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Te mi alapján döntesz?

+  INGYENES 
pályaorientációs programcsomag

+  SZAKSZERŰ  
pályaorientációs konzultációk

+  HITELES 
felsőoktatási információk
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„Gyorsabban és jövedelmezőbb álláshoz jutnak  

a PTE végzett hallgatói, mint az országos diplomás átlag.”

„A végzettek között az országos átlagnál jóval  

kevesebben és jóval kevesebb ideig munkanélküliek  

azok, akik a PTE-n kaptak diplomát.”

„A hallgatók 95,05%-a, a végzetteknek pedig  

96,77%-a ajánlaná az egyetemet.”

#ptecsalád#ptecsalád
A végzősei szerint még jobb lett a PTE!  

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 
adatainak elemzése

Az alap- és mesterképzésen át a szakirányú továbbképzésekig közel 300 
képzésből választhatnak a Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők.

A PTE képzéskeresőjében többféle szűrés közül választhatsz, hogy  
megtaláld a számodra legmegfelelőbb képzést.

ÁLOMBÓL 
KARRIER

FELVETELI.PTE.HU

Forrás: Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR)  

2021-es Pályakövetési Vizsgálat

minden itt kezdődik…



#minőségioktatás#minőségioktatás
#mindenkipécsiakarlenni#mindenkipécsiakarlenni

#pécsajövődkapuja#pécsajövődkapuja

PTE Általános Orvostudományi Kar épülete



„Magyarország első egyetemét Pécsett alapította meg Nagy Lajos királyunk 1367-ben. 
Mára a Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb intézménye, ahol tíz 
karon zajlik magas színvonalú, a felsőoktatás teljes spektrumát átfogó képzés.

Nagy hangsúlyt helyeztünk és helyezünk az oktatás minőségére, legjobb reklámunk 
a felkészült hallgató. Ennek jegyében kiemelt célunk az oktatás személyi és 
infrastrukturális feltételeinek folyamatos fejlesztése.

Örvendetes, hogy hallgatói létszámunk stabilizálódott az elmúlt évtized során, a 
külföldi hallgatók létszáma pedig jelentősen növekedett. A Pécsi Tudományegyetem 
nem csupán rangos, hanem hallgatóbarát intézmény is: azt szeretnénk, ha diákjaink jól 
tanulnának, és közben jól is éreznék magukat.”

Prof. Dr. Miseta Attila
rektor#mindenkipécsiakarlenni#mindenkipécsiakarlenni

#pécsajövődkapuja#pécsajövődkapuja



A PTE a világ felsőoktatási intézményeinek  
legjobb 2,5% -a közé tartozik 

                        /forrás: QS World University Rankings 2021/

A TOP 3

22325 hallgató

10 kar

8 pécsi kollégium

Angle-right Állam- és Jogtudományi Kar
Angle-right Általános Orvostudományi Kar
Angle-right  Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar
Angle-right Egészségtudományi Kar
Angle-right Gyógyszerésztudományi Kar

Angle-right Közgazdaságtudományi Kar
Angle-right  Kultúratudományi, Pedagógusképző 

és Vidékfejlesztési Kar
Angle-right Műszaki és Informatikai Kar
Angle-right Művészeti Kar
Angle-right Természettudományi Kar

2021–2023: Centenáriumi 
programsorozattal 
ünnepeljük a modernkori 
pécsi felsőoktatás első 
évszázadát. Játssz insta-
kvízünkön és nyerj PTE-s 
ajándékokat!

magyar  
egyetem  
között

A PÉCSI 
TUDOMÁNYEGYETEM…

 év  
tradíció

 1367  2021 #pte1367#pte1367



A PTE a világ felsőoktatási intézményeinek  
legjobb 2,5% -a közé tartozik 

                        /forrás: QS World University Rankings 2021/

8 pécsi kollégium

Felvételizni szeretnél a Pécsi Tudományegyetemre  
és nem akarsz lemaradni semmiről?

Az alkalmazás által megismerheted jobban az egyetemet, 
folyamatosan tájékozódhatsz az aktuális hírekről.

