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A növekvő külföldi hallgatói létszám kihívásai

Szentágothai János Kutatóközpont

PROGRAM

8:00 – 8:45 Regisztráció

9:00 – 9:45 Megnyitó 
Prof. Dr.  Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektora
Dr.  Őri László Pécs Város alpolgármestere
Takács Gyula a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke

9:45 – 10:45  Plenáris előadások
Dr.  M. Császár Zsuzsanna
Dr.  Szentpéteri L. József

10:45 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 13:00 1. szekció előadása

13:00 – 14:00  Szendvicsebéd a résztvevők számára

14:00 – 15:00 2. szekció előadásai 

15:00 – 15:30 Kávé szünet

15:30 – 16.30 Kerekasztal beszélgetés (Moderátor: Raposa L. Bence)

Dr.  Zeller Gyula Stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Dr. Tarrósy István Külügyi Igazgatóság, igazgató

Lengvárszky Attila Oktatási igazgató

Takács Gyula a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke
------------

19:00 – 19:30 Vendégvárás

19:30 – 19:45 Megnyitó

19:45 – 20:30 Díjátadás

20:30 – 00:00 Vacsora
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Kedves Szakkollégista Barátaink!

incs igazi egyetemi élet valódi közösségek nélkül. Ezeket 
a közösségeket két dolog tartja össze: az érdeklődési kör és a 
személyes szimpátia. Ilyen közösségeket alkotnak egyetemünk 
életében a szakkollégiumok. Mindig vannak, akik mást, többet 
akarnak, mint a többiek. Akiket vonz a felfedezés öröme, a csa-
patmunka, az értelmesen eltöltött szabadidő. Jó esetben összetalálkoznak, egymás-
ra találnak, team-et alkotnak, megszerveződnek. Mára a PTE elmondhatja magáról: 
minden területen vannak szakkollégiumai.

Természetesen ez nem volt mindig így. Kellett hozzá 20-25 év. Kellettek olyan 
tanárok és hallgatók, akik vállalták és fontosnak tartották ezeket a szerveződéseket. 
Akik áldoztak az itt töltött időből arra, hogy összetartó, komoly szakmai csapatokat 
és emberi  közösségeket láthassanak maguk körül.

Vannak ennek buktatói és veszélyei is. Például a túlzott szakmaiság és a túlzott la-
zaság. A végletek. Egyik sem hasznos: előbbi koravénné és szakbarbárrá tehet-utób-
bi nem vezet eredményekhez, mert céltalan.

Érdemes a névadóktól tanulni e téren. Grastyán Endre orvosprofesszorként a mű-
vészetek és a művészek nagy barátja volt. Kerényi Károly a mitológia, az ókortu-
domány és a pszichoanalitikus irányzat fontosabb kutatásaiban egyaránt alkotott. 
Szentágothai János előadásai sokirányú, rendkívül széles, nem csupán orvosszakmai 
ismeretanyagra épültek.

Sokakkal, egészen különböző szakmák képviselőivel dolgoztak együtt. Céltuda-
tosan, a másiktól is tanulva. Aki szakkollégista lesz, némileg más utat jár be, mint más 
hallgatók. Sokan vannak egyetemünk jelenlegi oktatói között is, akik így kezdték. 
Aztán megírták első dolgozataikat, bemutatkoztak OTDK-rendezvényeken, majd 
doktoráltak, habilitáltak-lépésről lépésre haladtak előre. Közben olyan barátokra, 
későbbi kollégákra tettek szert, akikkel mind nagyobb feladatokban számíthattak 
egymásra. Bőven kaphattak világos szakmai kritikát és segítséget is.

Mára komoly esemény minden szakkollégiumi konferencia. Ha valaki utánanéz az 
elmúlt évek interdiszciplináris rendezvényeinek, áttekinti az előadások listáit, rájöhet: 
hallatlanul szerteágazó, szellemi kalandokban gazdag munka folyik egyetemünk kis 
szakmai műhelyeiben. Közhely, de igaz: Önöké a jövő. Nem adják könnyen, látni fog-
ják. De akik mögött szakmai közösség áll, akik nem sajnálják az időt, akik alaposak, 
kitartóak és összetartóak-el fognak jutni céljukig. Nem lehet másként.

