


Az egyetem története

1367 – I. Nagy Lajos király megalapítja az első magyar 
egyetemet.

1785 – A Királyi Akadémia Pécsre kerülése.
1802 – A Királyi Akadémia visszakerül eredeti

székhelyére, Győrbe.
1833 – Szepesy Ignác püspök létrehozza a pécsi

akadémiát, jogi és bölcseleti karral.
1921 – A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem            

Pécsre helyezése.
1951 – A Pécsi Orvostudományi Egyetem

megalakulása.
1975 – A Közgazdaságtudományi Kar megalapítása.
1982 – A Tanárképző Kar csatlakozása a Jogi és 

Közgazdasági Karokhoz. Az intézmény 
felveszi Janus Pannonius nevét.



Az egyetem története

1990 – Megalakul a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen az Egészségügyi Főiskolai Kar.

1992 – A Tanárképző Kar helyén önálló Bölcsészettudományi
és Természettudományi Kar alakul. 
Már négykarú a Janus Pannonius Tudományegyetem.

1995 – A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül 
a Janus Pannonius Tudományegyetemmel.

1996 – Megalakul a Janus Pannonius Tudományegyetem 
hatodik kara, a  Művészeti Kar.

2000 – A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem és a  szekszárdi Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az
egységes Pécsi Tudományegyetem.



Főbb oktatási törekvések

Bologna folyamat a 2005/2006 tanévtől

• háromszintű képzés
– alapképzés (főiskola)
– mesterképzés
– doktori képzés

• szakkollégiumok (Grastyán Endre, 
Kerényi Károly, Márton Áron, Óriás 
Nándor, Szentágothai János)

• Kreditrendszer

• az Európai Unió minden országában 
elfogadott diplomamelléklet



Tudományos tevékenység

Kutatási területek:

• élettelen természettudományok

• élő természettudományok

• társadalomtudományok

• mérnöki tudományok

• bölcsészettudományok

• művészetek



Tudományos tevékenység

• 320 sikeres pályázati téma egyetemi kereteken belül, 
illetve ipari kutatásokkal együtt

• 5000 publikáció évente                                       
(ebből 200 monográfikus kiadvány)

• 60 szakmai rendezvény évente
• 18 doktori iskola
• 215 nappali tagozatos, 881 munka mellett felkészülő

PhD és DLA Hallgató
• 983 tudományos minősítéssel vagy DLA címmel 

rendelkező oktató
• 100 fő az MTA doktora
• 7 fő az MTA tagja
• A Magyar Tudományos Akadémia nyolc tanszékre 

kihelyezett akadémiai kutatócsoport működését 
támogatja.

*2003-as adatok



Karok
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
Bölcsészettudományi Kar (BTK)

EgEgéészsszséégtudomgtudomáányi Kar (ETK) nyi Kar (ETK) 

kkéépzpzéési ksi köözpontjai:zpontjai: PPéécscs
KaposvKaposváárr

SzombathelySzombathely

ZalaegerszegZalaegerszeg

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK)
Illyés Gyula Főiskolai Kar (IGYFK) – Szekszárd
Közgazdaságtudományi Kar (KTK)
Művészeti Kar (MK)
Pollack Mihály Műszaki Kar (PMMK)
Természettudományi Kar (TTK)



Pécs
Pécs - a mediterrán hangulatok városa

• 2000 éves város

• A Mecsek-hegység déli lábánál fekszik

• Baranya megye székhelye 

• Magyarország ötödik legnagyobb városa

• Lakosainak száma: több mint 160 ezer 

• Területe: 4500 km2

• Nevezetességei: ókeresztény sírkamrák, a 150 éves török 
uralom legjelentősebb magyarországi emlékei, Zsolnay-
kerámiák, Csontváry-festmények, Vasarely-minták

• Jellegzetességek: tudományegyetem, kutatóintézetek, 
tudományos és szakmai eredmények, nemzetközi 
konferenciák, gazdag művészeti élet, fesztiválok

• UNESCO Béke-díj (1998)

• UNESCO Világörökség (2000): IV. századi, 
16 sírépítményből álló nekropolisz



Egészségtudományi Kar
� A PTE Egészségtudományi Kar az egyetem egyik 
legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, ahol
1990-ben négy városban indult meg az oktatás.

� A Főiskola 1995-ben nyerte el az önálló státuszt.

