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Két évvel ezelõtt a jelenlegi Dékán úr kezdemé-
nyezésére került elsõ alkalommal megszervezésre
ezen tudományos fórumunk, amelynek célja, hogy a
Kar oktatói tudományos munkájukat bemutathassák.
Immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Kar a
képzési Központjai Kaposvár, Szombathely, Zala-
egerszeg bevonásával. Igyekszünk úgy szervezni, hogy
egy-egy alkalommal egy vezetõ oktató tudományos
munkásságát, egy végzett PhD, illetve egy PhD elõtt
álló oktatónk mutassa be tudományos munkáját. A
Kar vezetése szorgalmazza a tudományos munka
végzését oktatóink körében. A cél az, hogy távlatilag
a Kar vezetõ oktatói egészségtudományokból nyert
minõsítés után az egészségtudományok területén
dolgozók közül kerüljenek ki. Ezért fontosnak tartja,
hogy a tudományos munkához a feltételeket is
biztosítsa. Az idei évben elõször 20 M forintot
különített el a költségvetésbõl és pályázatot hirdetett
meg Tudományos Kutatómunkára, melyre a Kar
Intézeti /Tanszéki kutatómûhelyei pályázhattak. 2008
Novemberében a Tudományos Bizottság 5 pályázatot
tudott támogatni.

Ezúton is gratulálunk a pályázóknak.:
Dr. Betlehem József egyetemi docens:
A döntéshozást befolyásoló tényezõk a Basic Life
Support (BLS) gyakorlati oktatásában.
Dr. Boncz Imre egyetemi docens:
Szervezett népegészségügyi szûrõvizsgálatok szakmai
és gazdasági monitoringja
Karamánné Pakai Annamária tanársegéd:
Wellness állapot felmérés és fejlesztés a zala-
egerszegi lakosság körében
Dr. Oláh András egyetemi docens:
A munkarend hatásai a biológiai ritmusokra
Dr. Sándor Jánosnak fõiskolai tanár:

A PTE ETK Egészségtudományi
Fórumának rendezvénye

A gyermekkori tartós egészségkárosodások epide-
miológiai tulajdonságainak és a megelõzés lehetõ-
ségeinek vizsgálata címmel, akik a kutatócsoport
vezetõi is egyben.

A legutóbbi elõadások a következõ témakörökbõl
történtek oktatóink prezentációjában:
1. Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, dékáni
tanácsadó:
Az endothel diszfunkció klinikai jelentõsége
2.  Dr. Boncz Imre egyetemi docens, tanszékvezetõ:
A több biztosítós rendszerek helye az egészségügyi
reformokban
3. Koroknai Gabriella tanársegéd:
A túlsúly, elhízás és a mozgásszervi kórképek kap-
csolata és kezelési lehetõségük

Örvendetes, hogy a rendezvényeket egyre nagyobb
létszámú hallgatóság látogatja. A továbbiakban is
szeretnénk Fórumot adni a Karon folyó tudományos
munka bemutatásának és egyben a fiatalok be-
mutatkozásának. Emellett természetesen szorgal-
mazzuk a publikációk írását és a kongresszusokon,
tudományos fórumokon történõ elõadások tartását is.

Dr. Kriszbacher Ildikó
egyetemi docens,

tudományos dékánhelyettes

Dr. Csere Tibor
emeritus fõiskolai tanár

dékáni tanácsadó
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A PTE Egészségtudományi Kara 2008. december 19-
én tartotta a közelmúltban nyugdíjba vonult kollégák
búcsúztatóját. A rendezvény során prof. dr. Bódis
József dékán úr köszöntötte a meghívottakat, majd
a kar következõ évi, valamint hosszabb távú céljairól
is tájékoztatást nyújtott, így szó esett többek között
az új campus tervérõl is. Ezután dékán úr a kar
nevében megajándékozta a meghívott vendégeket,
ezzel is megköszönve a kar érdekében végzett munká-
jukat. A rendezvény zárására egy ünnepi ebédet
követõen került sor a Pezsgõház Étteremben.

Ezúton is köszönjük a nyugdíjba vonult kollégák eddi-
gi áldozatos munkáját!

Salamon Adrienn
Humánpolitikai és Marketing Osztály

igazgatási ügyintézõ

Nyugdíjas búcsúztató

Prof. Dr. Hartmann Géza professzor emeritus 2008.
január 28-án Pro Facultate Scientiae Sanitatis
kitüntetésben részesült. Prof. Dr. Hartmann Géza
professzor emeritus a kar egyes szakjainak élettan
oktatásában 1991 óta óraadó oktatóként vett részt,
majd ezt a munkát 2001-tõl kezdõdõen kinevezett
fõiskolai tanárként folytatta. Tevékenységéhez
fûzõdik számos oktatásszervezési, vizsgáztatás
korszerûsítési, egységesítési feladatcsoport kidol-
gozása és megvalósítása. E munkák során ered-
ményesen alkalmazta az Általános Orvostudományi
Karon elért tudományos és oktatási tapasztalatait.
A Kar Tudományos Diákkör elnöki megbízatásának
kiváló ellátásával biztosítja hallgatóink bekap-
csolódását a tudományos munkába, eredmények
prezentálásába a Kar valamennyi képzési helyén.
Valamennyi szakunk érdekében folytatott értékes,
széles spektrumú tevékenységét ismerte el a Kar a
kitüntetés odaítélésével a nyugdíjba vonulása alkal-
mából.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár,
intézetigazgató, az MTA levelezõ tagja, OEKK elnök
2008. április 11-én Pro Facultate Scientiae Sanitatis
kitüntetésben részesült. Prof. Dr. Kovács L. Gábor
egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja, a Kar
Diagnosztikai és Menedzsment Intézetének igaz-
gatója 2008. április 11-én vette át Karunk „Pro
Facultate Scientiae Sanitatis” kitüntetését. Kovács

A 2008. évben kitüntetett munkatársak
professzor a Kar oktató munkájának indulása óta vett
részt az élettan, kórélettan oktatásában. Az oktató
tevékenység mellett különbözõ kari vezetõi és
szervezési feladatokat látott el (tudományos fõigaz-
gató-helyettesi, intézet szervezési és vezetõi meg-
bízások stb), majd 2006-tól az Egészségtudományi
Kar elsõ dékánjaként irányította a Kar életét a Pécsi
Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtu-
dományi Koordinációs Központ elnöki megbízásának
kezdetéig. Ezen elnöki megbízatása mellett
rektorhelyettesi tisztséget is ellátott. Az endokrino-
lógia és orvosi laboratóriumi diagnosztika területén
végzett kimagasló munkája nagy hazai és nemzetközi
elismertséget ért el. Személyében az oktató, a beteg-
ellátó-diagnosztikus és tudományos munka terén igen
nagy jártassággal rendelkezõ és 60. életévét betöltõ
vezetõ munkatársát tüntette ki a Kar.

2008. július 6-án Prof. Dr. Mózsik Gyula egyetemi
tanár „Pro Facultate Scientiae Sanitatis” kitün-
tetésben részesült. Prof. Dr. Mózsik Gyula egyetemi
tanár nevéhez fûzõdik Karunk Dietetikus Szakának
megalapítása és az oktatás indítása 1990-ben.
Megszervezte a szak alapító oktató gárdáját, vezetõje
volt a kurrikulum kidolgozásának, mely a modern
dietetikusi szakma szakmai programjának alapelveire
épült. A dietetikus képzés színvonalának biztosí-
tásához elindította az önálló jegyzetek írását
Karunkon. E tevékenysége példamutató volt, nevéhez
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kötõdik 17 jegyzet szerkesztése. Részt vett a diete-
tikus hallgatók szakmai gyakorlatának vezetésében,
záróvizsgáztatásban, diplomamunkák készítésében.
Oktatói munkája mellett kiemelkedõ a kutató és
publikációs tevékenysége a dietetika és a táplálkozás-
tudomány területén. Mózsik professzor dietetikus
képzésbe fektetett áldozatos kiváló és példamutató,
vezetõ és kutató tevékenységét ismerte el a Karunk
a kari kitüntetés odaítélésével, egyben kérve a további
oktatói munkában való részvételre.

