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Állam- és Jogtudományi Kar | Faculty of Law
www.ajk.pte.hu

A Pécsi Tudományegyetem stratégiai fejlesztési prioritásként tűzte zászlajára az intézmény nemzetköziesítését.
Ennek részeként a PTE több mint 45 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 pezsgő egyetemi életet egy sor olyan szolgáltatás garantálja, melyek közül néhány az országon belül csak
a Pécsi Tudományegyetemen elérhető. A PTE polgáraként számos kulturális élmény részeseivé válhatunk.

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
Művészeti Kar | Faculty of Music and Visual Arts
www.art.pte.hu
Műszaki és Informatikai Kar |
Faculty of Engineering and Information Technology
www.mik.pte.hu
Természettudományi Kar | Faculty of Sciences
www.ttk.pte.hu

www.pte.hu

A nemzetköziesítés egyik központi célkitűzése nem
kevesebb, mint 2020-ig a Pécsi Tudományegyetemen
tanuló külföldi hallgatók létszámának megduplázása,
hogy Pécs egy még inkább lüktető interkulturális központtá váljon Kelet-Közép Európában. A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg közel 2600 külföldi hallgató
tanul, több mint nyolcvan országból, köszönhetően
többek között a mára kiterjedt partnerségi hálózatoknak, csereprogramoknak Európa, az Egyesült Államok és Ázsia kiváló egyetemeivel.

The University of Pécs set the internationalization of the
institution as a strategic and development priority. As
part of this the UP offers more then 45 full and several
short training programmes in English as well as in other
foreign languages. Beginning in June 2016, short training programmes await foreign students in the framework of a unique summer “trimester”.
One of the main objectives of internationalization is to
duplicate the number of foreign students studying at
the University of Pécs before 2020, so the city of Pécs
can become an even more pulsating intercultural centre in Eastern-Central Europe. Thanks to its extensive
networks of partnership and exchange programmes
with excellent universities in Europe, the United States
and Asia, at the moment there are approximately 2600
foreign students studying at the University of Pécs,
coming from more than 80 countries.
http://international.pte.hu

A sportélet és a mobilitási programok kapcsán pedig
több iroda áll a hallgatók rendelkezésére.
The blusting university life is guaranteed: there are
several services at the University of Pécs, which are
unique in the Country. If you are a PTE citizen you can
be the part of numerous cultural experiences.
Several offices are available for our students in connection with sporting life and mobility programmes.

1. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
UP University Library and Knowledge Centre
2. Egyetemtörténeti Gyűjtemény
University of Pécs Collection
3. Botanikus Kert | Botanic Garden
4. Janus Egyetemi Színház | Janus University Theatre
5. Táncoló Egyetem | Dancing University
6. Zenélő Egyetem | University of Music
7. Egyetemi sport | Sport
8. Alumni Program | Alumni Programme
9. Universitas Televízió | Universitas Television
10. UnivPécs | UnivPécs
11. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat | Student Union

»Pécs
»
Magyarország dunántúli részének legnagyobb városa
ként Baranya megye központja. A városképet meghatározza a Zsolnay-hagyomány. Pécs számos fesztivál és
konferencia városa is. Az első magyar egyetem hagyományai révén a tudomány és oktatás központja. Vasarely,
Csontváry vagy Breuer Marcell a magyar kultúra minden hívének Pécset juttatja eszébe, azt a magyar várost,
amely 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt.

»Egyetemünkről
»
»About
»
our university
Egyetemünket 1367. szeptember 1-jén Nagy Lajos király
alapította Pécsett, mint az első magyar egyetemet, majd
2000-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi
Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola integrációjával létrejött az egységes Pécsi Tudományegyetem.

The nearly 300 training programmes cover almost every
field of science and art. The reputation and popularity
of the university is enhanced by the great number of
foreign students attracted to us by the courses held in
foreign languages, the various exchange programmes
and the 11 colleges for advanced studies. There are
approximately 1000 doctoral candidates studying in
the framework of the PhD/ DLA programmes, representing the highest level of education.
A Pécsi Tudományegyetem hazánk öt „Kiváló egyetem” címmel rendelkező intézményének egyike. Tíz
karán és Klinikai Központjában számos magas szintű,
nemzetközi élvonalat képviselő kutatási projekt valósul meg. Tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó, sokrétű és változatos, amely a karok erősen eltérő profiljából következik. Jelen van az orvostudomány,
élő és élettelen természettudományok, a bölcsészet- és
társadalom-tudományok témaköreiben, valamint a
képző-, ipar- és zeneművészetben egyaránt.

Being the largest town in the Transdanubian region of
Hungary Pécs is the centre of the County of Baranya.
The townscape is defined by the heritage of the Zsolnay
Factory. Pécs is the city of innumerable festivals and
conferences. Through the traditions of the first Hunga
rian university, it is the centre of science and education.
Vasarely, Csontváry or Breuer Marcell remind each enthusiast of the Hungarian culture of Pécs: the Hungarian
city, which was the European Capital of Culture in 2010.

