
Kedves Egyetemi Munkatársak!

A Modern Városok Program keretében közel             
25 Mrd forint összegből valósul meg a Pécsi 
Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése. 
A program végrehajtás eddigi eredményeként    
2017 végére a rendelkezésre bocsátott 24,8 Mrd forint 
támogatás több mint 96%-a van lekötve folyamatban 
lévő közbeszerzési eljárásokkal,  megkötött szerző- 
désekkel és pénzügyi kötelezettségvállalásokkal.

Az előkészítésben többek közt 11 építész stúdió,           
79 tervező vett részt az elmúlt két év során.              
Az eredményesen lezárt közbeszerzéseket követően 
a beruházásokon már most átlagosan 150 építőipari 
munkás dolgozik, számuk március végére eléri   a 300-at, 
nyárra meghaladja a 900-at.

A hallgatóknak nyújtott vadonatúj infrastruktúra és 
a még nagyobb szolgáltatás kínálat mellett, kollégáim- 
mal közös célunk az is, hogy a Pécsi Tudományegye-
tem a régió legvonzóbb munkahelye legyen. 

Jenei Zoltán
kancellár
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 
Zajlanak az építési munkálatok a program 
„zászlóshajó” nagyberuházásán.
A „design & build” konstrukcióban meg-
valósuló beruházás szerződésének aláírására 
2017. novemberében került sor. A terület 
előkészítését és a bontási munkálatok jelentős 
részét január végére lezárta a kivitelező. Az 
engedélyezési tervdokumentáció 2018. 
márciusra, a kiviteli május közepére készül el.
Sikerült rendezni az építéssel megszűnő 
parkolóhelyek visszapótlását annak érdeké-
ben, hogy a beruházás ne okozzon az 
indokoltnál nagyobb terhelést az egyetemi és 
városi polgároknak. 
A zászlóshajó beruházástól függetlenül, de 
azonos telephelyen, júliusban megkezdődhet 
az Egyetemi Óvoda és Bölcsőde felújítása is. 
Minden jel arra mutat, hogy szebb, hangula-
tosabb, gyerekbarát környezet várja majd a 
csöppségeket.
 

KLINIKAI KÖZPONT TANTEREM KIALAKÍTÁSA

Az egészségügyi oktatás feltételei javultak az 
Édesanyák úti fejlesztés során. A Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikán koncentráltan egy 
helyszínre kerültek az oktató és szemináriumi 
termek, az oktatatáshoz kapcsolódó infra-
struktúra átlátható és rendezett lett. A 
hallgatóknak nyújtott oktatási és egyéb 
szolgáltatások fejlesztése a betegellátás 
minőségének javításához is hozzájárul. 
 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
LABORKAPACITÁSAINAK FEJLESZTÉSE 

A fejlesztés során új laboratóriumokkal, 
modern eszközparkkal, oktatási helységekkel, 
közösségi terekkel gazdagodott a Kar és a 
külső homlokzat is megújult. A több szakasz-
ban megvalósuló beruházás I. és II. üteme 
elkészült, a kivitelezői szerződés értelmében a 
még visszalévő III. és IV. ütem (Rókus utcai K 
épület) munkaterületét 2018 második negyed- 
évében átveszi a kivitelező.

KLINIKAI KÖZPONT
GYÓGYSZERTÁR KIALAKÍTÁSA

Jelenleg a város legmodernebb gyógyszer- 
tára, amely a gyógyszerészképzés fejlesztés- 
éhez kapcsolódik, és egyben a Klinikai 
Központ betegeinek szélesebb körű, komplex 
kiszolgálását biztosítja. A közforgalmú gyógy- 
szertár innovatív megoldások tesztelésére és 
alkalmazására is lehetőséget ad, mint például 
az elektronikus recept vagy a számítógép 
vezérlésű gyógyszer komissiózó automata.  