2008. július 6-án Laborci Ottóné adjunktus „Pro
Facultate Scientiae Sanitatis” kitüntetésben
részesült. Laborci Ottóné adjunktus 1990 óta, a
dietetikus képzés kezdetétõl vesz részt karunk
munkájában. Nevéhez fûzõdik a dietetikusok
gyakorlati képzésének szervezése, a gyakorlati
oktatás területének biztosítása a Központi
Élelmezési üzemben az önálló tankonyha létre-
jöttéig. Áldozatos munkájával az oktatás igényeinek
megfelelõ körülményeket teremtett az ételkészítési
technológia és a gyakorlati dietetika képzések
megvalósításához. E feladatai mellett fontos
szerepet töltött be a dietetikus szak kurrikulumának
kialakításában, az általa oktatott tárgyak folyamatos
fejlesztésében, a fiatal munka-társak képzésében.
Oktató-nevelõ munkáját a szak oktatói és hallgatói
nagyra értékelik. A 17 éven keresztül folytatott
magas színvonalú és példamutató oktató tevé-
kenységét ismeri el a Kar a kitüntetés odaítélésével
a nyugdíjba vonulása alkalmából.

Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi docens, tan-
székvezetõ, intézetigazgató-helyettes, tudományos
dékánhelyettes 2008. március 31-én Rektori Dicsé-
retben részesült.

Dr. Tahin Tamás fõiskolai tanár, dékáni tanácsadó,
director superior emeritus, 2008. március 31-én a
PTE Arany Katedra Díjban részesült.

Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi docens,
tanszékvezetõ, intézetigazgató-helyettes, tudományos
dékánhelyettes 2008. májusában a Pécsi Tudomány-
egyetem Excellence Publikációs Díjában részesült.

Prof. Dr. Figler Mária egyetemi tanár, tanszék-
vezetõ, valamint dr. Kelemen János fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ, képzési igazgató 2008. májusában a
Pécsi Tudományegyetem 2007 Év szellemi alkotása
Díjában részesült.

Prof. Dr. Boncz Imre egyetemi docens, tanszékvezetõ,
címzetes egyetemi tanár 2008 májusában a Pécsi
Tudományegyetem 2007 Publikációs Díjában részesült.
Dékán úr 2008 július 6-án „Dékáni Dicséretben”

részesítette a Képzési Központ igazgatók javaslata
alapján a Kar alábbi munkatársait:

Petõné Csima Melinda tanársegéd a Kaposvári
Képzési Központ Védõnõ Tanszékének munkatársa.
Magas színvonalú oktató tevékenysége mellett
meghatározó szerepe van a tananyagfejlesztésben, a
hallgatók TDK munkájának irányításában.
Egyetemünk Bölcsészettudományi Kara Doktori
Iskolájának hallgatójaként végzi tudományos
munkáját.

Matuczáné Bódizs Eszter igazgatási ügyintézõ 1999
óta dolgozik a Kaposvári Képzési Központ Tanulmá-
nyi Csoportján. Munkáját a körültekintõ igényesség
és pontosság jellemzi. Példaértékû mind az oktatók-
kal mind a hallgatókkal kialakított kapcsolata.

Sasváriné Bojtor Anna fõiskolai adjunktus az
Ápolástudományi Tanszék munkatársaként ment
nyugdíjba. A Pécsi Képzési Központban 1993 óta
folyó ápolóképzés elkötelezett oktatója. Oktató
munkáját hallgatói nagy elismerése mellett végezte.

Bólyi Lászlóné gazdasági ügyintézõ 2001 óta dolgozik
karunkon. Munkájával folyamatosan eredményesen
segíti elõ a Pécsi Székhely sokirányú gazdasági
munkáját. Feladatait nagy körültekintéssel és szor-
galommal látja el.

Takács Erzsébet fõiskolai adjunktus 1993 óta a
Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munka
Tanszékének fõállású oktatója volt ez évben történt
nyugdíjba vonulásáig. A szociális munkás képzésben,
a képzés kurrikulum fejlesztésében döntõ szerepe
volt. Kiváló szakmai felkészültségével végzett oktató
és kutató munkája közéleti tevékenysége alapján a
Képzési Központ életét meghatározó személyiségei
között tartjuk számon.

Wéber Gyuláné igazgatási ügyintézõ, titkárság-vezetõ
2008 júniusában történt nyugdíjazásáig volt munka-
társa a Szombathelyi Képzési Központnak. Kiváló
kommunikációs és együttmûködési képességével igen
jól koordinálta a képzési központ munkáját.
Személyiségében rejlõ adottságai következtében
tevékenységét kiemelkedõ példaként tekintjük.

Karamánné Pakai Annamária tanársegéd 1999
decembere óta dolgozik a Zalaegerszegi Képzési
Központban az Ápolástudományi Tanszék Tanszéki
Csoportjában. Oktató-kutató munkáját nagy
aktivitással, precizitással végzi. A Semmelweis
Egyetem Patológiai Doktori Iskolájában végzett
munkája alapján a doktori értekezésének elkészítése
a következõ tanévben várható.
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Csík Zoltánné ügyviteli alkalmazott 1999 decem-
berétõl dolgozik a Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontban. Több irányú oktatást segítõ igényes és
lelkiismeretes munkáját az oktatók, közvetlen mun-
katársai és a hallgatóság elismerésével végzi.

Jankó Attila kari informatikai csoportvezetõi fel-
adatokat lát el 2004 óta. Nagy szakmai felké-
szültségével kiválóan irányítja, koordinálja és tervezi
a karunk munkájához szükséges informatikai
rendszerek mûködéséhez és azok fejlesztéséhez
szükséges munkákat.

Dr. Laky Rezsõ emeritus fõiskolai tanár 2008. január
25-én elnyerte Zala Megye Egészségügyéért Díját.

Prof. Dr. Repa Imre egyetemi tanár, tanszékvezetõ
2008. március 15-én a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetését
vehette át.

Dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ 2008. április 29-én vehette át a
Markusovszky-pályázat Díját.

Sasváriné Bojtor Anna adjunktus 2008. július 3-án
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Or-

szágos Szakmai Díjban részesült.

Prof. Dr. Döbrönte Zoltán egyetemi tanár, tanszéki
csoportvezetõ; Dr. Horváth Boldizsár fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ; Dr. Bödecs Tamás adjunktus; valamint
Horváth Róbert részfoglalkozású fõiskolai adjunktus
Szombathely Oktatásügyéért-díjban részesült.

Prof. Dr. Boncz Imre egyetemi docens, c. egyetemi
tanár, tanszékvezetõ az „Orvosi Hetilap – Mar-
kusovszky Lajos-díj” elismerésben részesült 2007. évi
publikációs tevékenységének eredményeként. A díjazott
közlemény: Kovács A, Döbrõssy L, Budai A, Cornides
Á, Boncz I. A népegészségügyi lakosságszûrés helyzete
Magyarországon 2006-ban. A díjkiosztó ünnepségre
2008. május 5-én került sor Budapesten, a hagyományos
Markusovszy Lajos-emlékülés keretében.

Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, dékáni
tanácsadó a „Magyar Nephrologiáért Életmûdíj” elis-
merésben részesült 2008. május 28-án.

Szombathely Megye Jogú Városa 2008 novemberében
Dr. Széll Kálmánnak, nyugalmazott osztályveze-
tõ fõorvos, címzetes egyetemi docens, emeritus fõ-
iskolai tanár, „Szombathely Díszpolgára” címet
adományozta.

Dr. Pálfi Ferencné a PTE ETK Pécsi Képzési Köz-
pont Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudo-
mányi Tanszék tudományos munkatársa, az ÁOK
Doktori Iskolájának doktorándusz hallgatója, 2007.
december 12-én értekezését 100%-os eredménnyel
summa cum laude védte meg. Dolgozatának címe:
„Ápolói és gondozói magatartások alakulása a
különbözõ ellátási helyzetekben, különös tekintettel
a kiégés jelenségére.”

PhD védések
Dr. Sélleyné Gyuró Mónika a PTE ETK Szaknyelvi
Tanszék fõiskolai docense, 2008. február 12-én
értekezését a nyelvtudományok területén cum laude
védte meg.

Dr. Osváth Anikó a PTE ETK Népegészségtani,
Rekreációs és Egészségfejlesztési Intézet, Egészség-
pszichológiai és Komplementer Medicina Tanszék
adjunktusa 2008. június 24-én értekezését a pszic-
hológiai tudományok területén summa cum laude
védte meg.