� A Kar 2000. január 1-jétől az intézményi integráció
révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik.

�� 2005. november2005. novemberéében a Felsben a Felsőőoktatoktatáási Tudomsi Tudomáányos Tannyos Tanáács cs 
éés a Magyar s a Magyar AkkreditAkkreditáácicióóss BizottsBizottsáág tg táámogatmogatáássáával a val a 
szakhatszakhatóóssáágok engedgok engedéélyeztlyeztéék az egk az egéészsszséégtudomgtudomáányi doktori nyi doktori 
iskola kialakiskola kialakííttáássáát,     mellyel lehett,     mellyel lehetőővvéé vváált az lt az 
egegéészsszséégtudomgtudomáányi szaknyi szak-- emberek szemberek száámmáára a doktori ra a doktori 
fokozat megszerzfokozat megszerzéése.  se.  

�� Folyamatban van Folyamatban van úújabb egyetemi szakok létrehozása.

��2006. m2006. máárcius 1.rcius 1.--ttőől Karunk Egl Karunk Egéészsszséégtudomgtudomáányi Kar nnyi Kar nééven ven 
egyetemi karregyetemi karráá alakultalakult..



Egészségtudományi Kar

Az oktatAz oktatáás ns néégy kgy kéépzpzéési ksi köözpontban zpontban 
zajlik:zajlik:



A képzési központok általános
jellemzői

� laboratóriumok
� demonstrációs termek (modern eszközökkel)
� tankonyha
� tornaterem
� jól felszerelt

kollégiumok
� szauna (Pécs)
� kondicionáló terem
� könyvtár 

� magas minősített oktatói létszám
� jó infrastrukturális háttér 
(számítógéptermek, terminálok, internet, stúdió, 
nyelvi labor, modern okt. technikai eszközök)

SegSegíítik a magas tik a magas 
szszíínvonalnvonalúú kkéépzpzéést st éés a s a 
hallgathallgatóók kk köözzöösssséégi gi 

ééletletéét.t.

Egészségtudományi Kar



Egészségtudományi  Kar
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Az oktatói léts zám alakulás a 1999-2006. január 31. között

1999. december 31.

2000. december 31.

2001. december 31.

2002. december 31.

2003. december 31.

2005. január 31.

2006. január 31.



Egészségtudományi Kar
IntIntéézetek, tanszzetek, tanszéékek I.kek I.

• Alkalmazott Egészségtudományi Intézet (Pécs)

• Biostatisztikai és Egészségügyi Informatikai 
Tanszék  (Pécs)

• Népegészségtani Tanszék (Pécs)
• Egészségpszichológiai és Egészségpedagógiai és 

Komplementer Medicina Tanszék (Pécs)
• Magatartástudományi Tanszék (Pécs)



IntIntéézetek, tanszzetek, tanszéékek II.kek II.
Egészségtudományi  Kar
• Alkalmazott Élettudományi Intézet (Pécs)

• Diagnosztikai és Menedzsment Intézet (Pécs)

- Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus 

Tanszék (Kaposvár) 

- Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai 

Tanszék (Zalaegerszeg)

- Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai 

Tanszéki Csoport (Pécs)

- Diagnosztikai Képalkotó Tanszék (Kaposvár)

- Diagnosztikai Képalkotó Tanszéki Csoport (Pécs)

- Gyakorlati Diagnosztikai Tanszék (Szombathely)



Egészségtudományi  Kar
IntIntéézetek, tanszzetek, tanszéékek III.kek III.

• Egészségfejlesztési és Családgondozási 
Intézet (Pécs)

- Védőnő Tanszék (Kaposvár)
- Védőnő Tanszéki Csoport (Szombathely)

- Egészségfejlesztési Tanszék (Pécs)

• Fizioterápiás Intézet (Pécs)
- Gyógytornász Tanszék (Zalaegerszeg) 

• Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai
Intézet (Pécs)



IntIntéézetek, tanszzetek, tanszéékek IV.kek IV.
Egészségtudományi  Kar
• Klinikai és Ápolástudományi Intézet (Pécs) 

- Ápolástani Tanszék (Zalaegerszeg)

- Ápolástani Tanszéki Csoport (Kaposvár, Pécs, 

Szombathely)

- Ápolástudományi és Sürgősségi Ellátási Tanszék 

(Pécs) 

- Szülésznői Tanszék (Szombathely)

