjelezhető voltát.

att Magyarországon még nem történt olyan
felelősségre vonást eredményező bejelentés,
ami egészségkárosodással járt volna.
Ugyanakkor Svájcban és Angliában a társadalombiztosítás fizeti a szereket. Magyarországon nem tartoznak az OEP által támogatott
gyógyszerek közé a homeopátiás szerek.

Németországban, Svájcban, Franciaországban a homeopátia elérhető a háziorvosi rendelőkben is együtt a klasszikus gyógyszerekkel, a háziorvosok a homeopátiában és
a fitoterápiában is ismeretekkel rendelkeznek és felelősségteljesen tudnak választani
az indikációk között, hiszen rendelkeznek
a megfelelő ismeretekkel. Homeopátia mi-

Nemzetközi viszonylatban a CAMbrella
nevű európai uniós projekt foglalkozik a témával és a 3 éves felmérés, kutatás tapasztalatait az EU-nak azért adja, hogy a további kutatások roadmap-jét meghatározza, ebben szerepel a homeopátia is. (www.
cambrella.eu)
Dr. Hegyi Gabriella
tások/A Pécsi Tudományegyetem Kollektív
Szerződése menüpont).

Rövid hírek
Nyitott Egyetem
Dr. Hebling János a „A sokszínű lézer,
nanowattól petawattig” című előadásával folytatódott a Nyitott Egyetem nyilvános műsorfelvétele, 2010. december 7-én, a
PTE Vargha Damján konferenciatermében.

UNIVPécs archiv

Dr. Hebling János
UNIVPécs archiv
Gólyabál a karon
A frissen felvetteket nemcsak az új kihívások várják az intézmény falai között, jut idő
az önfeledt szórakozásra is. A hagyományos
gólyabálokra karunkon is megtartották,
melyre Pécsett az Általános Orvostudományi és az Egészségtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatainak közös szervezésében
2010. november 6-án a PTE Dr. Romhányi
György Aulában került sor, ahol a Depo
Band és a Princess együttesek szórakoztatták a vendégeket.
Kaposváron 2010. november 16-án tartották a bált, ahol a hallgatók nyitótáncát követően az Unicum zenekar szolgáltatta a zenét.
Szombathelyen 2010. november 24-én a
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Tóvendéglő adott helyet a rendezvénynek,
az Isis Big Band és a TEQUILLA zenekarok léptek fel.
2010. november 23-án a Zalaegerszegi Képzési Központ bálján, a Keresztury Dezső Általános és Művelődési Központban a Rulett
Zenekar zenélt.
Új kollektív szerződés a PTE-n
2010. november 15-étől ismét van kollektív szerződés a Pécsi Tudományegyetemen.
A PTE weboldaláról letölthető a dokumentum (Adminisztráció/Szabályzatok, utasí-

Összdolgozói fórum
Az új dékáni vezetés összdolgozói fórumot
szervezett 2010. november 10-én Szombathelyen és Zalaegerszegen. A fórumon részt
vett Dr. Betlehem József dékán, Dr. Oláh
András általános és stratégiai-, Dr. Lampek
Kinga oktatási és fejlesztési-, Dr. Boncz Imre
kapcsolati dékánhelyettes, Szarka Evelin dékáni hivatalvezető, Emődy Barnabás dékáni gazdasági megbízott, valamint az érintett
képzési központ vezetői. A rendezvényre a
képzési központ valamennyi oktatója és oktatást segítő dolgozója meghívást kapott.
A fórum témái között szó volt – többek között – a dékáni vezetés jövőbeni terveiről,
bemutatták az általuk felügyelt területet a
dékánhelyettesek. Dékán úr hangsúlyozta,
hogy fontosnak tartja a vezetőség a képzési
központok gazdasági stabilitásának megőrzését, illetve, hogy nyitottak az alulról jövő
kezdeményezésekre.
Karácsonyi ünnepség
A Hallgatói Önkormányzat szervezésében
2010. december 15. Pécsett ünnepséget tartottak a Vörösmarty utcai épületben, melyen hallgatók és dolgozók közösen vettek
részt.
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Zene, zene, muzsika
Gógl Írisz (szoprán) karunk nyelvtanára
2010. november 27-én koncertet adott Budapesten a Nádor teremben. A koncerten Kodály, Haydn, Schumann és Beethoven műveiből hallhatott szemelvényeket a közönség.
Balogh Andorné Nelli, a Tanulmányi Osztály munkatársa, 2010. december 13-án a
PTE ÁOK Aulában lépett fel jótékonysági est keretében a Mecsek Kórus tagjaként.
A rendezvény a szegény sorsú kisgyermekek
és ifjak megsegítésére jött létre a Pécsi Jótékonysági Nőegylet, valamint a Szent György
Lovagrend Pécsi Priorátusa rendezésében.
Habilitáció
2010. december 2-án Dr. Salamonné Dr.
Toldy Erzsébet habilitációs eljárását sikeresen
megvédte. Tudományos előadásának címe:
A hormonlaboratóriumi vizsgálatok csapdái.

A habilitációhóz gratulálunk és munkájához további sok sikert kívánunk!
Megújuló villamos hálózat és armatúra
A Vörösmarty utcai épületben a I/116 informatika teremben a villamos hálózat elöregedése miatt szükségessé vált a teljes hálózat megújítása, aminek keretében nem csak
a vezetékek cseréje, hanem a teljes világításrendszer is megújulhatott 2011. januárjában.

