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Tradíciónk az innováció
Innovation is our tradition
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„Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas.”
(Idézet a pécsi egyetem alapító okiratából - V. Orbán pápa, 1367.)

“Pécs is especially suited for disseminating the seeds of science.”
(Quote from University’s founding charter - Pope Urban V, 1367)
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Lectori salutem!
A pécsi egyetem alapító oklevele hat és 
fél évszázada nem véletlenül fogalma-
zott így: „Pécs a tudomány magvainak 
terjesztésére különösen alkalmas.” 

Amióta Nagy Lajos királyunk 1367-ben, a 
kelet-közép-európai térség legelső egye-
temeként létrehozta legkorábbi elődün-
ket, természetesen sok minden változott: 
fakultások költöztek el, majd települtek 
vissza, legendás professzorokat váltottak 
még igyekvőbb hallgatóik a katedrákon. 

A Pécsi Tudományegyetem a 650. év-
fordulójának méltó megünneplésé-
re készül. A hajdani első egyetem ma 
az ország egyik legnagyobb, egyúttal 
legszerteágazóbb oktatási és kutatási 
spektrummal rendelkező felsőoktatási 
intézménye. Büszkék vagyunk a múl-
tunkra, mindarra, amit oktatóink, tu-
dósaink elértek, büszkék vagyunk arra, 
hogy mindezt a tudást megosztjuk hall-
gatóinkkal és a szélesebb nyilvánosság-
gal is, együtt lépve tovább a jövő felé.

Egyetemünk tehát egyszerre képvisel és 
vállal egy középkorig visszanyúló tradí-
ciót, miközben mindent megtesz az új, 
modern tudás intézményes továbbadá-
sáért. A PTE nemcsak Pécs városához 
kötődik, egyben a Dél-Dunántúl egyet-
len regionális egyeteme is. Városunk 
legnagyobb munkáltatója, meghatározó 
szerepe van a régió összes szellemi te-
rületén, művészetekben, tudományban, 
gyógyításban egyaránt.

Kiadványunkban bemutatjuk Önöknek 
Magyarország legrégebbi és egyben 
egyik legszínesebb egyetemét, utalva a 
tágabb és szűkebb környezetre, hazánk-
ra és váro sunkra, mely 2010-ben Európa 
Kulturális Fővárosa volt.

Dr. Bódis József
a Pécsi Tudományegyetem rektora

It was not by chance in which the charter of 
the University of Pécs featured the following 
sentence: “Pécs is especially suited for 
disseminating the seeds of science.”

Since King Louis the Great established our 
predecessor as the first university in East-
Central Europe in 1367, several things have 
naturally changed: faculties moved out and 
settled back and legendary professors were 
replaced by their diligent students in the 
classrooms. 

The University of Pécs is preparing to cel-
ebrate its 650th anniversary with dignity. 
Today, the first university of the region is 
one of the largest higher education institu-
tions having the most diverse education and 
research activity. We are proud of our past 
and of our professors, and we take pride in 
the fact in which we share this knowledge 
with our students and the wider public as we 
move towards the future. 

Our university represents and draws upon a 
fine tradition dating back to the Middle Ages 
and, at the same time, does everything to dis-
perse the knowledge of our modern age. The 
University of Pécs is not only attached to the 
city of Pécs but it is also the only regional 
university of South Transdanubia. It is the 
largest employer of our city and it has a de-
termining role in all intellectual fields of the 
region including arts, sciences and medicine. 

Our brochure introduces the oldest and prob-
ably the most diverse university of Hungary 
referring to its immediate and wider environ-
ment, to our country and town which was 
the European Capital of Culture in 2010.

Dr. József Bódis
Rector of the University of Pécs
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Magyarország
Kicsi, de gyönyörű – tömören így jel-
lemezhetnénk Magyarországot. Buda-
pest, a Duna-parti főváros és a Balaton 
kék vize mellett egyre többen fedezik 
fel a vidéki városok elragadó szépségét. 
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói 
különösen szerencsések, hiszen a legel-
ső magyar felsőoktatási intézmény több 
különleges helyszínen tart képzéseket. 
Két városa pedig festői szépségű.

Hungary
Small but beautiful – this is how Hungary 
can briefly be characterized. In addition to 
Budapest, the capital located along the Dan-
ube River and the emerald waters of Lake 
Balaton, more and more people are begin-
ning to discover the charming beauty of the 
country’s smaller towns. The students of the 
University of Pécs are extremely fortunate 
as their first higher education institution of 
the country offers training at several unique 
locations. 

Pécs
A legtöbb hivatalos bemutatkozásban azt 
olvashatjuk, hogy Pécs a Dunántúl leg-
nagyobb városa: a Dél-dunántúli régió, 
benne Baranya megye központja, egyete-
mi város, katolikus püspöki székhely. Ha 
azonban az itt élőket kérdezzük Pécshez 
fűződő érzéseikről, többet tudunk meg 
arról, milyen is valójában ez a kétezer 
éves város. Mediterrán életérzés vará-
zsol el, ha a Tettye girbegurba utcácskáin 
vagy a Mecsek lankáin virágzó mandu-
lafák között bolyongunk. A városfalak 
mögött viszont már a római Sopianae 
nyomaira bukkanunk. Ókeresztény sír-
építményei, festett sírkamrái – melyek a 
legjelentősebb Itálián kívül fennmaradt 
ókeresztény nekropolisz részei – révén 
lett a világörökség része. 

Pécs
Brochures introducing Pécs inform us this is 
the largest city of the South Transdanubian 
region and the county of Baranya, a univer-
sity town and an Episcopal seat of the Catho-
lic Church. However, if you ask the local citi-
zens living here with respect to their feelings 
towards the city, you learn a more about the 
true nature of Pécs. You are easily enchanted 
by a Mediterranean atmosphere when wan-
dering through the winding streets of Tettye 
or among the blossoming almond-trees along 
the gentle slopes of the Mecsek hills. Beyond 
the city walls, one discovers traces of the Ro-
man town of Sopianae. Its early Christian 
tombs and painted burial chambers, remains 
of the most significant early Christian ne-
cropolis, extant outside Italy, has become one 
among the World Heritage sites.
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Az első magyar bazilika kertjében ta-
lálkozhatunk Janus Pannonius pécsi 
püspök, a humanizmus legnagyobb 
Itálián kívüli latin nyelvű költőjének 
szobrával. A városképet is megha-
tározza a Zsolnay-hagyomány – az eo-
zinos épületkerámiák Európa-szerte 
ismertek. A város a Pécsi Országos 
Színházi Találkozó, a Pannon Filhar-
monikusok, valamint számos fesztivál 
és konferencia városa is. Az első ma-
gy ar egyetem hagyományai révén a 
tudomány, oktatás, gyógyítás központ-
ja is. Vasarely, Csontváry vagy Breuer 
Marcell a magyar kultúra minden hívé-
nek Pécset juttatja eszébe.

Szekszárd
Az Alföld és a Dunántúli-dombság ta-
lálkozásánál épült város, a ma mint-
egy 37 ezer lelket számláló Szekszárd 
környékén jelentős kelta, római, avar-
kori emlékek kerültek napvilágra. I. 
Béla 1061-ben monostort alapított itt, s 
a települést városi rangra emelte. 1541-
ben török szandzsákszékhely, 1779-től 
pedig Tolna megye székhelye. Az idelá-
togatónak érdemes alaposan körbejár-
nia, hogy aztán eldicsekedhessen: volt 
a Wosinsky Mór Múzeumban és Babits 
Mihály szülőházában.

The garden of the first Hungarian basilica 
boasts the sculpture of Janus Pannonius, 
Bishop of Pécs, the greatest renaissance poet 
outside Italy who wrote his poems in Latin. 
The uniquely colored architectural ceramics 
of the Zsolnay factory are well-known across 
Europe. What is more, Pécs is also the city 
of the National Theater Festival, the Pannon 
Philharmonic Orchestra including numer-
ous festivals and conferences. Owing to the 
historical legacy of the first Hungarian uni-
versity, it is truly an important center of sci-
ence and education. The names of Vasarely, 
Csontváry or Marcell Breuer all remind the 
lovers of Hungarian culture of the city of 
Pécs. 

Szekszárd
The town of Szekszárd is featuring a popu-
lation of 37,000 people. Several significant 
Celtic, Roman and Avar archaeological re-
mains have been discovered in its vicinity. 
King Béla I established a monastery here in 
1061 and elevated Szekszárd to the status of 
a city. In 1541, it became the seat of a Turk-
ish sandjak (district), then in 1779, the seat 
of Tolna County, the smallest county seat in 
Hungary. It is well worth visiting the settle-
ment and you can later boast that you have 
been to the Wosinsky Mór Museum or the 
birthplace of Mihály Babits. 
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Egyetemtörténet dióhéjban
University history in a nutshell
1367 Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet
 The first university in Hungary is founded by King Louis the Great

1746 Gróf Berényi Zsigmond püspök teológiai főiskolát alapít
 A college of theology is founded by Bishop Count Zsigmond Berényi

1785 II. József császár Pécsre helyezteti a Győrött működő Királyi Akadémiát
 Emperor Joseph II orders the transfer of the Royal Academy from Győr to Pécs

1835 Szepessy Ignác püspök létrehozza az Episcopate Lyceum Quinque – 
Ecclesiae-t

 Episcopate Lyceum Quinque–Eclessiae is established by Bishop Ignác Szepessy  

1921 A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül
 The Hungarian Royal Erzsébet University is relocated from Pozsony (Bratislava) to Pécs 

1940 A Bölcsészettudományi Kar átkerül Szegedre, részben Kolozsvárra
 The Faculty of Humanities is moved both to Szeged and partially to Kolozsvár (Cluj)

1951 Az orvosi kar önállóvá válásával (Pécsi Orvostudományi Egyetem) a Pécsi 
Tudományegyetem egykarúvá lesz, kizárólag jogászképzés folyik

 Considering the medical school becoming independent (Medical University of Pécs), 
the University of Pécs is left with only one faculty, the Faculty of Law  

1975 Létrejön a Közgazdaságtudományi Kar, amely korábban a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozataként működött Pécsett

 The Faculty of Business and Economics is established, which so far, operated as an 
affiliated section of the Karl Marx University of Economics in Budapest

1982 A Tanárképző Kar csatlakozik az Állam- és Jogtudományi, illetve a Közgaz-
daságtudományi Karhoz; az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét

 The Teacher Training College is merged with the Faculty of Law and the Faculty of Busi-
ness and Economics. The new institution assumes the name of Janus Pannonius.

