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I. Vezetői összefoglaló
Az 1912-ben Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegye-
tem az első világháborút, valamint a trianoni békeszerződést követően né-
hány évig Budapesten működött, majd az 1921. évi XXV. törvénycikk ideig-
lenesen Pécsre helyezte át az univerzitást. Zichy Gyula püspök és Nendtvich 
Andor polgármester példamutató összefogása, anyagi támogatása és ingat-
lanfelajánlása tette lehetővé, hogy a város hároméves szerb megszállását 
követően alkalmassá vált az egyetemi oktatás megkezdésére. Pécsett há-
rom karon indult meg a jogász-, a bölcsész- és az orvosképzés, míg a sopro-
ni kihelyezett fakultáson evangélikus teológiát oktattak. Az egyetem pécsi 
működésével kapcsolatos távlati célokat gr. Klebelsberg Kuno, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter tömören a következőképpen fogalmazta meg az 
1923. október 14-én tartott tanévnyitó beszédében: „Az Erzsébet Tudomány-
egyetem tanári karát olyan igaz tudományos szellem hatja át, hogy meg 
vagyok róla győződve, hogy meg fogja alkotni itt a Mecsek alján a magyar 
Heidelberget.” A pécsi felsőoktatás történetének modernkori fejezete vette 
ekkor kezdetét, ami az 1367-ben alapított első magyar egyetem rövid mű-
ködését követő évszázadok után ismét megteremtette a dél-dunántúli régió 
központjában az egyetemi képzés lehetőségét. A 21. századi pécsi egyetemi 
polgárok, valamint a magyar felsőfokú oktatás számára különösen fontos 
az 1923-as esemény, hiszen ettől kezdve – jóllehet különböző formákban, 
ámde – mindmáig egyetemi képzés folyik Pécsett. A közelgő centenárium 
megfelelő alkalmat kínál a hagyományok ápolására, az intézmény, s az 
egyes karok történetének alaposabb megismerésére, ugyanakkor kiváló 
lehetőséget biztosít arra is, hogy a Pécsi Tudományegyetem széles körben 
láthatóvá tegye a 21. század társadalmi és tudományos elvárásaira nyújtott, 
jövőbe mutató innovatív válaszait. Ezt kívánjuk kifejezni a centenáriumi ün-
nepségsorozat szlogenjével is, amely a modernkori pécsi felsőoktatás első 
100 évét állítja fókuszpontba úgy, hogy egyúttal fontos üzenetet hordoz a 
jövő generációi számára is: „Múltból a jövő felé”.
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II. Kapcsolódó 
kiadványok, tudományos, 
ismeretterjesztő és közösségi 
rendezvények

A centenáriumi programsorozat keretében számos kiadvánnyal kívánunk 
megemlékezni a pécsi felsőoktatás elmúlt száz évéről, emléket állítva a 
tudomány művelésében jeles személyiségeknek, továbbá az oktatással- 
kutatással kapcsolatos épületeknek is. A  tervezett kiadványok mellett 
tudományos, tudománynépszerűsítő és a közösségi emlékezést elősegítő 
rendezvényeket is meg kívánunk valósítani, növelve a Pécsi Tudomány-
egyetem ismertségét és népszerűségét, továbbá erősítve a pécsi egyetemi 
polgárok identitását.

1.  A Janus Egyetemi Színház Magammal v iszem című 
előadása
Az egyetem Pécsre költözésének 100 éves évfordulója alkalmából a 
 Magammal viszem közösségi színházi előadás színészei a PTE jelenlegi hall-
gatói, a Janus Egyetemi Színház legújabb generációja, akik mindannyian 
átélték a költözés élményét, saját életükről mesélnek. Valahonnét eljönni 
és valahová megérkezni, meghatározó élmény, sokszor trauma. Mit hozunk 
magunkkal, mit őrzünk meg? Milyen lehetőségeink vannak? Folytatjuk-e 
vagy újrakezdjük az életünket? Ilyen kérdések vetődnek fel az intézmény 
100 évvel ezelőtti és a mai hallgatók költözésekor is. A játszó személyek sa-
ját élményeiből és az egykori Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 
Pécsre településével kapcsolatban fellelhető források és tanulmányok fel-
használásából készült a színházi előadás. 

Bemutató: 2021. szeptember 1.
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2.  Röv id v ideók,  podcastek
A modernkori pécsi felsőoktatás fontos eseményeinek, kiemelkedő profesz-
szorainak, emblematikus épületeinek, az egyetem jövőbemutató innovatív 
megoldásainak széles körben történő megismertetése érdekében rövid, né-
hány perces videóanyagokat kívánunk készíteni az UNIV TV stábjának köz-
reműködésével, amelyeket angol nyelvű feliratokkal is ellátunk. Az évente 
elkészülő 20–25 felvételt az egyetem honlapja mellett a különböző közös-
ségi médiafelületeken is el kívánjuk helyezni, a hanganyagokat pedig pod-
castként is közzé kívánjuk tenni. A programot  a Centenáriumi Programiro-
da és a Kapcsolati Igazgatóság koordinálja.

Közzététel: 2021 szeptemberétől folyamatos

3.  Rendhagyó történelemórák az Egyetemi Levéltárban
A  program fő célcsoportja a beiskolázás szempontjából megszólítandó 
11–12. évfolyamos diákok. A  program során kb. 8–12 fős középiskolai di-
ákcsoportok egy 45–60 perces foglalkozáson vesznek részt, melyen egy, a 
PTE történetéhez kapcsolódó témakörön keresztül ismerkednek meg az 
egyetem történetének forrásaival, illetve a tudományos feldolgozás lehető-
ségeivel, szabályaival. A tervezett témakörök: 1. A felvételitől a diplomáig: 
az egyetemi tanulmányok alapvető dokumentumai; 2. Egyetemi/főiskolai 
felvételi az ötvenes években; 3. Diákélet a 20. század második felében. Az 
egyes témakörökhöz a levéltár multimédiás és hagyományos, papíralapú 
oktatási segédanyagokat készít. A  pécsi/baranyai középiskolák esetén a 
program helyszíne a PTE Egyetemi Levéltár, míg a környező megyék közép-
iskoláiba érdeklődés esetén a levéltár munkatársai illetve a programban 
részt vevő közgyűjteményesek, egyetemi hallgatók látogatnának el. A prog-
ramot  az Egyetemi Levéltár koordinálja.

Tervezett megvalósítás: 2021 szeptemberétől folyamatos
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4.  Az Erzsébet Tudományegyetem Jog- és 
Államtudományi Kara tanácsülési jegyzőkönyveinek 
napirendi pontjai
A kari jegyzőkönyvek az egyik legfontosabb forrását képezik a PTE jogelőd 
intézménye történetének. A puszta egyetemtörténeten messze túlmutat az 
az információtartalom, amelyet a tárgyalás alá vett napirendi pontok tartal-
maznak. A felsőoktatási intézmény karát befolyásoló külpolitikai, gazdasági 
és társadalompolitikai események és döntések korszakról-korszakra erő-
teljesen megjelentek és minden esetben reakcióra késztették a kar legfőbb 
döntéshozó testületét.  A társadalmi kérdésék körébe tartozott, de a gaz-
dasági helyzetre is rávilágított – egyebek mellett – a különböző segélyezési 
rendszerek, a tandíjak és az ösztöndíjak kérdése. Nem utolsó szempontból 
fontos témát kínálhat a korszak művelődés- és életmódtörténeti kutatásai 
számára az oktatók és hallgatók felhalmozott tudásának társadalmi hasz-
nosulásának vizsgálata, a város, a megye, sőt tágabb értelemben a Dunán-
túl tekintetében. Szintén értékes adatokat tartalmaz az anyag a muzeoló-
gusok, a művészet- és építészettörténészek számára az egyetem és a város 
életét feldolgozó kiállítások, illetve építészettörténeti kutatások hátteréül 
szolgálva. A programot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