Takarítás és portaszolgálat saját kézben
A kar valamennyi pécsi épületben 2011. január 17-étől kari állományban lévő dolgozó látja el a takarítási feladatokat, valamint
a portaszolgálatot. A fenti intézkedésekkel
lehetővé válik a takarítással és üzemeltetés-

sel kapcsolatos minőségi problémák megszüntetése, emellett a kar számára anyagilag
kedvezőtlen szerződések felbontása jelentős mértékben csökkenti az éves kiadásokat.
Költöző gazdaságisok
A Gazdasági Osztály működésének racionalizálása, illetve az ügyintézés gyorsítása érdekében 2011. január 14-én a pécsi Rét utcai
épületben dolgozó gazdasági ügyintéző kollégák átköltöztek a Vörösmarty utcai épületbe.
A változás az alábbi kollégákat érintette, akiket a jövőben a 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
címen és az alábbi telefonszámon lehet elérni:
Bólyi Lászlóné Tünde 72/513-670/648
Homolainé Banai Sarolta 72/513-670/648
Világosné Farkas Ilona 72/513-670/634
Megváltozott telefonszámok
Kaposváron
A Kaposvári Képzési Központban az alábbi
telefonszámok szűntek meg: 82/527-720tól 729ig, valamint 82/527-730-tól 739-ig.
A (régi) új telefonszámok a következők:

tudják a kar részére biztosítani oktatási célból. Ideiglenes megoldásként a Vörösmarty
utcai tornaterem részleges felújítására és átalakítására került sor 2011. január végén,
melyben így a 2010/2011-es tanév II. félévében 180 fő elhelyezésére nyílik lehetőség.
Tanulmányi Bizottsági Ülés
2011. január 26-án Tanulmányi Bizottsági ülést tartottak Pécsett. A napirendi pontok között a Népegészségügyi MSc
szakirányválasztási eljárással, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításával, valamint a Felvételi Szabályzattal kapcsolatosan
témák szerepeltek.

ÚjMegújuló
előadóterem
Pécsett
villamos hálózat
és armatúra kép info_terem
Vörösmarty
utcai épületben
a I/116 informatika
AzA ÁOK
felújítási
munkálatai
miatt a teremben
Szü- a villamos hálózat elöregedése
miatt szükségessé vált a teljes hálózat megújítása, aminek keretében
nem csak a Diákköri
vezetékek
Tudományos
Konferencia 2011
lészeti
előadótermét
a jövőben
nem2011. januárjában.
cseréje,Klinika
hanem a teljes
világításrendszer
is megújulhatott
2011. április 29-30. között kerül megrendeTakarítás és portaszolgálat saját kézben
zésre a XVII. Kari Tudományos Diákköri
A kar valamennyi pécsi épületben 2011. január 17-étől kari állományban lévő dolgozó látja el
Konferencia,
melynek
a takarítási feladatokat, valamint a portaszolgálatot. A fenti intézkedésekkel
lehetővé
válik a házigazdája ezúttal a
takarítással és üzemeltetéssel kapcsolatos minőségi problémák megszüntetése, emellett kar
Zalaegerszegi
Képzési
Központ lesz. A konszámára anyagilag kedvezőtlen szerződések felbontása jelentős mértékben csökkenti az éves
kiadásokat.
ferencián részt vevő hallgatók a 2011. február 27-ig tudják regisztrálni magukat, ezÚj előadóterem Pécsett – kép: VM_tornaterem 1-4
Az ÁOK felújítási munkálatai miatt a Szülészeti Klinika előadótermét
jövőben
nem tudják2000
a
után aegy
maximum
szavas absztraktot
kar részére biztosítani oktatási célból. Ideiglenes megoldásként a Vörösmarty utcai tornaterem
kell elektronikusan feltölteniük a kari
TDK-adatbázisba 2011. március 13-án éjfélig. Március 30-ig kerül sor a bírálatra, il-
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letve azon hallgatók kiválasztására, akik várhatóan négy szekcióra bontva ismertethetik tudományos diákköri munkájukat a zalaegerszegi konferencián. A legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók pedig részt vehetnek a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián is előadóként.
Az eredmények prezentálása jó gyakorlás lehet a szakdolgozat védéséhez is, de emellett
számos előnnyel jár a TDK-n való részvétel.
Plusz pont kapható érte a különböző ösztöndíjak, például az Erasmus megítélésénél,
egyúttal természetesen ez a legjobb módja a
jövőbeli tudományos munka megalapozásának. Mindazonáltal ma már a munkaerőpiacon is nagy előnynek számíthat, hogy a hallgató a felsőoktatásban töltött évek alatt tudományos diákköri munkát végzett.
A jelentkezéshez szükséges információk,
dokumentumok, illetve a zalaegerszegi konferencia folyamatosan bővülő programja
megtalálható a kari honlapon a „Tudományos Diákkör” menüpont alatt.
OTP Tüke kártya igénylése
Az egyetem támogató partnere, az OTP
Bank Nyrt. Tüke Kártyájához kapcsolódó
promóciós kampány részeként a számos helyen felhasználható, vásárlási kedvezményre
jogosító OTP-Tüke kártyát az állandó v. ideiglenes pécsi lakhellyel rendelkezők a Vörösmarty utcai épületben is 2011. január 25-én.
Dékáni Hírlevél
2011. január 11-én valamennyi dolgozónak kiküldésre kerül az első dékáni hírlevél. A kari vezetőség célja az, hogy a vezetőség döntéseiről, illetve a kart érintő tervekről mindenki korrekt tájékoztatást kapjon.
A hírlevél teljes terjedelmében olvasható az
újság 14-17. oldalán.

Kitüntetés
Dr. Sulyok Endre karunk egyetemi tanára Szent-Györgyi Albert-Díjat vehetett át
2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján.

Feladata továbbá a kari pályázatokat támogató központi szolgáltatások, folyamatok,
eljárásrendek fejlesztése.
Munkájához sok sikert kívánunk!

A díj a felsőoktatás területén az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző személyeknek adományozható.