Külön kiemeljük a beiskolázás kihagyhatatlan eseményeit – mint 
például a nyílt napokat – és felhívjuk a figyelmet a legfontosabb 
határidőkre. Mindezt tudományágakra szűrve, hogy csak arról kapj 
értesítést, ami igazán érdekel!

MEGÚJULT AZ
APPLIKÁCIÓ!

KULTÚRFESZT 
IRÁNY A PTE!
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Irány a PTE!  
Kultúrfeszt

#info#info
#kultúra#kultúra

Előadások, kreatív programok és 
kerekasztal-beszélgetések az egyetemi 

karokkal, tanácsadások, interaktív 
foglalkozások a Karrier Irodával, 

workshopok és színpadi produkciók 
az egyetemi szervezetekkel, játékok, 

koncertek és sok más izgalmas program!



A Moon Bike kihívást a pandémia hozta létre, kollégáink virtuális Holdra-szállást 
terveztek meg, amihez biciklivel lehetett kilométereket gyűjteni. Mindkét évben milliós 
kilométerszám gyűlt össze, igazán nemzetközivé vált a kihívás, hiszen Floridától Indiáig 
csatlakoztak lelkes biciklisták és nem mellesleg az így megtakarított üvegházhatású 
gáz mennyisége 3400 db, 50 éves fa egy teljes vegetációs időszakban megkötött CO2 
tömegével egyenlő. A Moon Bike minden év tavaszán indul és nyolcvan napon át lehet 
közösen tekerni a Holdig és vissza!

A Pécsi Tudományegyetem a UI GreenMetric World University Rankings listáján a 42. helyet 
foglalja el, ezzel immáron második éve a legzöldebb magyar egyetem. Magyarországon 
a PTE volt az első, ami intézményi szinten hadat üzent a PET-palackoknak, de élen jár 
a fenntarthatósági törekvésekben, az energiahatékonyságban és a környezetbarát 
erőforrások felhasználásában. A PTE a Virtuális Erőmű Program egyik hazai bástyája is. 
A Zöld Egyetem program munkatársai pezsgő közösségi programokkal biztosítják azt, 
hogy a zöld gondolat a PTE polgárainak mindennapjaiba épüljön.

MAGYARORSZÁG 
LEGZÖLDEBB EGYETEME

BICIKLIVEL A HOLDRA!

facebook zoldegyetem.pte

facebook ptemoonbike

GRIN-ALT

#zöld!#zöld!



BICIKLIVEL A HOLDRA!

facebook zoldegyetem.pte

facebook ptemoonbike

A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete a világ hatodik legnagyobb génbankjával 
rendelkezik, itt van az egyetlen Kárpát-medencei fajtagyűjtemény, innovatív, rezisztens 
fajtákat nemesítenek, ráadásul a szőlész-borász hallgatók is itt sajátítják el a szakma 
gyakorlatát.

PÉCSI EGYETEMI BORBIRTOK
#mindigegyütt#mindigegyütt#zöld!#zöld!



#mindentahallgatókért#mindentahallgatókért
#szolgáltatások#szolgáltatások

EGYETEMI MÉDIA: Az UnivPécs.com egyetem 
hivatalos lapja, ahol minden, a PTE-vel és a vá-
rossal kapcsolatos információt megtalálhattok. 
Az UnivTV az egyetemi televízió, ahol híranya-
gok és ismeretterjesztő műsorok is készülnek. 
Mindkét helyen a hallgatók is részt vesznek a 
munkában.
 
TÁNCOLÓ EGYETEM: A Táncoló Egyetem 2000 
óta működő kezdeményezése a Pécsi Tudo-
mányegyetemnek, amely széles kínálattal várja 
a különböző karok hallgatóit. A klasszikus tán-
coktól kezdve a néptáncon át a modern stílu-
sokig a kezdőktől a profikig bárki részt vehet a 
kurzusokon.