1990 Megalakul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Egészségügyi Főiskolai Kar
 The Faculty of Health Sciences is established at the Medical University of Pécs

1992 A Tanárképző Kar helyén önálló Bölcsészettudományi és Természettudomá-
nyi Kar alakul, így létrejön a négykarú egyetem

 The Teacher Training College is replaced by the Faculty of Humanities and the Faculty 
of Sciences

1995 A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudomány-
egyetemmel

 Pollack Mihály Technical College is merged with Janus Pannonius University 

1996 Megalakul a Művészeti Kar
 The Faculty of Visual Arts and Music is established
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2000 A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az 
egységes Pécsi Tudományegyetem

 In considering the merger of Janus Pannonus University, the Medical University of 
Pécs and the Illyés Gyula Teacher Training College of Szekszárd, a unified University 
is founded under the name of the University of Pécs

2004 A Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul
 The Pollack Mihály Technical College is transformed into a full-fledged university 

faculty under the name of Pollack Mihály Faculty of Engineering

2005  Megalakul az egyetem tizedik kara, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar

 The Faculty of Adult Education and Human Resources Development is established as 
the tenth faculty of the University

2006 Az Egészségügyi Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Egészségtudományi 
Kar néven

 The College of Health Sciences becomes a full-fledged university faculty under the 
name of Faculty of Health Sciences  

2015 A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar új neve: Műszaki és Infor-
matikai Kar. A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint 
a szekszárdi Illyés Gyula Kar összevonásával létrejön a Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, az egyetem kilenc karú lesz

 The name of the Pollack Mihály Faculty of Engineering becomes Faculty of Engineering 
and Information Technology. In considering the merger of the Faculty of Adult Edu-
cation and Human Resources Development and the Illyés Gyula Teacher Training 
College of Szekszárd the Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional 
Development is formed. The university now has nine faculties 

2016 Létrejön a Gyógyszerésztudományi Kar, a Pécsi Tudományegyetem ismét tíz 
karúvá válik

 The Faculty of Pharmacy will soon be established, and as a result, the University of 
Pécs will once again, feature ten faculties
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Kutatóegyetem
Research University
Egyetemünk szemléletében az innová-
ció kulcsfontossággal bír, a középpont-
ban a tehetségek támogatása áll. Intéz-
ményünk törekvése, hogy képes legyen 
a megszületett szellemi alkotások feltá-
rásától egészen a megvalósításig aktív 
segítője lenni az innovációs és technoló-
gia-transzfer folyamatoknak. 

Az egyetemen 22 doktori iskola mű-
ködik, melyek a tudomány és a művé-
szetek széles spektrumát ölelik fel: a 
klasszikus bölcsészettudományoktól a 
társadalomtudományokon át az orvo-
si- és természettudományokig. Tudo-
mányegyetemi keretek között Magyar-
országon egyedül a PTE ad ki művészeti 
(DLA) fokozatokat a képzőművészet, a 
zeneművészet és az építőművészet te-
rületén. Az egyetemen 870 oktató ren-
delkezik tudományos minősítéssel vagy 
DLA-fokozattal, 160 oktató-kutató az 
MTA doktora, 16 fő a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

A Szentágothai János Kutatóközpont a 
PTE korszerű, nemzetközi tudomány-
szervezési és menedzsment normák 
szerint kialakított intézménye, amely 
az élettudományi, élettelen természet-
tudományi, valamint környezettudo-
mányi oktatás, kutatás és innováció 
minden oldalát fejleszteni kívánja. A 
legkorszerűbb műszerparkkal és ma-
gas szintű tudásbázissal rendelkező 
kutatócsoportok kiváló alapot bizto-
sítanak arra, hogy az intézmény Ma-
gyarország, sőt Közép-Európa vezető 
kutatóközpontjává váljon.

A 2016 őszén megalapított 3D Központ 
pedig olyan komplex, interdiszcipliná-
risan felépített innovációs és szolgál-
tató központ, mely Magyarországon 
egyedülálló.

The approach of our university attaches ut-
most importance to innovation and focuses 
on supporting those who are talented. It is 
the aim of the university to assist in the pro-
cess of innovation and technology-transfer 
from discovery to the realization of the vari-
ous intellectual creations. 

The university has 22 doctoral schools now 
operate covering a broad spectrum of science 
and art: from classical humanities through 
social sciences to medical and natural sci-
ences. It is perhaps deserving to note, that 
within Hungary, it is only the University of 
Pécs which issues DLA degrees in the fields 
of fine arts, music and architecture. To date, 
870 teachers possess scientific qualifications 
or DLA degrees, 160 teacher-researchers 
bear the title, “Doctor of the Hungarian 
Academy of Sciences,” and an additional 16 
professors are members of the Academy. 

The Szentágothai János Research Center is 
a new institute of the University of Pécs, re-
cently established  in accordance to modern 
scientific and management norms. The insti-
tute strives towards improving the various 
aspects of research, innovation and education 
in the fields of life sciences, natural science 
and environmental science. Distinctively, 
the research groups all possess state-of-the-
art technology and superb quality scientific 
knowledge, assuring a contemporary basis in 
the development of the leading research in-
stitute in Hungary and throughout Central 
Europe.

Disticntively, the 3D Center, founded in the 
fall of 2016, features complex interdiscipli-
nary and innovative functionality currently 
unrivalled in Hungary. 
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Képzések széles spektrumon
Wide spectrum of courses
Intézményünk képzési kínálata egy-
szerre képviseli a tradicionális, klasz-
szikus értékeket és igazodik a modern 
felsőoktatás nemzetközi kihívásaihoz. 
A Bologna-rendszerű képzéseink szinte 
valamennyi képzési területen kínálnak 
lehetőséget: a felsőoktatási szakkép-
zéstől az alap- és mesterképzésen át a 
doktori szintig közel 300 képzésből vá-
laszthatnak a hozzánk jelentkezők. A 
bölcsészettudományi, jogi, orvos- és 
egészségtudományi, gazdasági, tár-
sadalomtudományi, műszaki, termé-
szet- és sporttudományi, valamint a 
művészeti képzési programok mellett 
a mesterképzési kínálatunk jelentős ré-
szét teszik ki a különböző tanárképzé-
si programok. Az egyetem elismertsé-
gét és népszerűségét növelik a jelentős 
számú külföldi hallgatót vonzó idegen 
nyelvű képzések, a nemzetközi diákcse-
reprogramok, valamint a 15 szakkollégi-
um is. Az oktatási-kutatási tevékenység 
csúcsát jelentő PhD- és DLA-képzéseken 
a 22 doktori iskolában mintegy ezer 
doktorjelölt tanul.

E széles és minőségi kínálatnak köszön-
hetően a PTE a Dél-dunántúli régió tu-
dásközpontja, de országos és nemzet-
közi vonzereje is jelentős, hiszen az itt 
tanulók közel fele az ország más részei-
ből érkezik. Az egyetem külföldi hallga-
tóinak száma több mint 3300 fő.

A PTE Diaszpóra Programja pedig kife-
jezetten a határon túli magyar fiatalokat 
segíti.

Egyetemünk nemzetközi felsőoktatási 
rangsorokban is előkelő helyen szerepel.

Notably, the training our institution offers 
represent traditional and classical values 
while simultaneously acts upon the inter-
national challenges of modern higher edu-
cation. Our Bologna-type courses embrace 
nearly every field of training, meaning those 
applying to our university possess the oppor-
tunity to select from 300 different programs, 
ranging from higher-level vocational train-
ings through BA and MA courses, and up 
through PhD programs. In addition to the 
courses offered in humanities, legal studies, 
medical and health sciences, economics, so-
cial and natural sciences, technology, sports 
and athletics and the visual arts, a signifi-
cant number of MA programs are offered 
in teacher training. The reputation and 
popularity of the university is enhanced by 
the immense number of foreign students at-
tracted to the university, largely due to the 
courses held in foreign languages, the vari-
ous exchange programs and the 15 colleges 
in support of advanced studies. Today, 1000 
doctoral candidates are studying within the 
framework of the PhD/DLA programs, rep-
resenting the highest level of education.

Owing to its wide range of high quality 
educational programs, the University of 
Pécs is commonly referred to as the center 
of knowledge of the South Transdanubian 
region. However, its national and interna-
tional appeal is equally strong as half of the 
student population studying here originate 
from different parts of the country. Today 
the number of foreign students attending of 
UP numbers over 3300.

The Diaspora Program offers professional 
assistance to those hungarians living outside 
the country.

The UP occupies an exclusive position with-
in the hierarchy of international institutions 
of higher learning.
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Állam- és Jogtudományi Kar 
Faculty of Law 
Az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar-
ország első egyetemének legrégebbi fakul-
tása, amely kiváló tudós és oktató egyéni-
ségek sorát adta a jogász szakmának. Büsz-
kék vagyunk hagyományainkra és arra, 
hogy hallgatóink inspiráló szellemi kö-
zegben, kiemelkedően jó körülmények kö-
zött folytathatják jogi tanulmányaikat. A 
magas szintű szakmai alapok elsajátításán 
túl megismerkedhetnek azzal az európai 
összevetésben is egyedülállóan sokszínű 
kulturális élettel, amelyet a közel kétezer 
éves Pécs nyújt az itt élőknek. A kar hall-
gatói etikus, kreatív, változásokra és vál-
toztatásokra kész, kritikusan gondolkodó, 
komplex problémák megoldásra alkalmas, 
rugalmas szakemberek. A felmérések sze-
rint a pécsi jogi kar által kiadott diplomák 
országos viszonylatban keresettek és elis-
mertek. A kar több mint kétezer hallgató 
számára biztosít színvonalas képzést jogi, 
valamint igazgatási területen: felsőoktatá-
si szakképzésben (jogi asszisztens), alap-
szakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan 
képzésben (jogász) és szakirányú tovább-
képzésekben. A Doktori Iskola közel száz 
végzett diplomás számára tudományos, 
PhD-fokozat megszerzésére irányuló fel-
készítést és felkészülést biztosít.