Tervezett megjelenés és bemutató: 2021 novembere

5.  A pécsi egyetem külkapcsolatai című fotóalbum és 
k iállítás
A  pécsi egyetem külkapcsolatai című kétnyelvű (magyar és angol) fotóal-
bum a százéves pécsi felsőoktatás nemzetközi beágyazottságát szemlélte-
tik régi és az elmúlt évtizedben készült fotók segítségével. A képek bemu-
tatják egyetemi vezetőink külföldi látogatásait és magas rangú vendégek 
pécsi programját, konferenciákat, oktatói tanulmányutakat és a hallgatói 
mobilitás eseményeit. A kötet bemutatójához kiállítás is kapcsolódik a Tu-
dásközpontban. A programot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

Bemutató és a kiállításmegnyitó: 2021. október 5.
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6.  Tervezett tudományos konferenciák ,  szimpóziumok
A következő összegyetemi szervezésű országos és nemzetközi konferenciá-
kat tervezzük a programsorozaton belül:

 — 2021. november 25.: XVIII. Levéltári Nap: Trianon hatása a magyar 
felsőoktatásra című konferencia,

 — 2022. október 11–12.: A felsőoktatás a két világháború közti Ma-
gyarországon konferencia gr. Klebelsberg Kuno halálának 90. év-
fordulóján,

 — 2023. május 24–25.: Erzsébet királyné és a magyarok nemzetközi 
konferencia,

 — 2023. szeptember 20–21.: Modernitás, innováció, felsőoktatás 
1923–2023 nemzetközi konferencia.

A karok szintén számos tudományos konferenciát kívánnak szervezni saját 
tudományterületükön, ezeket az adott éves programoknál mutatjuk be.

7.  PTEMap Egyetemtopográfiai applikáció
Az ünnepségek középpontjában a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegye-
tem Pécsre költözésének százéves évfordulója áll. Az egyetemi emlékezet-
nek ezt a szeletét topografikus megközelítésben lehet a legszemléletesebb 
módon megragadni: a PTE sajátossága, hogy az egyes karok kampuszai és 
az egyetemi épületek a városban nem egy tömbben, hanem szétszórva talál-
hatók. Ez az egyetemi topográfia éppen a költözés miatt jött létre, amikor az 
egyetem a várostól már meglévő, különböző helyeken található épületeket 
kapott. Az applikáció a város térképére vetítve virtuális formában kívánja be-
mutatni az egyetem topográfiáját megfelelő történeti kontextusba helyezve. 
A magyar és angol nyelven elérhető app segítségével lehetőség nyílik egyéni 
sétákra és csoportos vezetésekre egyaránt. A programot koordinálja a Pécsi 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya

Tervezett bemutató: 2022. szeptember. 1.
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8.  Pécs  – Debrecen  – Szeged.  Klebelsberg Kuno és a 
magyar felsőoktatás
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztá-
lya új időszaki kiállításában Klebelsberg Kunónak, az egykori vallás- és okta-
tásügyi miniszternek kívánnak emléket állítani. Az új kiállítótérben elhelye-
zett kiállítással nemcsak az egykori kultuszminiszter életét és pályáját kíván-
ják bemutatni a szervezők, hanem a pécsi, debreceni és a szegedi egyetemek 
fejlődésében betöltött szerepét is. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson a résztvevők változatos forrásokon keresztül a korszak 
felsőoktatás-történetében mélyedhetnek el. A programot  a Pécsi Egyetemi 
Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya koordinálja. 
A kiállításhoz kapcsolódik A felsőoktatás a két világháború közti Magyaror-
szágon című konferencia.

A kiállítás megnyitása: 2022. október 11.

9.  Országos Tudományos Diákköri Konferencia-fórum
Az Országos Tudományos Konferenciákat követő páros években az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács a tapasztalatcsere és a soron következő 
OTDK-ák előkészítését elősegítendő, országos fórumot szervez, amelynek 
2022 őszén egyetemünk lesz a házigazdája. A mintegy 300 fősre prognosz-
tizálható rendezvényen a kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmé-
nyek képviselői, valamint hallgatók is részt vesznek. Az OTDK-fórum egy-
úttal megfelelően előkészíti a 2023 tavaszán a PTE által rendezendő három 
OTDK-át. A programot a Centenáriumi Programiroda koordinálja.

Tervezett időpont: 2022 októbere

10.  Iratpillanatok a PTE 20.  századi történetéből
A virtuális kiállításban egy e célból kialakított alhonlapon mintegy 80–100 
levéltári dokumentumot mutatunk be tematikus rendben. A forrásokat rö-
vid magyarázattal, háttér-információkkal látjuk el, amelyek rámutatnak az 
adott dokumentum történeti kontextusára, jelentőségére, reprezentatív 
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vagy épp kirívó voltára. A  források elnevezését magyar és angol nyelven 
is megadjuk. A kiválasztott dokumentumok a következő témaköröket öle-
lik fel: az egyetem és a karok életének jelentős pillanatai; országos ható-
körű politikai és társadalmi események egyetemi vonatkozásai; egyetemi 
hagyományok; kiemelkedő professzorok egyetemvezetői és tudományos 
munkássága; a hallgatói élet jellegzetes eseményei, szokásai. A kiállításhoz 
virtuális vendégkönyvet készítünk, mely nemcsak a véleményezés, hanem 
az egyéni történetek és emlékek megosztásának fórumaként is szolgálhat. 
A programot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

A kiállítás sajtónyilvános bemutatója: 2022. október 15.

11.  Bepillantó
Az utazó kiállításon 23 egyetemi polgár vall a Pécsi Tudományegyetemhez kötő-
dő élményeiről .  A szereplők portréi egy számukra fontos egyetemi helyszínen 
készülnek. A tablók mellett az egyes helyszínekre be is lehet pillantani egy-egy 
maketten keresztül. A kiállítás valamennyi egyetemi karon és a Tudásközpont 
épületében is megtekinthető lesz a jubileumi évben. Az utazó tárlathoz egy, a 
vallomásokat és portrékat közlő kiadvány és Facebook-játék is kapcsolódik. 
A programot a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemé-
nyek Osztálya koordinálja.

A kiállítás megnyitása: 2023. január 10.

12.  Egyetemtörténeti állandó k iállítás tartalmi és 
technikai megújítása
A tíz éve nyitott egyetemtörténeti állandó kiállítás felújítva, újabb interaktív 
elemekkel bővítve várja a látogatókat a jubileumi évtől. A kiállított történeti 
emlékek, dokumentumok között több új, eddig még nem látott anyag kerül 
be tárlókba. Az kiállításon új interaktív „nyomozós” múzeumpedagógiai óra 
is várja a csoportokat. A programot a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont Történeti Gyűjtemények Osztálya koordinálja.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása: 2023. január 17.
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13.  Erzsébet k irályné emlékkiállítás
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya 
új időszaki kiállításában Erzsébet királynénak állít emléket a Szepesy utca 3. 
alatt. A kiállításban nemcsak Erzsébet magyarországi kultuszát idézik meg, 
hanem személyének kapcsolatát a pozsonyi, majd később Pécsen tovább élő 
tudományegyetemmel, az ottani szokásokkal és ünnepségekkel együtt. A ki-
állításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson a résztvevők a dua-
lizmus kori Magyarország kultúrtörténetében mélyedhetnek el. A programot 
koordinálja a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemé-
nyek Osztálya.

A kiállítás megnyitása: 2023. január 17.

14.  A PTE- és jogelődeire vonatkozó történeti irodalom 
bibliográfiája
A korábbi művek, a kiadott bibliográfiák sok tételt közöltek már a vonatko-
zó szakirodalomból, de ez nem volt sem teljes, továbbá nem tartalmazta az 
utóbbi 10–15 év kiadványait. Másrészről feltáratlan maradt sok, elsősorban 
a helyi lapokban közölt értékes tudósítás és cikk. Összeállításunk ezeket 
gyűjtené össze és jelentetné meg online formában. A programot az Egyete-
mi Levéltár koordinálja.