Dr. Oláh András a PTE ETK Pécsi Képzési Központ
Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudomá-
nyi Tanszék adjunktusa, a PTE ETK Egészség-
tudományi Doktori Iskolájának doktorándusz
hallgatója, 2008. június 16-án értekezését 95%-os
eredménnyel summa cum laude védte meg. Dolgo-
zatának címe: „Biológiai ritmusok hosszútávú követése
kísérletes állatmodellben: circadian és extracircadian
ritmusok feltárása. Megváltozott külsõ környezet
(fényviszonyok, elektromágnesesség, krónikus stressz)
hatásai az endocrin rendszerek ritmusaira.”
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Az idegen nyelvû képzésekre történõ hallgató-
toborzáshoz karunk 2008 márciusában részt vett egy
ciprusi felsõoktatási vásáron, ahol Lantos Zsuzsanna
adjunktus asszony képviselte és mutatta be intéz-
ményünket.

2008. július 24-augusztus 11-ig Dr. Betlehem József
dékán-helyettes úrral hallgatótoborzást végeztünk a
Griffith College Dublin intézménnyel kötött szer-
zõdés alapján Indiában és az Egyesült Arab Emirá-
tusokban.
Az út során 10 városban (New Delhi, Chandigarh,
Mumbai, Pune, Kochi, Kottayam, Hyderabad,
Vijayawada, Vizag, Dubai) összesen 32 jelentkezõt
regisztráltunk. A jelentkezõk a hivatalos jelentkezési
dokumentumok benyújtását és elbírálását követõen
alkalmasak lehetnek a PTE ETK által indítandó BSc
ápoló top up degree és MSc ápoló képzési angol
nyelvû programokban való késõbbi részvételre. Meg-
állapodtunk arról, hogy az ír partnerrel a tárgyalás

Idegen nyelvû programok indítása,
hallgatótoborzás 2007/2008-ban

az együttmûködés további részleteirõl 2008 õszén
Pécsett folytatódik.
Az indiai vonal mellett az egyéb hallgatótoborzó
ügynökségekkel való kapcsolatfelvétel folyamatban
van, melyet fontosnak tartunk az idegen nyelvû
programok minél elõbb történõ elindulása érde-
kében. Ezen kívül elkezdtük a felmérést a német-
országi ápolóképzésre vonatkozóan, valamint a
határon túli magyarok egészségügyi felsõoktatási
intézménybe való jelentkezési esélyeit illetõen.

Az idegen nyelvû képzések indításának háttereként
létrehoztuk a Nemzetközi Program Irodát, ahol
Gerdesics Viktória külkapcsolati és nemzetközi
programszervezõ segíti az Iroda munkáját.

Müller Ágnes
tanársegéd,

kari külügyi és
nemzetközi program koordinátor

A 2007/2008-as tanév tavaszi félévében az Erasmus hallgatói mobilitási program keretében a PTE
Egészségtudományi Kar Ápolástudományi Tanszékére 6 hallgató érkezett szakmai gyakorlatra az alábbiak szerint.

Erasmus kapcsolatok az
Ápolástudományi Tanszéken

Erasmus mobilitási programban részt vevõ hallgatók 2007/2008-as gyakorlati program leírása:

Hallgató neve Ország 
Érkezés 
ideje 

Távozás 
ideje 

Eltöltött 
id  

Gyakorlat helye, 
ideje 

Mentor 

Andreia Alexandra 
Costa Guerreiro 

Portugália 
március. 
17. 

június. 30. 15 hét 

Traumatológia 
2008.03.17-04.11 (4 
hét) 
400 ágyas ITO 
04.14.-05.02 (3 hét) 
Zalaegerszeg 
05.05-05.16 (2 hét) 
II. Belgyógyászat 
05.19.-06.06 (3 hét) 
Szívgyógyászati 
Klinika 06.09-06.27. 
(3 hét) 

Pál Zsuzsanna 
Dr. Molnár 
Zsolt 
Dr. Heigl Péter 
Dér Anikó 
Volenszky 
Csaba 
Dienes Enik  
Lóth Erika 
Ferk Imola 

Hallgató neve Érkezés
 ideje

Ország Távozás
ideje

Eltöltött
idõ

Gyakorlat
helye, ideje

Mentor
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Inês Sá Nabais Portugália 
március. 
17. 

július. 04 
16 hét  4 
hónap 

Traumatológia 
2008.03.17-04.11. 
400 ágyas ITO 
04.14.-05.02 (3 hét) 
Zalaegerszeg 
05.05-05.16 (2 hét) 
II. Belgyógyászat 
05.19.-06.06 (3 hét) 
Szívgyógyászati 
Klinika 06.09-06.27. 
(3 hét) 
 

Pál Zsuzsanna 
 
Dr. Molnár 
Zsolt 
Dr. Heigl Péter 
Dér Anikó 
 
Volenszky 
Csaba 
Dienes Enik  
Lóth Erika 
Ferk Imola 

Rachel Holton 
Egyesült 
Királyság 

április. 
01. 

június. 30. 12 hét 

II. Belgyógyászat 
04.07.-04.18. (2 hét) 
Szívgyógyászati klinika 
04.21.-04.30. 
Zalaegerszeg 
05.05.-05.16. 
400 ágyas ITO 
05.19.-06.06. 
Traumatológia 
06.09.-06.27 
 

Volenszky 
Csaba 
Dienes Enik  
Lóth Erika 
Ferk Imola 
Dér Anikó 
 
Dr. Molnár 
Zsolt 
Dr. Heigl Péter 
Pál Zsuzsanna 

Rosemary Shiers 
Egyesült 
Királyság 

   

 
II. Belgyógyászat 
04.07.-04.18. (2 hét) 
Szívgyógyászati klinika 
04.21.-04.30.(2 hét) 
Zalaegerszeg 
05.05.-05.16. (2 hét) 
400 ágyas ITO 
05.19.-06.06. (3hét) 
Traumatológia 
06.09.-06.27 (3hét) 
 

 
Volenszky 
Csaba 
Dienes Enik  
Lóth Erika 
Ferk Imola 
Dér Anikó 
 
Dr. Molnár 
Zsolt 
Dr. Heigl Péter 
Pál Zsuzsanna 

Johanna Nordholm Svédország május  5 hét 

Zalaegerszeg 
05.05.-05.16. (2hét) 
Szívgyógyászati klinika 
05.19.-05.30. 
(2hét) 
Traumatológia 
06.02.-06.06 (1hét) 

Dér Anikó 
 
Lóth Erika 
Ferk Imola 
Pál Zsuzsanna 
 

Eleonor Lundell Svédország május  5 hét 

Zalaegerszeg 
05.05.-05.16. (2hét) 
Szívgyógyászati klinika 
05.19.-05.30. 
(2hét) 
Traumatológia 
06.02.-06.06 (1hét) 

Dér Anikó 
 
Lóth Erika 
Ferk Imola 
Pál Zsuzsanna 
 

Hallgató neve Ország 
Érkezés 
ideje 

Távozás 
ideje 

Eltöltött 
id  

Gyakorlat helye, 
ideje 

Mentor 

A hallgatók min. 5 hét, max. 3 hónap szakmai gyakor-
laton vettek részt.
A gyakorlati helyeket az Ápolástudományi Tanszék és
a Klinikai Központok elõzetes egyeztetése után a Trau-

matológiai osztály, a 400 ágyas klinika Intenzív osztálya,
a II. számú Belgyógyászati Klinika Hypertónia és
Általános Belgyógyászati osztálya, a Szívsebészeti
Klinika, valamint a Zalaegerszegi Képzési Központ által
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szervezett gyakorlati helyszínek biztosították.
A hallgatók a klinikai gyakorlatok során az egyes gyakorlati
helyszíneken az Ápolástudományi Tanszék által felkért
mentor feladatokkal megbízott dolgozókkal közösen, az
õ irányításuk mellett végezték el a gyakorlati feladatokat.
A hallgatókkal kapcsolatos ügyintézési és gyakorlatszer-
vezési feladatokat Czucz Péter ügyvivõ szakértõ végezte.