The Faculty of Law is the oldest faculty of the 
first university of Hungary. It has produced 
many excellent scholars and professors 
intended to the legal profession. We are proud 
of our traditions and of the fact in which 
our students  pursue their legal studies in 
an inspiring, intellectual atmosphere under 
excellent circumstances. Beyond acquiring 
a high-level of professional knowledge, 
students may also become acquainted with 
the cultural life of the nearly two-thousand-
year-old Pécs, which is characterized by 
a level of diversity unique to Europe. Our 
students become ethical, creative and 
flexible professionals, who are open to new 
challenges and prepared for the potentiality 
of change.  They are characterized by critical 
thinking and capable of complex problem 
solving. According to recent surveys, the 
degrees issued by the Faculty of Law are 
nationally recognized and much sought 
after. The faculty provides high standard 
training for more than two thousand 
students currently studying in the legal 
and administrative fields at all levels: 
higher-level vocational training (Legal 
Assistant Programme), undergraduate BA 
course (Legal Administrator Program), the 
undivided one-tier training program leading 
to an LLM (Law Program), and postgraduate 
specialized training. The Doctoral School 
provides scientific training programs and 
study opportunities for nearly one hundred 
graduates, in preparation of the acquisition 
of their PhD degrees.
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Általános Orvostudományi Kar 
Medical School
„A szerencse csak a felkészült elméknek 
kedvez.” – üzeni az Általános Orvostudo-
mányi Kar jelmondata.

A kar ennek jegyében hazai és nemzetközi 
szinten is elismert általános orvos és fog-
orvos graduális, orvosi és gyógyszerészi 
biotechnológus mesterképzést, valamint 
egészségtudományi szakfordító-tolmács 
képzést nyújt. Magyar, angol és német 
nyelvű programjain, egy színes, pezsgő 
és multikulturális környezetben jelenleg 
64 ország közel 3000 hallgatója tanul. Az 
oktatást számos oktatókórház, a felújí-
tott Janus Pannonius Klinikai Tömb és 
egy modern orvosi szimulációs labor, a 
MediSkillsLab támogatja.

Az Általános Orvostudományi Kar a Kli-
nikai Központtal való szoros együttmű-
ködése révén a regionális betegellátás ki-
emelt központja, valamint, a Szentágothai 
Kutatóközpontnak is köszönhetően, világ-
színvonalú kutatómunka helyszíne. Olyan 
szellemi műhely, ahol az oktatás, a kutatás 
és a gyógyítás egymást erősítik.

A kar ezen felül számos szakmai és kul-
turális eseményt is szervez, melyek kö-
zül méltán emelkedik ki a majd 3000 fős 
látogatottságú Nemzetközi Est, vagy a 
gyermekek körében nagy népszerűségnek 
örvendő Teddy Maci Kórház prevenciós 
rendezvény.

Interestingly, the motto of the Medical 
School states, “Chance favors the prepared 
mind.”

In accordance with the motto above, the 
School provides internationally recog-
nized courses in General Medicine and 
Dentistry, MSc programs in Medical and 
Pharmaceutical Biotechnology, and also 
offers a Health Sciences Translator and 
Interpreter degree. Its Hungarian, English 
and German language programs host 
nearly 3000 students originating from  64 
countries creating a colorful, vivid and 
multicultural environment. The education 
is supported by several teaching hospitals, 
the recently renovated Janus Pannonius 
Clinical Block and  the recently developed 
MediSkillsLab, a contemporary medical 
simulation laboratory.

Due to its close cooperation with the Clinical 
Center, the Medical School is a prominent 
center in support of regional health care, 
and, thanks in part to the Szentágothai 
Research Center, a place for world-class 
life-sciences research. An intellectual 
workshop in which education, research and 
health care strengthen one another.

Additionally, the Medical School organizes 
and hosts a large number of professional and 
cultural events, including the International 
Evening featuring nearly 3000 guests or the 
Teddy Bear Hospital, a prevention event of 
highly popular among children.
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Bölcsészettudományi Kar
Faculty of Humanities
A PTE Bölcsészettudományi Kara a ma-
gyar felsőoktatás kimagasló intézménye. 
A 150-nél több magyarországi kar kö-
zött tartósan a 10–12. helyet foglalja el a 
felsőoktatási rangsorban. Ez a pozíció az 
oktatói és hallgatói kiválóságban egyaránt 
megmutatkozik. A Bölcsészkar három fő 
diszciplínát képvisel: a bölcsészettudo-
mányokat, a társadalomtudományokat 
és a pedagógiát-pszichológiát. A karon 
folyó képzések a felsőoktatás teljes verti-
kumát átfogják az alapképzéstől a doktori 
képzésekig, széles nemzetközi kapcsolat-
rendszerbe ágyazva. A BTK-n gazdag ha-
gyománya van az olyan klasszikus bölcsé-
szettudományok oktatásának és kutatásá-
nak, mint a nyelv- és irodalomtudomány, 
történelem, néprajz, antropológia, idegen 
nyelvek és kultúrák, pszichológia, filozó-
fia, esztétika; a társadalomtudományok 
köréből a kommunikáció, szociológia, 
szociális munka, politológia, nemzetközi 
tanulmányok. A karon mélyen beágya-
zott a magyarországi kisebbségekkel és 
a határontúli magyarsággal kapcsolatos 
szakterületek oktatása és kutatása. A kar-
nak meghatározó szerepe van a nemzeti-
ségi német és horvát nyelv és kultúra, va-
lamint a roma nyelvek és kultúrák oktatá-
sában és kutatásában.

The Faculty of Humanities of the University 
of Pécs is an outstanding institution of 
higher education in Hungary. It has been 
permanently occupying the 10th-12th 
place in the national ranking of the more 
than 150 faculties throughout the country. 
This position reflects the excellence of both 
the teaching staff and the students. The 
faculty represents three main disciplines: 
humanities, social sciences, and pedagogy/
psychology. The courses of the faculty 
cover the entire range of higher education 
training from basic-level (BA) courses to 
doctoral (PhD) programs integrated into 
a wide international and professional 
network. The Faculty of Humanities has a 
rich tradition in the field of teaching and 
researching classical liberal arts including 
linguistics, literature, history, ethnography, 
anthropology, foreign languages and 
cultures, psychology, philosophy, aesthetics; 
and within social sciences: communication, 
sociology, social work, political science and 
international studies.  The faculty is strongly 
involved in teaching and researching the 
professional fields related to the minorities 
populating Hungary including Hungarian 
minorities abroad. The faculty has a key 
role in the field of teaching and researching 
the German, Croatian and Gypsy minority 
languages and cultures.
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Egészségtudományi Kar
Faculty of Health Sciences
Az Egészségtudományi Kar 1989-es alapí-
tásával fiatalnak mondható. Az eddigi 25 
év tudatos fejlesztőmunkával telt el, mely-
nek köszönhetően az ETK kivívta vezető 
helyét a hazai egészségtudományi képzést 
végző karok között: az Egészségtudomá-
nyi Karon indulhatott el először egészség-
tudományi egyetemi képzés, illetve 2006 
óta – azóta is egyedülálló módon – csak 
itt található saját kari egészségtudományi 
doktori iskola. A fejlesztéseknek köszön-
hetően 2014 szeptemberétől már angol 
nyelvű képzési program is zajlik a karon, 
illetve 2015 tavaszán a világ 7. Hagyomá-
nyos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete 
is megalakult a kar égisze alatt.

A karon életre szóló hivatásokra készítik 
fel a jövő egészség-, sporttudományi, vala-
mint szociális munkás szakembereit. 

A tudományos kutatómunka iránt érdek-
lődőket a Tudományos Diákkör tömöríti, 
amelynek tagjai különböző kutatásokba 
bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka 
fortélyait.

Jelentős külföldi kapcsolatok révén a kar 
hallgatóinak lehetősége van tanulmányaik 
egy részét külföldi partnerintézményeink-
ben eltölteni, ami azért is fontos, mert az 
Európai Unióban a közösségi jog alapján a 
kar több szakján végzett szakemberek au-
tomatikusan munkát vállalhatnak.

The Faculty of Health Sciences, established 
in 1989, is regarded as a young faculty.

The past 25 years have been characterized 
by conscious development as a result of 
which the faculty has become the leading 
institution among the Hungarian faculties 
offering education in health sciences: it was 
this faculty in which the first health science 
university course was launched, and, since 
2006, this is the only faculty providing a 
doctoral school of its own.

Thanks to this development, the courses 
are also provided in English and have 
done so since 2014. In 2015, the world’s 7th 
Confucius Institute for Traditional Chinese 
Medicine was founded under the auspices 
of the faculty.

The mission of the Faculty is to prepare 
future professionals in the fields of health, 
athletics and sports sciences and social 
work.

Those taking interest in science and research 
are involved in the Student Researchers’ 
Society whose members study the craft 
of research through engaging themselves 
within various research projects.

Through its extensive international 
relations and networking, the students 
of the faculty pursue part of their studies 
in a partner institution abroad. This 
practice is important, as in accordance to 
the community law, the graduates of the 
faculty may automatically apply for jobs 
throughout the European Union.
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Gyógyszerésztudományi Kar
Faculty of Pharmacy
A Pécsi Tudományegyetemen 2016-tól a 
gyógyszerészhallgatók az egyetem legfi-
atalabb karán kezdhetik meg tanulmá-
nyaikat. A Gyógyszerésztudományi Kar 
oktatási tevékenysége átfogja a gyógy-
szerészet területét érintő valamennyi 
képzési szintet: a gyógyszerészképzést, 
szakgyógyszerészképzést, PhD-képzést, 
valamint gyógyszertári asszisztens és 
szakasszisztens képzést.

A felvételi vizsga tantárgyai: biológia és 
kémia vagy fizika. A képzés 10 féléves, 
melyet követően a hallgatók államvizs-
gát tesznek és foglalkozásdoktori címmel 
járó okleveles gyógyszerészi diplomát (Dr. 
Pharm.) kapnak.

