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„Felelősek vagyunk mindenért, amit az emberekkel
az embereknek, az emberekért cselekszünk”

Albert Schweitzer

Az 1989-es alapítás óta az EFK hallgatói létszá-
ma közel 4000 főre emelkedett. Emellett a saját 
oktatói bázis kialakítása valamint az infrastruk-
turális feltételek megteremtése is megtörtént. 
Jelen fejezetünkben áttekintő jelleggel tárgyal-
juk azokat az eseményeket és összefüggéseket, 
amelyek az egyes fejezetekben részletesen is 
bemutatásra kerülnek.

A huszadik század utolsó éveiben fennállt a 
veszélye annak, hogy az egész felsőoktatás át-
alakítását érintő integrációs folyamatok során 
megbomlik Karunk struktúrája, melynek hátte-
rében a képzési központjainknak otthont adó 
városokban tevékenykedő politikai elit integrált 
helyi felsőoktatási intézmények létrehozására 
irányuló törekvései álltak. A Hallgatói Önkor-
mányzat aláírásgyűjtő akcióval, míg a képzési 
központok munkatársai és vezetői többszörösen 
megerősített hűségnyilatkozatokkal valamint 
szakmai érvekkel tiltakozott a Kar feldarabolá-

sa ellen, így intézményünk 2000-től változat-
lan formában, azonban már a Pécsi Tudomány-
egyetem részeként folytathatta tevékenységét. 
Az integráció bizonyos szempontból nézve 
kedvezően hatott gazdaságilag és szakmailag 
egyre inkább önállósuló Karunkra, az új egye-
tem legfőbb döntéshozó szervében ugyanolyan 
mértékű szavazati aránnyal rendelkezünk, mint 
az Egyemet bármely más kara, míg a jogelőd 
POTE keretében működő Egyetemi Tanács man-
dátumainak 2/3-a az ÁOK-t illette és 1/3-ával 
rendelkezett karunk. Az EFK és az ÁOK az in-
tegrációt követően létrehozta az Orvostudomá-
nyi és Egészségtudományi Centrumot, melynek 
elnöke az Egyetem rektor-helyettese is, illetve a 
Szenátus szavazati jogú tagja, mely fórumokon 
szintén lehetősége nyílik az alkotó karok érde-
keinek képviseletére.

2000-ben, Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata jóvoltából, egy korábban általános is-
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A Pécsi Tudományegyetem karai az integráció után
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kolaként funkcionáló épület került a Kar birtoká-
ba, 2004-től pedig Pécs belvárosában a korábbi 
Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola teljes 
területén folytat Karunk oktatási tevékenységet. 
Mindkét épület esetében megtörtént a modern 
és magas színvonalú felsőoktatásra jellemző ok-
tatási feltételek kialakítása. A képzési paletta bő-
vítésével párhuzamosan komoly kihívást jelentett 
a kollégiumi háttér részleges hiánya, miután Pé-
csett a Kar nem rendelkezett saját kollégiummal, 
2000-ben a Hallgatói Önkormányzat férőhelyek 

bérlésével segítette első egyetemi ápoló szakunk 
elindítását Pécsett, majd kezdeményezését köve-
tően és anyagi támogatásával Karunk megvásá-
rolta a Laterum Hotel épületének egyik szárnyát, 
ahol 300 férőhelyes saját kollégium kialakítására 
került sor. A Kormányzat részéről az ígéretekkel 
ellentétben nem kaptunk anyagi támogatást, 
így az ingatlanvásárlást és felújítást valamint a 
kollégium teljes berendezését – közel 500 millió 
forint felhasználásával – önerőből volt kénytelen 
megvalósítani intézményünk.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói létszámának alakulása
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Nagy lépést jelentett a Kar fejlődése során a 
korábbi szakok és képzési központok szerinti 
szerveződést felváltó intézeti, tanszéki struktú-
ra kialakítása is. Az intézeti keretek létrehozása 
lehetővé tette, hogy az egyes képzések valamint 
az oktatást végző oktatók szakmai és tudomá-
nyos irányítása képzési központoktól függetle-
nül, kari szinten valósuljon meg. A struktúravál-
tással párhuzamosan kiküszöbölhetővé vált az 
azonos szakok különböző képzési központokban 
eltérő tananyagtartalommal történő megszerve-
zése. Mindez új megvilágításba helyezte a kép-
zési központ vezetők szerepét is, hiszen az adott 
városban tevékenykedő oktatók és a képzések 
szakmai koordinálása a kinevezett intézetigaz-
gatók és tanszékvezetők feladatává vált, míg a 
képzési központok vezetői elsősorban a gazda-
sági és infrastrukturális feltételek biztosításáért 
váltak felelőssé. Természetesen a két terület el-
különítése nem történhet meg teljes mértékben 
és problémák is adódhatnak az új struktúra ki-
alakítása, működtetése során, hiszen a több száz 
kilométeres távolságok, valamint a személyes és 
napi kapcsolatok részleges hiánya nehezítheti a 
hatékony intézeti munkát, ugyanakkor fontos 
tényezőt jelentenek a helyi közösségek motivá-
ciós erejében rejlő lehetőségek is.