Doktoravatás
Az egyetem Doktori Iskoláiban doktori
(PhD, DLA) fokozatot szerzett hallgatók ünnepélyes keretek között 2010. november 4-én
a Dr. Halasy-Nagy József Aulában vehették
át okleveleiket Dr. Bódis József rektortól, Dr.
Kovács L. Gábor tudományos ügyekért felelős rektorhelyettestől, valamint Dr. László János, az Egyetemi Doktori Bizottság elnökétől.
A rendezvényen karunk oktatója, Bödecs Tamás adjunktus vehette át doktori oklevelét.

A kitüntetés átadásán Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter, Hoffmann
Rózsa oktatásért felelős államtitkár és Szőcs
Géza kulturális államtitkár voltak jelen az
Iparművészeti Múzeum épületében.
ETK-s vezető a Pályázati és Innovációs
Igazgatóság élén
Az egyetem Szenátusa a pályázati és innovációs tevékenységek hatékony koordinációja
érdekében Pályázati és Innovációs Igazgatóságot (PII) hozott létre, mely élére - sikeres
pályázatát követően - 2011. február 1-jétől
Dr. Lampek Kinga főiskolai tanár, karunk
dékánhelyettese állt.
Az újonnan kinevezett igazgató feladata,
hogy a PTE pályázati tevékenységeit stratégiailag irányítsa, összefogja, a vezetői döntéseket megfelelő koordinációval segítse.
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Tanári Testületi Ülés
Az új kari vezetés fontosnak tartja, hogy a Tanári Testület tanácsadóként segítse a szakmai döntések meghozatalát. Ennek érdekében intézkedés
történt, hogy a testület elnöki pozíciója ismét betöltésre kerüljön (2010. szeptember 29-ei ülésen
Dr. Horváth Boldizsárt választották a testület elnökévé). A fórum ismételt összehívására 2011. január 31-én került sor, a villányi Wunderlich Pincészetben kihelyezett ülés keretében.
Homlokzat felújítás
Megkezdődött a Vörösmarty utcai épület
homlokzat felújítása 2011. február 10-én.
Első lépésként a meglazult vakolat, illetve
homlokzat részek leverésére került sor.
A műemlék jellegű homlokzat helyreállítására az engedélyeztetést követően kerülhet
sor, mely ügyintézése folyamatban van
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Jegyzőkönyv
”
a 2011. január 26-ai Kari Tanács ülésérol
(PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Betlehem József dékán:
A Kari Tanács tagjainak köszöntését követően kérte a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslatok, észrevételek megtételét.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság összetételére: elnök: Dr. Takács
Magdolna főiskolai docens, kari jogi tanácsadó; tagok: Egyed Anna gazdasági csoportvezető és Kühn Petra HÖK elnök.
A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság
összetételére vonatkozó előterjesztést a bizottság tagjainak tartózkodása mellett elfogadta.
1. Személyi ügyek
A.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézetének egyetemi tanári pályázata.
Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy az egyetemi
tanári pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Dr. Kriszbacher Ildikó személyében. A
pályázat elbírálására felkért Bíráló Bizottság
elnöke Dr. Kovács L. Gábor, tagjai Dr. Sulyok Endre és Dr. Csere Tibor voltak. Felkérte elnök urat a bizottság véleményének
ismertetésére.
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Beszámolt arról, hogy a minisztériumi előírások szerint Szenátusi határozat szükséges
az egyetemi tanári pályázatokhoz a MAB
elbírálást megelőzően. A rendkívüli Szenátusi ülés 2011. február 10-én kerül megrendezésre. Tájékoztatást adott arról, hogy
az egyetemi tanári pályázat ismételt kiírása
azért volt szükséges, mert korábban a MAB
véleménye szerint a pályázó nemzetközi
közleményekkel összefüggő adatszolgáltatása több szempontból is problematikus volt.

Elmondta, hogy Dr. Kriszbacher Ildikó jelenleg a kar tudományos dékánhelyettese,
az Egészségtudományi Intézet megbízott
intézetvezetője, továbbá rektori szaktanácsadó tisztséget tölt be. 1984-től kezdődően a
Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Kar II. sz. Belgyógyászati Klinikáján ápoló, EKG-asszisztens, 1996-tól oktatásvezető-mentor, majd ambulanciavezető
diplomás ápoló és intézetvezető főnővér helyettesként dolgozott. Főiskolai és egyetemi
(egyetemi okleveles ápoló) tanulmányait
karunkon folytatta. 1997-től óraadó oktatóként, 2002-től tanársegédként és intézetigazgató-helyettesként, 2003-tól adjunktusként, 2006 egyetemi docensként vett részt
a kar munkájában. 2007 januárjától tanszékvezető, majd 2007 őszétől a kar dékánja kinevezte a tudományos dékánhelyettesi
tisztség ellátására. 2010 óta megbízott intézetigazgatója az Egészségtudományi Intézetnek. 2006-ban PhD fokozatot szerzett
summa cum laude minősítéssel, majd 2008ban habilitált az egészségtudományok területén. Ismertette a pályázó tudományos és
szakmai tevékenységét elismerő kitűntetéseket (Árpád-házi Szent Erzsébet Oklevél
PTE Általános Orvosi Kar 1999, Főigazgatói Dicséret PTE Egészségügyi Főiskola
2000, PTE Publikációs Díj 2006, SanofiAventis Dicséret 2007, Excellence Publikációs Díj 2008, Az Év Kiemelkedő Szellemi
Alkotása Díj 2009). Közéleti tevékenységét
a Magyar Ápolástudományi Társaság vezetőségi tagjaként és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Baranya megyei szervezetének elnökeként végzi, 2008-tól a PAB
Egészségtudományi Munkabizottság titkári
feladatait is ellátja. Meghatározó szerepet
játszik az országban elsőként megalapított
Egészségtudományi Doktori Iskola működtetésében. A Bíráló Bizottság elnökeként
megállapította, hogy a pályázat megfelel a
MAB által előírt követelményeknek. Magas színvonalú oktatói munkája, szakmai
és tudományos tevékenysége alapján javasolja a Kari Tanácsnak, hogy támogassa Dr.
Kriszbacher Ildikó pályázatát.
Dr. Betlehem József dékán:
Az egyetemi tanári pályázat megítélése szerint a tudományos alapok megszilárdítását