A külföldi hallgatók személyes segítése érdekében a
Tanszék az Ápolás és Betegellátás Alapszak hallgatói közül
is felkért mentor hallgatókat – Dancs Kinga, Jeremendi
Éva, Csomor Zsófia, Nyúl Anikó Ápolás és Betegellátás

alapszak ápoló hallgatók, akik a vendég hallgatók be-
illeszkedésében és ügyintézésében segítettek.
A külföldi hallgatók által adott pozitív feedbackbõl
adódóan a 2009/2010 tanév tavaszi félévében ismét 6
külföldi ápoló hallgató érkezik a tanszékre.

Dr. Oláh András
egyetemi docens, dékáni hivatalvezetõ,

tanszékvezetõ

Czucz Péter
ügyvivõ szakértõ

Finn oktatók az ETK-n
2008. május 5-én két finn oktató: Marja Flinck –
pszichoterapeuta, és Tarja Makela- védõnõ érkezett
az Egészségtudományi Karra, azzal a céllal, hogy
némileg megismerjék karunkat.
A hét elsõ felében látogatást tettek a Kaposvári Képzési
Központban, ahol találkozhattak a kar ottani vezetõivel,
és betekintést nyertek a védõnõképzésbe is.
Május 8- án csütörtökön délelõtt ellátogattak a Pécsi
Pszichiátriai Klinikára, ahol a különbözõ osztályok
vezetõi, orvosai ismertették velük a klinika profilját,
felépítés. Megtekinthették a három különálló osztályt,
az osztályvezetõ orvosok felvázolták nekik az adott
osztály felépítését, és azokat a fõ betegségeket, melyeket
a klinikán kezelnek. A finn hölgyek feltehették kér-
déseiket a klinika fõorvosának, aki nagy örömmel
fogadta õket, és szívesen válaszolt minden felmerülõ
kérdésre, akár Péccsel, akár a klinikával kapcsolatban.
A délután folyamán Marja Flinck egy elõadást tartott
a harmad éves ápolóknak.
Az elõadás a krízisrõl szólt, melynek két típusát
ismertette: az evolúciós és a traumás krízist. A
hangsúlyt arra fektette, hogy miként lehet feldolgozni
a különbözõ kríziseket, hiszen mindenki életében
elõfordulnak, pl. függetlenné válás, házasság kötés,
gyermekvállalás, egy munkalehetõség és az összes
olyan szituáció, amikor az embernek változnia kell- ezek
az evolúciós krízisek. A traumás krízissel is mindenki
találkozik élete során, pl. egy komoly betegség, egy

közeli hozzátartozónk halála, valamilyen baleset, vagy
olyan szituációk, amikor az ember bajba jut.
Az elõadás fõ kérdése az volt, hogy hogyan tudunk
mi, leendõ egészségügyi dolgozók segíteni az ilyen
helyzettel küzdõ embereken, és mi az a folyamat,
amin keresztül kell menni a krízis megfelelõ feldol-
gozásához. Az oktató ismertette e folyamat külön-
bözõ állomásait, a periódus elsõ szakaszára a tagadás
a jellemzõ, amikor az illetõ nem akarja elhinni, hogy
mi történt vele. A következõ a harag periódusa,
amikor az egyén mindenre és mindenkire haragszik,
mást okol a történtekért, a harmadik a szomorúság
periódusa, amikor az egyén már felfogja, hogy mi
történt vele és búslakodik miatta, és végül az alkotás
periódusa következik, amikor az illetõ kezd nyitni a
világ felé, hajlandó új dolgokba kezdeni.
A fõ mondanivaló, tehát az volt, hogy ennek a fo-
lyamatnak le kell játszódnia az emberben, ahhoz hogy
megfelelõképpen fel tudja dolgozni az õt ért krízis.
Az elõadás, úgy vélem nagyon tanulságos és hasznos
volt a hallgatók számára, hiszen ezzel a dologgal a
munkájuk során õk is nap, mint nap találkozni fognak.
Az oktatók remélhetõleg jól érezték magukat ka-
runkon, és számukra hasznos információkkal tértek
haza Finnországba.

Nyúl Anikó
II. éves Ápoló Szakos hallgató

Frankfurti tanulmányút

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
és a Magyar – Német Együttmûködés az Egészségügyi

Hallgatói Erasmus beszámolók
Iskolai és Felsõoktatásért Közhasznú Alapítvány
pályázatot hirdetett meg 1 hónapos tanulmányútra,
melyet a Frankfurti Diakonie Kliniken Bethanien
Krankenhausában volt lehetõségünk eltölteni. Ennek
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Tanulmányút Indiában

A Pécsi Bölcsészettudományi Kar Szociológia
Tanszéke által került megrendezésre az a tanul-
mányút, amelyen én is részt vehettem. Az úticél
Észak- India és Nepál varázslatos világa volt.
Az út szervezõje dr. Gyurok János, már négy al-
kalommal szervezett hasonló tanulmányutat Indiába,
tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy õ már ismeri az
ottani világot. Persze nem mentek annyira egyszerûen
az elõkészületek, hiszen a Tanár Urat meg kellett
gyõzni róla, hogy én tényleg szeretnék Indiába menni-,
ami egyáltalán nem volt egyszerû dolog, valamint
szponzorokat is kellett keresni, több- kevesebb
sikerrel, hiszen az útnak csak egy részét fizette az
egyetem, a másik részét a diákoknak maguknak
kellett megszerezni szponzoroktól, vagy egyénileg.
Miután az anyagi dolgokat mindenki megoldotta, már
nem volt semmi akadálya annak, hogy tényleg
elindulhassunk egy kis csapattal Indiába.
A Tanár Úr igyekezett minket felkészíteni, különbözõ
„rémtörténetekkel” elriasztani Indiától, de mindezt
csak azért, hogy mindenkiben tudatosítsa azt, hogy
Indiát komolyan kell venni, oda mi nem turistaként,
hanem vendégként megyünk és úgy is kell visel-
kednünk.
Két ember kivételével nagyrészt még nem jártunk
ilyen országban, ahol minden teljesen más, mint itt
Európában. Mások az illatok, az emberek, az ételek,
az életmód és nem utolsó sorban a vallás és a kultúra.
Az elsõ néhány nap számomra is furcsa volt, hiszen
egy teljesen más világba érkeztem, ahol az utcákon
rengetek ember van, sokan közülük ott is élnek, a
közlekedés szinte rémisztõ. Az utak zsúfolásig vannak
biciklikkel, riksákkal, motorokkal, autókkal és
képtelenség bármilyen szabályszerûséget találni a
közlekedésükben.
Ami a legnagyobb problémát okozta számomra az az
evés volt. Az elsõ pár napban még bátran kipróbáltam
a helyi specialitásokat, de sajnálatosan a legtöbben
viseltük is a következményeit, hiszen ott nem sokat
törõdnek a tisztasággal, higiéniával, ami nem
feltétlenül baj, csak nekünk európaiaknak volt kicsit
„megterhelõ”.