Karunk 2002-ben kidolgozta 2005-ig szóló 
fejlesztési és megvalósítási tervét, mely szerint 
a Berek utcai ingatlan területén nagyelőadók, 
szemináriumi és demonstrátori termek, vala-
mint távlatilag kollégium építésével kívánjuk 

koncentrálni oktatási tevékenységünket. Sajnos 
a tervek megvalósítására jelen pillanatig sem 
kerülhetett sor. A beruházás megvalósulásához 
szükséges területen két épület található, me-
lyek közül időközben a Baranya Megyei Önkor-
mányzat részünkre térítésmentesen átadta az 
elmúlt évben a Berek utcai bölcsödét.

A beszámolási időszakban nagy változásokon 
ment keresztül a Hallgatói Önkormányzat is, 
infrastrukturális és érdekképviseleti területen 
egyaránt. Az integrációt követően a HÖK 
aránya a Kari Tanácsban 1/3-ra növekedett és 
stabil, országosan kiemelkedő mértékű éves 
közvetlen költségvetéshez jutott, a képzési 
normatíva 1.5%-ának felhasználásával. A feje-
zet szerzőinek megítélése szerint a hallgatóság 
felelősségteljesen élt lehetőségeivel, komoly 
fejlesztő munkával megkezdte a szolgáltató 
irodai rendszer kiépítését és főállású munka-
társak alkalmazását, többek közt a hallgatói 
tanácsadás megszervezése, az érdekképviselet, 
illetve a több mint félezer kollégiumi férőhely, 
több ezer kérelem és 100 MFt-ot meghaladó 
hallgatói normatíva szabályos és hatékony gon-
dozása érdekében. Elmondható, hogy a HÖK a 
kari vezetés egységes – és olykor kezdeménye-
ző – partnere volt számos olyan, a Kar fejlődé-
se vagy stabilitása szempontjából fontos döntés 
meghozatalakor, melyek egy része nem valósul-
hatott volna meg ezen támogatás nélkül.

A hatékonyan működő Tanulmányi Osztály és 
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Gazdasági Osztály mellett Karunk létrehozta 
Humánpolitikai és Marketing Osztályát. Az 
osztály feladata kezdetben a kari humánerő-
forrás adatbázis elkészítése mellett a kezdet-
leges kari weblap és a kiadványok gondozása 
valamint a potenciális hallgatók megnyerése 
érdekében végzett marketing tevékenység kivi-
telezése volt. Utóbbi tekintetében elmondható, 
hogy a demográfiai változásokból adódón csök-
kenő létszámú össz egyetemi felvételiző ellenére 
Karunk évről évre növelni tudta a jelentkezők 
létszámát. A humánerőforrás adatbázis létre-
hozását követően az oktatók óraterhelésének 
nyomon követése vált fontos feladatává az 
osztálynak, miután a vezetőség meglátása sze-
rint az oktatók óraterhelését érintően komoly 
gazdasági tartalékokkal rendelkezik Karunk. A 
vizsgálatok megállapították, hogy az oktatók 
egy része rendkívül alacsony óraszámú oktatási 
feladatot végez és egyes területeken a tudatos, 
gazdaságilag és szakmailag megalapozott dön-
tések hiányában is sor kerülhetett létszámfej-
lesztésre. Problémát jelenthetett az is, hogy az 
egyes intézetek nem rendelkeztek kellő mértékű 
információkkal a tekintetben, hogy az egyes 
tantárgyak vonatkozásában rendelkezik-e a 
Kar kompetens és szabad oktatói kapacitással, 
vagy indokolt lehet az óraadó oktatók felkérése 
a feladatot érintően. A humánpolitikai terület 
következetes szabályozásának szükségességét 
és eredményességét egyre több szervezeti egy-
ség ismerte el, ami nagymértékben segíthette 
a folyamatot. Időközben kidolgozásra került az 