Tervezett megjelenés és bemutató: 2023 február

15.  „  A tudomány csarnokai”  köztéri tárlat
„A tudomány csarnokai” elnevezésű projekt keretében a PTE pécsi épülete-
in, illetve épületeiben kb. 30 darab, (az elhelyezés függvényében) változó, 
de min. 2 m2 nagyságú, egységes (a PTE arculati elemekhez illeszkedő) di-
zájnnal rendelkező molinót helyezünk el, melyeken az épület egykori álla-
potára, illetve egyetemi funkciójára utaló képek (képmontázsok), valamint 
rövid, magyar és angol nyelvű magyarázó szövegek kapnak helyet. A mo-
linókat virtuálisan egy mobilalkalmazás kapcsolja össze, mely egyrészt a 
molinókon elhelyezett QR-kódok segítségével további részletekkel, érde-
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kességekkel szolgál az adott helyszínről (immár három: magyar, angol és 
német nyelven), másrészt megadja az egyetem egyéb épületeiben elhelye-
zett molinók helyét és leírását, ezáltal az egyetemhez, illetve a történetéhez 
kapcsolódó városnéző túraútvonalat kínál és ehhez virtuális idegenveze-
tést is biztosít a Pécsre látogató turisták számára. A mobilalkalmazás által 
felajánlott „túraútvonal” további olyan egykori egyetemi helyszínekre is 
elkalauzolhatja az érdeklődőket, ahová molinót nem helyezünk ki. A prog-
ramot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

A molinók kihelyezésének tervezett időpontja: 2023 márciusa

16.  Országos szakmai szervezetek  rendezvényei
A centenáriumi évben az alábbi két országos szervezet rendezvényének len-
ne házigazdája a PTE:

 — 2023 júniusa: a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándor-
gyűlése,

 — 2023 október eleje: a Magyar Történelmi Társulat éves konferenciája.

17.  Pécsi Egyetemi Almanach III .
A korábban megjelent két kötet után a 2000–2020. közötti időszak tudomá-
nyos minősítéssel rendelkező dolgozóinak adatbázisa könyv és online for-
mában. A  kötet a korábbiakhoz hasonlóan reprezentatív formában kívánja 
bemutatni a már integrált PTE első húsz évének tudományos teljesítményét.
A programot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

Tervezett megjelenés: 2023 szeptember 1.

18.  A pécsi felsőoktatás jelképei és k incsei
Célunk egy olyan reprezentatív kötet, amely nem egyszerűen újra elmond-
ja a pécsi felsőoktatás több évszázados történetét, hanem az emlékezet 
helyeit, fontosabb dokumentumait, az intézmény egységeinek szokásait, 
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visszatérő rendezvényeit, jelképeit nem érdekességekként, hanem az egye-
temi kötődést elősegítő elemekként mutatja be. Egyedi helyszínei, tárgyai, 
iratai felhasználásával lehetőséget biztosít a karok és a szervezeti egységek 
bemutatkozására is. A programot az Egyetemi Levéltár koordinálja.

Tervezett megjelenés, sajtónyilvános bemutató és kerekasztalbeszélge-
tés: 2023. szeptember 1.

19.  PTE100 futás:  Pécs–Eszék :  határokon átnyúló,  
a határmenti területeket összekötő sportesemény
A vélhetőleg nagyobb tömeget megmozgató sportesemény által az egyete-
mi polgárok mellett a civil érdeklődőket is szeretnénk bekapcsolni a cen-
tenáriumi programsorozatba. A Pécs és Eszék között kialakítandó 100 kilo-
méteres szakasz egyrészt jelképezi a jubileumot, másrészt alkalmat kínál a 
határon átnyúló regionális kapcsolatok erősítésére. Eszék Pécs testvérvá-
rosaként megfelelő partner lenne, s az ott működő Josip Juraj Strossmayer 
Egyetemmel is szorosabbá fűzhetnénk a rendezvény által kapcsolatainkat. 
Az esemény egyúttal a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club alapításának centená-
riumához is szervesen illeszkedik. A programot a Kapcsolati és a Nemzetkö-
zi Igazgatóság koordinálja.

Tervezett időpont: 2023. szeptember 30.

20.  A felsőoktatás a két v ilágháború közti Magyarországon
A 2022 októberében azonos címen rendezett konferencián elhangzott előa-
dásokól szerkesztett kötet nyilvános bemutatója. Koordinálja az Egyetemi 
Levéltár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjte-
mények Osztálya.

Tervezett időpont: 2023. október 14.
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21.  Emléktáblaavatás és ünnepi hangverseny
A centenáriumi programsorozatot ünnepi szenátus keretében történő em-
léktáblaavatással tervezzük lezárni 2023. október 14-én. Az eseményre 
a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem első tanévnyitójának nap-
ra pontosan 100 éves évfordulóján kerül majd sor, amikor elhelyezzük az 
egykori jeles eseménynek emléket állító márványtáblát a Rektori Kabinet 
épületében. Ezt követően pedig a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete 
ünnepi hangversenyt ad a Kodály Központban, ahol Kodály Zoltán 1923-
ban komponált Psalmus Hungaricus című nagyszabású művének, valamint 
egy új oratórium ősbemutatójára kerül sor, amely az egyetem Pécsre tele-
pülésére emlékezve készül el erre az alkalomra. A programot a Centenáriu-
mi Programiroda és a Művészeti Kar koordinálja.

Tervezett megvalósítás: 2023. október 14.
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III. A programsorozat főbb 
elemei éves bontásban

2021
A 2021-es év középpontjában a program felvezetése, bemutatása áll.

Az év legfontosabb eseményei,  fókuszpontjai:
1. Az Általános Orvostudományi Kar Modern Városok Program keretében 
megvalósult új elméleti tömbjének ünnepélyes átadása és Országos Tanév-
nyitó Pécsett a Magyar Felsőoktatás Napján (szeptember 1.)
2. PTE Erzsébet Bor szőlőjének szüretelése (szeptember 24–25.)

KAROK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK 
PROGRAMJAI

Állam- és Jogtudományi Kar

ÁJK poszterek ,  röv idfilmek
A  pécsi jogi karon az elmúlt száz évben számos ismert és elismert jogász 
végzett, akik jelenlegi hallgatóink számára is példaképül szolgálhatnak. 
A kar korábbi neves professzorai előtt is tisztelegve az előadótermeket is-
mert jogászairól nevezte el, ugyanakkor az infrastrukturális korlátok miatt 
értelemszerűen nincs lehetőség mindazok széleskörű bemutatására, akikre 
joggal lehetünk büszkék. Az ünnepi rendezvénysorozat részeként, számos 
korábbi oktatónk bemutatásán túl, a karon rendelkezésre álló, avagy a le-
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véltár segítségével felkutatható „kari relikviák” nyilvános helyen történő 
elhelyezése segíthet múltunk megismerésében és közelebb hozza a kar tör-
ténetét a jelen hallgatói, oktatói számára is.

Tervezett megvalósítás: 2021 szeptemberétől folyamatos

Tanszéki műhelykonferenciák ,  az 1923-as szervezeti 
struktúrának megfelelően
A  múlt és a jelen tudományos kutatása ötvöződik ebben a programban, 
amely a modern kor társadalomtudományi módszertanát ötvözi a száz év-
vel ezelőtti szervezeti struktúrával. A  műhelykonferenciák tagozódása az 
1923-as intézményi, tanszéki struktúrát idézi meg, vagyis a szekciók elne-
vezése az egykori szervezeti elnevezésekre reflektál. Folyamatos megvaló-
sítást tervezünk, amelyben az érintett tanszékek szoros együttműködésben 
valósítják meg a tematikus konferenciákat.

