PTE ETK
>>OKTATÁS, OKTATÓK
Intézményünkben 1990-ben indult meg az oktatás és 2000. január 1-tõl karunk integrálódás révén a Pécsi Tudományegyetem
részeként mûködik. Az oktatás négy képzési központban zajlik:
Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Karunk úttörõ szerepet játszik az egészségügyi és szociális képzések fejlesztésében is, melyet jól tükröznek többek közt az országban elsõként indított egyetemi kiegészítõ képzéseink (okleveles ápoló, okleveles védõnõ). Intézményünk többek közt a
képzési helyek és a választható szakok számából adódóan az
ország hasonló profilú intézményei között a legnagyobbként
tartható számon, és szintén egyedülálló módon önálló doktori
iskolával rendelkezik, mellyel lehetõvé válik az egészségtudományi szakemberek számára is a doktori fokozat megszerzése.

Oktatói ajánlás

Professzorok a Hallgatók szolgálatában!
Biztosan nem lehet véletlen, hogy az eltelt évek során intézményünk az ország legnagyobb egészségtudományi karává vált. A minõségi képzésre garanciát jelent a hasonló profilú intézmények közötti legnagyobb létszámú PhD minõsítéssel rendelkezõ
oktatói kar, emellett számos professzorunk a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, illetve akadémikus
professzorral is büszkélkedhetünk. Karunknak közel
húsz külföldi oktatási intézménnyel van olyan kapcsolata, amely lehetõvé teszi, hogy diákjaink tanulmányaik egy részét külföldön töltsék. Büszkén ajánlom figyelmükbe egyedülálló szakválasztékunkat és a
képzés teljes vertikumára – a felsõfokú szakképzéstõl a doktori képzésig – terjedõ kínálatunkat!
BÓDIS József
egyetemi tanár,
az MTA doktora, dékán
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Az Európai Unióban a közösségi jog alapján hét automatikusan elismert szakterület közül, két területen (ápoló, szülésznõ)
lehet karunkon oklevelet szerezni. Bár nem az a célunk, hogy
más országok számára képezzünk szakembereket, de tény, hogy
a tagországok és az USA, pl. az ápolók vonatkozásában a hazai fizetések öt-tízszeresével igyekeznek az általuk az európai átlagnál jóval magasabb szinten képzett, elismert, végzett hallgatóinkat elcsábítani. Mindezek mellett a felsõoktatás számos területére jellemzõ túlképzésbõl adódó diplomás munkanélküliség sem
jelentkezik a karunkon oktatott képzések vonatkozásában.

Mikor lediplomáztam, akkor vált
világossá, mit jelent a sokat emlegetett piacképes diploma: tíz
nap alatt találtam állást. Jelenleg egy gyermeksebészeti osztályon ápolok diplomás bérért egy
olyan biztos állásban, ahol elismerik a munkám. A kar biztosítja az MSc szint elvégzésnek lehetõségét, így nem titkolt célom,
hogy akár egy PhD erejéig
visszaüljek az iskolapadba. Ha
tudományos karrier helyett a
gyakorlatot választom, akkor
számos hazai, külföldi, egészségügyi és gyógyszeripari elhelyezkedési lehetõségem van. Ha
újrakezdhetném, akkor is az
ETK-ra jelentkeznék.
HONTI Levente