oktatói követelményrendszer is, komoly tudo-
mányos és oktatási feltételek teljesítése vált az 
előléptetések feltételévé, valamint elkészültek 
az oktatók és a szervezeti egység vezetők mun-
kaköri leírásai is. A humánpolitikai ügyek köz-
vetlen dékán alá tartozó osztály keretében tör-
ténő koordinálásának eredményeként az óraadó 
oktatók aránya a beszámolási időszakban 67%-
ról 27%-ra csökkent és jelentős mértékben ja-
vult a kari oktatók óraterhelése is. Az óraadó 
oktatók arányának ilyen mértékű csökkentése 
nélkülözhetetlen feladatunk volt szakjaink si-
keres akkreditációjának biztosítása érdekében. 
Mindez nagymértékben járulhatott hozzá a 
gazdasági tartalék képzéshez is, illetve a beszá-
molási időszak utolsó éveiben az éves költség-
vetési egyensúly megőrzéséhez. Az óraadó ok-
tatók arányának csökkentése természetes igény 
volt a kari vezetőség részéről a saját oktatói kar 
létrehozását követően. A kari oktatók számá-
nak növekedése érthető módon együtt járt az 
ÁOK oktatói által oktatott tantárgyak arányá-
nak csökkenésével is, melyet túlzott mértékben 
azonban nem kívánt a Kar megvalósítani, hiszen 
bizonyos speciális területeken szükséges és in-
dokolt a további együttműködés, elsősorban a 
klinikai gyakorlatokat érintően. Mindezt nehe-
zítette az az elsősorban 2004-ben és 2005-ben 
tapasztalt helyzet, melynek során az ÁOK több 
tízezer forintot kért egy 45 perces óra okta-
tásáért, illetve a képzési normatíva 80%-át az 
OEC klinikáin letöltött gyakorlatok ellentétele-
zésére, ugyanakkor hallgatóink részéről problé-
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maként vetődött fel, hogy a magyar, a német és 
az angol programos orvostanhallgatók mellett 
nehézségekbe ütközik gyakorlati képzésük.

Szerencsére a mindkét fél számára előnyös ke-
retek kialakítására is sor kerülhetett a Karok 
vezetőinek jóvoltából ugyanis a több száz mil-
lió forintot kitevő átoktatási díj további kifize-
tésére sem szándéka sem lehetősége nem volt 
Karunknak. 2004-ben a képzéseinkhez tartozó 
gyakorlati normatíva megvonásából adódóan 
közel 25%-os mértékben csökkent Karunk költ-
ségvetése, aminek értelmében költségvetésünk 
éves szinten 500 millió forinttal csökkent. Tör-
tént ez annak ellenére, hogy szakjaink oktatá-
si idejének legalább 50%-a gyakorlati képzés, 
mely rendkívül költségigényes és a gyakorlati 
normatíva megvonása a képzés és végső soron 
a betegellátás színvonalának csökkenését ered-
ményezheti. Ezen túlmenően az államilag finan-
szírozott hallgatói keretszámunk közel 40%-os 
csökkentésére is sor került és további elvonások 
várhatóak, ami további veszélyt jelent gazdasá-
gi egyensúlyunkat illetően. Ennek elkerülése ér-
dekében egyeztetéseket folytatunk a főhatóság-
gal a helyzet további romlásának megelőzése, 
illetve a vitathatatlanul rendkívül gyakorlatigé-
nyes egészségügyi képzéseink gyakorlati nor-
matívájának visszaállítása érdekében. Mindezt 
az is alátámasztja, hogy a magyar társadalom 
lakosságának demográfiai trendjei és egészségi 
állapota, a prevencióra irányuló fokozódó társa-
dalmi igény, illetve a tartósan kielégítetlen egész-

ségügyi munkaerőpiaci keresletet – többek közt 
az ápolókat érintően –, az egészségtudományi 
képzés jelenlegi hallgatói létszámcsökkentésé-
nek pont az ellenkezőjét követeli meg.

A gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében 
többek közt új képzések indítását kezdeményez-
tük (melyekről az egyes tanévek meghatározó 
jellegzetességeinek ismertetésekor részletesen 
is szólunk), döntöttünk a kari épületek felújí-
tásának, az infrastrukturális-, informatikai-, 
oktatástechnikai- és egyéb beruházások elha-
lasztásról, a bérelt kollégiumi férőhelyek egy ré-
szének megszűntetéséről, a tananyagtartalom 
és a szakonkénti óraszámok racionalizálásáról 
és az óraadó oktatók leépítéséről. Végül pedig 
sajnos elkerülhetetlenné vált az oktatói és ok-
tatást segítői létszám jelentős csökkentése. A 
rektori vezetés döntése értelmében a nyugdíjas 
oktatók és oktatást segítők leépítésére került 
sor, majd a minimálisan kötelező óraszámmal 
nem rendelkező oktatók lejáró kinevezései sem 
kerültek meghosszabbításra. Utóbbiak száma 
lényegesen magasabb lett volna a beszámolási 
időszakban, ha a Kar ideje korán nem kezdte 
volna meg az óraadó oktatók számának csök-
kentését és a feladatok főállású oktatók részére 
történő átadását, valamint az intézetek közötti 
átoktatás forszírozását.

További kitörési pontot jelenthet a főiskolai/
egyetemi szakjainkon végzett szakemberek 
felsőfokú szakirányú szak és továbbképzési 
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rendszerének kialakítása is, azonban a Fő-
hatóság szervezeti egységének szakmailag 
nem indokolható dominanciája lassítja a fo-
lyamatot.

A Tudományos Diákkör nagymértékű fejlődése 
mellett az évek során jelentős külkapcsolatokra 
tettünk szert, jelenleg 10 ország 17 intézmé-
nyével működünk együtt (Belgium, Egyesült 
Királyság, Finnország, Hollandia, Németor-
szág, Portugália, Spanyolország, Svédország, 

kezdtük továbbá az idegen nyelvű képzések 
indítására való felkészülést is.

Az elmúlt 15 év alatt felmutatott eredmé-
nyek alapján Karunk úttörő szerepet játszik 
az egészségügyi és szociális képzések fejlesz-
tésében, melyet jól tükröznek többek közt az 
általunk kidolgozott és az országban elsőként 
indított egyetemi képzéseink (okleveles ápo-
ló, okleveles védőnő). 2005-ben megalakult 
az EFK Egészségtudományi Doktori Iskola, 

Szlovénia, Törökország). Ebből adódóan az 
oktatói mobilitáson és a közös kutatási projek-
teken túlmenően hallgatóinknak is lehetősége 
van a tanulmányok egy részét külföldi partne-
rintézményeinkben eltölteni. Nagy hangsúlyt 
helyezünk a nyelvoktatásra is, melynek ke-
retében hallgatóinknak államilag elismert né-
met és angol szaknyelvi vizsga megszerzésére 
is lehetőség nyílik intézményünkben. Meg-

mellyel lehetővé válik az egészségtudományi 
szakemberek számára a doktori fokozat meg-
szerzése. Elmondható, hogy intézményünk a 
hallgatói létszám, a választható szakok száma, 
az oktatói, oktatást segítői létszám alapján az 
egészségtudományi felsőoktatás teljes vertiku-
mát (felsőfokú szakképzés, főiskolai alapkép-
zés, egyetemi kiegészítő alapképzés, doktori 
képzés és továbbképzések) képes nyújtani.
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A kar főigazgazgatói és főigazgató-helyettesei (2000-2005)

Dr. Illei György
főiskolai tanár

tudományos és fejlesztési 
főigazgató-helyettes

2000. 01. 01.-

Dr. Tahin Tamás
főiskolai tanár

főigazgató
1999. 07. 01.-

Dr. Mészáros Lajos
főiskolai tanár

oktatási főigazgató-helyettes
1997. 02. 01.-

Betlehem József
főiskolai docens

oktatási főigazgató-helyettes
2002. 07. 01.-

Dr. Nagy Júlia főiskolai docens
oktatási főigazgató-helyettes

2002. 07. 01.-
fejlesztési főigazgató-helyettes

2002. 07. 01.-

Dr. Komáromy László
főiskolai tanár

általános főigazgató-helyettes
1999. 07. 01.-



1�

Dr. Sulyok Endre
egyetemi tanár

főigazgató
2004. 01. 01.-.