Tervezett megvalósítás: 2021 őszétől folyamatos

Általános Orvostudományi Kar

Tudományos üléssorozat a Pozsonyi Egyetemről 
áttelepült professzorokról
A  trianoni határmódosítások miatt a menekülni kényszerülő pozsonyi és 
kolozsvári egyetem Budapesten folytatta munkáját 1920 és 1923 között. 
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezéséről az 1921. 
évi XXV. törvény rendelkezett, végül 1923. október 14-én tartották az első 
pécsi tanévnyitót. A Pozsonyi Egyetemről olyan professzorok települtek át, 
mint: Entz Béla, Fenyvessy Béla, Heim Pál, Imre József, Mansfeld Géza, Pe-
kár Mihály, Reuter Camillo és Veress Ferenc. Az ő munkásságuk elevenedik 
meg a tudományos üléssorozaton.

Tervezett megvalósítás: 2021. szeptember 22. és október 20.
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Tudományos üléssorozat az 1921 és 1923 között 
született professzorok munkásságáról
1921 és 1923 között 12 neves orvosprofesszor született: Szekeres László, 
Mérei F. Tibor, Mestyán Gyula, Kiss Tibor, Gáti István, Jancsó Aranka, Fülöp 
Tibor, Pórszász János, Molnár László, Nagy Lajos, Budvári Róbert és István 
Miklós. A tudományos üléssorozat az ő munkásságukat idézi, egyúttal alka-
lom lesz arra is, hogy az intézetvezetők beszámolhassanak intézetük tevé-
kenységéről és jövőjéről.

Tervezett megvalósítás: 2021. november 4. és november 18.

Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap
Az Orvos- és Fogorvosnap a PTE ÁOK jeles ünnepsége. Ebben az évben a 
2011-ben, a 2006-ban, a 2001-ben, az 1996-ban, az 1991-ben, az 1986-ban, 
az 1981-ben, az 1976-ban és az 1966-ban végzett általános orvosok, vala-
mint a 2011-ben, a 2006-ban, a 2001-ben, az 1996-ban, az 1991-ben és az 
1986-ban végzett fogorvosok találkoznak. Az eseményen nyújtják át az 
1971-ben végzetteknek az „arany”, az 1961-ben végzetteknek a „gyémánt”, 
az 1956-ban végzetteknek a „vas”, és az 1951-ben végzetteknek a „rubin” 
diplomát.

Tervezett megvalósítás: 2021. október 16.

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Pécsi Néprajz 30 – A Néprajz – Kulturális Antropológia 
Tanszék jubileumi konferenciája
2021-ben lesz 30 éve, hogy a Néprajz Tanszék megkezdte működését a PTE 
jogelőd intézményében, ezen alkalomból 2021 őszén a tanszék alapítása-
kor kialakított három pillért, három tudományterületet (etnográfia, folklo-
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risztika, kulturális antropológia) kívánja reprezentálni a tanszék egy-egy 
korábbi, jelentős hazai vagy nemzetközi pályázatával, amelyeknek amolyan 
„visszatekintő konferenciája kerül megrendezésre. A konferencián a kuta-
tásokat az azokat már nem ismerhető hallgatóknak, érdeklődőknek be-
mutató előadások mellett egy-egy abban résztvevő kutató, illetve egy-egy 
abban a programban kutatóvá nevelődött hajdani diák tart előadást. E ren-
dezvényhez illeszkedik a tanszék alumni találkozója, amely identitáserősítő 
szerepe kiemelkedő jelentőségű.

Tervezett időpont: 2021. október 8–9.

Egészségtudományi Kar

Múlt,  jelen,  jövő – Tudományos és Közösségi Nap
A  2021 szeptemberében tervezett egész napos tudományos és közösség-
építő program az egyetem sportpályáján kerül megrendezésre, a program 
keretein belül a résztvevők öt különféle színtéren találkozhatnak tudomá-
nyos, kulturális, gasztrokulturális, illetve sportrendezvényekkel. A program 
méltó teret adhat az új alapokra helyezett Alumni projekt népszerűsítésére, 
melynek célja a volt hallgatóinkkal való hosszútávú kapcsolat kialakítása 
és fenntartása a jövőben. Ebből kifolyólag hagyományteremtő céllal egy 
ehhez hasonló rendezvényt minden ősszel szeretnénk megszervezni a kar 
aktív és alumni hallgatói számára kapcsolatépítési céllal.

Tervezett időpont: 2021. szeptember 15.

Sürgősségi Napok
A  Sürgősségi Napok szakmai rendezvény rendkívül népszerű az érdek-
lődők körében, az ország minden tájáról és határon túlról is érkeznek 
szakemberek, egészségügyi dolgozók, hallgatók. Legutóbb 2019-ben, 
immáron 14. alkalommal került megrendezésre. 2020-ban a kialakult 
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járványügyi helyzet miatt a szeptemberre meghirdetett rendezvény elha-
lasztása mellett döntöttünk, így 2021-ben ünnepli 15. jubileumát a pécsi 
Sürgősségi Napok.

Tervezett időpont: 2021 szeptembere 

Szakos jubileumi rendezvény
A  2021-es év során jubilál zombori ápolóképzésünk. A  2016/2017-es tan-
évtől Zombor városában a közelmúltban felújított Magyar Polgári Kaszinó 
épületében indított első határon túli képzésünk kiemelt jelentőséggel bír a 
kar életében, célunk az ötéves jubileumhoz méltó rendezvények szervezé-
se, tudományos ülések és megemlékezések keretein belül, amely egyúttal 
illeszkedik a centenáriumi programsorozathoz.

Tervezett időpont: 2021. október 1.

Professzori arcképcsarnok v ideósorozat
Büszkék vagyunk professzorainkra, akik tudományos munkájukkal hozzá-
járultak az ETK sikereihez, hírnevének öregbítéséhez. Fontos számunkra, 
hogy folytassuk már elkezdett videó sorozatunkat, bemutassuk professzo-
raink életművét a „Múltból a jövő felé” tartó iránynak megfelelően. A 2021-
es esztendőben Buda József, Illei György, Sulyok Endre és Kránicz János 
emeritus oktatóinkkal tervezzük lefolytatni a beszélgetéseket.

Bemutató: 2021 decembere

Jubileumi könyvkiadvány
Az ETK a PTE 650 éves jubileumi ünnepségsorozatának keretében Nemzet-
közi Egészségtudomány-történeti konferenciát tartott. A konferencia egyik 
eseménye Buda József emeritus tanárunk filatéliai kiállítása volt, melynek 
anyagát kiadvány formájában előkészítette, Pécsi Orvostudományi Egye-
tem filatéliai anyagai, eseményei, rendezvénypostai dokumentumok cím-
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mel. A kiadvány egyedülálló gyűjteményi dolgoz fel, 214 színes fotót tartal-
maz a POTE rendezvényeit kísérő dokumentumokból.

Megjelenés, bemutató: 2021. november 30.

Gyógyszerésztudományi Kar

20 éves a pécsi gyógyszerészképzés tudományos 
konferencia
Az elmúlt 20 évben a gyógyszerészképzés jelentős változásokon ment át. 
A  gyógyszerészet napjainkban is egy innovatív és jövőbe mutató terület. 
A rendezvényen az elmúlt 20 év eseményeinek bemutatása valósulna meg 
különböző szakemberek előadásai által.

Tervezett időpont: 2021 szeptembere

Partner Nap
A 2019-es évben került megrendezésre az első PTE GYTK Partner nap, ahol 
egyetemi, ipari és hatósági szereplők találkoztak egymással. A  gyógysze-
részetben jelentős szemléletváltások történtek a múlthoz képest. Az egye-
temi kutatások eredményei csak piaci szereplők segítségével juthatnak el 
a felhasználókhoz. Többek között az utóbbi évek innovációit mutatja be a 
rendezvény és lehetőséget nyújt a korábbi partneri kapcsolatok megerősí-
tésére, további kapcsolatok létesítésére.