szolgálja. Kari érdeknek tartja a minősített
oktatók számának növelését, mely az ETK
megítélésének szempontjából is fontos. Támogatta a Bíráló Bizottság véleményét.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással
15 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Kriszbacher Ildikó főfoglalkozású egyetemi tanári pályázatáról szóló előterjesztést a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézetében.
B.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar címzetes egyetemi docensi
kinevezései.
Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a frankfurti képzésben
részt vevő oktatók tevékenységét ismeri el a kar a címzetes egyetemi docensi kinevezésekkel. Ismertette Dr. Lothar Walter
Schrod előterjesztését. 2000-től kezdődően
a Frankfurti Városi Kórház gyermekgyógyászati részlegének főorvosa, emellett 2006
óta a Höchsti Városi Kórház orvos igazgatói tisztségét is betölti. Orvosi tanulmányait a Frankfurti és a Müncheni Egyetemen
folytatta, 1998-ban habilitált a Würzburgi
Orvostudományi Egyetem gyermekgyógyász szakán. Jelentős közéleti tevékenységét
számos rangos bizottságban és szervezetben
betöltött tagsága is jelzi. Dr. Lothar Walter
Schrod fontos szerepet játszik a MagyarNémet Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány és az ETK közti folyamatos kölcsönös
szakmai együttműködésben, az odaérkező
hallgatóink gyakorlati képzésében, gyakorlatuk szakmai irányításában, valamint oktatóink tanulmányútjainak szervezésében.
Az Alapítvány és a kar közötti együttműködés 6 éves múltra tekint vissza, melynek
eredményeként karunk 59 hallgatója vehetett részt 1 hónapos németországi tanulmányúton, 10 oktató pedig oktatási és kutatási jellegű tanulmányúton. Az együttműködés keretein belül az Alapítvány a frankfurti ápoló hallgatóknak szakmai tanulmá-
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nyi utat szervezett Magyarországra, az ETK
pécsi és zalaegerszegi képzéseinek és egyéb
szakmai helyszínek bemutatásának céljából. Mindezeken túlmenően a Frankfurter
Diakonie Kliniken munkatársai tudományos előadás megtartásában is részt vesznek
a kari konferenciákon.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Lothar Walter Schrod részére címzetes
egyetemi docensi cím adományozásáról szóló
előterjesztést.
Dr. Betlehem József dékán:
Dr. Kurt W. Schmidtről elmondta, hogy
protestáns teológiai és orvosi tanulmányokat folytatott a Goethe Egyetemen, Frankfurt/Main-ban és a heidelbergi RuprechtKarls Egyetemen. Doktori címét az etika
és protestáns teológiatudományban szerezte. 1996-tól napjainkig frankfurti Markus
Kórház Orvosi Etikai Központjának igazgatói tisztségét tölti be. Mindezeken túlmenően részt vesz az oktatásban a Frankfurt/
Main-i Egyetem Orvostudományi Karán,
valamint a Gieseni Egyetem Jogtudományi Karán, továbbá az „Orvosi Etika” részleg vezetője az Arnoldshain/Taunus-i Protestáns Akadémián. Közéleti tevékenységét
jelzi számos bizottságban betöltött tagsága,
(Akademie für Ethik in der Medizin e.V.;
European Society for Medicine, Health
Care and Philosophy; American Society
for Bioethics and Humanities, valamint
szerkesztői bizottsági tagságai és szerkesztői tanácsadói bizottsági tagságai (The Journal of Medicine and Philosophy; Christian
Bioethics; Health Care Ethics Committee
Forum). Dr. Kurt W. Schmidt a MagyarNémet Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány tagjaként segíti karunk ápoló hallgatóit érintően a klinikai gyakorlatok németországi letöltésének, a tanszék oktatói részére németországi oktatási és kutatási célú tartózkodásának és németországi szakdolgozók az ETK által szervezett magyarországi
képzéseken és tanfolyamokon való részvételének biztosítását.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
Dr. Kurt W. Schmidt részére címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról szóló előterjesztést.
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Dr. Betlehem József dékán:
Beszámolt arról, hogy Dr. Stephan Falk
a frankfurti Patológiai Magánintézet alapítója, vezetője és tulajdonosa. 1977 és
1983 között orvosi egyetemi tanulmányokat folytatott Marburgban, Frankfurtban,
Aberdeenben és Edinburghben. 1984-ben
PhD fokozatot szerzett általános patológiából és speciális patológiai anatómiából a
Frankfurti Egyetemen, majd 1990-ben habilitált. 1990 óta a Frankfurti Egyetem privátdocense, széleskörű oktatási tevékenységet folytat, előadásokat és gyakorlatokat tart klinikai patológia, hemopatológia,
citopatológia, valamint immunpatológia
tárgykörökben. Oktatási tevékenységét német és angol nyelven végzi Németországban, Olaszországban és Litvániában. Kiemelkedő közéleti tevékenységét az alábbi tagságai jelzik: Deutsche Gesellschaft
für Pathologie, Deutsche Gesellschaft
für Zytologie, International Academy
of Pathology, International Academy of
Cytology, European Society for Pathology,
European Society of Hematopathology,
Royal College of Pathologists, International
Society for Urologic Pathology. A MagyarNémet Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány és az ETK közti szakmai együttműködés keretein belül hallgatóink gyakorlati képzésében, szakmai irányításában, valamint oktatóink tanulmányútjainak szervezésében működik közre. Az együttműködés 6 éves múltra tekint vissza, melynek során részt vett a laboratóriumi és patológiai
képzés kidolgozásában. A kapcsolat erősítése a német nyelvű képzés alapjainak biztosítását szolgálja.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Stephan Falk részére címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról szóló előterjesztést.
Dr. Betlehem József dékán:
Felkérte Dr. Boncz Imrét az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Boncz Imre kapcsolati dékánhelyettes:
Elmondta, hogy Dr. Oberfrank Ferenc jelenleg az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetének ügyvezető igazgatója,
1986-ban „summa cum laude” szerzett általános orvosi oklevelet a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően

1990-ben közigazgatási alapvizsgát, majd
2000-ben közigazgatási szakvizsgát tett.
Korábban diplomataként dolgozott a Magyar Köztársaság Párizsi Nagykövetségén,
1993-94-ben a külügyminiszter kabinetfőnöki tisztségét töltötte be. 1998-2002 között az Egészségügyi Minisztériumban kabinetfőnök, majd közigazgatási államtitkár
volt, 2001-2002-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatói feladatait látta el. Szakértőként részt vett az Orvos Világszövetség Helsinki Nyilatkozatának több felülvizsgálatában, és egyik kidolgozója az Oviedoi Egyezménynek és a humán reprodukciós célú klónozást tiltó jegyzőkönyvnek. A hazai és nemzetközi tudományos közéletben aktív szerepet vállal, tagja, illetve elnöke volt számos bizottságnak és testületnek (Orvos Világszövetség, UNESCO Kormányközi Bioetikai Bizottság, Egészségügyi Tudományos Tanács
Tudományos és Kutatásetikai Bizottság,
Magyar Akkreditációs Bizottság Tanácsadó Testülete, Magyar Orvostársaságok
és Egyesületek Szövetsége, Európa Tanács
Bioetikai Igazgató Bizottság). Karunkon
az Egészségbiztosítási Intézet munkájában
hosszú ideje több funkciót lát el, kutatási projekt partnerként, szakdolgozatoknál
opponensi minőségben vesz részt. A karral
való együttműködése eredményeként korábban az OEP vezetőjeként elősegítette a
területi gyakorlati képzőhelyek biztosítását.
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Kiegészítésül elmondta, hogy az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének ügyvezető igazgatóként ismeri Dr.
Oberfrank Ferenc értékes munkáját, továbbá a 400 ágyas Klinika felújítási programjának vezetőjeként is együttműködött vele.
Mindezek alapján kérte a Kari Tanács tagjait, hogy támogassák az előterjesztést.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
Dr. Oberfrank Ferenc részére címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról szóló előterjesztést.
2. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2010/2011. tanév időbeosztásának módosítása.
Dr. Lampek Kinga oktatási és fejlesztési
dékánhelyettes:
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Elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is lesznek eltérések a naptár szerinti munkarendtől. A munkaszüneti
napok körüli munkarendet a 7/2010. (XII.
14.) NGM rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján március 14. (hétfő) pihenőnapnak, március 19. (szombat) hétfői órarend szerinti munkanapnak minősül. Fentiek indokolttá teszik a 2010/2011. tanév
időbeosztásának módosítását. Kérte a Kari
Tanács támogatását a módosításra vonatkozóan.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2010/2011. tanév időbeosztásának
módosításáról szóló előterjesztést.
3. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar mesterképzési szakok
orientációs és szakirányválasztási eljárásának kari szabályozása.
Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a szakirányválasztás szabályait karunkon a belső orientációs és
szakirányválasztási eljárás szabályai rögzítik. Az eljárás során kiemelten fontos az
esélyegyenlőség, a teljesítményelvűség, a
diszkriminációmentesség, a hallgatói igények lehetőség szerinti figyelembe vétele,
valamint a kar szakmai, gazdasági és infrastrukturális érdekeinek érvényesítése. A Szabályzatot a BSc képzésben már 5 éve alkalmazza a kar. Az előterjesztést a Tanulmányi
Bizottság a tanulmányi pontszám, az alaptantárgyak és választott tantárgyak, valamint a nyelvvizsgapontszámokra vonatkozó korrekciójával támogatta. Kérte a szükséges módosítások elfogadását.

bályzata a 46. §-ban az ETK Kari Tanulmányi Bizottságának hatáskörébe utalja a
kedvezményes tanulmányi rend felvételével
kapcsolatos kérelmek elbírálását. A Szabályzat által meghatározott kritériumok mellett
szükségessé vált a kari tapasztalatokat valamint a kari specifikumokat figyelembe vevő
szempontrendszer felállítása, amelyet a Tanulmányi Bizottság 2007. március 27-i ülésén meghatározott és elfogadott. A hallgatói kérelmek valamint a Másodfokú Tanulmányi Bizottsággal történt egyeztetés alapján, esedékessé vált a fenti szempontrendszer rögzítése és pontosítása a Szabályzat
karunkra vonatkozó külön rendelkezéseiben, a jogszerűség biztosításának érdekében. Javasolta, hogy a Kari Tanács támogassa a napirendi pontot.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat Egészségtudományi Karra
vonatkozó külön rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztést.
5. Pécsi Tudományegyetem Felvételi Szabályzatának (SZMSZ 7/a mellékletének)
módosítása.

4. Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi
és Vizsgaszabályzat Egészségtudományi
Karra vonatkozó külön rendelkezéseinek
módosítása.