Betlehem József
főiskolai docens

oktatási és mb. általános 
főigazgató-helyettes 

2004. 01. 01.-

Dr. Nagy Júlia
főiskolai docens

fejlesztési főigazgató-helyettes
2004. 01. 01.-

Dr. Kovács L. Gábor
egyetemi tanár

tudományos főigazgató-helyettes
2004. 01. 01.-

A kar főigazgazgatói és főigazgató-helyettesei (2000 – 2005)
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Dr. Kovács L. Gábor
akadémikus, egyetemi tanár

főigazgató
2005. 09. 01.-

Betlehem József
főiskolai docens

oktatási és mb. általános 
főigazgató-helyettes

2005. 09. 01.-

Dr. Lampek Kinga
főiskolai tanár

fejlesztési főigazgató-helyettes
2005. 09. 01.-

Dr. Bódis József
egyetemi tanár

tudományos főigazgató-helyettes
2005. 09. 01.-

A kar főigazgazgatói és főigazgató-helyettesei (2000 – 2005)
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Pécs Kaposvár Szombathely Zalaegerszeg

Általános szociális munkás Főisk. N L

Ápoló Főisk. N L L L L

Okleveles ápoló1 Egy. N L

Egészségtantanár2 Főisk. N L

Diagnosztikai képalkotó Főisk. N L N L

Dietetikus Főisk. N

Egészségügyi szervező3 Főisk. L N L

Gyógytornász Főisk. N N

Mentőtiszt Főisk. N L

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
analitikus Főisk. N L

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
technológus F N L

Védőnő Főisk. N N N

Okleveles védőnő1 Egy. N L

Szülésznő F N L

Csecsemő- és kisgyermek-nevelő 
-gondozó F L

Képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens F

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus T L

Ifjúsági védőnő T L

A Kar szakjai, képzési helyenként és képzési tagozatonként (2000-2005)

Megjegyzés: 1 Kiegészítő alapképzés a felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára
 2 Biológia, kémia, testnevelő szakpárosítási lehetőségekkel is a TTK-val közösen
 3 Egészségbiztosítási és egészségügyi ügyvitelszervező szakirányokkal

Rövidítések: Főisk. = főiskolai, Egy. = egyetemi, F = felsőfokú szakképzés, 
 T = továbbképzési szak, N = nappali tagozat, L = levelező tagozat
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Az Egészségügyi Főiskolai Kar felvételi adatai (2000 – 2005)
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2000/2001. tanév
A főiskolai szintű diplomás ápoló szak levele-
ző tagozatára a 4 képzési központtal együtt 
a székesfehérvári részben kihelyezett képzési 
helyre is hirdetettünk új évfolyamot. Az ala-
csony számú felvételi kérelemből adódóan a 
székesfehérvári részben kihelyezett képzé-
sünkön első évfolyamot azonban már nem 
indítottunk. A lineáris képzés tekintetében 
sikerült áttörést elérni. Az előző évek elő-
készítő munkáját követően Karunkon kiegé-
szítő alapképzésként – hazánkban elsőként 
– egyetemi szintű ápolóképzést indítottunk. 
Ez a Kar életének meghatározó mérföldköve 
volt és előrevetítette távlati célként további 
egyetemi képzések megteremtésének lehe-
tőségét, és újra megerősítette az egészség-
tudományi egyetemi karrá válás gondolatát. 
Szeptembertől 28 nappali, 98 levelező egye-
temi okleveles ápoló hallgató kezdte meg ta-
nulmányait. 

Sajnálatos módon a főhatóság nem biztosított 
államilag finanszírozott helyeket az egyetemi 
szintű levelező képzésre. A költségtérítéses 
képzés mindezek ellenére nagy népszerűség-
nek örvendett. Sajnos ezzel párhuzamosan 
csökkent az érdeklődés a főiskolai szintű 
nappali tagozatos ápolók képzése iránt, így 
a képzési központok közül csak a pécsi és a 
szombathelyi központban indulhatott meg az 
I. évfolyamos hallgatók oktatása. Továbbra is 
népszerű volt a gyógytornász szak. A felvé-

teli irányszámok átcsoportosításával Pécsett 
és Zalaegerszegen közel 150 hallgató kezdte 
meg tanulmányait ezen a szakon. 

A Zalaegerszegi Képzési Központban új szak-
ként indult el a képi diagnosztikai és inter-
venciós asszisztens akkreditált iskolarend-
szerű felsőfokú szakképzés, amelyen 26-an 
kezdhették meg tanulmányaikat. Az új sza-
kok elindításával a Karunkon szeptemberben 
3104 hallgató kezdte meg, illetve folytatta 
tanulmányait, 1612-en nappali és 1497-en 
levelező tagozaton.