A végzett gyógyszerészek többnyire az 
egészségügyben, közforgalmú gyógyszer-
tárakban kezdik meg munkájukat, de le-
hetőségük nyílik kórházi gyógyszertárak-
ban, gyógyszeriparban, vagy az államigaz-
gatás területein történő elhelyezkedésre 
is. A végzést követően gyógyszerállátási, 
kórházi-klinikai és ipari szakgyógyszeré-
szi képesítés megszerzésére van lehetőség. 
A diploma megszerzését követően hallga-
tóinknak lehetőségük nyílik tudományos 
fokozat (Ph.D.) megszerzésére is.

A gyógyszerészet ma keresett szakma. A 
végzett hallgatók elhelyezkedési lehető-
ségei kiválóak. Szakmailag érdekes tevé-
kenységet folytathatnak, egyben komoly 
hivatást gyakorolhatnak, jó szakmai és 
anyagi érvényesülési lehetőségekkel.

As of 2016, Pharmacy students in Pécs 
now can begin their studies in the youngest 
faculty of the University. Educational 
activity of the Faculty covers every level 
of the Pharmacy profession: degree 
programs at undergraduate (pharmacist), 
postgraduate (pharmacist with special 
expertise) and Ph.D. levels including 
the professional training of Pharmacy 
technicians and technicians with special 
expertise.

The subjects of the entrance exam are 
Biology and Chemistry or Physics. Once 
completing the 10 semester educational 
program, students next undergo their 
Board Exam and if successful, are then 
awarded a degree Doctor of Pharmacy 
(Pharmacist, Dr. Pharm.).

Many of the Pharmacy graduates begin 
their professional careers in community 
pharmacies, however, there are also 
possibilities in finding employment within 
hospital pharmacies, the pharmaceutical 
industry, regulatory agencies or 
academia. Graduated pharmacists often 
receive specialization in the Community 
Pharmacy, Hospital-Clinical Pharmacy 
and Industrial Pharmacy fields. Students 
also have the possibility to continue their 
studies in the role of Ph.D. students.

Today, pharmacy professionals are in high 
demand around the globe. Pharmacists 
can pursue a challenging and generally 
acknowledged profession including 
prosperous, professional and financial 
career possibilities.
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Közgazdaságtudományi Kar
Faculty of Business and Economics
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Kara elismert, értékes tradíci-
ókkal rendelkező, egyben innovatív, szak-
mai megítélését tekintve pedig az ország 
egyik legkiválóbb gazdaságtudományi fel-
sőoktatási intézménye. Az általános képzé-
si és tudományos hírnevet, rangot tekintve 
a kar a magyar gazdasági oktatásnak min-
dig elismert szereplője és központja volt, az 
utóbbi évekre pedig a legjelentősebb nem 
fővárosi intézménnyé vált. 

Erősségeink közé tartozik, hogy szilárd 
hagyományainkra építve innovatív szem-
léletet és módszertant tudunk hallgatóink 
és munkatársaink számára nyújtani. Cé-
lunk, hogy az európai felsőoktatási térség 
elvárásaihoz alkalmazkodva, nemzetközi-
leg is versenyképes képzéseket nyújtsunk, 
lépést tartva az információtechnika, a glo-
balizáció és a fejlődés fenntarthatóságá-
nak kihívásaival.

Célunk az is, hogy széles együttműködési 
hálózatot alakítsunk ki gazdálkodó cégek-
kel, vállalatokkal, intézményekkel, szak-
mai szervezetekkel és civil közösségekkel. 

Hisszük, hogy ez a kooperáció olyan ver-
senyelőnyt biztosít mindannyiunk számá-
ra, amely megkönnyíti a piaci helytállást 
és a mindennapi munkát, ugyanakkor az 
együttműködések révén együttesen ala-
kíthatjuk az intézmény, a város, a régió és 
az ország gazdasági arculatát.

According to its professional reputation, 
our faculty is a renowned and prestigious 
higher educational institution, one of 
the finest in Hungary, which maintains 
valued traditions and combines them 
with innovative approaches. Regarding its 
fame and prestige in the fields of general 
education and science, the faculty has 
always been a recognized institution and 
the epicenter of the Hungarian economics 
education, now considered as the most 
important environment of learning, second 
only to Budapest. 

It is our strength in which, building upon 
our solid traditions, we are able to offer 
innovative approaches and methodology 
to our students and staff. Conforming to 
the expectations in the field of European 
higher education it is our aim to provide 
internationally competitive courses meeting 
and often exceeding the challenges of 
information technology, globalization and 
sustainability.

Additionally, it is our objective to establish 
a wide network of cooperation with 
corporations, institutions, professional and 
civil organizations.

We believe such cooperative measures 
ensures a strategic advantage in support 
of all of us, which makes our position in 
the market competitive and our everyday 
performance more meaningful. In the 
spirit of cooperative efforts, we are better 
prepared to re-shape the economy of our 
institution, city, region and country.

21

pte_fuzet-AP-161118.indd   21 2017.01.05.   13:50:20



pte_fuzet-AP-161118.indd   22 2017.01.05.   13:50:25



Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Kar
Faculty of Cultural Sciences, Education
and Regional Development
2015. szeptember 1-én a Pécsi Tudomány-
egyetem két kara (a Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kar és a szek-
szárdi Illyés Gyula Kar) integrálódott, így 
szekszárdi és pécsi képzési helyszínekkel 
megalakult a PTE Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfejlesztési Kara 
(PTE KPVK), amely megőrzi és átörökíti 
mindazokat a szellemi, kulturális értéke-
ket, hagyományokat, amelyeket a jogelőd 
karok létrehoztak.

A több telephellyel, regionális képzési, to-
vábbképzési, kulturális, tudományos cent-
rumként működő kar felsőoktatási képzé-
seket (alap- és mesterképzések, felsőoktatá-
si szakképzések és szakirányú továbbkép-
zések) kínál a pedagógia, szociálpolitika, 
gazdaságtudomány, bölcsészettudomány, 
társadalomtudomány és agrártudomány 
területén, folyamatosan fejlesztve képzési 
portfólióját, korszerű válaszokat kínálva a 
társadalmi, gazdasági kihívásokra, a hall-
gatói igényekre és speciális képzési elvárá-
sokra. Sajátos oktatási programok kialakí-
tásával (e-learning programok, Harmadik 
Kor Egyeteme) új célcsoportokat von be a 
képzésbe, komoly szerepet vállal a tehet-
séggondozásban, felnőttképzésben, vala-
mint hazai és külföldi kutatásokban.

The Faculty of Cultural Sciences, Education 
and Regional Development was recently 
established in 2015 including the integration 
of two faculties of the University of Pécs 
(Faculty of Adult Education and Human 
Resources Development and the Illyés 
Gyula Faculty, Szekszárd), which preserves 
and transmits the entirety of intellectual 
and cultural values and traditions created 
by its predecessors. 

Today, this new faculty offers university 
courses (BA and MA programs, vocational 
training and specialized advanced training 
programs) in the fields of pedagogy, social 
politics, economics, humanities, social and 
agricultural sciences.  As an important 
cultural, scientific, and training center of 
the region, featuring training locations 
both in Pécs and Szekszárd, the faculty is 
consistently improving and developing its 
educational programs meeting or exceeding 
the needs of students and the social and 
economic challenges. Additionally, the 
faculty is rapidly developing unique 
education programs (e-learning, Senior 
Academy), involving new target groups 
vital to the contributional assistance of 
talented people, re-training of professionals, 
education of adults, and also plays an active 
role in local and international research 
activities.
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Művészeti Kar
Faculty of Music and Visual Arts
A pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen 
felsőfokú zenei és képzőművészeti kép-
zést integráltan folytató központja. A kar 
a jogelődök különböző művészeti tanszé-
keiből 1996-ban alakult meg. Létrejöttét 
nagyban segítette Pécs hagyományosan 
erős, országos viszonylatban is kiemelke-
dő művészeti élete.

Az itt folyó magas szintű oktatás egyedül-
álló módon tudományegyetemi közegben 
biztosítja a művészeti képzéseket (zene, 
képző- és alkalmazott művészetek), nem 
csak az alap- és mesterképzésben, hanem 
a legmagasabb szinten, a művészeti dok-
tori képzésben is. A művészeti oktatási és 
kutatási programokat négy önálló egység 
irányítja: a Képzőművészeti Intézet, a Ze-
neművészeti Intézet, a Média- és Alkal-
mazott Művészeti Intézet, valamint a PTE 
Művészeti Kar Doktori Iskola.

A kar a régió számos gazdasági szereplő-
jével tart fenn gyümölcsöző együttműkö-
dést, fontosnak tartja a nemzetközi kap-
csolatok építését, oktatói és hallgatói csere-
programok, művészeti események szerve-
zését. Művésztanáraink, növendékeink al-
kotóként, előadóként, vagy kórusainkban, 
kamaraegyütteseinkben, zenekarainkban 
rendszeres résztvevői, díjazottjai a város, a 
régió, az ország kulturális programjainak, 
nemzetközi művészeti eseményeinek.

The Faculty of Music and Visual Arts is the 
only center of higher education in Hungary 
offering integrated training within the 
fields of music and visual arts. The Faculty 
was established in 1996 by the various 
art departments of its legal predecessors. 
Its establishment was facilitated by the 
traditionally strong artistic life of Pécs, 
considered by many as outstanding when 
compared on a national scale. 

The higher-quality education provided 
here is unique in the sense in which we 
offer professional training in the arts, 
including music, fine arts and the applied 
arts,  in the context of a science university, 
not only at bachelor and master levels, but 
also at the doctoral level. The training and 
research programs are coordinated by four 
independent units: the Institute of Fine 
Arts, the Institute of Music, the Institute of 
Media and Applied Arts and the Doctoral 
School.

The Faculty maintains fruitful cooperation 
with many representatives of the region’s 
economy. International relations are 
considered to be of utmost importance 
both in the form of student and professor 
exchange and joint art projects. Our 
artist teachers and students are regular 
participants and award winners of various 
international cultural and art programs, 
both at the regional and national levels.
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Műszaki és Informatikai Kar 
Faculty of Engineering and Information 
Technology
A Műszaki és Informatikai Kar a Dél-Du-
nántúl műszaki felsőoktatásának központ-
ja.  A több mint ötven éves intézményben 
építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmér-
nöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki, 
informatikai tudományágakban alap- és 
mesterképzéseken szerezhetnek diplomát 
a hallgatók, és képzésüket a Breuer Marcell 
Doktori Iskolában DLA- és PhD-fokozatok 
megszerzésével tehetik teljessé.