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy az ápolás és betegellátás
alapképzési szak ápoló szakirányán német
nyelvű képzés székhelyen kívül, Frankfurt
am Mainban történő indítása teszi indokolttá a szabályzat módosítást a szóbeli
meghallgatásra vonatkozóan. A kar idegen nyelvű képzéseire történő felvételhez
szükséges motivációs elbeszélgetés a képzés nyelvén folyik, amely során a jelentkező azon idegen nyelv tudása is felmérésre kerül, amely nyelven az idegen nyelvű
képzés folyik. A motivációs elbeszélgetés
a kar hivatalos helyiségeiben, illetve kijelölt külső helyszíneken is történhet. A
Vizsgáztató Bizottság tagjaira jelen szabályzat kari rendelkezései az irányadók
azzal a kitétellel, hogy a motivációs elbeszélgetést a kar oktatója, és/vagy a karral szerződéses jogviszonyban álló hallgatótoborzó ügynökség megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalója
végzi. A motivációs elbeszélgetést lefolytató Vizsgáztató Bizottságban hallgatói
tag nem vesz részt.

Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgasza-

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 22
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar mesterképzési szakok orientációs és
szakirányválasztási eljárásának kari szabályozásáról szóló előterjesztést.

a Pécsi Tudományegyetem Felvételi Szabályzatának (SZMSZ 7/a mellékletének) módosításáról szóló előterjesztést.
6. Egyebek
Dr. Betlehem József dékán:
Beszámolt arról, hogy a Tanulmányi Bizottság támogatta a Népegészségügyi
MSc képzés szakirányválasztási eljárásánál a 15 főnél alacsonyabb létszámú indítást (12-13 fő) az epidemiológia és a
népegészségügyi felügyelő szakirány esetében, mely gazdasági számítások szerint
évi 2 millió Ft hiányt jelent a karnak. Kiegészítő javaslatként kérte, hogy a Tanulmányi Bizottság kapjon felhatalmazást az
óraszám korrekcióra a Képzési és Kimeneti Követelményeknek és törvényi előírásoknak megfelelően.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Népegészségügyi MSc
szakirányválasztásáról szóló előterjesztést.
Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Tájékoztatást adott arról, hogy a TDK konferencia 2011. április 29-30-án kerül megrendezésre Zalaegerszegen.
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes:
Beszámolt arról, hogy Dr. Lampek Kinga
kerül kinevezésre a Pályázati és Innovációs
Iroda igazgatói tisztségére.
Dr. Lampek Kinga oktatási- és fejlesztési
dékánhelyettes:
Megköszönte az ETK támogatását és a rábízott komoly és felelősségteljes feladatokat, a
jövőben is részt vesz a kar oktatási és pályázati tevékenységében. A továbbiak során is
képviselni fogja az ETK-t.
Dr. Oláh András általános és stratégiai
dékánhelyettes:
Elmondta, hogy a kari vezetés a szoros
létszámpolitika mellett el kívánja ismerni
az oktatók és oktatást segítők munkáját,
ezért adminisztratív területen a 89.000
Ft-os bért 120.000 Ft-ra kívánja megemelni 2011. február 1-jétől kezdődően.
Tájékoztatást adott arról, hogy a kar vezetősége a jutalmazási szempontrendszer átalakítására is javaslatot kíván tenni és az
eddigiekben hangsúlyosan megjelenő tu| 23
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dományos terület szempontjainak kibővítése mellett főként az alacsonyabb bérezésű
tanársegédi és adjunktusi munkakörökben
nagyobb mértékben megjelenő oktatási és
adminisztrációs terhek anyagi elismerését
is fontosnak tartja. Problémának tartja azt
is, hogy a karon az elmúlt 2 évben nem került sor jutalmazásra, mely nem hatott ösztönzőleg a teljesítményekre. Fontosnak ítéli a közlemények számának fokozását és az
oktatók tájékoztatását a különböző feladatok ellátásért járó plussz díjazásról. Külön
értékelésre kerül a konferencia részvétel, a
külföldi és hazai tudományos folyóiratokban való elsőszerzős megjelenés, az évfolyam felelősség, a teremfelügyelet, a dolgozatjavítás, valamint a TDK és OTDK
konferencián való részvétel. Ismertette a
feladat ellátások díjazásának mértékét. Elmondta továbbá, hogy az oktató részéről
PhD fokozat megszerzése, a habilitáció és
az MTA doktora cím megszerzése is külön
juttatást vonhat maga után.

Dr. Betlehem József dékán:
Beszámolt arról, hogy a koncepció az egyetemi vezetés elképzelésével megegyezik,
Rektor úr is kiemelten támogatja az MTA
doktora cím megszerzését. Elmondta, hogy
dékáni hírlevél a jövőben is készül, melyben
tájékoztatni kívánja a kar valamennyi munkatársát az ETK-t érintő főbb intézkedésekről. Gratulált Dr. Sulyok Endrének a SzentGyörgy Albert Díjjal történt kitüntetésért.

ingatlanracionalizálás következtében optimalizálódás várható, februártól a Rákóczi úti épület ismételten használatba vételre kerül. A Megyei Könyvtár épületéről folyamatban vannak a tárgyalások. Átadta a
képzési központ igazgatók részére a nemzeti erőforrás miniszter elismerő oklevelét és
egyben megköszönte a munkájukat.

Dr. Sulyok Endre dékáni tanácsadó:
Megköszönte a dékáni és az egyetemi vezetésnek a felterjesztést és az elismerést. Számára a kitüntetés egy új fejezet kezdetét jelenti.