E gondolatok jegyében kívánok Önöknek, a PTE szakkollégistáinak jó munkát, 
sikereket, barátságokat, sokszínű, pozitív élményeket!
                                                                                        Dr. Bódis József
                                                                                        a PTE rektora

N
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Tisztelt Konferencia Résztvevő!

n a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzata által immáron negyedik alkalommal szerve-
zett szakkollégiumi napon, a szakkollégisták által szakmai 
tartalommal megtöltött konferencián vesz részt. Egyetemünk igen széles 
képzési portfoliójának köszönhetően azok leképeződésinek megfelelően 
számos, más-más tudományterülethez kötődő szakkollégiummal rendelkezik, 
ezért igen nehéz volt találnunk olyan témát, melyet valamennyi szakkollégi-
um kutatni tud. 

Megvilágosodásunkat a téma meghatározása során az elmúlt időszak-
ban egyetemünk sikerei ihlették. Világossá vált, hogy Magyarország első 
egyeteme küldetéssel bír. Ez a küldetés pedig felelősséggel jár. Küldetésünk, 
hogy megmutassuk Európának, nem csupán a 14. században emelkedtünk 
ki az oktatás legmagasabb lépcsőfokán, de a jelenben is képesek vagyunk 
kiemelkedőt mutatni. Képesek vagyunk Európa egyik legrégebbi egyeteme-
ként dinamikusan növelni külföldi hallgatói létszámunkat. 

Ahogy azonban említettem, ez a küldetés felelősséggel is jár. Nem csu-
pán ide engedni szükséges a külföldi hallgatókat, fogadásukra fel is kell ké-
szülnünk. Itt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak súlyos felelőssége van. 
Nem elvárható sem az akadémiai, sem pedig a fenntartói oldaltól, hogy 
egyedül mutasson utat, fejlesszen szolgáltatást, teremtsen helyet. Nekünk, 
hallgatóknak is segítenünk kell ezt a munkát, fel kell tárnunk a problémákat, 
a kiaknázható lehetőségeket. A konferencia egy versenynél sokkal többet 
jelent. Segítségkérést az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részéről a szak-
kollégiumoktól. Segítséget kérünk abban, hogy felkészültek legyünk, hogy a 
vállalásokkal tisztában lehessünk. 

Bízom abban, hogy számos kérdésünkre fi atal kutatóink által válaszo-
kat kapunk, egyúttal a szakkollégiumi munkát sokakkal megismertetve még 
több leendő hallgatót is magunk mellett tudhatunk a jövőben. 

      Takács Gyula
     Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
             Elnök

Ö
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Kedves Szakkollégiumi Hallgatók!

mikor 2014-ben az Egyetemi Hallgatói Önkormány-
zat úgy döntött, hogy létrehozza a Pécsi Szakkollégiumi 
Nap(ok) rendezvényt, boldogan vállaltam annak szakmai 
vezetését és szervezését. Ugyanakkor még nem tudhattuk, hogy ekkora 
népszerűségnek örvend majd, ezen tudományos igényű, tehetséggondozó 
műhelyeket összekapcsoló esemény. Visszatekintve az elmúlt három évre és 
tekintettel az ez évi résztvevői létszámra, úgy gondolom, hogy jól döntöttünk 
valamint, hogy a PTE 650 Jubileumi Szakkollégiumi Nap méltó ünnepe ezen 
szakmai grémiumnak és az Egyetem 650 éves fennállásának.

Véleményem szerint, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, akkor és az 
óta is jóval nagyobb hangsúlyt fektet az egyetemi polgárság szakterületi 
fejlődésére és kiemelt fontosságúnak érzi a Pécsi Tudományegyetem minden 
olyan tudományos és tehetséggondozási műhelyét, szakkollégiumát, ahol az 
átlagos teljesítmény feletti kivételes személyek kompetenciáinak és szakmai 
tudásának fejlesztése történik nap, mint nap.