2001/2002. tanév
Ebben a tanévben indítottuk a szülésznő 
felsőfokú szakképzést nappali tagozaton, a 
Szombathelyi Képzési Központban. Továbbra 
is fenntartva a főiskolai szintű szülésznőkép-
zés indításának szándékát is. A dietetikus 
szak az előző évek tendenciáinak megfelelő-
en betöltötte a felvételi irányszámait, így 74 
hallgató kezdte meg tanulmányait az első év-
folyamon. A védőnői szakra felvettek száma 
demonstrálta, hogy mindhárom képzési he-
lyen (Kaposvár, Pécs, Szombathely) megfelelő 
szintű oktatás indulhatott.

Ez évben 3081 hallgató folytatott tanul-
mányokat Karunkon. A nappali tagozaton 
1660-an vettek részt államilag finanszírozott 
képzésben, míg levelező tagozaton mindös-
szesen 846 főt oktathattunk. 
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2002/2003. tanév
A 2002/2003-as tanévben a főiskolai szintű 
ápolóképzés iránti érdeklődés csökkenése miatt 
a székesfehérvári, és a bajai részben kihelyezett 
képzéseinken már csak végzős, levelezős tago-
zatú évfolyamokat tarthattunk nyilván. Nappali 
tagozatra az eredeti 80 államilag finanszírozott 
keretszám ellenére csak 49 
főt tudtunk felvenni, így csu-
pán a Pécsi Képzési Központ-
ban indítottuk főiskolai szin-
tű ápolók képzését. Levelező 
tagozat esetében betöltöttük 
a keretszámainkat, így a Za-
laegerszegi Képzési Központ 
kivételével indult a képzés. 
Ezt kompenzálandó az egész-
ségbiztosítási szak levelező 
tagozata viszont kizárólag 
Zalaegerszegen indult el. 

Új képzésként indítottunk 
hosszas előkészítő munka 
után Pécsett az egészség-
tantanár szakot és ebből 
adódóan Karunk is belépett a pedagóguskép-
zést folytató intézmények sorába. Az egészség-
tantanár képzés jól illeszkedett a Kar képzési 
portfoliójába, hiszen az egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos ismeretek mindig is nagy szerepet 
játszottak az oktatásunkban. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel, az eredetileg hirdetett 10 
államilag finanszírozott és 20 költségtérítéses 

irányszámtól eltérve 70 levelező tagozatos hall-
gatót vettünk fel, míg a nappali tagozaton nem 
sikerült betöltenünk az államilag finanszírozott 
helyeinket. Továbbra is húzó szakként szerepelt 
a dietetikus, gyógytornász és védőnő szak. 

A Kaposvári Képzési Központban orvosdiagnoszti-
kai laboratóriumi technológus 
felsőfokú szakképzés vette 
kezdetét 29 fő felvételével. 
A képzés megteremtette az 
orvosdiagnosztikai labora-
tóriumi analitikus képzésbe 
való bekerülés lehetőségét az 
elsajátított ismeretek egy ré-
szének beszámításával. A Za-
laegerszegi Képzési Központ-
ban 14 képi diagnosztikai 
és intervenciós asszisztens 
szakember avatására került 
sor utolsó alkalommal.

A Kari összlétszám 3176 fő 
volt, ebből 1735 fő nappali 
és 1441 fő levelező tagoza-

ton. A költségtérítéses képzésben résztvevők 
mértéke 22 fő volt a nappali tagozatos hallga-
tók között, illetve 472 fő a levelező tagozatos 
hallgatók között.

2003/2004. tanév
A 2003/2004-es tanévben Karunk hallgatói lét-
száma elérte a 3549 főt, amelyet az új szakok 
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megjelenése tett lehetővé. A pedagógusképzés-
re vonatkozó jogszabályok értelmében nappali 
tagozaton nem adható ki egyszakos pedagógus 
oklevél, ezért Karunk a Természettudományi 
Karral együtt hirdette meg a biológia-egészség-
tantanárképzést, ahol a biológia egyetemi és 
az egészségtantanár főiskolai szintű oklevéllel 
zárul. Levelező tagozaton az Oktatási Minisz-
térium hozzájárult az egyszakos egészségtan-
tanár oklevelek kiadásához. A közös képzésben 
32-en kezdték meg tanulmányaikat nappali ta-
gozaton, míg levelező tagozaton az egészség-
tan-tanári szakot 121-en választották. 

Sajnos a diplomás ápoló szak nappali tagozatán 
nem történt emelkedés a jelentkezők létszámá-
ban. Örvendetes azonban a levelező tagozaton 
a tanulni vágyók létszámának emelkedése, így 
az eredetileg tervezett 120 államilag finanszí-
rozott hely módosításával 205-en nyerhettek 
felvételt. Valószínűsíthető, hogy a közalkalma-
zotti bérek nagymértékű emelése és a diplomás 
minimálbér bevezetése ösztönző hatású volt a 
jelentkezések számára.