Tervezett időpont: 2021 szeptembere
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Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar

A környezeti nevelés módszertani és etikai alapjai című 
nemzetközi konferencia
A konferencia alapvetően a PTE KPVK kompetenciájába tartozó tudomány-
területekre koncentrálva vizsgálja a környezeti nevelés módszertani kér-
déseit, elsősorban a kisgyermekkorban, valamint etikai szempontból. E 
területeken a KPVK jelentős kutatási programokban vesz részt, többek kö-
zött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, illetve a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A  rendezvény a 
centenáriumi programsorozat mellett megvalósításának időpontját és fó-
kuszát tekintve kapcsolódik a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expo 
és világtalálkozó programjához, ez lehetőséget ad arra, hogy a tématerület 
kiemelkedő nemzetközi tudósait is vendégül láthassuk.

Tervezett időpont: 2021 októbere

Egy gyermekközpontú pedagógia – Logikus 
gondolkodás fejlesztése a Dienes módszer segítségével 
című konferencia 
A  logikus gondolkodás világszerte elismert pedagógiai módszere, a 
 Dienes-módszer elméletének és gyakorlatának megjelenítése kapcsolódik 
a PTE KPVK pedagógusképzéséhez, gyermekkultúra, játék és pedagógiai in-
novációs kutatásaihoz. Ennek érdekében 2018-ban megalakult a karon a Di-
enes Zoltán Pedagógus-továbbképző és Gyermekkultúra Módszertani Kuta-
tóközpont, amely kezdeményezője és szervezője ezeknek a programoknak. 
A  Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem nagy pedagógusainak mél-
tó folytatójaként tekintünk Dienes Zoltánra, a PTE tiszteletbeli doktorára. 
A program keretében számos tudományos előadásra kerül sor a témában.

Tervezett időpont: 2021 novembere
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Műszaki és Informatikai Kar

MIK 51 Jubileumi Rendezvény és III .  MIK Partners 
szakmai konferencia
A  MIK PARTNERS a Kar Nemzetközi Tudományos és Ipari Innovációs kon-
ferenciasorozata, melyben az év azon legfontosabb tudományos és ipari 
innovációit mutatja be, melyek a Kar kutatói együttműködéseiben kelet-
keztek. E rendezvény keretében a pécsi műszaki felsőoktatás 51 éves jubile-
umának méltó ünneplésére is sor kerül.

Tervezett időpont: 2021 októbere

XVII.  Iványi Mik lós Szimpózium nemzetközi 
tudományos konferencia
A  Breuer Marcell Doktori Iskola által szervezett tudományos nemzetközi 
PhD & DLA Szimpózium 17. éve sorakoztatja fel előadói közt a világ műszaki 
területen dolgozó kutatóinak innovatív előadásait. A kar ezen rendezvénye 
meghatározó része az európai tudásáramlásnak.

Tervezett időpont: 2021 októbere

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

EHÖK Café kerekasztal-beszélgetés
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a centenáriumi 
rendezvénysorozat keretében öt állomásos, tematikus közéleti beszélgeté-
seket, kerekasztalokat szervezünk az egyetemi és külső beszélgetőpartne-
rek, influenszerek, közéleti személyiségek bevonásával.

Tervezett időpont: 2021 novembere
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2022
A 2022-es év legfontosabb eseményei,  fókuszpontjai:
1. Pécs – Debrecen – Szeged. Klebelsberg Kuno és a magyar felsőoktatás 
című kiállítás megnyitása
2. A felsőoktatás a két világháború közti Magyarországon című konferencia
3. Országos TDK Fórum

Állam- és Jogtudományi Kar

Országos Jogász Diákköri Találkozó
Hagyományteremtő jelleggel először Pécsett szeretnénk megszervezni, 
majd 2022 után kétévente az ország többi jogi karán kapna helyet a rendez-
vény. Szűkebb, hallgatókra reflektáló program, melynek célja a diákkörös 
hallgatók tudományos felkészítésén és a megmérettetésen túl, a közös kul-
turális és sportélmények biztosítása is.

Tervezett megvalósítás: 2022. április 20–21.

Általános Orvostudományi Kar

Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap
Az Orvos- és Fogorvosnapot 2022-ben október 15-én rendezzük. Hagyo-
mányainknak megfelelően meghatározott évfolyamokon végzett általános 
orvosok, valamint fogorvosok találkozhatnak ezen az eseményen. Az ese-
ményen nyújtják át az 1972-ben végzetteknek az „arany”, az 1962-ben vég-
zetteknek a „gyémánt”, az 1957-ben végzetteknek a „vas”, és az 1952-ben 
végzetteknek a „rubin” diplomát.

Tervezett megvalósítás: 2022. október 15.
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Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kreatív történelem középiskolai tanulmányi verseny:  
Oktatás,  művelődés,  kultúra Magyarországon 1777–1945
A PTE BTK Történettudományi Intézete és a PTE Gyakorló Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium által 2012 óta évente megszervezett ország-
szerte, sőt már a határon túl is nagy népszerűségnek örvendő tanulmányi 
verseny témája a centenáriumhoz illeszkedve ezúttal az oktatás, művelő-
dés és kultúra témakörére fókuszál. A  2021 őszén induló megmérettetés 
döntőjére 2022 márciusában kerül sor.

A döntő tervezett időpontja: 2022 márciusa

Országos esszéíró pályázat „ A bölcsészettudomány 
jövője”  címmel
A  centenáriumi programsorozat részeként a magyarországi bölcsészkaro-
kon tanuló hallgatók részére esszéíró pályázatot hirdetünk. Célunk, hogy 
a hallgatókat is bevonjuk a tudományos gondolkodásba és egyben közös 
felelősséget mutassunk a felsőoktatás alakításában.

A díjátadó tervezett időpontja: 2022 novembere

Bemutatkozik  a PTE Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara
A BTK 30 éves jubileumához kapcsolódóan valósul meg a karon működő in-
tézetek bemutatása könyvek, poszterek, előadások formájában, továbbá itt 
kerülne sor a humán tudományokat munkásságában megjelenítő külföldi 
professzor díszdoktorrá avatására, ehhez kapcsolódóan műhelykonferen-
cia rendezésére.

Tervezett időpont: 2022 szeptember–november
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Egészségtudományi Kar

Szakos jubileumi rendezvény
A  2022-es évben az ETK Pécsi Képzési Központjában az egészségbiztosí-
tási és egészségügyi menedzser, Zalaegerszegi Képzési Központjában az 
egészségbiztosítási képzés, és Kaposvári Képzési Központjában működő la-
boranalitikus és radiográfus képzés ünnepli fennállásának 25. jubileumát. 
A képzések eredményeit, fejlesztésének lehetőségeit mutatja be a program.

Tervezett megvalósítás: 2022 márciusa és októbere

Professzori arcképcsarnok v ideósorozat
Az előző évben megkezdett videósorozat keretében ezúttal Takács Magdol-
nával, Lakner Lászlóval, Kovács L. Gáborral és Figler Máriával kerül rögzítés-
re beszélgetés.

Tervezett közzététel: 2022. január 15., március 15., május 15., július 15.

Sürgősségi Napok
A  hagyományos éves országos rendezvény megvalósítása a centenáriumi 
programsorozathoz illeszkedően.

Tervezett időpont: 2022 szeptembere

Emléktábla
A  hagyományoknak megfelelően emléktáblával tisztelgünk a kar jövőjét 
megalapozó oktatók, kutatók előtt. Szeretnénk munkásságukat, szellemi-
ségüket megőrizni a múlt és jövő összefüggésében, példaként állítani a jövő 
nemzedéknek. 2022-ben Farkas Máriának kívánunk emléktáblát állítani.

