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Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

A Pécsi Tudományegyetem 1923-ban ünnepli a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 
Pécsre helyezésének századik évfordulójét, ezzel együtt a modernkori pécsi felsőoktatás 
első centenáriumát. A pandémia csillapodásával az idei évben már egyre több rendezvény 
viselheti a centenáriumi megemlékezések arculatát, így ezentúl minden hónapban 
igyekszünk beszámolni az eseményekről, bemutatni a ránk váró rendezvényeket, 
videósorozatunkban pedig az elmúlt száz év jelentős eseményeire, személyiségeire, 
épületeire is megemlékezünk.  

Centenáriumi Programirányító Bizottság 

 

MÚLT – JELEN – JÖVŐ: A MODERNKORI PÉCSI FELSŐOKTATÁS 
CENTENÁRIUMA 

Dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes, a centenáriumi programirányító bizottság elnöke 

 

2021. szeptember 1-én ünnepi szenátusi üléssel vette kezdetét a Pécsi 
Tudományegyetem Múltból a jövő felé mottójú centenáriumi rendezvénysorozata. 

 

A bő két esztendősre tervezett programkavalkád középpontjában az 1912-ben Pozsonyban 
alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezésének méltó megünneplése 
áll. Az első világégést követő trianoni békediktátum következtében hontalanná vált pozsonyi 
felsőoktatási intézmény ugyanis a Mecsek alján lelt új otthonra, ahol – az országgyűlés 1921-es 
döntése nyomán – 1923 őszétől – jóllehet különböző intézményes keretek között, ámde – 
folyamatos az egyetemi oktatás. Az első tanévet 1923. október 14-én a mai Halasy-Nagy József 
aulában nyitotta meg gr. Klebelsberg Kuno, vallás- és közoktatásügyi miniszter, amely egyúttal a 
centenáriumi eseménysor záródátumát is kijelöli (2023. október 14.). 

Az elmúlt hónapokban számos programelemet valósítottunk meg a Karokkal, az Egyetemi 
Hallgatói és a Doktorandusz Önkormányzatokkal, az Egyetemi Levéltárral és az Egyetemi 
Könyvtárral szoros együttműködésben, amely a Pécsi Tudományegyetem sokszínűségét, 
hagyománytiszteletét és egyúttal innovatív szellemiségét is szemlélteti. E rendezvények közül 
néhányat – természetesen a teljesség igényét nem megcélozva – érdemes kiemelni. 

 

A cikk itt folytatódik. (https://univpecs.com/egyetemi_elet/mult_jelen_jovo) 

https://univpecs.com/egyetemi_elet/mult_jelen_jovo


 

 

Centenáriumi tudósítások 

 
JOGÁSZ DIÁKKÖRÖSÖK ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓJA 

A Jogász Diákkörösök Országos Találkozója a Pécsi 
Tudományegyetem centenáriumi rendezvényeinek egyik 
felvezető fóruma volt. A találkozót azzal a céllal szervezték, 
hogy az ország jogi karainak joghallgatói együtt 
ünnepeljenek a 100 éves Pécsi Tudományegyetemmel és a 
100 éves Állam- és Jogtudományi Karral. A hallgatói 
csapatok egy-egy műsorral készültek, melynek mottója is az 

évforduló volt. 

Részletek itt. (https://univpecs.com/egyetemi_elet/jogasz_diakkorosok_orszagos_talalkozoja) 

 

CENTENÁRIUMI TUDOMÁNYOS ÜLÉS AZ 
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON 

Centenáriumi tudományos ülés zajlott az Általános 
Orvostudományi Karon április 6-án, melyen a Pozsonyi 
Egyetemről Pécsre települt, neves professzorok 
munkásságáról hallhattak előadást az érdeklődők. 

Részletek itt. 

(https://univpecs.com/egyetemi_elet/multbol_jovo_fele_centenariumi_tudomanyos_ules_az_altalan
os_orvostudomanyi_karon)  

 

POLLACK EXPO - TRADÍCIÓ, INNOVÁCIÓ, 
KOOPERÁCIÓ 

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 
Kara két év után ismét élőben rendezte meg a Pollack Expo-
t, a legnagyobb vidéki műszaki-építőipari szakmai kiállítást 
és konferenciát február 24-25-én az Expo Centerben. Az 
egyetem, az ipar és a mérnöktársadalom találkozóhelyeként 
jellemzett eseményt idén immár 15. alkalommal szervezték 

meg. Az építészethez, az épületgépészethez, a gépészethez, az informatikához és a 
környezetiparhoz, valamint a villamosiparhoz kapcsolódó mintegy 100 előadással, több mint 
110 kiállítóval várták a műszaki, illetve a mérnöki tudományok újdonságai és megoldásai iránt 
érdeklődőket. 