A képzési kínálat a XXI. század kihívásai-
hoz igazodva új elemekkel bővül. Ma már 
a hazai hallgatók mellett, három földrész 
külföldi hallgatói tanulnak angol nyelvű 
képzéseken, a kar gyakran fogad vendég-
professzorokat Sanghajtól Denverig. 

Multinacionális és hazai ipari vállalatok-
kal és szolgáltatókkal való együttműködés 
eredménye például a több évtizedes ha-
gyománnyal bíró Pollack Expo kiállítás és 
konferencia, az oktatásban pedig a duális 
képzés bevezetése. 

A kar oktatói a PTE Szentágothai János 
Kutatóközpontban, a Smart Technológi-
ák Kutatócsoportban komplex mérnöki és 
alkalmazott informatikai témákban vizs-
gálják az épített környezet energiahatékony 
és fenntartható tervezésének, építésének és 
üzemeltetésének új lehetőségeit.

The Faculty of Engineering and Information 
Technology is the regional center of higher 
education in the field of technology. Today, 
the more than fifty-year-old institution 
offers BA and MA courses in architecture, 
civil, mechanical, environmental and 
electronic engineering and informatics. 
Students may complete their education 
by earning a DLA and PhD degree in the 
Breuer Marcell Doctoral School.

In respect to the adjustment to the challenges 
of the 21st century, the courses offered are 
currently extended and today include new 
elements. In addition to the Hungarian 
student population, young foreign students 
arriving from three different continents also 
attend the courses held in English and the 
faculty often hosts guest professors, ranging 
from Shanghai to Denver. 

The results of the institution’s cooperation 
with multinational and domestic industrial 
enterprises include the Pollack Expo and 
conference, featuring a decades-long 
tradition, and the introduction of the dual 
educational system.

The teachers of the faculty, working in the 
Szentágothai János Research center and 
the Smart Technologies Research Group, 
examine the possibilities of energy-efficient 
and sustainable design, construction and 
operation, in the field of engineering and 
applied informatics.
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Temészettudományi Kar
Faculty of Sciences
A Természettudományi Kar az elmúlt 
több mint két évtizedben kiemelkedő fej-
lődésen ment keresztül. Jelentősen átala-
kult és bővült oktatási kínálata, amely a 
klasszikus természettudományok mellett 
az informatikai- és sporttudományok, va-
lamint a megújult tanárképzés területeit is 
lefedi.

A kar épületei egy tradicionális hangulatú, 
szép campuson helyezkednek el. Modern 
hallgatói és kutatói laboratóriumok, kor-
szerű IT-infrastruktúra biztosítja a haté-
kony és eredményes oktatást és kutatást. 
Gyönyörű botanikus kert, többfunkciós 
sportközpont, konferencia termek, étterem, 
könyvtár és még számos, helyben elérhető 
szolgáltatás is a hallgatók és oktatók rendel-
kezésére áll.

A Természettudományi Kar intézetei szo-
ros együttműködést ápolnak a világ vezető 
kutatóhelyeivel, egyetemekkel és kutatóin-
tézetekkel. Amerikától Európán át a Távol-
Keletig terjedő kapcsolataink biztosítják a 
kapcsolódást a nemzetközi kutatási tren-
dekhez. 

Kiemelkedő színvonalú műszerek állnak 
kutatóink és hallgatónk rendelkezésére 
az egyetem Szentágothai Kutatóközpont-
jában, az infrastruktúra a legmodernebb 
vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszi.

The Faculty of Sciences has experienced an 
outstanding development in the past two 
decades. Its portfolio of programs has been 
re-shaped and expanded, and now cover, 
in addition to the classical natural sciences, 
the fields of information technology and 
sport sciences including the disciplines of 
the remodelled teacher training.

Buildings of the Faculty grace the scenic 
campus among a traditional atmosphere. 
Modern student and research labs 
including up-to-date IT infrastructures, 
ensures the environment for effective 
and successful training and research. 
Additionally, there is a splendid botanical 
garden, sports center, conference halls, 
library and a variety of other services, all 
locally available in support of both the 
students and professors.

The institutes of the Faculty of Sciences 
maintains a close cooperative relationship 
with the world’s leading scientific 
organizations, universities and research 
institutes. Our relations extend from the 
USA through the countries of Europe to 
the Far East, all ensuring our research 
activities meet or exceed the current 
trends and international standards. 

Handsomely equipped with outstandingly 
high quality instruments, the Szentágothai 
Research Center is available for both our 
researchers and students. Its research 
infrastructure makes it possible to carry 
out the most modern types of investigations 
known across the globe.
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Klinikai Központ
Medical Centre
A Klinikai Központ (KK) Magyarország 
harmadik legnagyobb egészségügyi 
szolgáltatója, egyben a PTE része.

Az intézmény 29 betegellátó egységével, 
650 orvosával és 2300 szakdolgozó mun-
katársával, évenként egymillió-hétszáz-
ezret meghaladó esetszámmal nemcsak 
több évtizede nyújt egészségügyi ellátást 
Pécs város, Baranya megye és a régió la-
kossága részére, hanem az orvostanhall-
gatók és az egészségügyi szakemberek 
gyakorlati oktatásának is aktív részese. 
A KK az oktatás, kutatás és gyógyítás 
területén megszerzett tudást és tapasz- 
talatot állítja a páciensek igényeinek 
szolgálatába.

A Klinikum szoros kapcsolatot ápol a 
PTE Általános Orvostudományi Karával 
és az Egész ségtudományi Karral. A KK 
munkatársai elkötelezettek a hatékony 
gyógyításban és hivatásuknak tekintik 
a betegségük miatt elesett, nehéz 
helyzetben lévő páciensek támogatását. 
Mindennek alapja a szaktudás, az 
emberség és empátia, valamint a 
hivatásában elkötelezett, felkészült 
csapat.

Today, the Medical Center is the third larg-
est health care provider throughout Hungary 
and a vital element to the University of Pécs.

The institution, featuring its 30 health care 
units, 650 doctors, 2300 nursing specialists 
and a number of cases exceeding 1,700,000 
annually, has been providing professional 
health care services for the population of 
Pécs and region of Baranya for several dec-
ades. It plays and active role in the practical 
training of the medical students and future 
health employees.

The Medical Center has close cooperation 
with the Medical School and the Faculty of 
Health Sciences. It is a traditionally high 
quality knowledge center of the UP serv-
ing professional, modern health care. The 
knowledge gained in the fields of education, 
medicine and research is utilized to meet and 
exceed the demands of patients responding 
to their needs and expectations. The staff is 
committed to efficient medicine and consider 
it their calling in the professional support of 
providing its clients, many times those who 
find themselves in a difficult situation ow-
ing to their health, in the best of professional 
health care. Professionalism, humanity, em-
pathy, integrity and a staff committed to 
healing provide a basis to achieve this aim.

pte_fuzet-AP-161118.indd   31 2017.01.05.   13:50:51



Gondoskodás a jövőről: tanárképzés, 
köznevelés
Preparing for the Future: teacher training, 
public education
A Tanárképző Központ fő feladata a 
pedagógusképzést folytató karok te-
vékenységeinek az összehangolása 
valamennyi képzési szinten, szoros 
együttműködésben a szekszárdi karon 
kialakított Alsófokú Pedagógusképzési 
Alközponttal. A pedagógusképzéshez 
kapcsolódó gyakorlati képzés fő szín-
terei a pécsi és szekszárdi gyakorló in-
tézmények, melyekkel a Tanárképző 
Központ és a pedagógusképzést folytató 
karok intenzív szakmai együttműködés-
ben dolgoznak. A Tanárképző Központ 
fontos együttműködő partnerei azok a 
köznevelési intézmények, alapítványok, 
civil szervezetek is, amelyek – közre-
működve a pedagógusjelölt hallgatók 
szakmai gyakorlatának a vezetésében 
– elnyerték „A Pécsi Tudományegyetem 
partnerintézménye” címet.

A PTE pedagógusképzés fő gyakorlati 
színterei az általa fenntartott PTE Gya-
korló Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Óvoda, és a szek-
szárdi PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló-
óvoda. Az egyetem fenntartásában mű-
ködik a pécsi Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola is. 

A gyakorlóintézmények köznevelési 
feladataik mellett ellátják a pedagó-
gusjelöltek gyakorlati képzését, segítik 
a hallgatók pedagógiai-pszichológiai 
felkészítését, valamint módszertani 
műhelyként is működnek. A karok-
kal való együttműködést a peda-
gógus-továbbképzések és pályázati 
együttműködés területén is a kölcsö-
nösség jellemzi. 

The main objective of the Center for Teacher 
Training is the effective coordination of the 
activities in support of the faculties provid-
ing teacher training at different levels. The 
Center operates in close cooperation with 
the Pedagogical Center for Primary School 
Teaching, located in Szekszárd. The prima-
ry environment of the practical training 
in association to teacher training include 
the practice schools located in Pécs and 
Szekszárd. The Center and the faculties pro-
viding teacher training possess intensive and 
diverse professional cooperation with these 
schools. Vital cooperating partners of the 
Center include those education institutions, 
foundations and non-government organiza-
tions that, through their contribution to the 
practical training of teacher candidates have 
been awarded the “Partner Institution of the 
University of Pécs” title.

The main sites of practical training in rela-
tion to teacher training are the education in-
stitutions managed by the UP: the Primary, 
Secondary and Vocational Practice School 
and Kindergarten in Pécs and the Illyés Gy-
ula Practice School, Primary Art School and 
Kindergarten in Szekszárd. The Vocational 
Training School for Social Work and Health 
in Pécs operates with the financial support of 
the University of Pécs. 