A jubileumi rendezvénysorozat 2015. szeptember 1-jén
indult és 2017. december 8-áig tart.

www.pecs.hu

The Jubilee series of events last from 1st September
2015 to 8th December 2017.

The University of Pécs is one of the five higher education
institutions that bears the title of „Excellent University”.

Egyetemünk ma 21 ezres hallgatói létszámával, mintegy 1600 oktatójával és kutatójával és tíz karával a DélDunántúl tudásközpontja. Intézményünk képzési kínálata egyszerre képviseli a tradicionális, klasszikus
értékeket és igazodik a modern felsőoktatás nemzetközi kihívásaihoz.

Several high quality research projects representing
international standards are being implemented at its
ten faculties and the Clinical Centre. Owing to the different profiles of its faculties, the scientific activities of
the university are exceptionally extensive, multi-layered and diverse. One can find these activities in the
fields of medicine, life sciences, natural sciences, humanities and social sciences as well as fine art, applied
arts and music.

»»Szekszárd
Az Alföld és a Dunántúli-dombság találkozásánál épült
város, Tolna megye székhelye. A Pécsi Tudományegyetem egyik karának képzési színhelye. I. Béla 1061-ben
monostort alapított itt, s a települést városi rangra
emelte. Az idelátogatónak érdemes alaposan körbejárnia, hogy aztán dicsekedhessen: volt a Wosinsky Mór
Múzumban, vagy Babits Mihály szülőházában.
The town, located at the intersection of the Great
Hungarian Plains and the hills of Transdanubia is
the administrative centre of the County of Tolna. It is
also the site of one of the faculties of the University of
Pécs. Béla I. established a monastery here and raised
the settlement to a city rank in 1061. Visitors should
go around thoroughly to be able to boast: he/she was
in the Wosinsky Mór County Museum or in Mihály
Babits’ house of birth.
www.szekszard.hu

Our university was founded by the King Louis the
Great in Pécs on 1st September 1367 as the first Hunga
rian university. In 2000 with the merger of Janus Pannonius University, the Medical University of Pécs and
Illyés Gyula Teacher Training College of Szekszárd, a
unified university came into being under the name of
the University of Pécs.

A mintegy 300 képzés a tudomány és a művészetek
csaknem minden területét érinti.
A PTE elismertségét és népszerűségét növelik a jelentős számú külföldi hallgatót vonzó idegen nyelvű képzések, a nemzetközi diákcsereprogramok, valamint a
11 szakkollégium is. Az oktatási-kutatási tevékenység
csúcsát jelentő PhD/DLA képzéseken a 22 doktori iskolában mintegy ezer doktorjelölt tanul.
Today our university, with its 21 000 students, 1600
teachers and researchers and ten faculties is the know
ledge centre of South–Transdanubia. The trainings our
institution offers represent traditional and classical
values and act upon the international challenges of
modern higher education at the same time.

A Pécsi Tudományegyetem szemléletében az innováció kulcsfontossággal bír, a középpontban a tehetségek
támogatása áll. Intézményünk törekvése, hogy képes
legyen a megszületett szellemi alkotások feltárásától egészen a megvalósításig aktív segítője lenni az
innovációs és technológia-transzfer folyamatoknak.
A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű
kutató intézménye, ahol a legkorszerűbb műszerparkkal és magas szintű tudásbázissal rendelkező kutatócsoportok kiváló alapot biztosítanak arra, hogy az
intézmény Magyarország, sőt Közép-Európa vezető
kutatóközpontjává váljon.

The approach of our university attaches utmost importance to innovation and focuses on supporting those
who are talented. It is our aim to assist the process of
innovation and technology-transfer from the discovery
to the realization of the various intellectual creations.
The research groups of the Szentágothai János Research
Centre, having state-of-the-art technology and high
quality scientific knowledge, provide a clear basis to
make this institution the leading research centre in
Hungary and Central Europe.
A pécsi Klinikai Központ 30 betegellátó egységével, 650
orvosával és 2300 szakdolgozó munkatársával, évenként egymillió-hétszázezret meghaladó esetszámmal
nem csak több évtizede nyújt egészségügyi ellátást
Pécs város, Baranya megye és a régió lakossága részére, hanem aktív részese az orvostanhallgatók és az
egészségügyi szakemberek gyakorlati oktatásának is.
Az oktatás, gyógyítás és kutatás területén megszerzett
tudást és tapasztalatot állítják pácienseik igényeinek
szolgálatába, reagálva szükségleteikre, elvárásaikra.

A Klinikai Központ munkatársai elkötelezettek a hatékony gyógyításban és hivatásuknak tekintik a betegségük miatt elesett, nehéz helyzetben lévő páciensek
támogatását.
The Clinical Centre, with its 30 health care units, 650
doctors, 2300 health workers and a number of cases
exceeding 1 700 000 annually has been providing
health care services for the population of Pécs and the
region of Baranya for several decades. It plays an active
role in the practical training of medical students and
future health workers. The knowledge gained in the
fields of education, medicine and research is utilized
to meet the demands of patients responding to their
needs and expectations. The staff of the Clinical
Centre is committed to efficient medicine and consider
it their calling to support people who find themselves
in a difficult situation owing to their health.