• Szociális Munkás Képző Intézet (Szombathely)

• Szaknyelvi Tanszék (Pécs)

- Szaknyelvi Tanszéki Csoport (Kaposvár,

Szombathely, Zalaegerszeg)



Egészségtudományi  Kar

NEMZETKNEMZETKÖÖZI KAPCSOLATOKZI KAPCSOLATOK

�� Kapcsolataink jelentKapcsolataink jelentőős rs réészszéét az Eurt az Euróópai Kpai Köözzöösssséég g 
SocratesSocrates oktatoktatáási akcisi akcióóprogramjprogramjáának rnak réészszéét kt kéépezpezőő
ERASMUS oktatERASMUS oktatóói i éés hallgats hallgatóói mobiliti mobilitáási program si program 
keretkeretéében zajlben zajlóó tevtevéékenyskenyséégek kgek kéépezikpezik.

�� KKüülkapcsolataink lehetlkapcsolataink lehetőősséég nyg nyúújtanak a hallgatjtanak a hallgatóók k 
szszáámmáára, hogy tanulmra, hogy tanulmáányaik egy rnyaik egy réészszéét a kt a küülflfööldi ldi 
partnerintpartnerintéézmzméényekben tnyekben tööltsltséék el, valamint hogy az k el, valamint hogy az 
oktatoktatóók tudomk tudomáányos nyos éés oktats oktatáási tevsi tevéékenyskenysééget get 
vvéégezzenek Eurgezzenek Euróópa szpa száámos orszmos orszáággáában.ban.



NemzetkNemzetköözi kapcsolatokzi kapcsolatok



KÉPZÉSI PALETTA

FELSFELSŐŐFOKFOKÚÚ SZAKKSZAKKÉÉPZPZÉÉSI SI 
SZAKOK:SZAKOK:

Egészségtudományi  Kar

* Az EurAz Euróópai Unipai Unióóban ban 
a ka köözzöösssséégi jog alapjgi jog alapjáán n 

automatikusan automatikusan 
elismerelismeréésre kersre kerüüllőő

vvéégzettsgzettséég.g.

� szülésznő*

� csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó

� képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

� orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

FELSFELSŐŐFOKFOKÚÚ SZAKKSZAKKÉÉPZPZÉÉSI SZAKOK:SI SZAKOK:

KÉPZÉSI PALETTA I.



KÉPZÉSI PALETTA II.
Egészségtudományi  Kar

* Az EurAz Euróópai Unipai Unióóban ban 
a ka köözzöösssséégi jog alapjgi jog alapjáán n 

automatikusan automatikusan 
elismerelismeréésre kersre kerüüllőő

vvéégzettsgzettséég.g.

ALAPKALAPKÉÉPZPZÉÉSISI SZAKOK (SZAKOK (BScBSc.).)

áápolpoláás s éés betegells betegellááttááss
szakirányok:
� ápoló*

� gyógytornász

� dietetikus

� mentőtiszt

�szülésznő egegéészsszsééggüügyi gyi 
gondozgondozáás s 

éés prevencis prevencióó
szakirányok:
� védőnő

� népegészségügyi 

ellenőr

rekrerekreáácicióószervezszervezééss
éés egs egéészsszséégfejlesztgfejlesztééss

szakirányok:
� egészségfejlesztés

� rekreációszervezés



KÉPZÉSI PALETTA III.
Egészségtudományi  Kar

ALAPKALAPKÉÉPZPZÉÉSISI SZAKOK (SZAKOK (BScBSc.).)

orvosi laboratorvosi laboratóóriumi riumi éés s 
kkéépalkotpalkotóó diagnosztikai analitikusdiagnosztikai analitikus

szakirányok:
� orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

� képalkotó diagnosztikai analitikus

� orvosi kutatólaboratóriumi analitikus 

egegéészsszsééggüügyi szervezgyi szervezőő
szakirányok:

� egészségbiztosítás

� egészségügyi ügyvitelszervező

szociszociáális munkalis munka (BA.)

