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kedves Egyetemi Munkatársak!

Ajánljuk szíves figyelmükbe az egyetemfejlesztési programot tematizáló első Hírlevelet. 
Szándékunk, hogy minden egyetemi polgár hiteles, megbízható és pontos információkkal 
rendelkezzen.

Az elozményekrol:
Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 28. napján 
a Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást kötött, 
melynek végrehajtásával összefüggő feladatokról a 1316/2015. (V. 21.) sz. Kormányhatározat 
rendelkezett.
A hivatkozott kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Pécsi Tudományegyetem - 
Pécs MJV Önkormányzatával együttműködve - 2015 második felében készítette elő
azt a kormány-előterjesztést, amelyben rögzítette az Egyetem nemzetközi verseny-
képességét erősítő elképzeléseit.  
A benyújtott javaslatot a Kormány támogatta, a feladatokról a 1035/2016. (II. 9.) Korm. 
határozat rendelkezik. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) számára a Modern Városok Program 
részeként 24 Mrd forintnyi forrás nyílt meg, melynek deklarált célja az egyetem 
versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális 
feltételek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatói létszám 
növelése. 
A kormányhatározatban szereplő források felhasználásának leghatékonyabb módját
a PTE a Projekt Alapító Dokumentumban meghatározott, széles bázist felölelő intézményi 
keretek között dolgozta ki. Ezen munka során alakult ki az egyetem valamennyi karát felölelő 
komplex programstruktúra.

A Modern Városok Program kedvezményezettjei közt
Pécs megkülönböztetett helyzetben van, hiszen a 23 várost 
érintő kormányprogram keretében egyedül itt realizálódik
a támogatás az egyetem fejlesztésén keresztül. A megítélt 
támogatás a Pécsi Tudományegyetem számára vissza nem 
térő lehetőség, hogy fejlődését felgyorsítsa és új pályára 
állítsa, imázsát, vonzóképességét erősítse. Ebben a folyamat-
ban az Egyetem missziója továbbra sem lehet más,
mint a felhalmozott tudást továbbadni a fiatal generációknak, 
felvértezve őket pozitív életszemlélettel, biztos távlatokat 
nyújtó jövőképpel, aktív szerepet vállalni a kutatási tevékeny-
ségben, gazdaság-élénkítésben, és megbízható, magas 
színvonalon gyógyítani.

Dr. Bódis József
rektor
PFB elnök 

A fejlesztés két legfontosabb indikátora az egyetem 
nemzetközi versenyképességének javítását elősegítő 
beruházási keretek meghatározása és a hallgatói létszám 
növeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek megha-
tározása volt. A stratégiai tervezés a Pécsi Tudományegyetem 
részéről lezárult és új szakaszba lépett a nagyszabású 
egyetemfejlesztési program. Elindult annak végrehajtásához 
szükséges operatív munka. Nem lehet elég gyakran hangsúly-
ozni, hogy a több milliárdos egyetemfejlesztés nem szűk 
oktatási program, hanem a régió kiemelt jelentőségű projektje. 
Ez a tény a hagyományos kapcsolatok fejlesztése mellett
új típusú gyakorlati együttműködésekre is ösztönzi a Pécsi 
Tudományegyetemet.

Jenei Zoltán
kancellár
PIB elnök
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Általános Orvostudományi Kar
> Teljes mértékben megújul
a campus a Szigeti út – Honvéd utca – 
Ifjúság útja – Kürt utca által határolt 
területen.
> Új elméleti tömb épül (hagyományos 
oktatási rendszerek mellett orvosi 
csúcstechnológiák alkalmazása).
> Korszerűbb, rendezettebb lesz
a jelenlegi elméleti tömb (hallgatók 
komfortérzetét növelő szolgáltatások).

Klinikai Központ
> A Rákóczi úti telephely infrastrukturális 
fejlesztése valósul meg, amelynek első üteme
a T és C épülettömbök felújítása.
> Bővül a gyakorlati orvosképzés feltételrendszere 
a II. sz. Belgyógyászati Klinika 15 ágyas 
infrastruktúra- valamint az Édesanyák úti 
tanterem fejlesztésekkel.
> Jelentős összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Egészségtudományi Kar
> Egységes belvárosi campus jön létre.
> Megszépül a Vörösmarty utcai épület.
> A Kar oktatási igényeinek megfelelően elkészül
a volt Megyei Könyvtár átalakítása
(az épület a PTE vagyonkezelésébe kerül).
> A Szepesy utcai épületben oktatási
és demonstrációs termek kialakítására kerül sor.

Gyógyszerésztudományi kar
> Bővülnek, korszerűbbek lesznek
a laborkapacitások a Rókus utcai campuson.
> Kezdődnek a német nyelvű gyógyszerész-
képzés indításának infrastrukturális előkészületei.