megpályázásához magyar, ill. német nyelven
önéletrajzot, a tanulmányi index fénymásolatát és
tanszéki ajánlást kellett benyújtani. Decemberben pe-
dig szóbeli német nyelvi meghallgatáson vettünk részt.
A pályázati feltételeknek és a nyelvi próbának si-
keresen megfelelve megkaptuk a lehetõséget, hogy
betekinthessünk a német egészségügyi rendszerbe és
egy német kórház hétköznapjaiba.
Május 2-án érkeztünk meg Frankfurt am Mainba. Az
elsõ hetünkben szerencsénkre csatlakozott hozzánk
Dr. Koppánné Varga Ágnes tanárnõ, aki felügyelte
a tanulmányút hatékonyságát.
A szállást sikeresen elfoglaltuk, megismertük a helyi
viszonyokat. A Caffetheriában megismertettek
minket a német konyha nagy titkával: „a rántott hús
szósszal a legfinomabb!”.
A kórházban dolgozó magyar nõvérek az elsõ perctõl
kezdve nagyon kedvesek és segítõkészek voltak
velünk és szabadidejükben bevezettek minket a
metropoliszi közlekedés rejtelmeibe és megmutatták
a város nevezetességeit. Alkalmunk nyílt már az elsõ
hétvégén megtekinteni Frankfurt belvárosának szívét,
a leghíresebb gyalogos közlekedésre használt hidat,
valamint a szállásunkhoz közel esõ legjobb
éttermeket. Különösen elvarázsolt minket az éjszakai
város képe és a kivilágított felhõkarcolók.
Hétfõn reggel nyílt alkalmunk elõször találkozni a
kórház vezetõjével, Jürgen Schäferrel, akinek sze-
mélyében egy nagyon figyelmes, lendületes és jó
humorú embert ismerhettünk meg.
Horváth Nórát (egészségbiztosítási szak) a
Betegfelvételi Osztályra osztották be, ahol 2 hetet töltött
el. Ez alatt megismerte a kórházi ágyak kapacitásának
kimeríthetetlenségét/kimeríthetõségét és megismerte az
adatok felvételének menetét.  Majd a következõ 2 hét-
ben a kórházi igazgatáson, Schäfer Úr mellett tevé-
kenykedett. Részt vett több német egészségügyi rend-
szerrel foglalkozó elõadáson és konferencián.
Ildikó (mentõtiszt szak) egy hetet töltött el a Kar-
diológiai Osztályon, kettõ hetet a CPU-n (Chest Pain
Unit), és az utolsó hetében a mûtõben figyelhette a
képzett dolgozók munkáját. Megtanulta, hogy a
kemény munkát Németországban is értékelik, hogy
az elméleti hátteret gyakorlati tapasztalattal kell
alátámasztani és hogy a csapatmunka minden szak-
mában nagyon fontos.
Azoknak a hallgatóknak, akiknek a terveik között
szerepel, hogy külföldi tanulmányúton szeretnének
részt venni, egy pár jó tanács:
• A villamos a legjobb közlekedési eszköz a város-
nézésre
• Mindenképpen érdemes kipróbálni az adott ország
nemzeti ételeit
• A kint töltött idõ a lehetõ legjobb módszer a tar-
talmas nyelvtanulásra.
Véleményünk szerint a tanulmányutunk mind szak-

mai, mind nyelvi szempontból egy fantasztikus le-
hetõség volt. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek,
érdemes megpróbálni!

Horváth Nóra
III. éves Egészségbiztosítási Szakos hallgató

Zalaegerszeg

Bocsok Ildikó
II. éves Mentõtiszt Szakos hallgató

Pécs
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A két hetes útnak persze a legfontosabb része nem
ez volt, hanem a helyi emberek életébe való bepil-
lantás, amire egy Indiában élõ magyar hindu szerzetes
segítségével volt lehetõségünk. Õ mindenhová velünk
jött és így lehetõségünk nyílt bejutni szebbnél-szebb
templomokba, nagyon régi épületekbe, látogatást
tettünk családoknál, helyi iskolákban, ahol a kis
diákok mindenhol különbözõ mûsorral készültek, és
nagy örömmel adták elõ.
Számomra az út legfontosabb mondanivalója az volt,
hogy ahhoz, hogy az ember boldogan éljen nem
feltétlenül van szükség mérhetetlen anyagi javakra,

hiszen Indiában megtapasztalhatja az ember, hogy
sokan szinte otthon nélkül élnek az utcákon, és lehet,
hogy látszólag nagyon szegények, de az ilyen emberek
mindezek ellenére sokszor lelkileg jóval gazdagabbak.
Ha bárki úgy érzi, hogy neki mindenképpen látnia,
éreznie kell ezt a világot, azt mindenképpen arra
bíztatom, hogy ha lehetõsége adódik egy ilyen útra,
azt semmiképpen se hagyja ki, mert úgy vélem India
bármit megér.

Nyúl Anikó
II. éves Ápoló Szakos hallgató

2008 õszén az Egészségtudományi Kar Sürgõsségi
Ellátási Tanszéke harmadik alkalommal rendezte
meg a Pécsi Sürgõsségi Napokat. 2006-ban a sür-
gõsségi képzés, 2007-ben a katasztrófa helyzetek,
ezúttal pedig a különleges szituációk megoldása volt
a fókuszban: vízi balesetek, barlangi mentés, nukleáris
balesetek, szélsõséges idõjárás okozta helyzetek,
igazságügyi orvostani vonatkozású események,
katasztrófák, stb.
A kétnapos rendezvény elsõ napján hallhattunk
tudományos beszámolókat, esetismertetéseket,
valamint az egyes speciális ellátók (például a barlangi
mentõk, a vízi-és légi mentõk) valamint társszer-
vezetek (katasztrófavédelem, rendõrség) bemutat-
kozóját. A második napon került sor az ITLS (inter-

national trauma life support) elõadásra és
bemutatóra. A résztvevõknek ITLS gyakorlási
lehetõséget is biztosítottunk. Ugyanezen napon
tekinthették meg az érdeklõdõk az Ápolástani
Tanszék munkatársaival és hallgatóival közösen

III. Pécsi Sürgõsségi Napok

összeállított filmet, ami a 2007-es Sürgõsségi Napok
kimentési gyakorlatának elképzelt folytatásáról szól,
és ennek kapcsán mutat be néhány sürgõsségi ellátási
beavatkozást és ápolási teendõt.
A visszajelzések alapján a rendezvény érdekességét
többek között az adta, hogy olyan szervezetek képvi-
seltették magukat, melyek annak ellenére, hogy közös
cél érdekében végeznek valamilyen részfeladatot,
ritkán szerepelnek közös szakmai fórumon.
2006-ban azzal az elképzeléssel rendeztük meg az elsõ
Pécsi Sürgõsségi Napokat, hogy a szakma jeles kép-
viselõi, a társszakmák, a Tanszék, valamint a hallga-
tók között olyan párbeszéd jöjjön létre, ami a sürgõs-
ségi ellátás aktuális problémáira hívja fel a figyelmet,
illetve teret ad a témával kapcsolatos legfrissebb hazai
és nemzetközi tudományos eredmények bemuta-
tásához. Ma már mondhatjuk, hogy hagyományt
teremtettünk, hiszen 2009-ben negyedik alkalommal
is megrendezésre kerül a Pécsi Sürgõsségi Napok.

Marton-Simora József
tanársegéd

Sürgõsségi Ellátási Tanszék
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A Kar Pécsi Képzési Központja 2008. december 5-én
délután 16,00 órai kezdettel került megrendezésre
az Egyetem Szülészeti Tanteremben hagyomány-
teremtõ szándékkal az elsõ Mikulás ünnepség, melyre
a dolgozókat és gyermekeiket hívtuk meg.
A rendezvényen 35 gyermek érkezett, akiket szüleik
vagy nagyszüleik kísértek el. Izgatottan várták a
Mikulás érkezését. Elõtte azonban egy hangulatos,
szórakoztató mûsorral lépett fel a Fonti Five
Tánccsoport, majd Gubicskó Patrik kisiskolás
mondott mesét a Télapóról a többi gyermeknek. A
mûsor után hangos énekszóval hívták a gyermekek a
Mikulást, aki hamarosan meg is érkezett két Manó
kíséretében. Megkérdezte a nagyszakállú, hogy jók
voltak-e a gyerekek, tudnak-e Mikulásról szóló
dalokat, verseket. Bizony tudtak. A Mikulás szét-
osztotta a megjelent gyermekeknek az ajándék-
csomagokat. Bízunk benne, hogy ez a péntek délután
mindenkinek jó szórakozást, örömet nyújtott. Kö-
szönjük támogatóinknak ezt a kellemes délutánt: az

Mikulás ünnepség

Egészségtudományi Karnak és szervezõinek:
Cserhalmi Erikának, Gabara Krisztinának és Prémusz
Viktóriának, valamint a Hallgatói Önkormányzat
elnökének  Varga Norbertnek egyaránt.