�szakirány: szociális munka



KÉPZÉSI PALETTA IV.
Egészségtudományi  Kar

EGYETEMIEGYETEMI KIEGKIEGÉÉSZSZÍÍTTŐŐ ALAPKALAPKÉÉPZPZÉÉSISI
SZAKOKSZAKOK

� okleveles ápoló

� okleveles védőnő

SZAKIRSZAKIRÁÁNYNYÚÚ TOVTOVÁÁBBKBBKÉÉPZPZÉÉSEKSEK

� egészségfejlesztő mentálhigiénikus

� gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

� ifjúsági védőnő

� addiktológiai konzulens



Tudományos Diákkör (TDK)

Egészségtudományi  Kar

A tudományos kutatómunka iránt érdeklődő
hallgatókat a Tudományos Diákkör tömöríti, 
amelynek tagjai különböző kutatásokba 
bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka 
fortélyait, majd előadások, publikációk 
formájában közzéteszik kutatási 
eredményeiket. 

Karunk minden évben megrendezi 
Tudományos Diákköri Konferenciáját, 
valamint hallgatóink az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciákon is 
eredményesen vesznek részt.



Hallgatói érdekképviselet

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) feladata a 
Kar hallgatói közösségeinek képviselete, a 
csoportos és egyéni hallgatói érdekek védelme 
minden olyan fórumon, ahol a közösségek 
érdekeinek vagy véleményeinek megjelenítése 
szükséges.

Az érdekképviseleten kívül a HÖK szervezi a 
hallgatói közéletet, támogatja és koordinálja a 
hallgatói kezdeményezéseket a rendelkezésére 
álló források erejéig.

Egészségtudományi  Kar



SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ
KÖZPONT (SZTK) I.

Egészségtudományi  Kar

A SzolgA Szolgááltatltatóó éés Tans Tanáácsadcsadóó KKöözpont czpont céélja, hogy lja, hogy 
szolgszolgááltatltatáásain keresztsain keresztüül a kl a köövetkezvetkezőő eredmeredméényeket nyeket 
éérje el:rje el:

-- A hallgatA hallgatóók intk intéézmzméényi beilleszkednyi beilleszkedéésséének, a nek, a 
ffőőiskoliskoláás   s   éévek mind tartalmasabb eltvek mind tartalmasabb eltööltltéésséének nek 
elelőősegsegííttéése. se. 

-- A hallgatA hallgatóók k ééletminletminőőssééggéének nek éés komforts komfort--
éérzetrzetéének javnek javííttáása. sa. 

-- HozzHozzáájjááruljon a tanulruljon a tanuláás hs hááttttéérfeltrfeltéételeinek teleinek 
megteremtmegteremtééssééhez. hez. 



Egészségtudományi  Kar

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ
KÖZPONT (SZTK) II.

-- BiztosBiztosíítsa a hallgattsa a hallgatóók k éés a Hs a HÖÖK kK köözzöötti tti 
hathatéékony kommunikkony kommunikáácicióót.t.

-- A HA HÖÖK adminisztratK adminisztratíív munkv munkáájjáának segnak segííttéésséé--
velvel hozzhozzáájjááruljon a zavartalan ruljon a zavartalan üügymenethez.gymenethez.

-- A tanulmA tanulmáányok ideje alatt a hallgatnyok ideje alatt a hallgatóók sikeres k sikeres 
elhelyezkedelhelyezkedéésséének elnek előőkkéészszííttéése. se. 

-- BiztosBiztosíítsa a vtsa a véégzett hallgatgzett hallgatóók k éés az alma s az alma 
mater   kmater   köözzöötti kapcsolattarttti kapcsolattartáást. st. 



Jelenlegi szolgJelenlegi szolgááltatltatáások:sok:

•• hallgathallgatóók tk táájjéékoztatkoztatáása sa 
kollkolléégiumi, juttatgiumi, juttatáási, egysi, egyééb b 
üügyekbengyekben

•• BBéérletek rletek üügyintgyintéézzéésese

•• albalbéérlet rlet éés szs száálllláásksköözvetzvetííttééss

•• nnéévjegykvjegykéészszííttéés, lamins, lamináálláás, s, 
scannelscannelééss

•• fféénymnymáásolsoláás, nyomtats, nyomtatááss

•• szakdolgozatkszakdolgozatkööttééss

•• prevenciprevencióós tans tanáácsadcsadáásoksok

•• rendezvrendezvéényeknyek

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT



HALLGATÓI ÉLET A KARON

RENDEZVRENDEZVÉÉNYEINK:NYEINK:
gólyatábor

gólyaavató
gólyabál

mikulás buli
farsangi buli

diáknap

Egészségtudományi  Kar



Megtisztelő figyelmüket 
köszönjük!