ZENÉLŐ EGYETEM: A PTE Zenélő Egyeteme 
(röviden ZEN) 2012 év eleje óta működik, mint 
egyedülálló kulturális-oktatási kezdeményezés 
az egyetemisták számára. A ZEN kurzusai nem 
zenei képzések, hanem a populáris zenei kultú-
rát igyekeznek beemelni az egyetemi-tudomá-
nyos életbe. 

JANUS EGYETEMI SZÍNHÁZ: A Janus Egyete-
mi Színház (JESZ) a Pécsi Tudományegyetem 
1996 óta működő társulata, melynek a tagjai 
az egyetem szinte minden karáról érkező hall-
gatók. Az évi 3-4 bemutató mellett képzéseket, 
tréningeket és táborokat is szerveznek. 
 
PTE SPORTIRODA: A PTE Sportiroda 2013-ban 
alakult, amely létrejötte óta közel 200 ingye-
nes szabadidős sporteseményt rendezett meg. 
A Sportiroda célja, hogy segítsék a sportoló 
egyetemisták tanulmányait, eljuttassák őket 
különféle versenyekre, valamint lehetőségeket 
biztosítsanak a sportok iránt érdeklődő hallga-
tók számára. 

KARRIER IRODA: A PTE Karrier Irodája az egye-
tem jelenlegi, végzett és leendő hallgatóinak 
segítenek jövőjük megtervezésében és a mun-
ka világára való felkészülésben. Egyetemi fél-
éveid során számos kurzust, tréninget és előa-
dásokat hallgathatsz például karriertervezés, 
tanulásmódszertan, prezentációs technikák 
témájában.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: A Támogató Szolgálat 
a PTE fogyatékkal élő hallgatói számára nyújt 
segítséget tanulmányaik, közösségi életük kap-
csán, mint például órai jegyzetek digitalizálása, 
speciális eszközök kölcsönzése. Tanulmányaik 
mellett vagy azt követően pedig az álláskere-
sésben is támogatják az egyetemistákat.
 
MENTORKLUB: Ha úgy érzed, elakadtál, nehe-
zen megy a tanulás, aggódsz, hogy milyenek 
lesznek a vizsgáid, keresd bátran a PTE Mentor-
klubját! Az egyetem 10 karán elérhető a lehető-
ség és már több, mint 1000 hallgatónak segítet-
tek a tanulmányaikban. 
 
EHÖK: Az EHÖK, a Pécsi Tudományegyetem 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, mely el-
sősorban a hallgatók érdekeinek képviseletére 
jött létre, mind a tanulmányi, térítési ügyek-
kel és juttatásokkal kapcsolatban. Emellett az 
EHÖK foglalkozik a kollégiumi pályázatokkal 
is, valamint egyéb egyetemi programokkal és 
azok finanszírozásával. 

HSZK: A Hallgatói Szolgáltatási Központ irá-
nyítja a Pécsi Tudományegyetem kollégiumait, 
szervezi a  hallgatói  számára  elérhető  szol-
gáltatásokat, valamint támogató, szolgáltató 
funkcióval segíti az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat és a Doktorandusz Önkormányzat 
munkáját.



*„Már nem egy távoli intézményi fenntartó  
felelőssége az egyetem jövője”  
univpecs.com

Mennyiben fogja a kuratórium működése befolyásolni a hallgatók életét,  
az oktatók, kutatók munkáját?
„Az alapító a vonatkozó szabályokban egy nemzetközi szintű tudásközpont kialakítását 
fogalmazta meg feladatként. Nyilván az egyetem eddigi eredményeit és a vezetők, oktatók, 
hallgatói közösség véleményét is figyelembe véve kell a jövőképet úgy meghatároznunk, hogy 
az az egyetem valamennyi polgára számára minőségi javulást hozzon, megbecsültségben, 
karrierlehetőségben, az őket szolgáló infrastruktúrában, felszereltségben.” 
Dr. Szili Katalin, a PTE alumnája, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kurátora*

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN

#mindentahallgatókért#mindentahallgatókért
#szolgáltatások#szolgáltatások



www.pte.hu