Muszaki és Informatikai Kar
> Egységes campus jön létre
a Boszorkány utcában.
> Hamarosan indul a Nemzetközi Oktatási 
Épület / NOÉ / beruházása. 
> Elemei: multifunkcionális terek, ipari, 
designipari kísérletekre alkalmas műhelyek, 
emelt műszaki színvonalú laborok.

Állam- és Jogtudományi Kar
> Korszerűen és gazdagon felszerelt 
„infokommunikációs terem 
kialakítására kerül sor.
> A cél, a színvonalas távoktatás 
feltételeinek megteremtése.

Közgazdaságtudományi Kar
> Kiugrási potenciált jelent a Kar
által tervezett innovatív University 
Business Center beruházás.
> Mintegy 500m2 alapterületű, 
többszintes, nagyvárosi hangulatot 
idéző, az üzleti tanulmányok
és karrier pályaívet építészetileg is 
megjelenítő épület.

Bölcsészettudományi Kar
> Új szintet kap a „B” épület tetőtere, 
növelve az előadótermek számát.
> Idegen Nyelvi Központ 
kialakítására kerül sor.
> A Pszichológiai Intézet mellett 
található üresen álló, volt gondnoki 
lakás átalakításával egy korszerű 
pszichológiai laboratórium szolgálja 
az angol és német nyelvű 
képzésben részt vevő hallgatók 
képzési igényeit.

Természettudományi Kar
> Megújul az atlétika pálya és a sportcsarnok.
> Korszerűbb lesz az oktatási és kutatási 
környezet / laborok eszközparkja.
> A megújított labor- és sportkörnyezethez 
közvetlenül kapcsolódó közösségi terek 
szépülnek meg. 

Kultúratudományi, Pedagógus-képzo
és Vidékfejlesztési Kar
> A duális képzést biztosító ipari és élelmiszer-
gazdálkodási hátterű bázishoz kapcsolható
képzőhely kialakítása valósul meg. 
> A gépészmérnöki szak hátterét az energetikai, 
gépszerkezettani laborok, a szőlész-borász szak 
hátterét pedig a Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet laborkapacitásainak bővítése biztosítja.

Muvészeti Kar
> Professzionális hangversenyzongora
és egyéb hangszerek beszerzése realizálódik.
> A zeneművészeti képzés igényeinek megfelelően 
hangszigeteltek lesznek a termek és laborok.



Egyéb beruházások
+átalakítások

Állatház

Noha a kezdeti terv az volt, hogy az ÁOK 
fejlesztésére szánt összegből finanszíroz-
ható egy korszerű Állatház kialakítása,
a szakmai / kari egyeztetések, a tartalom-
igények és a költségszámítás átírták ezt
a forgatókönyvet. Meggyőző az a kari 
érvelés és végül döntés, hogy inkább 
magasabb forrás álljon rendelkezésre
az új elméleti tömb építésére és a régi 
elméleti tömb felújítására, hiszen az 
eredeti tervekhez képest magasabb 
összeggel megvalósítható Állatház
az új beruházástól vett volna el forrást. 
Ezért, az Állatház megfelelő minőségű 
kialakítására a kari- és intézet vezetéssel 
közösen kerestünk megnyugtató 
megoldást. Az eredmény, hogy saját kari 
hatáskörbe kerül a megvalósítás és ezt
a leiratot a Projekt Irányító Bizottság is 
elfogadta.

Meglehetősen drága, de roppant hasznos 
beruházásról van szó! - konvencionális
és MD Állatházról, egy tömbben,
de egymástól szeparáltan. Az MD (minimal 
disease) szint 21. századi környezetet
és kőkemény szabályoknak való megfele-
lést is jelent egyben. Ha csak arra utalunk, 
hogy az eszközbeszerzés nagyságrendje 
megközelíti az infrastrukturális beruházás 
összegét (a teljes beruházás a kettő 
összege, plusz járulékos költségek), 
nagyjából sejthető, hogy nem egy átlagos 
Állatházról beszélünk.

Kollégiumok

A kollégiumok állapota, minősége
és milyensége jelentősen befolyásolja
a hallgatók elégedettségi mutatóit. 
Rendbetételük nem hiányozhat a hazai
és külföldi hallgatói létszám emelése 
érdekében tervezett infrastrukturális 
fejlesztések sorából. A program keretében 
a Balassa, a Damjanich és a Laterum 
kollégiumok felújítására kerül sor.
Javulnak ezáltal a lakhatási feltételek,
a hallgatók igényeit jobban, 
megfelelőbben szolgáló tanulási, mentori, 
sportolási, kikapcsolódási és étkezési 
lehetőségek állnak majd rendelkezésre.