Részletek itt. (https://univpecs.com/egyetemi_elet/pollack_expo_tradicio_innovacio_kooperacio) 

 

https://univpecs.com/egyetemi_elet/jogasz_diakkorosok_orszagos_talalkozoja
https://univpecs.com/egyetemi_elet/multbol_jovo_fele_centenariumi_tudomanyos_ules_az_altalanos_orvostudomanyi_karon
https://univpecs.com/egyetemi_elet/multbol_jovo_fele_centenariumi_tudomanyos_ules_az_altalanos_orvostudomanyi_karon
https://mik.pte.hu/
https://mik.pte.hu/
https://pollackexpo.mik.pte.hu/


 

  

Centenáriumi pályázatok, felhívások 
ZENEMŰ SZÜLETIK AZ EGYETEM 1923-AS PÉCSRE KÖLTÖZÉSÉNEK 
CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kar (MK) nyílt zeneszerzői pályázatot hirdet 
oratórikus mű megalkotására, az 1912-ben alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 
1923-as Pécsre költözésének 100. évfordulója alkalmából. A pályamű szövegét Weöres Sándor 
„A teljesség felé” című művéből kell megválasztani. 

A pályázat itt érhető el. 
(https://univpecs.com/egyetemi_elet/zenemu_szuletik_az_egyetem_1923_as_pecsre_koltozesenek_c
entenariuma_alkalmabol) 

 

AZ EGYETEMTÖRTÉNETI MÚZEUM CENTENÁRIUMI FELHÍVÁSA 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (Történeti Gyűjtemények 
Osztálya) keretein belül, muzeális különgyűjteményként működik a Pécsi Egyetemtörténeti 
Gyűjtemény, melynek feladata a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei tárgyi, 
dokumentum- és fotóanyagának gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, kutathatóságának 
biztosítása, továbbá az anyagból állandó és időszaki kiállítások szervezése. 

A felhívás teljes szövege itt érhető el 
(https://univpecs.com/egyetemi_elet/az_egyetemtorteneti_muzeum_centenariumi_felhivasa) 

 

 

 

 

  

Centenáriumi események 

A Természettudományi Kar az idei esztendőben ünnepli megalapításának 30. évfordulóját. E jeles 
alkalmat egy nagyszabású rendezvénysorozat keretében ünnepeljük, amelyen köszöntőt mond 
Dr. Horváth Attila, a kar dékánja, Dr. Bódis József, felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért 
felelős államtitkár; a Pécsi Tudományegyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 

https://univpecs.com/egyetemi_elet/zenemu_szuletik_az_egyetem_1923_as_pecsre_koltozesenek_centenariuma_alkalmabol
https://univpecs.com/egyetemi_elet/zenemu_szuletik_az_egyetem_1923_as_pecsre_koltozesenek_centenariuma_alkalmabol
https://tgyoblog.lib.pte.hu/
https://tgyoblog.lib.pte.hu/
(https:/univpecs.com/egyetemi_elet/az_egyetemtorteneti_muzeum_centenariumi_felhivasa


kuratóriumának elnöke, Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Péterffy Attila, Pécs 
város polgármestere, valamint Dr. Gábriel Róbert, a kar korábbi dékánja. 

2022. május 27-én szintén a Természettudományi Kar szervezésében köszöntjük Borhidi Attila 
akadémikust, a kar korábbi dékánját 90. születésnapja alkalmából, egyúttal megemlékezünk a 
közelmúltban elhunyt Hámori József akadémikus úrról. Ugyancsak e rendezvény keretében 
ünnepeljük meg az Ifjúság úti Campus területén lévő Botanikus kert alapításának 70. évfordulóját. 

 

 

  

Centenáriumi videók 

 
PTE 1923–2023 

 PTE Centenárium 

 
A pécsi felsőoktatás 

történetének csomópontjai 
1367–1923 

 

 
A pécsi bölcsészképzés 

súlypontváltásai 
 

 
A pécsi orvosképzés 

hagyományai, jelene és 
jövőbeli lehetőségei 

 

 
A pécsi jogászképzés múltja, 

jelene és jövője 

 
Az Erzsébet 

Tudományegyetem Pécsett 

 

További centenáriumi videók itt tekinthetők meg. (https://pte.hu/hu/centenarium/videok) 

 

További információk: https://pte.hu/hu/centenarium 

https://youtu.be/FvmLq1OWFMg
https://youtu.be/FvmLq1OWFMg
https://youtu.be/UKRhxfIhi2c
https://youtu.be/UKRhxfIhi2c
https://youtu.be/UKRhxfIhi2c
https://youtu.be/pG-o_uRteo8
https://youtu.be/pG-o_uRteo8
https://youtu.be/3JPCdoiEqpo
https://youtu.be/3JPCdoiEqpo
https://youtu.be/3JPCdoiEqpo
https://youtu.be/SWEB5231TY0
https://youtu.be/SWEB5231TY0
https://youtu.be/3BUKknc1rQ8
https://youtu.be/3BUKknc1rQ8
https://pte.hu/hu/centenarium/videok
https://pte.hu/hu/centenarium


 
 

 