A gyógytornász szakon a 2003/2004-es tan-
évben kezdte meg tanulmányait a legtöbb hall-
gató Karunkon, szám szerint 210 fő, így az 
ország gyógytornászképzésének továbbra is 
meghatározó hányadát adta Karunk.

Karunkon, új képzésként, a diagnosztikai 
képalkotó szak indítására került sor. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel levelező tagoza-
ton mind a Pécsi-, mind a Kaposvári Képzési 
Központban elindult a képzés, 45, illetve 34 
fő került felvételre. A nappali tagozat figyelem-
mel a képzési központjaink közötti paritásra 
kizárólag Kaposváron indult el. Szombathe-
lyen kiemelkedő az általános szociális munkás 
szak levelező tagozata iránti érdeklődés, így 
141 első évfolyamos hallgató kezdhette meg 
tanulmányait, ugyanitt indult el a szülésznő fel-
sőfokú szakképzés levelező tagozata, az első 
évfolyam esetében keresztféléves képzésként 
februári, míg a második évfolyam tekintetében 
szeptemberi kezdéssel.

2004/2005. tanév
A 2004/2005-ös tanévben a levelező képzés-
ben tanuló hallgatók létszáma 1871 fővel elér-
te a nappali tagozatos hallgatók létszámát, ami 
1894 fő volt. Míg nappali tagozaton csökkent, 
addig levelező tagozaton növekedett a költség-
térítéses hallgatói létszám, 3765 fős hallgatói 
létszámával Karunk a Pécsi Tudományegyetem 
3. legnépesebb karává vált. 

Karunkon történő kidolgozását követően – ha-
zánkban elsőként – az okleveles védőnő kiegé-
szítő alapképzést is elindítottunk, így már két 
egyetemi szintű programot kínálhatunk. A hall-
gatók részére megteremtve ezzel a PhD fokozat 
megszerzésének alapfeltételét jelentő egyetemi 
fokozat teljesítésének lehetőségét és megerősítve 
a Kar egészségtudományi egyetemi karrá alakí-
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tására irányuló törekvéseinket. Az okleveles vé-
dőnő szak nappali tagozata ebben az évben nem 
indult el, azonban a levelező tagozaton 39-en 
kezdték meg tanulmányaikat. Sajnálatos módon 
az okleveles ápoló szak iránti érdeklődés csökke-
nése volt tapasztalható ebben a tanévben.

Újdonságként a pótfelvételi tájékoztatóban 
meghirdetett módon tovább bővült képzési pa-
lettánk, a mentőtiszt szak elindításával, melynek 
megjelenésével a dunántúli régió kiugróan magas 
szakember igényének kielégítését céloztuk meg. 
A nappali tagozaton Pécsett 23 fő kezdte meg 
tanulmányait, míg a levelező képzés székhelyén, 
Szombathelyen 58 fő beiratkozására került sor.

2005/2006. tanév
A 2005. évi felvételi eljárás rendszere alapve-
tően megváltozott a kétszintű érettségi rend-
szer bevezetésével. A felsőoktatási reform 
részeként az eddigi felvételi vizsgákat felvál-
tották az érettségi követelmények a legtöbb 
alapképzés tekintetében. Egyedül a testkul-
turális szakmacsoportnál maradt meg a fel-
vételi gyakorlati vizsga valamint a kiegészítő 
alapképzésre jelentkezők vettek részt felvételi 
elbeszélgetésben.

Az új érettségi rendszerben a diákok száza-
lékos érettségi eredménye alapján határozták 
meg a felvételi pontszámukat, a régebben 
érettségizett diákok esetében a felvételi pont-
számot meghatározott algoritmus alapján 

váltották át, az adott érdemjegyhez tartozó 
kategória legmagasabb százalékos eredmé-
nyének megfelelően. Ez a rendelkezés felve-
tette a diszkrimináció lehetőségét, amelyet 
az Alkotmánybíróság határozatában meg-
állapított. Az újonnan érettségiző diákok-
nak lehetőségük volt emelt szintű érettségi 
vizsgát tenni, amelyet a felvételi rendszer 7 
többletponttal ismert el. Mindezen túlme-
nően a többletpontok rendszere alapvetően 
átalakult, maximálisan 24 többletpontot sze-
rezhettek a jelentkezők. Ennek hatásaként a 
128 maximumpontos felvételi rendszer 144 
maximumpontos rendszerré alakult át, maga 
után vonva a ponthatárok emelkedését Ka-
runk tekintetében.