Dr. Kriszbacher Ildikó
egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes

tudományos dékánhelyettes

Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és
Egészségügyi Menedzsment Tanszék

A Magyar Egészséggazdaságtani Társaság (META)
tisztújító közgyûlésén a 2009-2010-es periódusra Dr.
Boncz Imre tanszékvezetõ egyetemi docenst válasz-
totta meg elnökének.
A Cambridge University Press kiadásában összefoglaló
könyv jelent meg a DRG (Diagnosis Related Groups)
típusú finanszírozási módszerek alkalmazásának
nemzetközi vonatkozásairól. A 15 ország tapasz-
talatait összegzõ könyvben a Magyarországról szóló
fejezet a tanszék közremûködésével készült: Nagy J,
Dózsa Cs, Boncz I. Experiences with the application
of the DRG principle in Hungary. In: The globa-
lization of managerial innovation in health care (Pp.
284-319.) Editors: Kimberly, John R, Pouvourville,
Gérard de; D’Aunno, Thomas A. Cambridge
University Press, 2008. (ISBN: 978-0-521-88500-3)

Oklevélátadó Ünnepég

2008. december 8-án, 11 órai kezdettel meg-
rendezésre került diplomaosztó ünnepségen 92
hallgató – Okleveles ápoló, Okleveles védõnõ,

Rövid hírek

Általános szociális munkás, Ápoló, Diplomás ápoló,
Diagnosztikai képalkotó, Dietetikus, Egészség-
biztosítási szakember, Egészségtanár, Gyógytornász,
Mentõtiszt, Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi
Analitikus, Védõnõ, Egészségfejlesztõ mentál-
higiénikus, Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó,
Természetes élet- és gyógymódok szakértõ, vala-
mint Szülésznõ – vehette át oklevelét a Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Dr. Halassy - Nagy József aulájában.
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2008. november 26.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács ülésen megjelenteket.
Napirend módosítást javasolt, kérése volt, hogy a
Nemzetközi biztosítási szakértõ felsõfokú szakirányú
továbbképzés szaklétesítési és szakindítási kérele-
mérõl szóló elõterjesztés, illetve az Egészségfejlesztõ
kisebbségi referens felsõfokú szakirányú tovább-
képzés szaklétesítési és szakindítási kérelemérõl szóló
elõterjesztés is kerüljön megtárgyalásra az ülésen.
Kérte a Tanácstagokat, hogy a napirendi pontok kiegészí-
tésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.
A Kari Tanács a napirendi pontokat a módosító
javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.
Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: dr. Takács Magdolna fõiskolai
docens, tanszékvezetõ; tagok: Egyed Anna gazdasági
csoportvezetõ és Varga Norbert HÖK elnök.
A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság össze-
tételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak
tartózkodása mellett elfogadta.

1. napirendi pont: Személyi ügyek
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
címzetes egyetemi docensi pályázatai.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a címzetes egyetemi docensi elõterjesztéseket.
A Kari Tanács titkos szavazással, Horváthné Dr. Szõllõsi
Ilona részére címzetes egyetemi docensi cím adományo-
zását 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. A
Kari Tanács titkos szavazással Dr. Puskás Tamás részére
címzetes egyetemi docensi cím adományozását 19 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

2. napirendi pont:
Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egész-
ségtudományi Koordinációs Központ helyzetével kap-
csolatos kari állásfoglalás.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a PTE orvos-egészségügyi struktúra
átalakítására vonatkozó elõterjesztés 5 lehetséges
változatát. Elmondta, hogy az ülést megelõzõ vezetõi
értekezlet is megtárgyalta az elõterjesztést. Véle-
ménye szerint sem az erõs Centrum, sem a Koor-
dinációs Központ teljes megszûntetése nem lenne jó
megoldás a problémákra.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással az alábbiak szerint
szavazott a PTE orvos-egészségügyi struktúra átala-

Tájékoztató a Kari Tanács üléseirõl

kítására vonatkozó elõterjesztés egyes verzióiról:
– 1. verzió: 0 igen, 19 nem, 0 tartózkodás
– 2. verzió: 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
– 3. verzió: 2 igen, 3 nem, 14 tartózkodás
– 4. verzió: 0 igen, 7 nem, 12 tartózkodás
– 5. verzió: 0 igen, 2 nem, 17 tartózkodás.

3. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a Pécsi Képzési
Központ megszûnése teszi szükségessé a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat módosítását. Az intézményi
struktúra átalakítását a személyi összetétel és az
ellátandó feladatok teszik szükségessé, ennek kere-
tében az Egészségpszichológiai és Komplementer
Medicina Tanszék megszûnik, a komplementer
medicina terület az Ápolás és Betegellátás Intézet
Klinikai Tantárgy Koordinációs Tanszékéhez kerül
át. A Szociális Munka Tanszék a Népegészségtani,
Rekreációs és Egészségfejlesztési Intézet tanszé-
keként mûködik a továbbiakban.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról szóló elõterjesztést 19 igen,
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

4. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Ápolás Msc szakindítási kérelem.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:
Elmondta, hogy a kérelem a MAB elõírásainak
megfelelõen került összeállításra, azonban szükség
van az óraszámok pontosítására, a Szenátus elé a
módosított anyag kerül elõterjesztésre. A cél az
Okleveles Ápoló szak megfeleltetése a Bologna tí-
pusú rendszerben.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Ápolás Msc
szakindítási kérelemérõl szóló elõterjesztést 19 igen,
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

5. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Nephrológiai Ápoló felsõfokú szakirányú tovább-
képzés szaklétesítési és szakinditási kérelem.
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Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Tájékoztatást adott arról, hogy a Szombathelyi
Képzési Központ indítványozta a szakindítást, –
melyet a Tanulmányi Bizottság a szükséges mó-
dosítások elvégzése mellett támogatott – a
Markusovszky Kórház Dializáló Központjának
kezdeményezése alapján. Cél a belsõ továbbképzések
helyett a képzés intézményes keretek között történõ
biztosítása.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Nephrológiai Ápoló
felsõfokú szakirányú továbbképzés szaklétesítési és
szakindítási kérelemérõl szóló elõterjesztést 19 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

6. napirendi pont: Egyebek
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Nemzetközi biztosítási szakértõ felsõfokú szakirányú
továbbképzés szaklétesítési és szakindítási kérelem

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:
Elmondta, hogy a Zalaegerszegi Képzési Központ
kezdeményezésének célja a hiánypótlás. A Tanul-
mányi Bizottság támogatta az elõterjesztést, az
anyaghoz kapcsolódó költségvetés nem terjeszthetõ
elõ a szükséges pontosítások elvégzése miatt.
Kérte a Kari Tanács tagjainak támogatását.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudományegye-
tem Egészségtudományi Kar Nemzetközi biztosí
tási szakértõ felsõfokú szakirányú továbbképzés
szaklétesítési és szakindítási kérelemérõl szóló elõterjesz-
tést, 18 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségfejlesztõ kisebbségi referens felsõfokú
szakirányú továbbképzés szaklétesítési és szak-
indítási kérelem.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Beszámolt arról, hogy a képzés, - melyet szintén a
Zalaegerszegi Képzési Központ indítványozott a
BTK-val egyeztetve - rendelkezik a szükséges társa-
dalmi igénnyel.
Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Elmondta, hogy a képzés finanszírozása saját
bevételbõl valósulna meg. Javasolta, hogy a költség-
vetés elkészítésére kari szinten egy új bizottság
alakuljon meg, melynek vezetõi tisztségére Dr. Oláh
András dékáni hivatalvezetõt javasolta.
Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Javasolta, hogy a Tanulmányi Bizottság és a gazdasági
vezetõk tárgyalják meg a költségvetést. Kérdésesnek
tartotta, hogy indokolt-e külön bizottság megalakítása

és jelezte, hogy a meglévõ fórumok vezetõit látja az
ügyben kompetensnek.
Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Fontosnak tartja a költségvetés átláthatóságát és
egységes alapelvek szerinti elkészítését.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Véleménye szerint a költségvetés elkészítésére
megoldható a meglévõ bizottságok bevonásával.
Dr. Komáromy László dékáni tanácsadó:
Jelezte, hogy az anyag 15. pontja nem tartalmazza a
záróvizsgához szükséges nyelvi követelményeket.
Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Megköszönte az észrevételt, és jelezte, hogy a korrek-
cióra sor fog kerülni.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kar Egészség-
fejlesztõ kisebbségi referens felsõfokú szakirányú
továbbképzés szaklétesítési és szakindítási kérele-
mérõl szóló elõterjesztést 19 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás mellett elfogadta.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a Kari Tanács tagjait arról, hogy 2009. decem-
ber 19-én ünnepélyes búcsúztató kerül megszervezésre az
elmúlt évben nyugdíjba vonult kollégák részére.
A jutalmazással kapcsolatban elmondta, hogy az elvek
nyilvánosak lesznek, azonban a tavalyi összeg
kategóriák módosításra kerültek, amit nem a Kar
költségvetése tesz szükségessé, hanem az egyetem
egészének rossz gazdasági helyzete. A maximálisan
adható összeg félhavi jutalom esetén 150.000 Ft,
egyhavi jutalom esetén 300.000 Ft, 2 havi jutalom
esetén 500.000 Ft.
Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Beszámolt arról, hogy az Egészségügyi Minisztériumi
megbeszélés célja a Bologna típusú képzések
megvitatása, a szükséges módosítások egyeztetése
volt. Az alapszakok esetében nincs szükség struktú-
raváltoztatásra, az orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus alapszakot kivéve, mely két
alapszakra válik szét. Az egészségtudományi
képzéseknél 500 fõvel csökkent a felvettek száma, a
felvételi arány is megváltozott, így jelenleg Budapest
60%-os részesedéssel rendelkezik, ezért a regionalitás
elve nem érvényesül.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a vezetõket arról, hogy Kari Tanács
tagjainak mandátuma lejár, a választás 2008. december
19-ig Dr. Komáromy László dékáni tanácsadó
koordinálásával zajlik le.
Kmf.
                                                Prof. Dr. Bódis József
                                     dékán, a Kari Tanács elnöke