In addition to their tasks in general educa-
tion, these institutions provide practical 
training for students, assistance in their 
psychological and pedagogical preparation 
and also operate as methodology workshops. 
Their cooperation to the faculties in the 
fields of teachers’ retraining and applying 
for funding is characterized by professional 
reciprocality. 
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Nyitás a világra
Rediscovering the World
A PTE stratégiai fejlesztési prioritás-
ként tűzte zászlajára az intézmény 
nemzetköziesítését. Ennek részeként a 
PTE több mint 50 teljes, és számos rövid 
képzési programot kínál angol és egyéb 
idegen nyelveken, 2016 júniusától pedig 
egyedülálló nyári „trimeszter” keretében 
tartott rövid képzések is várják a külföldi 
hallgatókat.

A nemzetköziesítés egyik központi cél-
kitűzése nem kevesebb, mint 2020-ig a 
Pécsi Tudományegyetemen tanuló kül-
földi hallgatók létszámának megduplá-
zása, hogy Pécs egy még inkább lüktető 
interkulturális központtá váljon Kelet-
Közép Európában. A PTE-n jelenleg 
több mint 3300 külföldi hallgató tanul 
105 országból, köszönhetően többek kö-
zött a mára kiterjedt hálózatoknak, cse-
reprogramoknak Európa, az Egyesült 
Államok és Ázsia egyetemeivel. Az ak-
tív csereprogramok mellett a PTE részt-
vevője régiós és kontinenseken átívelő 
nemzetközi egyetemi szövetségeknek. 
Amikor 2017-ben alapításának 650 éves 
évfordulóját ünnepli, házigazdája lesz a 
Compostela Group of Universities és a 
Magna Charta Observartory éves kon-
ferenciáinak.

The UP recently prioritized the 
internationalization of the institution as a 
strategic and developmental objective.  As 
part of this, the UP offers more than 45 
full and several short training programs in 
English including other foreign languages. 
Beginning in June 2016, short training 
programs now await foreign students in the 
framework of a unique summer “trimester”. 

One of the main objectives of internationali-
zation is to duplicate the number of foreign 
students studying at the UP, prior to the 
arrival of 2020, in which the city of Pécs 
can now become an even more pulsating 
intercultural center. Thanks to its extensive 
networks of partnership and exchange 
programs in association to universities 
throughout Europe, the United States 
and Asia, currently, there are more than 
3300 foreign students studying at the UP, 
originating from 105 countries. In addition 
to actively participating in various exchange 
programs, the UP is a member of several 
international associations. At the arrival of 
2017, and the subsequent celebration of the 
650th anniversary of its foundation, the UP 
plans to host the annual conferences of the 
Compostela Group of Universities and the 
Magna Charta Observatory.
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Egyetem és régió
University and it’s Region
A Pécsi Tudományegyetem meghatáro-
zó gazdasági és munkaerő-piaci szerep-
lője a Dél-dunántúli régiónak. Gazdasá-
gi kapcsolatait az oktatással, kutatással 
és beszerzéssel kapcsolatos tevékeny-
ségei alakítják. Legfontosabb partnerei 
a támogatói célú, jelentős fejlesztési be-
ruházásokat segítő cégek és az egy-egy 
új kiemelt rendezvény megszervezését 
szponzoráló vállalatok közül kerül-
nek ki. Segítségükkel számos épületre-
konstrukció, konferencia, hangverseny, 
bál, kiállítás, hallgatói program valósít-
ható meg. 

A PTE-s Vállalkozó Központ a régió 
gazdasági-társadalmi szereplőit ágyaz-
za be az egyetemi tevékenységbe azál-
tal, hogy aktív részvételt ajánl a PTE-n 
folyó kutatásban és oktatásban.

The University of Pécs is a key player in 
the economy and labor market of the South 
Transdanubian region. Its economic rela-
tions are determined by its activities in rela-
tionship to education, research and procure-
ment. Its most important partners include 
companies providing responsive support 
and assistance in significant, developmental 
projects including the sponsorship support 
throughout the organization of upcoming 
major events. Several reconstruction pro-
jects, conferences, concerts, balls, exhibitions 
and student projects are made possible with 
their professional assistance. 

The Business Center of the UP effectively 
integrates the region’s economic and social 
partnerships into the university through of-
fering and ecouraging active participation in 
its research and education programs.

Az egyetemi öregdiák szervezet célja, 
hogy folyamatosan megújuló eszkö-
zökkel támogassa az egykori hallga-
tók és az Alma Mater közötti kapcso-
lat fenntartását. Az iroda munkatársai 
minden végzős hallgatót regisztrálnak 
az avatások, oklevélátadó ünnepségek 
alkalmával. Évente kiadják az ALUMNI 
magazint, amely egyetemünk tudo-
mányos és kulturális spektrumának 
szeleteit mutatja be. Az egyetemi em-
lékgyűrű, az ALUMNI tagkártya és az 
országos partneri körrel rendelkező 
kedvezményprogram a diákoknak és 
egyetemi munkatársaknak is elérhető. 
A tagok száma csaknem 24.000 fő.

Pécsi Diplomások Köre
Pécs Alumni Circle

The objective of the university’s alumni as-
sociation, founded in 2001, is to support the 
relationship between alumni and their Alma 
Mater. The employees of the office register all 
graduates in support of the various gradua-
tion ceremonies. The ALUMNI magazine, 
issued annually presents small segments 
from the wide spectrum of our institution’s 
scientific and cultural life. The university 
finger ring and the membership card is wide-
ly popular as this program, hosting partners 
from across the country, offers discounts 
available for both university employees and 
students. The number of its members is al-
most 24.000.
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Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet
A tudományos műhelyt 1949-ben több 
évszázados egyházi szőlőbirtokra és 
pincészetre alapozva a földművelésügyi 
miniszter hozta létre, hogy 1950-től a 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
kísérleti telepeként segítse az ültetvé-
nyek tervezett rekonstrukcióját. A több 
átszervezést megélt intézet ma a PTE 
intézményeként működik. Kiemelt fe-
ladata a kutatás, a szaktanácsadás és az 
oktatás. E feladatok teljesítését harminc 
hektárnyi szőlőültetvény, a kb. 5000 hek-
toliter kapacitású pince és egy többfunk-
ciós laboratórium szolgálja.

Research Institute Viticul-
ture and Enology
Based on several centuries old vineyards and 
winery, the scientific workshop was created 
by the Minister of Agriculture in 1949. Its 
aim was to aid in the planned reconstruction 
of plantations, and serving as the experi-
mental station in support of the Research 
Institute Viticulture and Enology, and has 
been functional since 1950. The institute 
operates as an institution within the UP. 
Its priorities include research, consultation 
and education. These objectives can be ac-
complished in a thirty-hectare vineyard in a 
cellar boasting a capacity of 5000 hectoliters 
and a multifunctional laboratory.

Green University
Botanic garden
The park was built by the Jesuits in 1912 
and became the botanic garden of the uni-
versity some 40 years later. Since that time, 
being the only botanic garden in the region 
of Transdanubia, it has undergone continu-
ous growth. Currently, the 6.85-hectare gar-
den features 9000 different plants, of which 
5500 of which are outdoors and nearly 3500 
plants can be seen inside the green houses. 
The number of protected and specially pro-
tected species now numbers 350.

„Zöld” Egyetem
Botanikus kert
A jezsuiták által 1912-ben telepített par-
kot 40 évvel később alakították egyetemi 
botanikus kertté, mely azóta is folyama-
tosan fejlődik, és a Dunántúl egyetlen 
botanikus kertje. A 6,85 hektáros kert 
gyűjteményeiben jelenleg 9000 féle nö-
vény található, ebből a szabadföldi gyűj-
teményekben kb. 5500, az üvegházak-
ban kb. 3500. Az előforduló védett, vagy 
fokozottan védett fajok száma: 350.
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A Tudásközpont épületében a PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont a 
Csorba Győző Könyvtárral együtt ösz-
szehangolt, közös szolgáltatást nyújt a 
látogatóknak. Itt kapott helyet a Benedek 
Ferenc Jogtudományi és Közgazdaság-
tudományi Szakkönyvtár is. A hét szin-
tes, 13.000 m2-es épületben közel egymil-
lió kötetnyi tudományos, szépirodalmi 
és zenei dokumentum böngészhető, 
továbbá gazdag különgyűjtemények és 
gyermekkönyvtár állnak rendelkezésre. 
A tanulást és információszerzést hagyo-
mányos és elektronikus szolgáltatások, 
internet elérés, WIFI, kutatófülkék, cso-
portos tanulásra alkalmas terek szolgál-
ják, de teret adnak közösségi, kulturális 
és szabadidős programok számára is.

Egyetemi Levéltár
University Archives
A Pécsi Tudományegyetem levéltára 
2004-ben jött létre, 2005-től a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően szaklevél-
tárként működik. A levéltár gondosko-
dik a tíz kar, valamint több egyetemi 
szervezeti egység maradandó értékű 
iratanyagának egységes elvek alapján 
történő elhelyezéséről, biztonságos 
és szakszerű őrzéséről, az iratok 
feldolgozásának és kutathatóságának 
biztosításáról. 

The archives of the University of Pécs was 
founded in 2004. Since 2005, in accord-
ance with the relevant regulations, it has 
been functioning as a technical archive. 
The Archives oversees the placement of the 
most valuable documents produced by the 
ten faculties of the university in respect to 
uniform principles and guarantees their safe 
and proper protection. It also ensures the op-
portunity in which these documents are pro-
cessed and researched.

A kultúra vonzásában
The influence of culture

Within the building complex of the Library 
Center, including the University Library 
and Centre for Learning and the Csorba 
Győző Library, its visitors are provided with 
coordinated and integrated library services. 
The Benedek Ferenc Library of the Faculties 
of Law and Economics is also located here 
within this recently developed complex. In 
this seven-storey, 13,000 m2 architectural 
marvel, one can browse well over a million 
books featuring topics in science, literature 
and music. Additionally, there are several 
special collections and a children’s library. 
Learning and information search is facili-
tated by traditional and modern electronic 
services including internet access, WIFI, 
various research rooms and spaces suitable 
for study teams. The Center also hosts com-
munal, cultural and recreational programs.

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
University Library and Centre for Learning
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Janus Egyetemi Színház
Janus University Theatre
A Janus Egyetemi Színház 1996 óta mű-
ködik. Az egyetem karainak hallgatói-
ból szervezett társulatával évi 3–4 pro-
dukciót hoz létre, mellette képzéseket, 
tréningeket, táborokat és fesztiválokat 
is szervez. Előadásaival számos hazai és 
nemzetközi sikert ért el. 2011-től a JESZ 
egy professzionálisan felszerelt stúdió-
színházban, a Zsolnay Kulturális Ne-
gyedben dolgozik.