A felsőoktatási reform másik elemeként a bolo-
gna-folyamat elveivel összhangban megindult a 
felsőoktatás képzési struktúrájának átalakítása, 
amely alapvetően meghatározza majd Karunk 
és a teljes hazai felsőoktatás jövőjét. A bologna-
rendszer meghatározta a képzési ágak struktú-
ráját és az eddigi főiskolai szakok helyett össze-
vont alapképzési szakokat hozott létre. Ennek 
eredményeként a hazai felsőoktatásban meglé-
vő kb. 500 szak helyét 114 alapképzési szak 
veszi át, amely a 3 féléves egységes képzést 
követően további szakirányokra bomlik. 

Karunk az egészségtudományi képzési ágon 4 
alapképzési szakra adta be szakindítási kérel-
mét: ápolás és betegellátás, orvosi laboratóriu-
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mi és képalkotó diagnosztikai analitikus, egész-
ségügyi gondozás és prevenció és egészségügyi 
szervező vonatkozásában. A 2005-ös felvételi 
eljárás megkezdését érintően a fenti szakokból 
az egészségügyi szervező kapott szakindítási 
engedélyt, így kísérleti jelleggel a jelentkezők 
BSc képzésre nyerhettek felvételt. A többi 
alapszak indítása a bologna-rendszer generális 
bevezetésével egyidőben a 2006-os felvételi el-
járás során történik meg Karunkon. 

A bologna-folyamat hatásaként az általános 
szociális munkás szak szociális munka alap-
szakként indul a 2006-os évben (7 szemeszter-
rel), a többi alapszakunknál rövidebb képzési 
idővel. A testkulturális szakcsoportba tartozó 
egészségtantanár képzést alapvetően érinteni 
fogja az átalakítás, ugyanis a bologna-rend-
szerben a pedagógusképzés az MSc szinten 
valósul meg, így a főiskolai szak helyett rek-
reáció, életmód és egészségfejlesztés alapszak 
kezdi meg működését reményeink szerint a kö-
vetkező tanévben.

A BSc képzések elfogadását követően gőzerővel 
indult meg az MSc képzések szakalapítási ké-
relmeinek előkészítése és beadása, így Karunk 
az Egészségtudományi Doktori Iskolával kiegé-
szülve a bolognai piramis minden lépcsőjén szé-
les kínálattal várja a jövőben az érdeklődőket.

A 2005/2006-os tanévben a Kar hallgatóinak 
létszáma elérte a 3949-et, külön érdekesség, 

hogy a levelező képzésben részt vevő hallgatók 
létszáma 2021 volt, és így meghaladta a nap-
pali tagozatos hallgatók számát.

A bolognai képzésként indult egészségügyi 
szervező alapszakon a megnövekedett érdek-
lődésből adódóan nappali tagozaton 17, míg 
levelező tagozaton 78 fő kezdete meg tanul-
mányait a Pécsi-, és Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontokban. Pécsett sajnálatos módon nem sike-
rült elindítani a TTK-val közös biológia-, kémia-, 
testnevelő-egészségtantanár nappali tagozatos 
képzéseinket, azonban a levelező tagozatos 
egészségtantanár szakra 80 fő került felvétel-
re. továbbá a korábbinál alacsonyabb érdeklő-
dés jellemezte az okleveles ápoló és okleveles 
védőnő szak nappali tagozatos képzéseit.

A Kaposvári Képzési Központban az orvosdiag-
nosztikai laboratóriumi technológus felsőfokú 
szakképzésen már csak kimenő évfolyamon 
találunk hallgatókat, azonban a felsőfokú szak-
képzések tekintetében szombathelyen újdon-
ságként indult el a csecsemő- és kisgyermek-
nevelő- gondozó képzés is levelező tagozaton, 
ahol 31 fő tanulhat az első évfolyamon.

A következő oldalakon látható ábrák a Karun-
kon 2006. szeptembere előtt ill. után indított 
felsőfokú szakképzéseket, alapképzéseket 
(BSc, BA) és egyetemi kiegészítő alapképzé-
seket (MSc), valamint szakirányú továbbkép-
zéseket mutatják.
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Az Egészségügyi Főiskolai Kar szakjai (2000-2005)
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Az Egészségtudományi Kar szakjai a Bolognai Nyilatkozat életbelépése után 