Dr. Oláh András
dékáni hivatalvezetõ
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Prof. Dr. Bódis József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács ülésen megjelenteket és
az újonnan megválasztásra került tanácstagokat,
tovább megköszönte a korábbi tagok munkáját.
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a Tanács-
tagokat, hogy a napirendi pontok kiegészítésével
kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.
Dr. Rébék-Nagy Gábor tanszékvezetõ:
Támogatást kért az egészségügyi kommunikátor
felsõfokú szakképzés indításához, mely képzés
hasonló a szakfordító szakhoz, a képzés elõnyeként
fogalmazta meg, hogy az Európai Unió bármely
területén elhelyezkedési lehetõséget biztosít, továbbá
Budapesten sem indul hasonló szakképzés.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a hallgatói létszám növekedésének
szempontjából is fontos a szakképzés indítása, mely
színesíti a meglévõ képzési palettát.

A Kari Tanács a napirendi pontokat a módosító javas-
latokkal együtt egyhangúlag elfogadta.
Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizott-
ság összetételére: elnök: dr. Takács Magdolna fõis-
kolai docens, tanszékvezetõ; tagok: Dr. Ágoston
István tanulmányi osztályvezetõ és Varga Norbert
HÖK elnök.
A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság össze-
tételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak
tartózkodása mellett elfogadta.

1. napirendi pont: Személyi ügyek
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Szaknyelvi Tanszék tanszékvezetõi pályázata.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a pályázati kiírásra egy pályázó
nyújtott be pályázatot Dr. Rébék-Nagy Gábor
személyében. Megkérte Dr. Csere Tibor dékáni
tanácsadó urat, a Bíráló Bizottság elnökét a bizottsági
vélemény ismertetésére.
Dr. Csere Tibor dékáni tanácsadó:
Ismertette a Bíráló Bizottság véleményét.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással, a Szaknyelvi Tanszék
tanszékvezetõi pályázatáról szóló elõterjesztést 21
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Rébék-Nagy Gábor tanszékvezetõ:
Megköszönte a Kari Tanács tagjainak támogatását.

2. napirendi pont:
Tájékoztató a 2005. évi CXXXIX. Felsõoktatási törvényben
és a Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követel-
ményrendszerében meghatározott követelményekrõl az
oktatói, kutatói munkaköröket érintõen.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Hangsúlyozta, hogy az új Felsõoktatási törvény a
korábbinál szigorúbb elõírásokat tartalmaz az oktatói
kinevezések és kinevezés meghosszabbítások
tekintetében. A törvény elõírásaitól nem lehet eltérni,
ezért azok teljesítéséhez a kar minden támogatást
meg fog adni és ehhez komoly elõnyt biztosít az, hogy
a hasonló profilú intézmények közül egyedül karunk
rendelkezik önálló Doktori Iskolával. Elmondta
továbbá, hogy véleménye szerint az elõírások
teljesítése minõségi elõrelépést fog eredményezni a
karon. Felkérte hivatalvezetõ urat, hogy tájékoztassa
a tanácstagokat a feladatokat tartalmazó követel-
ményrendszerrõl.
Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Beszámolt arról, hogy 2008. szeptember 1-jétõl
kizárólag a 2005. évi új Felsõoktatási törvény elõírásai
szerint lehet új kinevezéseket létesíteni vagy lejáró
kinevezéseket meghosszabbítani. Az egyetemi
vezetõség állásfoglalása alapján szükséges továbbá
fõiskolai státuszok megszûntetése, azaz a fõiskolai
tanároknak az egyetemi tanári, míg a fõiskolai
docenseknek az egyetemi docensi feltételeket kell
teljesíteniük 2013. december 31-ig. A tanársegé-
deknek/adjunktusoknak pedig a határozott idejû
kinevezésük lejártáig kell teljesíteniük az adott
munkakörben elõírt feltételeket (pl. adjunktus I-II.
esetében PhD fokozatot), ellenkezõ esetben mun-
kaviszonyuk megszûnik. Azokat az oktatókat, akik
már jelenleg is teljesítik az adott munkakörben az új
Felsõoktatási törvény szerinti átsorolás feltételeit, az
elõírásokból adódóan át kell sorolni (pl. fõiskolai
tanársegédeket az új Felsõoktatási törvény szerint
tanársegédekké). A fõiskolai tanársegédek alkal-
mazásuk kezdetétõl max. 8 év áll rendelkezésükre a
PhD fokozat megszerzéséig, ellenkezõ esetben nem
teljesítik az adjunktusi kinevezés feltételeit és ezért
munkaviszonyuk megszûnik. A fõiskolai adjunktus
I-II kategóriába tartozó oktatóknak PhD fokozatot
kell szerezniük határozott idejû kinevezésük lejártáig
(és ezen túlmenõen az elõbbi kategóriában a
határozott idejû kinevezés lejárta után 8, utóbbi
esetben 4 év áll rendelkezésre a habilitációra vagy az
eredményes habitus vizsgálatra). Ez azoknál fog
leginkább problémát okozni, akiknek 1-2 év múlva
lejár a kinevezésük és még nem kezdték meg PhD
tanulmányukat. Ennél is nehezebb a helyzet, azoknál
az adjunktusoknál, akik adjunktus III. –ban vannak,
mert nekik kinevezésük lejártáig az egyetemi docensi
feltételeket kell teljesíteniük, azaz a PhD fokozat
megszerzésén túlmenõen habilitálniuk kell vagy a
habitus vizsgáló bizottság által elfogadott tudományos
tevékenységet kell bemutatniuk.
Elmondta továbbá, hogy a Kar minden érintett
oktatója/kutatója személyre szóló levélben értesült a
teljesítendõ követelményekrõl. Ezen túlmenõen a
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kinevezési okmányok és a tanulmányi szerzõdések
harmonizálása is szükséges.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Kérése volt, hogy intézeti és tanszéki szinten kerüljön
sor a személyre szabott programok megfogalma-
zására március végéig.

3. napirendi pont:
1/2009. sz. Dékáni Utasítás Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar által mûködtetett kollégi-
umok egyes feladatellátásáról.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a dékáni utasításra költségcsökkentési
szempontból és a jogi kérdések tisztázása miatt volt
szükség. 2009. február 1-tõl érvénybe lépõ utasítás
értelmében a Kollégium rendjének, rendeltetésszerû
mûködtetésének feladatait – mint ahogy eddig is, és a
jövõben is – a kollégiumigazgató köteles ellátni, és a
karon megszûnik a kollégiumi nevelõtanári munkakör.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a 1/2009. sz. Dékáni
Utasítás Pécsi Tudományegyetem Egészség-
tudományi Kar által mûködtetett kollégiumok egyes
feladatellátásáról szóló elõterjesztést 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta.

4. napirendi pont: Egyebek
1. PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D
és Habilitációs szabályzatának módosítása törzs-
tagok, illetve Doktori és Habilitációs Tanács tagok
vonatkozásában.