Dr. Betlehem József
egyetemi docens, dékán,
a Kari Tanács elnöke

Tallózó

4. „Tisztességesek a szándékaim”
Pecsma.hu 2010. december 9.,
szerző:Korb Zoltán
Nem sokkal több, mint öt hónapja látja el
a Pécsi Tudományegyetem rektori feladatait dr. Bódis József professzor, ám e rövid idő
alatt is számtalan tennivalója akadt. A vele
folytatott beszélgetésben nemcsak szakmai
munkájáról, hanem a változásokkal kapcsolatos személyes benyomásairól is kérdeztük.

1. Németországban is lesz pécsi egyetem
www.debreceninapilap.hu
2010. december 4.
Németországban indít képzést a Pécsi Tudományegyetem (PTE): 2011 őszétől hetven-nyolcvan hallgató kezdheti meg tanulmányait a frankfurti klinikákon induló ápolás-betegellátás alapszakon.
2. MSZP: a KDNP vonja vissza a felsőoktatási koncepciót!
Ma.hu 2010. december 8.
A felsőoktatási koncepció veszélybe sodorhatja a nagy egyetemek jogi és orvosi karait. Az MSZP azt javasolja a KDNP-nek,
hogy vonja vissza és dolgozza át a felsőoktatási törvény koncepcióját, mert az szerintük
szakmai értelemben rossz, ha bevezetnék,
egyetlen állami egyetem sem tudná teljesíteni a működési feltételekre vonatkozó előírásokat.
3. Hiller István: Rossz felsőoktatási koncepcióból nem lesz jó törvény
HVG 2010. december 10.
Szerző: Fürjes Judit
Az oktatásügyben a folyamatosság a legfontosabb, ha azonban négyévente teljesen új
kritériumrendszert szabunk meg, a színvonal
emelkedés helyett rombolás lesz — nyilatkozta a hvg.hu-nak Hiller István, volt oktatási és kulturális miniszter, szocialista politikus.
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Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a Szülészeti Klinika a nagyelőadótermét februártól nem
bocsájtja a kar rendelkezésére, ezért a Vörösmarty utcai épület alagsorában nagyelőadó kerül kialakításra, mely átmeneti
megoldást jelent. 2011 szeptemberétől az

5. Csökken az államilag finanszírozott
hallgatók száma a felsőoktatásban
MTI 2010. december 9.
Csökken a felsőoktatásba felvehető államilag finanszírozott hallgatók száma jövőre
az eddigi 56 ezerről 53 450-re; mesterképzésben ugyanannyian, 19.600-an tanulhatnának. A Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétett kormányhatározat szerint
a kabinet 2011-ben az államilag támogatott
új belépők számát - a katonai és rendvédelmi felsőoktatást nem számítva - 53 450-ben
határozta meg. Ebből a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma 10 ezer,
míg az alapképzésre felvehető hallgatók létszáma pedig 40.610.
6. A rektori konferencia kéri: tárgyalják
újra a felsőoktatási koncepciót
InfoRádió 2010. december 10.
A Magyar Rektori Konferencia (MRK) azt
javasolja, hogy a felsőoktatási törvény vitája során érkezett vélemények felhasználásával átdolgozott koncepciót ismét tárgyalják

Kmf.

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

meg, mielőtt azt a tárca benyújtaná a kormánynak.
7. Gyógyszer nélküli gyógyítás Komplementer medicina
szabadföld.hu 2010. december 13.
A KM – amerikai szóhasználattal CAM
(Complementary and Alternative Medicine), itthoni megfogalmazással komplementer medicina – jelentős mértékben elterjedt a
világon. E témában dr. Hegyi Gabriella professzor asszonyt, a Yamamoto Intézet igazgató főorvosát, a PTE ÁOK IOI Komplementer Medicina Tanszék vezetőjét kérdeztük.
8. A jelenlegi egészségügyi rendszer torz
és működésképtelen
InfoRádió 2010. december 14.
Az egészségbiztosítási alap 2007-2008-as
maradványából átutalt 27,5 milliárd forint
körülbelül fedezi az intézmények minősített adósságát - mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke az InfoRádió Aréna című
műsorában. Rácz Jenő hozzátette, hogy ettől függetlenül az intézmények nem tudják
nullszaldóval kezdeni a következő évet.
9. Megkezdődött a pécsi ámokfutó,
G. Ákos pere
Tolnai Népújság 2010. december 15.
Részben elismerte bűnösségét a pécsi egyetemi lövöldözés vádlottja.
10. A 2011-es felvételi rendszer változásai
HR Portál 2010. december 16.
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Ugyan az emelt szintű érettségiért járó
pluszpontok összege nem változik a 2011es felvételi eljárás során, számos egyéb jogcímen kevesebb pontot kaphatnak a felvételizők, mint egy évvel korábban - hangzott
el a 2011 szeptemberében induló képzéseket taglaló felvételi tájékoztatók bemutatóján, december 15-én.
11. Visszahívták az EHÖK vezetését
Pecsma.hu 2010. december 16.
A Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatainak elnökei 2010.12.15-én
bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetésével szemben.
12. Terjeszkedik az egészségügy:
2011-ben 1000 fővel emelkedik a
gyógyszerészhallgatók száma
www.epresso.hu 2010. december 16.
2011-ben több gyógyszerészhallgató lehet
a felsőoktatásban, a kormány döntése értelmében emelkedhet a gyógyszerészhallgatók
száma. Az orvos-és egészségtudományi képzési területen, ahová a gyógyszerészképzés
is tartozik, a tervek szerint 1000 fővel emelkedik a leendő elsőévesek száma.
13. Számlaprobléma lehetett az EHÖK
visszahívásának egyik előidézője
Dunántúli Napló 2010. december 21. Szerző: Fülöp Zoltán
A PTE kari hallgatói önkormányzatainak
elnökei bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő az EHÖK vezetésével szemben
14. Tudásközpont: üvegtörés után csőtörés
Bama.hu 2010. december 21. szerző: Mészáros B. Endre
Rögtön csatárláncot szerveztünk a munkatársakból a gépek kimentésére, a polcok
alatti padlószőnyeg 70 négyzetméteres felületét eláztató víz eltüntetésére – veszi át
a szót dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, az
Egyetemi Könyvtár főigazgatója
15. Pécsi vesztegetési ügy: a kaposvári
rektorhelyettest is meggyanúsították
HVG.hu 2010. december. 27
Egyetemi körökből származó információk
szerint hűtlen kezeléssel gyanúsítják Repa
Imre professzort, a kaposvári Kaposi Mór
Oktató Kórház főigazgatóját, a Kaposvári Egyetem rektorhelyettesét a Pécsi Tudományegyetem (PTE) gazdasági főigazgatója és társai ellen indított nyomozással ös�szefüggésben - közölte hétfőn a Pécsi Újság
nevű hírportál.