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

A főépület felújítási munkálataira kiírt köz- 
beszerzési eljárás értékelési szakaszban,           
a Csorba Győző könyvtárépület és Szepesy u. 
ingatlan átalakítási munkálataira kiírt eljárások 
pedig jelenleg ajánlattételi szakaszban vannak.
Befejeződött a demonstrációs termek kiala- 
kítása a Mária utcában, így a vizsgaidőszak és 
a tavaszi szemeszter már az új helyszíneken 
várta a hallgatókat.
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MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
Az építész és gépész műhelyek (É81 és G56) 
kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásra 
2017. december 19-én érkeztek be az ajánlatok, 
csak úgy, mint a MIK ABC épületekre.
Az ajánlatok értékelése lezárult, szerződés- 
kötésre a Miniszterelnökség jóváhagyását köve- 
tően márciusban kerülhet sor.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Fejlesztési cél a modern oktatási-, kutatási-, 
laborkörnyezet kialakítása és az aktív hallgatói 
kikapcsolódáshoz nélkülözhetetlen meglévő 
sportlétesítmények fejlesztése. 

A jelenlegi salakos atlétika pálya felújításának 
közbeszerzése értékelési szakaszban van, 
szerződéskötés március közepén lehetséges. 
A laborok és a sportcsarnok rekonstrukciójára 
kiírt közbeszerzés ismételten márciusban 
jelenik meg.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
Elkészült a BTK Rókus utcai campusában        
az „M” épület tetőrekonstrukciója.
Az Ifjúság úti telephelyen a „B” épület új emelet- 
tel bővül, ahol oktatótermek és egy korszerű 
laboratórium szolgálja a pszichológus képzés 
magyar, angol és német nyelvű hallgatóit. 
A kivitelzésre irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A vállalkozási szerződést 
megkötötte az Egyetem, a munkaterületet 
2018. január 30-án átvette a kivitelező.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
A University Business Center (UBC) néven 
jegyzett épület kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárásra a megadott határidőig ajánlat nem 
érkezett.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
Korszerűen és gazdagon felszerelt „infokom-
munikációs terem kialakítására kerül sor,  amellyel 
a cél, a színvonalas távoktatás feltételeinek 
megteremtése.

MŰVÉSZETI KAR 
A Művészeti Kar „Fazioli” zongorájának 
ünnepélyes avatására 2017 októberében került 
sor a Zsolnay negyedben. A további hangsze-
rek és eszközök beszerzése folyamatos, a 
megrendelések 2018. I. negyedévében zárulnak.

KULTÚRATUDOMÁNYI, PEDAGÓGUSKÉPZŐ 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR  
A KPVK szekszárdi főépület és kollégium felújít- 
ása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen
zárult, a szerződéskötés folyamatban van.
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NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

A kivitelezés a 2017 augusztusi munkálatok 
megkezdése óta folyamatos. Az egyetemfej- 
lesztési projekt része, hogy a Nemzetközi 
Oktatási Központ valamint az Idegen Nyelvi 
Központ a Damjanich utcai egyetemi épületbe 
költözik és 2018. őszétől a legkorszerűbb 
audiovizuális eszközökkel felszerelt környezet 
és számos egyéb szolgáltatás segíti a nemzet-
közi hallgatók beilleszkedését. 

BALASSA KOLLÉGIUM

A Balassa kollégium felújítására irányuló 
közbeszerzési eljárás 2017. október elején 
szerződéskötéssel zárult, a munkaterületet 
október 6-án átvette a kivitelező és jelenleg 
tarthatónak tűnik a 2018. szeptember 1-i nyitás.
A felújítás elemei: gépészeti rendszer cseréje, 
villamos hálózat felújítás, szobák teljes felújítása, 
bútorzat cseréje, közösségi terek modernizá- 
lása.

DAMJANICH KOLLÉGIUM

A Damjanich utcai kollégium felújítási 
munkálatai példaértékűek, a helyi kivitelező 
kisvállalkozás az előzetesen leadott ütem- 
tervet tartja, így 2018 áprilisában megtörténhet 
a műszaki átadás-átvétel és a nyári próba- 
üzemet követően szeptembertől teljes kapaci- 
tással a hallgatók rendelkezésére állhat. 
A felújítás elmei: szobák kialakítása, nyílászárók 
cseréje, gépészet felújítása, akadálymentesít- 
és, hallgatói terek kialakítása.
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