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Kérte a Doktori és Habilitációs Tanács jelenlegi 7
törzstagjának 2 fõvel történõ kibõvítését Dr. Józsa
Rita intézetigazgató és Dr. Vermes István egyetemi
docens személyében.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészség-
tudományi Doktori Iskola Ph.D és Habilitációs
szabályzatának módosítását, Dr. Vermes István
egyetemi tanár Doktori és Habilitációs Tanács
törzstagjává történõ megválasztásáról szóló
elõterjesztést 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészség-
tudományi Doktori Iskola Ph.D és Habilitációs
szabályzatának módosítását, Dr. Józsa Rita egye-
temi docens, intézetigazgató Doktori és Habilitációs
Tanács törzstagjává történõ megválasztásáról szóló
elõterjesztést 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi
Doktori Iskola Ph.D és Habilitációs szabályzatának
módosítását, a Doktori és Habilitációs Tanács
tagjainak (Dr. Vermes István egyetemi tanár, Dr.
Józsa Rita egyetemi docens, intézetigazgató)
kiegészítésérõl szóló elõterjesztést 21 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta.

2. PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D
és Habilitációs szabályzatának módosítása
• PhD-képzésre, illetve fokozatszerzésre jelentkezõk
és a felvettek által fizetendõ díjak,
• valamint PhD-képzésben, a PhD fokozatadásban,
illetve a PhD szervezési munkában, Habilitációs
eljárásban résztvevõk tiszteletdíjainak vonatkozásában

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Javaslata volt a PhD-vel és a habilitációval kap-
csolatosan a hallgatók, illetve az oktatók által fizeten-
dõ eljárási díjak egységesítése, mely a tanulmányi
szerzõdések módosítását is szükségessé teszi. A PhD-
képzésben, a PhD fokozatadásban, illetve a PhD
szervezési munkában, habilitációs eljárásban résztvevõk
díjazása a kontaktórákon felüli esetben kerül kifize-
tésre. Javasolta továbbá az erre vonatkozó díjszabás
külön, 5. sz. mellékletként történõ szerepeltetését.
Beszámolt arról, hogy az OTDK konferencia idõ-
pontja 2009. április 7-8., helyszíne Pécs.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtu-
dományi Doktori Iskola Ph.D és Habilitációs
szabályzatának módosítása a PhD-képzésre, illetve
fokozatszerzésre jelentkezõk és a felvettek által fize-
tendõ díjak vonatkozásában történõ (4. 5. sz. mel-
léklet) elõterjesztést 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi
Doktori Iskola Ph.D és Habilitációs szabályzatának
módosítása PhD-képzésben, a PhD fokozatadásban,
illetve a PhD szervezési munkában, Habilitációs
eljárásban résztvevõk tiszteletdíjainak vonatkozá-
sában (5. sz. melléklet) történõ elõterjesztést 21 igen,
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Kmf.

                                                Prof. Dr. Bódis József
                                     dékán, a Kari Tanács elnöke

Dr. Oláh András
dékáni hivatalvezetõ
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Piacképes egészségügyi felsõoktatás Zalaegerszegen
Magyar Hírlap (42/25. szám) 2009. 01. 30 - Zala Megye
4. oldal: Tudásközpont Zalaegerszegen, Kihelyezett képzés

Átjárható mesterszakok Metro 2009. 01. 29 - Pécs 3
oldal: Több felsõoktatási intézmény, így a Pécsi Tu-
dományegyetem is megállapodást írtak alá, amelyben
elismerik az egymás egyetemén alapszakon teljesített 50
kredites képzéseket.

Röviden Metro 2009. 01. 29 - Pécs 2. oldal: A Pécsi
Tudományegyetem az ELTE után a második legnép-
szerûbb egyetemnek számít.

Átadták a Steinmetz Endre-díjakat. Új Dunántúli
Napló (20/23. szám) 2009. 01. 24 - 4. oldal: Dr.Kollár
Lajos adta át az idei Steinmetz Endre-díjakat

Milliárdokat kapott a PTE: Megvan a támogatás a
sürgõsségi központ kialakítására is Új Dunántúli
Napló (20/22. szám) 2009. 01. 23 - 1. oldal

Tallózó

Megújul a 400 ágyas klinika: Bõvítés, új sürgõsségi
központ építése a programban Új Dunántúli Napló
(20/22. szám) 2009. 01. 23 - 2. oldal

Megszûnik a szanatórium Metro 2009. 01. 22 - Pécs
2. oldal: A hónap végén megszûnik a tüdõszanatórium.
A költözés költsége 25 millió forint lesz.

Bemutatkozik a PTE ETK Új Dunántúli Napló (20/
18. szám) 2009. 01. 19 - 5. oldal: Életre szóló hiva-
tásokra készítenek fel. A munkaerõpiacon is értékes a
karon megszerzett diploma.

Nem törik meg a fejlõdésvonal: Pénzügyi szem-
pontból a tûzoltás éve volt 2007, 2008 a konszoli-
dációé, 2009 a lassú fejlõdésé lesz a PTE-n, amely
õrzi elõkelõ, erõs pozícióját a magyar felsõoktatás
élmezõnyében Új Dunántúli Napló (19/351. szám)
2008. 12. 24 - 5. oldal: Interjú Dr. Gábriel Róberttel, a
PTE rektorával.

Rekordösszegû kórházfejlesztés Népszava (18. szám)
2009. 01. 22 - 4. oldal: A kormány tegnap jóváhagyta
az Új Magyarország Fejlesztési terv Infrastruktúra-
fejlesztés az egészségpólusokban címû pályázat
nyerteseit. A fejlesztéseknek köszönhetõen megújulhat-
nak a legnagyobb pólusintézmények, így a Pécsi Tudo-
mányegyetem kórháza is.

Egy hónap a gondolkodásra: Egyetem. Még dönthetnek
a felsõoktatásba jelentkezõk Új Dunántúli Napló (20/
12. szám) 2009. 01. 13 - 15. oldal: Megkezdõdött az idei
felsõoktatási jelentkezési szezon. Ezért a PTE-n az
elkövetkezendõ hetekben számos nyílt napot tartanak.

Változások az egészségügyben: Törvénymódosítás.
Fejlesztések az ellátásban - Átalakuló biztosítási
rendszer  Új Dunántúli Napló (19/354. szám) 2008.
12. 29 - 7. oldal: Az Egészségbiztosítási Alap marad-
ványából a minisztérium több mint 16 milliárd forintot
osztott szét a hazai kórházak, járóbeteg-ellátók között.
A PTE 750 millió forintot kapott.

3600 szert tud azonosítani Metro 2008. 12. 18 - Pécs
3. oldal: Egyedülálló diagnosztikai gépet kapott a PTE
Igazságügyi Orvostani Intézete.

Mára kezelhetõvé vált az egyetemi adósság Új
Dunántúli Napló (19/338. szám) 2008. 12. 11 - 1. oldal:
Év végi sajtóreggelire invitálta a PTE rektora,
Dr. Gábriel Róbert a sajtó munkatársait.

Kertvárosban nem lesz rendelõ: Ez is csak kam-
pányígéret maradt Pécsi Hét (19/4. szám) 2009. 02.
06 - 1. oldal: Negyvenmilliárd forintnyi fejlesztéssel
kampányoltak bõ két évvel ezelõtt a szocialisták
Pécsett. A fejlesztések között említették a 400 ágyas
klinika új, belgyógyászati tömbjének megépítését, és
ezzel együtt az urológia, a fül- orr-gége, a szemészet,
az idegsebészet és a pszichiátria számára egy másik
szárny létrehozását.

Képzés, interkulturálisan is Új Dunántúli Napló
Felvételizõknek Új Dunántúli Napló (20/34. szám)
2009. 02. 04 - 5. oldal: Magyarország elsõ egye-
temén. Õk úgy érzik, jól döntöttek, hogy a PTE-t
választották. Hét osztatlan, 91 BA/BSc képzés, 63
mesterszak. Élhetõbb és olcsóbb város az egyete-
mista számára.

Javítják az átjárhatóságot Napi Gazdaság (19/22.
szám) 2009. 02. 03 - 12. oldal: Az ELTE, a Szegedi
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a
Debreceni Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem
bölcsészettudományi karai megállapodást írtak alá a
mesterszakos felvételi rendszer egyetemek közötti
átjárhatóságának megkönnyítésérõl.

Búcsú a tízévesnél öregebb mûszerektõl Új Dunántúli
Napló (20/33. szám) 2009. 02. 03 - 3. oldal: Az egyetemi
klinikák nincsenek gondban, dr. Kollár Lajos véleménye.
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