Nemzetközi Oktatási Központ

Az egyetemfejlesztési program egyik célja 
az idegen nyelvű képzésekben résztvevő 
hallgatók létszámának jelentős növelése.
E cél elérése érdekében nélkülözhetetlen
a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, 
téli/nyári egyetemi és külföldi célcsopor-
toknak szervezett különböző időtartamú 
kurzusok kínálatának bővítése és az ehhez 
szükséges infrastruktúra megfelelő 
kialakítása. Az Idegen Nyelvi Központ
és a Nemzetközi Oktatási Központ
a Damjanich utcai épületbe kerül.
Jó hír, hogy az ősfás park felújítására
is jut forrás. A kiválóan képzett tanárok
a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel 
felszerelt környezetben taníthatnak
és számos egyéb szolgáltatással segítik
a nemzetközi hallgatók beilleszkedését.

Óvoda + Bölcsode

Az elmúlt hónapokban többféle
szcenárió készült, „mi is legyen
az ÁOK campuson működő Óvoda - 
Bölcsőde sorsa”. Elsősorban az ÁOK 
fejlesztésben érintett szereplőkkel
közösen igyekeztünk a lehető legopti-
málisabb megoldást megtalálni
és amellett érvelni. Végül az a döntés 
született, hogy nem törjük meg
a hagyományt és az Óvoda – Bölcsőde 
marad a jelenlegi, jól megszokott helyén. 
Ellenben, egy komoly felújításon, 
funkcióbővítésen esik át, és minden jel
arra mutat, hogy szebb, hangulatosabb, 
gyerekbarát környezet várja majd
a csöppségeket. A felújítási munkákat
úgy időzítjük, hogy az ne befolyásolja
a zavartalan szolgáltatás biztosítását.



mérföldkövek
Projekt előkészítés
2016.02-2016.08

Szakmai szolgáltatások igénybevétele
a projekt megvalósítása során

2016.06-2019.10.

Eszköz és immateriális javak beszerzése
a fenti beruházásokhoz kapcsolódóan

2016.08-2019.10.

Társadalomtudományi
fejlesztések
megvalósítása

2016.09-2018.06
Természettudományi
fejlesztések
megvalósítása

2016.12-2018.06

Zászlóshajó
(orvos és egészségtudományi)
projektek megvalósítása
második ütem
(meglévő épületek korszerűsítése)

2016.11-2019.10

Zászlóshajó
(orvos és egészségtudományi)
projektek megvalósítása
első ütem (új épület)

2016.11-2018.06

Nyitóprojektek
megvalósítása

2016.06-2017.06

Programtervezés
és szakmai tartalom előkészítése

2016.02-2016.10

2016•02

2016•08

2016•06

2016•10

2017•06

2017•12

2018•06

2018•08

2019•10

2016•12
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Mit nyer?
Az Egyetem

> Az idegen nyelvű képzésekben résztvevő  
  hallgatók létszámának növekedése;

> Versenyképes képzési környezet jön létre;

> Erősödik a kutatási potenciál;

> Adott a lehetőség a K+F+I  
  együttműködések erősítésére;

> Jelentősen növekednek a bevételek;

> Erősödik a PTE reputációja; 

A hallgató

> 21. századi infrastruktúrával rendelkező  
  tradicionális, nagy múltú intézmény;

> Kivételesen gazdag képzési portfolió;

> Multikulturális környezet;

> Erős gyakorlati képzések,
  gyakorlati kutatások;

> Lényegesen jobb, minőségi, a hallgatók  
  igényeihez igazodó szolgáltatások;

> Modern, környezetbarát hallgatói terek;

> Sportolásra alkalmas
  megújult létesítmények;

> A kutató
> oktató
> egészségügyben dolgozó
> a hallgatókkal kapcsolatot
  tartó személyzet
> oktatást - kutatást
  kiszolgáló személyzet

> Versenyképes kutatási környezet;

> Lehetőség nyílik új kutatási projektekben  
  való részvételre;

> Biztos oktatói / szakmai előmenetel,  
  erősíthetőek a nemzetközi kapcsolatok;

> Felértékelődik a minőségi munka;

> Modern infrastruktúra,
  korszerű munkakörülmények; 

> Hasznosul a nyelvtudás illetve annak  
  megszerzésére nagyobb támogatás jut;
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A Város

> Vonzóbb célpont a diákok, gazdasági  
  befektetők, turisták számára;

> A fizetőképes kereslet növekedése
  új munkahelyek létrejöttét ösztönzi;

> A program piaci fejlesztéseket generál,  
  pl. az ingatlanpiac területén;

> Növekszik a kereslet
  a városi szolgáltatások iránt;

> Az egyetemi hallgatók jelenléte friss, üde,  
  lendületes imázst kölcsönöz a városnak
  és jól áll neki a kulturális sokszínűség;