Our corporation has been successfully op-
erational since 1996. In hosting university 
students throughout every faculty, we pro-
duce three to four productions annually. 
Additionally, we organize various training, 
camps and festivals. Our productions have 
won several awards both in and outside 
Hungary. Since 2011, JUT has been func-
tioning in a professionally equipped theater 
in the Zsolnay Cultural Quarter.

Zenélő Egyetem (ZEN)
University of Music (ZEN)
A ZEN 2012 januárjában indult útjára 
egyedülálló kulturális-oktatási kezde-
ményezésként a PTE minden polgára 
számára. 3 modulból áll: nem zenészek, 
hanem kritikus, érzékeny emberek kép-
zése; zenei produktum elkészítése és a 
hallgatókhoz való eljuttatása; magas 
minőségű projektek szélesebb közön-
séghez történő eljuttatása.

A unique cultural-educational initiative in 
support of every UP citizen, launched in 
January 2012. It consists of three modules: 
effective training of curious, critical and 
sensitive individuals who themselves are not 
defined as musicians; creative music and the 
successful presentation to the student pop-
ulation; delivering high quality projects to a 
wider, appreciative audience.

PTE Táncegyüttes
UP Dance Group
A csoport 2011 februárjában jött létre, a 
legkülönfélébb táncstílusú produkciók 
előadására. Tagjai olyan PTE hallgatók, 
akik megalapozott tánctudással rendel-
keznek. Az együttes nagy sikerrel sze-
repel országszerte, fesztiváloktól sport-
rendezvényeken keresztül protokolláris 
eseményekig. Önálló egész estés tánces-
tek fűződnek a nevükhöz, de felléptek 
már számos neves hazai előadó tánco-
saiként, valamint kupagyőztes pompon 
formációként buzdítottak különféle 
sportcsapatokat, többek között a Har-
vard és a Princeton Egyetem evezőseit is.

The group was founded in February 2011, 
and its objective is to perform dances in the 
most various styles. The members include 
students of the University of Pécs who are 
also well-trained in the role of dancers. The 
team has enjoyed succesful performances 
throughout the country participating dur-
ing festivals, sports and/or protocol events. 
They have included more evening-length 
dance performances, performed together 
with famous Hungarian performing artists 
and have been the cheerleaders of various 
sports teams including the rowing teams of 
Harvard and Princeton.
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Egyetemi média
University media
Egyetemi portálok
University websites
A PTE központi egyetemi portálja ugró-
deszka az egyetemi egységek irányába. 
Ezen kívül multimédiás hírek, prog-
ramok, pályázati lehetőségek magyar, 
angol és német nyelven. Minden, ami 
az egyetemi élet, kultúra, tudomány és 
sport témakörben érdekes lehet.

www.pte.hu | www.univpecs.com

The central website of UP, springboard to 
reach the various units of the university. 
Besides, one can access multimedia news, 
programmes, calls for projects in Hungarian, 
German, and English. Events and news con-
sidered interesting with respect to university 
lifestyle, culture, science and sport.

www.pte.hu/english | www.univpecs.com

Univ TV
Univ TV
Az Universitas Televízió kéthetente két 
műsorral jelentkezik a társtelevíziók 
csatornáin, illetve webes felületeken. A 
Navigátor betekintést ad az egyetem tu-
dományos és kulturális életébe. A Nyi-
tott Egyetem oktatási-ismeretterjesztő 
sorozat az egyetem oktatóinak széles 
körben érdeklődésre számot tartó elő-
adásait rögzíti.

www.univtv.pte.hu

Univ TV produces two programs are shown 
on its partner TV stations and on the Inter-
net. The program known as “Navigator” 
provides an insight into the scientific and 
cultural life of the university. The series 
referred to as, “Open University” is an in-
structional program in which the lectures 
are recorded featuring the teachers of the UP 
and offered to its listening audience.

www.univtv.pte.hu

A lap hallgatók számára biztosít tere-
pet arra, hogy kipróbálhassák magukat. 
Szemeszterenként 3 alkalommal jelenik 
meg 7000 példányban. Korábban a lap-
nál dolgozott hallgatók közül többen az 
országos, illetve a regionális médiában 
helyezkedtek el. Az UnivPécs Interna-
tional angol nyelvű kiadvány, amely fél-
évente jelenik meg. 

The paper, offers an opportunity for students 
to test themselves in the field of journalism. 
Today 7000 copies are published three times 
within the semester. Many of the former 
journalists have found respectable employ-
ment in national and regional news media 
publishers. UnivPécs International is an 
English language magazine that is published 
at the  beginning of the semester.

UnivPécs és UnivPécs International
UnivPécs and UnivPécs International
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Csapat- és versenyszellem
Team spirited, the spirit of competition
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE-PEAC)
The University Athletic Club of Pécs
1923-ban alapították a Pécsi Tudomány-
egyetem sportegyesületét, melyben 
tizenkét szakosztály keretében verse-
nyezhetnek a hallgatók. Van labdarúgás, 
birkózás, kézilabda, röplabda, kosárlab-
da, asztalitenisz, íjászat, vívás, küzdő-
sport, szabadidősport, futsal, parasport 
(csörgőlabda). A PTE-PEAC eredményei 
magukért beszélnek.

The Sports Club of the university, founded 
in 1923, offers students the opportunity to 
perform competitively in a variety of sports, 
across twelve categories of athletics. The cat-
egories include the following: football, wrest-
ling, handball, volleyball, basketball, aerobic 
table tennis, archery, fencing, combat sports, 
recreational sport, futsal and parasport. The 
results of PEAC speak for themselves.

Szabadidősport
Recreational sport
Az egyetemi sportéletet a TTK Sport-
központ, az ÁOK Testnevelés- és Moz-
gásközpont és az OIG Sportiroda ko-
ordinálja. A szellemi teljesítmények 
szinten tartásához és az erőfeszítések el-
viseléséhez szükséges, hogy minél több 
lehetőség adódjon a kikapcsolódásra, a 
fizikai úton történő regenerálódásra. 

The sports activities of the UP are coordi-
nated by the Sports Center of the Faculty of 
Sciences, the Sports and Physical Education 
Center of the Medical School and the Sports 
Office of the Directorate for Academic Af-
fairs, all which offer a wide range of oppor-
tunities in relationship to recreational sports 
and athletics. To maintain the quality of 
intellectual achievements it is necessary to 
have ample opportunities for recreation and 
regeneration.

Táncoló Egyetem
Dancing University
A Táncoló Egyetem a magyar felsőokta-
tásban egyedülálló. A széles kínálati pa-
lettát felvonultató projekt, amely a tán-
cok klasszikus, népi és modern stílusain 
túl különböző egyéb mozgáskurzusokat 
is kínál, kiváló találkozási lehetőséget 
nyújt a különböző karok hallgatóinak és 
dolgozóinak, egyben testmozgást és szó-
rakozást jelent. Az órák teljesíthetők kre-
ditért vagy kötelező testnevelésként is.

The Dancing University, an absolutely 
unique leisure-time activity in Hungarian 
higher education. The project, which offers a 
wide range of courses in classic, folk and mod-
ern dances and other different movements, 
provides the students and the employees of 
the different faculties with an excellent op-
portunity to meet one another. These courses 
combine exercise and entertainment and can 
be taken as sports classes or for credit. 
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Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Student Union of the University of Pécs
A PTE Hallgatói Önkormányzata 1995 
óta működik. Kiemelt feladatai közé 
tartozik a hallgatóság érdekvédelme és 
képviselete az egyetemi és egyetemen 
kívüli fórumokon, a hallgatói szolgál-
tatási rendszer, valamint a szociális- és 
diákjuttatási rendszer fejlesztése.

The Student Union of the University of Pécs 
has been functional since 1995.  Its main 
objective is, among others, to safeguard and 
represent the interests of the student body, 
both in and outside the university and to 
develop a beneficial and social system in 
support of the students.

Oktatási Igazgatóság Karrier Iroda
Directorate for Academic Affairs Career Office
A PTE Karrier Iroda célja az egyete-
men tanuló fiatalok boldogulásának 
támogatása a hallgatói életútjuk során 
– személyes és társas kompetenciáik 
fejlesztésével, a tudatos karriertervezés 
támogatásával, a sikeres álláskeresésre 
való felkészítéssel. Az iroda hallgatók 
számára ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásai között kurzusok, trénin-
gek, személyes tanácsadások is meg-
találhatóak, emellett aktív kapcsolatot 
tartanak fenn a munkaerőpiac szerep-
lőivel, szakmai gyakorlatok, illetve a 
PTE Állásbörze szervezésével.

The aim of the Career Office is to provide 
various services in support of University of 
Pécs students, so they succeed  during their 
student life by improving their personal 
and social skills, assisting with conscious 
career planning and facilitating their success 
in the labor market after graduation. The 
Career Office offers, among others, courses, 
trainings, personal counselling for students 
free of charge, and maintains a close contact 
with labor market actors through organizing 
traineeships and a UP Job Fair, this way 
connecting students and prospective 
employers.

Középpontban a szolgáltatásaink
Focusing on the wealth of our services
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Kollégiumok, vendégház
Student hostels and the Guest house
A Pécsi Tudományegyetem hét kollégi-
ummal és egy vendégházzal rendelke-
zik, melyek színvonalas és kényelmes 
elhelyezést biztosítanak a hallgatóknak. 
Az infrastruktúra évről évre fejlődik, 
szinte mindegyik szálláshelyen megta-
lálhatóak a könyvtári és számítógépes 
szolgáltatások, klubtermek, sportolási 
lehetőségek, büfék, TV- és videószobák.

The University of Pécs features seven stu-
dent hostels and one guest house, which 
provide high quality and comfortable accom-
modation in support of the students. The in-
frastructure of the student hostels has been 
constantly improving in recent years. Nearly 
all the hostels offer a library and computer 
services, sporting facilities, snack bars, vid-
eo, entertainment and TV rooms.

