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Tisztelt Olvasó!

Az 1989. évi alapítást követően 1990-ben 122 
fővel indulhatott meg a képzés, míg napjaink-
ban közel 4000 hallgató folytat tanulmányo-
kat karunkon. Az eltelt idő során karrá váltunk, 
biztosítottá vált a minőségi oktatás hátterét 
jelentő oktatói kar, kialakult az ország legszé-
lesebb képzési palettája az egészségtudomány 
területén, elsőként kezdtünk egyetemi szintű 
képzésekbe, majd 2005-ben karunkon a hason-
ló profilú karok között szintén egyedülálló mó-
don megalakulhatott önálló egészségtudományi 
doktori iskolánk is.

A korábbi vezetők, főigazgatók és csapataik 
tevékenysége – az alapítás, az infrastrukturális 
és a szervezeti keretek megteremtése (dr. Kel-
ler Gábor, dr. Buda József), az infrastrukturális 
fejlesztések és a stratégiai tervező és fejlesztő 
tevékenység (dr. Tahin Tamás), a gazdasági hely-
zet romlása során az egyensúly megtartásához 
szükséges következetes munka (dr. Sulyok Endre) 
– nélkülözhetetlen volt karunk kiteljesedéséhez, 
ugyanakkor tartalékokat is jelent a napjainkban 
tapasztalható gazdasági nehézségek idejére is. 
A kezdetekre visszatekintve nem feledkezhetünk 
meg dr. Csehák Judit segítő támogatásáról, va-
lamint a Pécsen kívüli képzési központok tekin-
tetében Lakner László, Újsági Erzsébet és Kis Ilo-
na igazgatók munkájáról, az azóta eltelt időben 
tevékenykedő további igazgatókról, oktatókról 
és oktatást segítőkről, továbbá a megyei és váro-

si vezetők, egészségügyi intézmények támogató 
együttműködéséről, a POTE és az ÁOK Karunkat 
segítő rektorairól, dékánjairól, oktatóiról sem. 
Hiszen mindannyiunk közös munkája volt szüksé-
ges ahhoz, hogy dr. Kovács L. Gábor akadémikus 
főigazgatói vezetésével a fentiek eredményekép-
pen – és a jelen évkönyv által tárgyalt, 2005. 
decemberéig tartó időszakot követően – 2006. 
márciusában, szintén elsőként sor kerülhetett 
főiskolai karunk egyetemi karrá alakulására is, 
Egészségtudományi Kar néven.

Véleményem szerint ugyanez a lendület, elhiva-
tottság és összetartás szükséges ahhoz, hogy 
elért eredményeinket megőrizzük és azokra 
építkezve újabb sikereket érhessünk el munkánk 
során. Elmondható, hogy nem lesz könnyű, is-
merve az egészségügyet és a felsőoktatást érin-
tő negatív tendenciákat. Mindazonáltal számos 
tervünk is megvalósításra vár, hiszen reménye-
ink szerint küszöbön áll a pécsi campus megépí-
tése, továbbá folyamatban van többek közt a 
felsőfokú szakirányú szak- és továbbképzések, 
valamint az angol és német nyelvű programok 
kidolgozása. 

Van tehát mire büszkének lennünk. Köszönet érte!

Dr. Bódis József
egyetemi tanár, az MTA doktora
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