16. Bővült a zalai képzési kínálat: újabb
alap- és mesterszakok
Zalai Hírlap 2011. január. 9. Szerző:
Sinkovics Eta
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja által indított alapszakok változatlanok,
ám az intézmény kedvezőbb hírrel szolgálhat a költségtérítésekkel kapcsolatban. Az
ápolás és betegellátás gyógytornász szakirányon a korábbi 323 ezer forintos tandíj 200
ezerre, az egészségügyi szervező szakon pedig 170 ezer forintra csökkent. Az alacsonyabb térítési díjaktól a kimondottan költségtérítéses pótfelvételinél is sokat várnak.
17. Fogy a levegő Hoffmann Rózsa körül
Népszava 2011. január 12. Szerző: Bíró Marianna
Emlékezetes, a Pécsi Tudományegyetem
szenátusa közleményt is kiadott arról, hogy
aggályosnak tartja az intézmények autonómiájának korlátozását. Hoffmann cáfolt, de
a „javított” koncepcióban nem módosult
az intézményi, kari függetlenséget csorbító
passzus sem.
18. „Új alapokra kell helyeznünk mindent”- Zag Gábor elnök a PTE EHÖK
helyzetéről
bama.hu 2011. január 14.
Leváltott vezetőség, új választás - ezeken már
túl van, de nagy feladatok előtt áll a Pécsi
Tudoményegyetem hallgatói ökormányzata.
A történtekről és a jövőről Zag Gábor, a
megválasztott elnök nyilatkozott.
19. Ha kevesebb a hallgató, nem kell sok
oktató
Vas Népe 2011. január 26. Szerző: GreinerCsapó Júlia
A Pécsi Tudományegyetem Egészségségtudományi Karának (PTE ETK) gazdasági helyzete miatt megszorító intézkedéseket vezettek be, amelyek az Szombathelyi Képzési Központot is érintik. A felvételi
létszámok drasztikus csökkenése komolyan
észrevehető volt a képzési központ elmúlt
ötéves működésében. Ezzel az alacsony hallgatói létszámmal az oktatói és oktatássegítői
munkakörök száma nem volt arányban, így
a működőképesség fenntartása érdekében
szükséges volt a racionalizálás, elbocsátás.
20. Az egyetemi botrány miatt függesztették fel a főnyomozót?
Pecsistop.hu 2011. január 29.
„Túl messzire jutott” a Pécsi Tudományegyetemen elkövetett feltételezett vesztege-

tések kapcsán egy napilap információi szerint a Nemzeti Nyomozóiroda pécsi vezetője, ezért mentették fel állásából. A PTE előzetesben ülő volt gazdasági vezetője eközben visszahelyezéséért perel.
21. Vészhelyzet a nyílt napon
pecsistop.hu 2011. január 11.
Nyílt napot tart csütörtökön a PTE Egészségtudományi kara. A leendő felvételizők
megtudhatják többek között azt is milyen
egy újraélesztés.
22. Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzés indul
www.weborvos.hu 2010. január 10.
A PTE Egészségtudományi Kar 2011. szeptemberétől indítja az egyetemi mesterképzést.
23. 2012-től lehet szóbeli az egyetemi felvételeken
SZEGEDma.hu 2011. február 1.
Várhatóan 2012-től tarthatnak szóbeli felvételit a felsőoktatási intézmények, és 2014től lehet a két emelt szintű érettségi a felsőoktatásba való belépés feltétele – mondta Hoffmann Rózsa. Az oktatásért felelős
államtitkár szerint szó sincs a felsőoktatási törvény koncepciójának visszavonásáról,
május-júniusban kerülhet a parlament elé,
így még a tavaszi ülésszakon döntés születhet a tervezetről.
24. Több százan nem fizetik a diákhitel
tartozásuk
Pecsistop.hu 2011. február 3.
Volt PTE hallgatók közül többen nem fizetnek, behajtó cég próbálja visszaszerezni
a Diákhitel Központ pénzét
25. Hiába a diploma, ha nem kap munkát
Zalai Hírlap 2011. február. 7. Szerző: Horváth Viktória
A felsőoktatás képzési kínálata még mindig
nehezen alkalmazkodik a munkaerő-piaci
igényekhez, igaz, erre mutató jelek már vannak, például a pályakövetési rendszer.
Közel tíz éve a tanév végén kiküldjük a pályakövetési kérdőíveket a végzett diákjainknak. Ezek nagy része vissza is érkezik hozzánk kitöltve, így elég tiszta képet kaphatunk a nálunk végző tanulók elhelyezkedéséről mondta el Kőhalmi Erika, a PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának tanulmányi csoportvezetője. - A képzési kínálatunk változtatásán túl célunk a személyes érdeklődés is
diákjaink sorsa iránt.
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20 éves az Egészségtudományi Kar
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