Tervezett időpont: 2022 októbere
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Gyógyszerésztudományi Kar

Alumni találkozó
A  végzett hallgatókkal való kapcsolattartás az egyetem életében kiemelt 
fontosságú projekt. A gyógyszerészet fejlődését a végzett hallgatóink mun-
katapasztalatai által kívánjuk bemutatni jelenlegi hallgatóink felé, prezen-
tálva ezzel azt is, hogy a múltból hogyan haladunk a jövő felé.

Tervezett megvalósítás: 2022 tavasza

Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar

A European Green Deal Program v idékfejlesztési 
dimenziói című nemzetközi konferencia
A nemzetközi konferencia a European Green Deal Program vidékfejleszté-
si dimenzióival kapcsolatos feladatokra, kihívásokra, valamint a hazai és 
nemzetközi jó gyakorlatok bemutatására koncentrál. Az éghajlatváltozás 
és a 21. század egyre fokozottabban érzékelhető fenntarthatósági problé-
mái komoly kihívásokat jelentenek Magyarország, Európa és az egész világ 
számára. A tervezett konferencián e kihívások lehetséges kezelésével kap-
csolatos lépések bemutatása mellett fontos hangsúlyt kapnak azok az új 
növekedési stratégiák is, amelyek az EU gazdaságát olyan modern, erőfor-
rás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítják át, amely képes az ég-
hajlatváltozással kapcsolatos kihívások hatékony kezelésére. 

Tervezett megvalósítás: 2022 márciusa
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Kutatás és oktatás a szinergiák  jegyében Szekszárdon 
című konferencia
A karon elindult több fontos kutatás, amelyeket a rendezvényen mutatnak 
be a kutatók. Fontos, hogy a kutatások segítik az oktatási tartalmak fejlesz-
tését, így az intézmény oktatói munkáját, a hallgatók szakmaiságát. A kon-
ferencia a szekszárdi felsőoktatás 45. jubileumához kapcsolódik.

Tervezett megvalósítás: 2022 novembere

Közgazdaságtudományi Kar

1923/2123 Ötletpályázat
Vajon mekkora változásokat modellezhetünk a pécsi egyetemi oktatás kap-
csán két évszázad távlatában? A hallgatók és oktatók számára kiírandó pá-
lyázat célja, hogy a 100 évvel ezelőtti oktatást, kutatást hasonlítsák össze a 
jelentkezők a 100 év múlva várhatóval.

Tervezett megvalósítás: 2022. január 1. – november 30.

Műszaki és Informatikai Kar

XV.  Pollack  Expo 2022 Nemzetközi Műszaki Konferencia 
és Kiállítás
A Pollack Expo Magyarország második, a déli országrész legnagyobb Nem-
zetközi Szakmai Konferenciája és Ipari Vására a mérnöktudományi szak-
területen. Úgy tudományos célkitűzései, mint ipari partnerkapcsolati és 
alumni partnerkapcsolati aktivitásában meghatározó a 21. századi felsőfo-
kú mérnökképzésnek, melyet a PTE MIK folytat.

Tervezett megvalósítás: 2022 februárja
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IV.  MIK Partners 2022 – Szakmai konferencia
A MIK Partners a MIK Nemzetközi Tudományos és Ipari Innovációs konfe-
renciasorozata, melyben az év legfontosabb tudományos és ipari innováci-
óit mutatja be, melyek a Kar kutatói együttműködéseiben keletkeztek. Part-
nerek a nemzetközi kapcsolati hálónkban működő műszaki társegyetemek 
és ipari partnerek.

Tervezett megvalósítás: 2022 októbere

Természettudományi Kar

Nők a Tudományban/ Women in Science nemzetközi 
konferencia 2022
A 2020-ban hagyományteremtő szándékkal életre hívott Women in Scien-
ce nemzetközi konferencia kiemelt hangsúlyt fektet a nemzetközi tudomá-
nyos életben is elismert, és Magyarországhoz, legfőképpen Pécshez kötődő 
hölgyek bemutatására. 
A jubileumi rendezvényre a világ minden részéről – Argentínától az USA-n, 
Európán és a Közel-Keleten át, egészen Ausztráliáig – érkező meghívott 
előadók olyan innovatív témákat mutatnak be, mint a STEAM, vagyis a mű-
vészetek és műszaki-természettudományos gondolkodás összehangolásá-
ban, integrálásában rejlő lehetőségek, vagy a nők szerepe vezetőként-kö-
zépvezetőként az informatika világában. A konferencia kiemelten foglalko-
zik a hölgyek irányításával életre kelt Start-up-ok jelentőségével, fókuszba 
helyezi a mentorhálózatok és partnerkapcsolatok fontosságát a tudomány-
területek közötti könnyebb átjárhatóság biztosítására.

Tervezett megvalósítás: 2022. február 11.
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XVIII.  Országos Felsőoktatási Környezettudományi 
Diákkonferencia
A kétévente megrendezésre kerülő OFKD a természet- és környezettudomá-
nyok, a környezet- és természetvédelem, valamint környezetünk fenntartha-
tósága és a klímaügyek iránt érdeklődő középiskolás és egyetemi hallgatókat 
kívánja megszólítani. A 2022-es rendezvény házigazdája a PTE TTK lesz.

Tervezett megvalósítás: 2022. április 4–6. 

30 éves a pécsi TTK jubileumi rendezvény
Díszünnepség meghívott vendégekkel az önálló Természettudományi Kar 
megalapításának 30. évfordulójára, jubileumi kiadvány készítése, hagyo-
mányos kari csapatépítő főzőverseny.

Tervezett megvalósítás: 2022. május 20.

Borhidi Attila akadémikus köszöntése és emlékezés 
Hámori József akadémikusra
A Természettudományi Kar a centenáriumi rendezvénysorozat ideje alatt a 
természettudományos képzés két kiemelkedő alakjáról kíván megemlékez-
ni tudományos üléssorozat keretében. AA 90 éves Borhidi Attila a PTE TTK 
alapító professzora, akadémikus, volt dékán. Nevéhez fűződik a biológus 
képzés és a biológus PhD program elindítása, a botanikai-ökológiai irányú 
kutatások meghonosítása a karon. Kiemelkedő szerepet játszott a kutatói 
utánpótlás-nevelésben.  A 2021 tavaszán elhunyt Hámori József szintén a 
PTE TTK alapító professzora, akadémikus, a PTE rektor emeritusa, a bioló-
gus képzés és a biológus PhD program megalapítója a karon. Ünnepi meg-
emlékezés tudományos előadásokkal, valamint kiadvány készítése a 150 
éves Botanikus kert tiszteletére.

Tervezett megvalósítás: 2022. május. 25.
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150 éves a Botanikus kert
Az egyetem Ifjúság úti Botanikus Kertjében nagyszerű alkalom nyílik arra, 
hogy emléket állítsunk az egyetem karain tevékenykedő, a botanikus kert 
kibontakozásával egy időben élő és közvetlen kapcsolatban álló, emléke-
zetes, az egyetem jövőjéért sokat tevő egyéniségeknek. Az emlékhelyek bő-
víthetők. Minden személyhez kisebb tér, út, útrészlet, köz tartozna szerény 
táblán jelezve, hogy ki is volt a névadó (név, évszámok, életmű lényege). 
Később idős fák is kaphatnának ilyen megtisztelő jelet, kősziklába is ékel-
hetnénk nevekkel bővíthető emléktáblát. Az évfordulóhoz kapcsolódóan 
botanikai kiállítás kerül megrendezésre a Klimo Könyvtárban és a Tudás-
központban

Tervezett megvalósítás: 2022 június

Az emberi mozgás elemzésétől a Biorobotikáig című 
nemzetközi szimpózium
PTE TTK Biorobotika tanszéke 2023-ban lesz 10 éves, ami egybeesik a pécsi 
felsőoktatás újjáéledésének 100. évfordulójával. A rendezvényen a PTE TTK 
munkatársainak előadásai, bemutatói mellett hazai és külföldi (európai és 
amerikai) meghívott előadók tartanak előadást legújabb eredményeikről.