Meggyőződésem mindemellett, hogy a Szakkollégiumok intézménye, az 
egyetemi oktatók és tudományos kutatók elsődleges utánpótlási forrásává 
vált, személyes és szakmai kapcsolatokat épít, sokoldalú és művelt szakem-
bereket képez. Mindezek felett azonban értéket teremt és közvetít: a vilá-
got megismerni és jobbá tenni kívánó ember humánumát.

Ezekkel a gondolatokkal és meggyőződéssel készültünk és szerveztük 
meg a PTE 650 Szakkollégiumi Napját, melyhez nagyon kellemes szakmai 
feltöltődést és eredményes szereplést kívánok minden résztvevőnek!
 

                 Raposa L. Bence
PTE 650 Szakkollégiumi Nap

                Szakmai vezető
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Challenges and Perspectives for international students 
at the University of Pécs 
GRASTYÁN ENDRE SZAKKOLLÉGIUM

z egyetem fő feladata – az oktatás mellett, – a kutatás; és 
az, hogy az oktatók a hallgatókat is ösztönözzék önálló kutatások 
elindítására, vagy közös projektek létrehozására. Sok diáknak lehe-
tősége nyílik rá, hogy bekapcsolódjon egy-egy projektbe, de sajnos 
a külföldi diákok lehetőségei sokkal szerényebbek. Pedig nekik is 
lenne rá igényük, és megvan az ambíciójuk és tehetségük, hogy ők is 
belefolyjanak ezekbe a munkákba. 

A Grastyán Endre Szakkollégium mindig is fontosnak tartotta a 
tehetséggondozást, ezért a külföldi diákok igényeire reagálva meg-
nyitotta kapuit a nemzetközi hallgatók előtt is.
Szakkollégiumunk célja a szakmai tudományos lehetőségek biztosítá-
sa mellett egyfajta szocializációs funkció betöltése is. Ezáltal a kül-
földiek megismerhetik a magyar diákokat, a kultúrát és a tudományt. 
Nem utolsó sorban, az általuk elért eredmények vonzóak lehetnek a 
leendő külföldi hallgatók számára, valamint hozzájárulnak a Pécsi 
Tudományegyetem nemzetközi láthatóságához is.

Ebben a tekintetben három területen értünk el eddig eredménye-
ket, melyekről szeretnénk részletesebben beszámolni előadásunkban. 
Kutatószemináriumunk eddigi munkájáról és eredményeiről Mieth Pet-
ra tart beszámolót. Ezután Somogyi Bianka ejt pár szót egy bécsi 
konferencia részvételről, majd Cristian Vlas fog beszélni a Costa Ri-
ca-ban tartott diszkussziójáról.

Ezekkel a kis élménybeszámolókkal is azt szeretnénk reprezentál-
ni, hogy mennyire fontos a külföldi diákok bevonása a kutatásokba, 
és hogy a közös munka milyen jó hatással van mind rájuk, mind a 
magyar hallgatókra.

    Cristian Vlas, Mieth Petra, Somogyi Bianka

A
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A külföldi hallgatói létszám növekedésének gazdasági vonatkozása
JANUS PANNONIUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

elen tanulmány a Pécsi Tudományegyetem (PTE) növekvő létszá-
mú külföldi hallgatóinak ingatlanpiacra, kifejezetten az albérletpiac-
ra gyakorolt hatását vizsgálja, és várható következtetéseket tárgyal 
az emiatt bekövetkező kihívásokkal kapcsolatban. A PTE stratégiai 
célkitűzése az, hogy a külföldi hallgatói létszám meghaladja a 4000 
főt, ami a jelenlegi növekedéshez képest is jelentősen megváltoztat-
hatja az albérletárak alakulását. E tendencia kapcsán felvetődik a 
kérdés, hogy a hazai hallgatók számára megfizethetők lesznek-e az 
albérletek.

