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A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési 
projekt egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben 
resztvevő hallgatók létszámának növelése. E cél elérése érdekében 
nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli/nyári 
egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett különböző időtartamú 
kurzusok kínálatának bővítése és az ehhez szükséges infrastruktúra 
megfelelő kialakítása. 

A Nemzetközi Oktatási Központ és az Idegen Nyelvi Központ
a Damjanich utcai épületbe kerül. Jó hír, hogy a park felújítására
is jut forrás. Kiválóan képzett oktatók a legkorszerűbb audiovizuális 
eszközökkel felszerelt környezetben taníthatnak és számos
egyéb szolgáltatással segítik a nemzetközi hallgatók beilleszkedését.

Fókuszban
a nemzetköziség
Damjanich utcai foépület felújítás

> nyitóprojekt



> Kiemelt tevékenysége az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga rendszer működtetése. 
> A 18 főállású munkatárs 62 magyarországi és a több mint 100 külföldi vizsgahely
  mintegy 700 szóbeli vizsgáztatójával és értékelőjével áll kapcsolatban. 
> A kétnyelvű Origó, a német Goethe, a gazdasági szaknyelvi KITEX nyelvvizsga
  is letehető, de választhatók internet alapú vizsgák is, mint az angol TOEIC és a TOEFL.
> Az egyetemi belső továbbképzés keretében több csoportban oktatnak angolt
  az INYK munkatársai. 
> A PTE hallgatói és dolgozói a nyelvtanfolyami díjból jelentős kedvezményben részesülnek.

Idegen Nyelvi Központ

> Segítséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik később a PTE-n tervezik folytatni
  felsőfokú tanulmányaikat.
> A NOK-ban tanulni vágyók számára biztosított a lehetőség a kéthetes tanfolyamtól
  az egy éves időtartamig terjedő részképzésig. A kurzusok, tanfolyamok
  elismertethetőek a külföldi oktatási rendszerekben is.
> Az előkészítő program illeszkedik az aktuális felvételi vizsgák követelményeihez. 
> A nyelvi programokon résztvevő hallgatók közül a PTE-re felvettek aránya 95%.
> A nyelvi képzéseken túl megismerik a diákok az egyetemi életet, a magyar kultúrát,
  a nyelvet, és a várost.

Nemzetközi Oktatási Központ



A sztori
Az eredetileg villának épült Damjanich utcai főépületben működött alapítása óta 
a Művészeti Kar, egészen a Zsolnay Kulturális Negyed 2010-es rekonstrukciójáig, 
amikor elhagyta az épületkomplexumot. Ekkorra már időszerűvé vált az épület 
felújítása, akárcsak a campuson álló, több éve használaton kívüli kollégium
vagy a rendkívül rossz állapotú, szállásépületet kiszolgáló étterem.

Ez utóbbi építészetileg sok lehetőséget rejt magában, hasznosítása
különösen izgalmas lehet. 
A területen álló raktárépület korábban a Művészeti Kar szobrászainak volt 
munkatere, jelenleg a Janus Egyetemi Színház raktáraként funkcionál.

A történeti hűség kedvéért meg kell említeni a terület észak-keleti részén álló 
„Kisház”-at, amely fontos képzőművészeti korszakot határoz meg
a pécsi művészeti közéletben. Az akkor inkább nyugat-európai minta alapján 
hallgatólagos beleegyezéssel amolyan „foglalt ház”-ként működött és adott teret 
ideiglenesen az avantgárd életforma iránt is nyitott fiatal művészeknek.
A campus zöld környezete, az ősfás park és növényzete különösen értékes.



Szintet lépünk!
A főépület a nemzetközi képzésekkel összefüggő nyelvoktatást végző Nemzetközi Oktatási Központnak,
és a nyelvvizsgacentrumot működtető Idegen Nyelvi Központnak ad majd otthont.

A két szervezet funkcionális igényei részben eltérőek, ezért a tervezés során kiemelt hangsúlyt kapott
ennek jelentősége. Sikerült kialakítani egy optimális verziót, amely az eltérő működési jellemezők
ellenére is tartalmazza a jól definiált felhasználói igényeket.

Földszint
> Ide kerülnek a NOK szolgáltató irodák és a recepciós tér.
  Nagy szerepet kap az építészeti minőség, eszközhasználat, hiszen egyfajta front office-ként működik,
  a személyre szabott adminisztrációs tevékenység és a „face to face” kommunikáció jegyében.
> Az északi szárnyban kisebb létszámú oktatásra alkalmas stúdiók kialakítására kerül sor.

Emeleti szint   
> Eltérő méretű, osztható és gyakran dedikált funkcióra kialakított oktatási terek jellemzik.
> Az északi szárny emelete nagyfesztávú tér marad, amely nagyobb hallgatói létszám befogadására,
  és rendezvények lebonyolítására lesz alkalmas.

Legfelso szint
> Teljes egészében az INYK veszi birtokba.
> A lépcsőházi térhez kapcsolt érkező-térben beléptető rendszer lesz,
  és elegendő tér a nyelvvizsgára várakozóknak.

A főépület felújítása és a parkrendezés összköltsége: 740 mFt

2016. november 15-ig
> Építési engedélyezési tervdokumentáció benyújtása
> Kiviteli tervek kidolgozása

2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.082016.11

2016. november 30-ig
> Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés elindítása
Várhatóan 2017. február
> Humán Politikai Igazgatóság költözése

2017. március 1. - 2017. augusztus 30. 
> Kivitelezés



> A külföldi hallgatói létszám növeléséhez
  érdemben hozzájáruló fejlesztés;
> Új kapcsolódási pont lesz a pécsi középiskolák
  és az egyetem között.
> Közös, városi élettér, ahol a nemzetköziség áll a fókuszban;
> Széles spektrumú nyelvi képzések;
> Közösségi terek, korszerű eszköz- és mobiliarendszer;
> Bőséges hallgatói szolgáltatások;
> Jelentősen növekednek a bevételek;
> Jól felépített brand;
> Magabiztos, bevételvonzó és megítélést erősítő imázs;
> Multifunkcionalitás, jobb működtetési paraméterek;
> Transzparens működési kép
  (a lehető legkevesebb zárt, cellás irodarendszer);
> Exkluzív és kikapcsolódásra alkalmas zöld környezet;
> Kedvezőbb városkép;
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