Tervezett megvalósítás: 2022. június 8–9.

Szentágothai János Kutatóközpont

Szentágothai János Kutatóközpont 10 éves jubileumi 
szakmai programsorozata
A kutatóközpont szakmai területéhez igazodó és havi rendszerességgel ter-
vezett szemináriumok tartalmát és a meghívotti körét kívánjuk kibővíteni 
és magasabb színvonalra emelni. Terveink szerint a kutatási területeinket 
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reprezentáló nemzetközi szakmai élvonalba tartozó témákat és előadókat 
havi rendszerességgel hívjuk meg a Kutatóközpontba személyes és online 
formában. Kiemelt figyelmet tervezünk fordítani a fókuszban lévő kutató-
csoportoknak, nemzeti laboroknak, core facility-knek.

Tervezett megvalósítás: 2022. január 1. – december 31.

X.  Szentágothai Nap 
A jubileumi év alkalmából kibővített, kétnapos, kiemelt tartalmú szakmai 
programsorozatot tervezünk, ami az eddigi rendezvényektől eltérően hosz-
szabb, és szélesebb portfóliójú. A  10 éves jubileum alkalmából rendezett 
Szentágothai Naphoz kapcsolódik a Nemzetközi Tudományos Tanács láto-
gatása.

Tervezett megvalósítás: 2022 novembere

Szentágothai János Kutatóközpont jubileumi albuma
2022-ben egy impozáns képes kiadványt kívánunk kiadni magyar és angol 
nyelven, amely bemutatja a kutatóközpont építésétől kezdve napjainkig a 
kutatásfejlesztési és innovációs eredményeinket, fontosabb eseményeket. 
Az igényes kiadvány célja az egyetem kiemelkedő kutatási intézményének 
bemutatása, ismertségének és elismertségének növelése.

Tervezett megvalósítás: 2022 novembere

Doktorandusz Önkormányzat

TedX programsorozat – A Pécsi Tudományegyetem 
elmúlt 100 éve
A  programsorozat kapcsán egy motiváló, elgondolkodtató, ugyanakkor 
szakmai programelemmel kapcsolódna a DOK a tervezett centenáriumi 
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rendezvényhez. A  TEDX PTE, egyetemi licensz birtokában egy kisebb, há-
rom eseményből álló, egy-egy délutános programmal színesítené a PTE 
centenáriumi programsorozatát. Az esemény kiállítási és megjelenési lehe-
tőséget is biztosít egyetemi vagy egyetemhez, illetve a fő témához kapcso-
lódó szervezeteknek.

Tervezett megvalósítás: 2022 márciusa, áprilisa és októbere

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

EHÖK Café kerekasztal-beszélgetés
A közéleti beszélgetéssorozat folytatása a tavaszi és az őszi szemeszterben 
egy-egy alkalommal.

Tervezett megvalósítás: 2022 áprilisa és novembere

2023
A 2023-as év legfontosabb eseményei,  fókuszpontjai:
1. az OTDK három Pécsett rendezendő Szekciója,
2. Erzsébet királyné és a magyarok nemzetközi konferencia,
3. a PTE Erzsébet borának kóstolással egybekötött bemutatója,
4. PTE 100 futás: Pécs–Eszék,
5. Modernitás, innováció, felsőoktatás 1923–2023 nemzetközi konferencia,
6. A felsőoktatás a két világháború között című kötet bemutatója,
7. Emléktáblaavatás ünnepi Szenátus keretében,
8. Hangverseny a centenáriumi programsorozat zárásaként.
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Állam- és Jogtudományi Kar

Centenáriumi alumni találkozó
A karon végzett hallgatók számára alumni estet szervezünk, amelynek célja 
egyrészről a közös tisztelgés a kar elmúlt száz éve előtt, másrészről pedig 
lehetőség biztosítása a különböző generációk számára, hogy megismer-
hessék a kar jelenét, jövőbeli terveit. Az est kiemelt programelemeként a 
karunkon végzett ismert, elismert szakemberek, akadémikusok tartanak 
tematikus előadásokat.

Tervezett megvalósítás: 2023 májusa

Partner est,  támogatói fal avatása
Karunk jelenleg is több támogatóval rendelkezik, ugyanakkor eddig nem 
történt meg ezen személyeknek, szervezeteknek a láthatóvá tétele a kar 
épületében. Ezt a hiányt pótolva, az ünnepségsorozathoz kapcsolódva ka-
runk felavatja az ún. támogatói falat, amely rendezvényt összeköti egy, ki-
zárólag a támogatóinknak szóló vacsorával is.

Tervezett megvalósítás: 2023 szeptembere

Centenáriumi k iadvány
A jogi kar elmúlt száz évének legfontosabb eseményeit, személyiségeit és 
a kari élet múltját bemutató kiadvány célja, hogy a kar történetének ismer-
tetésével rávilágítson a pécsi jogászképzés fontosságára és súlyára. A  ki-
advány ünnepélyes bemutatására a záró rendezvénysorozat egyik kiemelt 
eseményeként tekintünk.

Tervezett megvalósítás: 2023 október eleje
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Centenáriumi ösztöndíj
Partnereinkkel együttműködve centenáriumi ösztöndíj keretében az arra 
érdemes hallgató(ka)t pénz- és/vagy speciális tárgyjutalomban kívánjuk ré-
szesíteni. Egy ilyen ösztöndíj elnyerése nem egyszerűen anyagi támogatás 
lenne, hanem életre szóló emlék is.

Tervezett megjelenés: 2023 október eleje

Általános Orvostudományi Kar

Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap
Az Orvos- és Fogorvosnapot 2023-ban október 7-én rendezzük meg. Hagyo-
mányainknak megfelelően meghatározott évfolyamokon végzett általános 
orvosok, valamint fogorvosok találkozhatnak ezen az eseményen. Az ese-
ményen nyújtják át az 1973-ban végzetteknek az „arany”, az 1963-ban vég-
zetteknek a „gyémánt”, az 1958-ban végzetteknek a „vas”, és az 1953-ban 
végzetteknek a „rubin” diplomát.

Tervezett megvalósítás: 2023. október 7.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

36.  OTDK Pedagógiai,  Pszichológiai,  Andragógiai és 
Könyvtártudományi Szekciója
Az OTDK egy unikálisan magyar felsőoktatási seregszemle, amely immár 
hét évtizedes múltra tekint vissza. A  PTE és jogelőd intézményei mindig 
nagy hangsúlyt helyeztek a hallgatók tehetségének kibontakoztatására, az 
eredményes szereplések mellett egyetemünk házigazdaként is több alka-
lommal vállalt szerepet egy-egy szekció megrendezésében. A PTE 650 éves 
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jubileumához hasonlóan ezúttal is három OTDK Szekció kerül megrende-
zésre egyetemünkön, amelyek közül a Pedagógiai, Pszichológiai, Andra-
gógiai és Könyvtártudományi Szekciót a BTK rendezi meg. A  kar a nagy 
sikernek örvendő 2017-es Humántudományi Szekciót követően ezúttal is 
gondos házigazdája lesz a rendezvénynek.

Tervezett megvalósítás: 2023. április 12–14.

Egészségtudományi Kar

Szakos jubileumi rendezvény
A 2023-as esztendőben ünnepli az ETK az ápoló képzés fennállásának 30. 
évfordulóját, amely a Pécsi, Kaposvári, Zalaegerszegi, Szombathelyi Kép-
zési Központban egységesen az 1993/1994-es tanévben indult. Célunk a 
jubileumi rendezvényeken archív anyagokkal bemutatni a képzések múlt-
ját, betekintést engedni az résztvevők számára a képzés jelenébe, jövőbeli 
fejlődési irányaiba. 