Idegen Nyelvi Központ
Foreign Language Center
A PTE összegyetemi nyelvi központja az 
Idegen Nyelvi Központ, ahol a nyelvvizs-
gáztatás mellett nyelvoktatás és fordító-
iroda is működik, idegen nyelvi szolgál-
tatásokat nyújtva a PTE hallgatóinak.

Nyelvkurzusok, nyelvvizsga-előkészí-
tő célkurzusok, nyelvvizsga tréningek, 
nyári intenzív nyelvtanfolyamok, ECL 
akkreditált nemzetközi és nyelvvizsga 
15 nyelvből, további általános és szak-
nyelvi nyelvvizsgák (Goethe, KITEX, 
TOEFL, TOEIC, Origó).

The Foreign Language Center of the Univer-
sity offers various language examinations, 
and foreign language courses including dif-
ferent levels of training, specific exam prepa-
ration courses, intensive summer courses, 
and also notably, translation services. It is 
also the international center of the ECL lan-
guage examinations offering language exams 
in 15 languages. The ELC is the examination 
site of further language exams – Goethe, KI-
TEX, TOEFL, TOEIC, Origó.

Oktatási Igazgatóság Támogató Szolgálat
Directorate for Academic Affairs Support Service
A PTE-n 11 éve működik a Támogató 
Szolgálat, melynek célja a fogyatékkal 
élő egyetemi polgárok segítése, önálló 
életvitelének kialakítása. Feladatai közé 
tartoznak a tanulmányokkal kapcsola-
tos szolgáltatások, szállítószolgálat aka-
dálymentesített mikrobusszal, mentál-
higiénés tanácsadás és a közösségi élet, 
események szervezése. Az Egyetem a 
fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos 
szemléletét és további fejlesztési céljait  
az „Érzékeny Egyetem” programban fo-
galmazta meg. 

The aim of our Support Service, which has 
been working for over 11 years, is to assist  
students with disabilities in establishing 
their independent life with the active par-
ticipation of the students and employees in-
volved. Its tasks include assistance in their 
studies, transportation services using acces-
sible minibuses, mental health help and the 
organization of their social life. The Univer-
sity has outlined its approach towards people 
with disabilities and the related development 
priorities in its programme called “Sensitive 
University”.
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Modern Városok Program
Modern Cities Program
Magyarország kormánya 2016 elején 
döntött arról, hogy 24 milliárd forint-
tal támogatja a PTE Modern Városok 
Programhoz kapcsolódó fejlesztéseit, 
a Pécsett tanuló külföldi hallgatók lét-
számának 2020-ra történő megduplá-
zását. Rohamos fejlődés várható a pécsi 
egyetemen – ami többek között az infra-
struktúra modernizációjában, és a ma-
gasan kvalifikált oktatók, kutatók haza-
csábításában mutatkozhat meg. 

A támogatási összeg meghatározó ré-
szét fordítják az orvosképzés fejleszté-
sére, az orvoskar új oktatási épülettel 
gazdagodik, és az elméleti tömb, az azt 
körülvevő park is megújul. A gyakorla-
ti képzés miatt a Klinikai Központ több 
épülete is korszerűvé válhat.

Felújítják az Egészségtudományi Kar 
fenntartásába átkerülő volt Csorba Győ-
ző Könyvtárat, valamint a Szepesi és a 
Vörösmarty utcai campust, a Műszaki 
és Informatikai Kar pedig új műszaki 
laborépülettel gazdagodik a Boszor-
kány úti telephelyén. Felújítják a Balassa 
János, a Damjanich és a Laterum Kollé-
giumokat. Korszerűsödik a Bölcsészet-
tudományi Kar, a Természettudományi 
Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, 

The government of Hungary determined in 
2016, to show support in the development 
of the UP in the framework of the Moderns 
Cities Program. The objective of the 
24-billion HUF subsidy is towards doubling 
the number of foreign students studying in 
Pécs by the year 2020. The result suggests 
an accelerated increase in the development 
enhancing the UP will be apparent over 
the next several years, and demonstrates 
improvements will lead to modernizing the 
infrastructure including attracting highly 
qualified lecturers and researchers.

A significant portion of the financial 
support will be spent on improving medical 
education. The Medical School is planning a 
new educational building and the renovation 
of the existing structure. Additional 
buildings in support of the Clinical Center 
may also undergo renovation. 

Within the framework of the future prog-
ram in support of the former Győző Csorba 
Library, maintained by the Faculty of He-
alth Sciences including the campus will be 
renovated, and the Faculty of Engineering 
and Information Technology is projected to 
build a new laboratory facility. The Student 
Hostels will also undergo renovation. 
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valamint a Kultúratudományi, Pedagó-
giai és Vidékfejlesztési Kar, míg a Köz-
gazdaságtudományi Kar University 
Business Centerrel, az Állam- és Jogtu-
dományi Kar nemzetközi kommuniká-
ciós teremmel bővül. A Művészeti Kar 
olyan hangszereket vásárolhat, melyek 
nemzetközi szinten is ritkaságszámba 
mennek. 

Bódis József rektor az egyetemi fejlesz-
tések kapcsán elmondta:

„A Modern Városok Program kedvez-
ményezettjei közt Pécs megkülönbözte-
tett helyzetben van, ugyanis a 23 várost 
érintő kormányzati program keretében 
egyedül itt történik a végrehajtás egy 
egyetem fejlesztésén keresztül. Magyar-
ország első egyeteme, amely jövőre ün-
nepli alapításának 650. évfordulóját, a 
támogatásnak köszönhetően töretlenül 
fejlődhet és szépülhet, ami előrevetíti a 
jubileumi év utáni esztendők virágzását 
is.”

Jenei Zoltán, a PTE kancellára így fogal-
mazott:

„Óriási lehetőség, de egyúttal óriási fe-
lelősség is, ami a Pécsi Tudományegye-
tem előtt áll a következő években. Az a 
feladatunk, hogy sokkal versenyképe-
sebb egyetemi környezetet hozzunk lét-
re mind hazai, mind pedig nemzetközi 
viszonylatban.”

The Faculty of Humanities, the Faculty of 
Sciences, the Faculty of Pharmacy and the 
Faculty of Cultural Sciences, Education and 
Regional Development are all also scheduled 
to undergo modernization. A new Univer-
sity Center will complete the renovation 
in support of the Faculty of Business and 
Economics. The Faculty of Law looks forward 
to a newly constructed Communications 
Suite. The Faculty of Music and Visual Arts 
will be funded in support of procuring new 
musical instruments.

Rector József Bódis emphasized, “Pécs is in 
a unique position among the beneficiaries 
of the Modern Cities Program, since Pécs is 
the only city out of the 23 involved, in which 
the government’s support  program is imple-
mented through the development of the uni-
versity. As a result of this subsidy, the first 
University of Hungary, which celebrates its 
650th anniversary next year, now has the 
distinction towards continuous improve-
ments and developments in support of its ar-
chitectural structures, which ensures success 
well after the Jubilee Year!” 

Zoltán Jenei, Chancellor of UP: “Over the 
next several years, our university possesses 
both a significant opportunity and an im-
mense responsibility at the same time. Our 
task is to create a more competitive environ-
ment  in support of our beloved country, 
Hungary, including those countries who 
send their students to the UP for a superb 
higher level of education.” 
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Az anyaggyűjtés 2016 októberében zárult le. 

A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben 
ünnepli az első magyar egyetem, a pécsi 
egyetem alapításának 650. évfordulóját, 
amely esemény alkalmából jubileumi 
ünnepségsorozatot tervez.

A programsorozat célja a kulturá-
lis értékek közvetítése, megőrzése, a 
hagyományok hangsúlyozása, ezzel 
összefüggésben a magyar felsőoktatás 
nemzetközi szerepének erősítése, vala-
mint a külföldi hallgatók létszámának 
növelése.

A PTE alapításának 650. évfordulója 
keretében a jubileumi ünnepségsorozat 
legnagyobb eseménye 2017. szeptem-
ber 1-jén kerül megrendezésre, amely a 
Magyar Felsőoktatás Napja nevet viseli. 
Ez egyben a pécsi egyetemalapítás em-
léknapja is lesz, így a magyar tudomány 
eredményei, a magyar felsőoktatás 
nemzeti örökséggé válik, amellyel min-
den magyar polgár azonosulni tud.

A Jubileum650 programsorozat ren-
dezvényeiről, friss híreiről további in-
formációk:

www.jubileum.pte.hu

PTE 650 Jubileumi Programsorozat
UP 650 Celebrations

The University of Pécs will celebrate the 
650th anniversary in the foundation of the 
first Hungarian university, the University of 
Pécs, in 2017, in which a series of celebratory 
events are now being planned.

The aim of the program is to raise and el-
evate an awareness towards the preservation 
of our cultural values, honor our traditions 
and, in this context, strengthen the role of 
Hungarian higher education in considera-
tion of the world by increasing the number of 
attending foreign students. 

The most important event of celebrating the 
650th anniversary of the foundation of UP is 
scheduled to take place on 1 September, 2017. 
On this day, the Day of Hungarian Higher 
Education, an inauguration commemorating 
the newly established, “Founder’s Day of the 
University in Pécs”, will be celebrated and 
thus, the developments of Hungarian science 
coupled together with the Hungarian higher 
education system will become a national her-
itage with which every Hungarian citizen is 
able to proudly identify. 

More information, jubilee news and events: 

www.jubileum.pte.hu
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Pécsi Tudományegyetem • University of Pécs
www.pte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar • Faculty of Law
www.ajk.pte.hu 
 
Általános Orvostudományi Kar • Medical School
www.aok.pte.hu

Bölcsészettudományi Kar • Faculty of Humanities
www.btk.pte.hu

Egészségtudományi Kar • Faculty of Health Sciences
www.etk.pte.hu

Gyógyszerésztudományi Kar • Faculty of Pharmacy
www.gytk.pte.hu

Közgazdaságtudományi Kar • Faculty of Business and Economics
www.ktk.pte.hu

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development
www.kpvk.pte.hu 

Műszaki és Infomatikai Kar • Faculty of Engineering and Information Technology
www.mik.pte.hu

Művészeti Kar • Faculty of Music and Visual Arts
www.art.pte.hu

Természettudományi Kar • Faculty of Sciences
www.ttk.pte.hu
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