Tervezett megvalósítás: 2023. október eleje

Emléktáblaavatás
A kar a hagyományok mentén ezúttal Rumi György oktatómunkája előtt kí-
ván tisztelegni egy emléktábla felavatásával.

Tervezett megvalósítás: 2023 október eleje
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Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar

A XXXVI.  ODTK Tanulás- és Tanításmódszertani – 
Tudástechnológiai Szekciója
A XXXVI. ODTK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekci-
óját ezúttal a KPVK rendezi Szekszárdon. A tudományos rendezvényt házi-
gazdaként szakmai és kulturális programokkal teszi teljessé a hallgatók és 
az oktatók számára egyaránt.

Tervezett megvalósítás: 2023. április. 12–14.

Közgazdaságtudományi Kar

Szabadtéri k iállítás a centenárium jegyében
Szabadtéri kiállítás a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egy-
kori főépületének udvarán Pécs oktatáshoz kapcsolódó tereiről, kiemelten 
a Rákóczi út 80-ról. A  kétoldalas molinók egyik felét a régi, másik fele az 
jelenlegi külső vagy belső tér fotója alkotja, természetesen interaktív ele-
mekkel (selfie fal) kiegészülve.

Tervezett megvalósítás: 2023 júniusa

Fényfestés
A centenárium arculati elemeit és a PTE jelképeit, relikviáit az egykori egye-
tem főépületének falán megjelenítő közöségi esemény népszerűsége prog-
nosztizálható, amely az egyetemi polgárok mellett a pécsi lakosok számára 
is vonzó programnak ígérkezik.

Tervezett megvalósítás: 2023. szeptember 1.
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 Műszaki és Informatikai Kar

XVI.  Pollack  Expo 2023 Nemzetközi Műszaki Konferencia 
és Kiállítás
A Pollack Expo Magyarország második, a déli országrész legnagyobb Nem-
zetközi Szakmai Konferenciája és Ipari Vására a mérnöktudományi szak-
területen. Úgy tudományos célkitűzései, mint ipari partnerkapcsolati és 
alumni partnerkapcsolati aktivitásában meghatározó a 21. századi felsőfo-
kú mérnökképzésnek, melyet a PTE MIK folytat. 

Tervezett megvalósítás: 2023 februárja

Művészeti Kar

Pécs zenei élete 1923–2023 tudományos konferencia
Pécs színes művészeti élete és a városlakók zeneszeretete hosszú időre nyú-
lik vissza. A konferencia témája az elmúlt évszázad pécsi zenei élete. A kul-
turális gyökerek, alkotó- vagy előadóművészi életutak, események, a zenei 
oktatás mérföldkövei együttesen alakították ki azt a közeget, amely a mai 
Pécs színes zenei életéhez vezetett.

Tervezett megvalósítás: 2023 szeptembere

A köztéri szobrászat helyzete című konferencia
A konferencia témája a köztéri művészet legújabb kihívásai és a közelmúlt-
ban megjelent műfajok és tendenciák értelmezése, értékelése, valamint a 
BLM-mozgalom hatása a historikus szobrászatra, és annak újraértelmezé-
sére. Az esemény része Remake szobrok és szobor áthelyezések megvaló-
sítása. Megvitatásra kerül a közösségi média és a szelfi műfajának szerepe 
a zsáner műfaj átalakulásában, a gerilla szobrászat és public art műfajának 
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alakulása, a közösségi kertek és civil kezdeményezések, valamint a feszti-
válszobrászat és az időszakos szobrászati műfajok tendenciái.

Tervezett megvalósítás: 2023 októbere

Természettudományi Kar

XXI.  Szentágothai Konferencia
A  PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium hagyományos 
multidiszciplináris konferenciája nagy népszerűségnek örvend az anyaor-
szági és a határon túli magyar egyetemi hallgatók körében egyaránt. A hall-
gatók új kutatási eredményeiket mutatják be a szakmai zsűri előtt, amely 
további fejlődésük fontos lépcsőfokát alkotja.

Tervezett megvalósítás: 2023. február 23–24.

XXXVI.  OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekció
A TTK lesz a házigazdája az OTDK Sporttudományi szekciójának, amelyen 
több száz fős részvétel prognosztizálható.

Tervezett megvalósítás: 2023. április 12–14.

Doktorandusz Önkormányzat

A pécsi felsőoktatás elmúlt 100 éve doktorandusz 
szemmel című konferencia
A  rendezvény apropója kifejezetten a pécsi felsőoktatás elmúlt 100 éves 
történetének doktoranduszok általi feltárása. Az interdiszciplináris konfe-
rencián előadóként elsősorban a PTE doktori hallgatóira számítunk, akik 
bármely kutatási területről bekapcsolódhatnak. Mindezek kapcsolódási 
pontját a pécsi felsőoktatás elmúlt 100 évének feltárása adja, amelyet kü-
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lönböző oldalról közelíthetnek meg, így feldolgozhatóak az áthelyezés kö-
rülményei, az azt követő évtizedekben bekövetkezett hatásai, továbbá akár 
az áthelyezést követően Pozsonyhoz való esetleges kapcsolódási pontok.

Tervezett megvalósítás: 2023 májusa

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Centenáriumi Szakkollégiumi Nap
A program a bejegyzett szakkollégiumok számára biztosítana lehetőséget 
egy tudományos munka elkészítésére és a vonatkozó szakmai előadás kon-
ferencia keretein belül történő bemutatására. Az előadások rövid összefog-
lalóit kötetben szeretnénk megjeleníteni, amely időt álló lenyomata lehet-
ne a PTE-n folyó hallgatói tudományos munkának.

Tervezett megvalósítás: 2023. április 23.

Centenáriumi tanulmányíró verseny
A programban olyan tudományos publikációk elkészítését szeretnénk elér-
ni, melyek a pécsi felsőoktatás elmúlt száz éves szerepét vizsgálják lokális, 
regionális, országos vagy nemzetközi szinten az adott diszciplína vonatko-
zásában. A szakmai zsűri által véleményezett és a felállított szempontrend-
szer által elfogadott pályamunkák kiadásra kerülnének egy ISBN számmal 
ellátott tanulmánykötetben. Az EHÖK a legjobb pályamunkákat ösztöndíj 
formájában kívánja díjazni

Tervezett megvalósítás: 2023. április 23.
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Centenáriumi faültetés és a Rektori Kabinet hátsó 
parkjának rev italizációja
A centenáriumi évben a Rektori Kabinet udvarán ünnepi keretek között elül-
tetésre kerül a hallgatók centenáriumi fája. Az ültetendő fa kiválasztásában 
a hallgatók segítségét kérjük, a választható fa típusokat a Botanikus Kert 
munkatársaival előzetesen egyeztetve jelöljük ki. Továbbá kezdeményezzük 
az ültetendő centenáriumi fával egyidőben elkészülő park központi részének 
revitalizációját.

Tervezett megvalósítás: 2023. október 14.



Pécsi Tudományegyetem  
Centenáriumi Programiroda

„A jelennek meg- és átértése és a bátor szembenézés a jövővel, annak folyton 
fejlődő igényeivel, ez biztosítja a tudományos munka elevenségét s annak 
ihlető, gondolatébresztő hatását a fiatal lelkekre.” Úgy véljük, hogy ma is ak-
tuálisak gr. Klebelsberg Kuno 1923. október 14-én Pécsett elhangzott szavai, 
melyeket a centenáriumi programsorozat kialakítása során vezérelvnek tekin-
tettünk. Hisszük, hogy a hagyományokból táplálkozó, a jelen lehetőségeivel 
jól sáfárkodó, a jövő kihívásaival bátran szembenéző universitas nem csupán 
az egyetem polgárainak, hanem Pécs városának, a dél-dunántúli régiónak, az 
országnak, sőt a Kárpát-medencének nemzetközi szinten is egyre erősebb tu-
dományos bástyája lesz a következő évszázadban.
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