Anyagok és módszerek

Elemzésünk Pécs kapcsán bemutatja a helyi népességszám, külföldi 
és magyar hallgatói létszám, ingatlanszám, ingatlan- és albérletár 
alakulását. Ezeket az adatokat országos kontextusba helyezzük; ösz-
szehasonlítjuk a három nagy egyetemvárossal – Budapesttel, Deb-
recennel és Szegeddel; illetve három hasonló fejlődési ívet mutató 
hazai várossal – Győrrel, Kecskeméttel és Székesfehérvárral.

Eredmények és következtetés

Az eredmények bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a pécsi al-
bérletárak dinamikusabban növekednek, mint a hazai átlagkereset, 
köszönhetően főként a külföldi hallgatóknak. Mindez hatással lehet a 
magyar hallgatók egyetemválasztására, hátrányosan érintve a PTE-t.

        Cserna Benjámin, Fulmer Laura Hajnalka, Ruppert Péter Olivér

J
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A külföldi hallgatók helyzete jogi megközelítésből
PTE ÁJK ÓRIÁS NÁNDOR SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

lőadásunkban és tanulmányunkban a növekvő külföldi hallgatói létszám 
kihívásait jogi megközelítésből elemezzük. Mivel a rájuk vonatkozó jogi sza-
bályozás nem egységes, különösen fontosnak tartjuk, hogy összefoglaló átte-
kintést adjunk a témához kapcsolódó rendelkezésekről.

Anyagok és módszerek

Kutatásunk során felhasználunk magyar és nemzetközi illetve európajogi 
joganyagokat, így kitérünk különösen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvényre, a Stipendium Hungaricumról szóló kormányrendeletre, a 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről 
szóló ISM rendeletre, továbbá az Erasmus ösztöndíjra vonatkozó szabályozá-
sokra. Emellett kitekintünk a külföldi hallgatók szociális helyzetét, beutazását 
és tartózkodását befolyásoló egyéb jogszabályokra.

Párhuzamosan vizsgáljuk meg a fenti tárgyköröket a magyar, az Európai 
Unió országaiból, illetve harmadik országokból érkező hallgatókra vetítve. 
Igyekszünk feltárni a hasonlóságok és különbségek elemzésével az egyenlő 
bánásmód elvének érvényesülését, valamint az esetleges joghézagokat.

Eredmények és következtetés 

Tapasztalataink szerint nincs koherens jogi szabályozás, továbbá az is 
problémát jelent, hogy a külföldi hallgatók hogyan ismerkedhetnek meg a rá-
juk vonatkozó rendelkezésekkel, kihez fordulhatnak. Kutatásunkkal szeretnénk 
hozzájárulni a lehetőségek, valamint a jogok és kötelezettségek könnyebb át-
láthatóságához.

E
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Laborfelszereltség, terheltség, férőhely: Az egyetemi élet kihívásai az ok-
tatók illetve a gyógyszerész és biotechnológus hallgatók szemszögéből 
PTE CHOLNOKY LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

  hallgatók számának növekedésével egyre hangsúlyosabbá válik a hallgatók 
mobilitása és nemzetköziesedése. Az ösztöndíjak (például: Stipendium Hungaricum, 
Campus Mundi, Erasmus) számának és kapacitásának növekedésével egyre több 
hallgató érkezik a Pécsi Tudományegyetemre. Annak érdekében, hogy megtudjuk, 
miért egy adott magyar felsőoktatási intézményt választ egy hallgató, fontos tudni 
intézményünkkel szemben támasztott elvárásaikat és a már egyetemünkön tanuló 
hallgatók, oktatók által észlelt kihívásokat. Ezen kvalitatív felmérések eredményei 
támpontként szolgálhatnak a jövőben felmerülő nehézségek kiküszöbölésére.

Anyagok és módszerek

Ezeknek az elvárásoknak, kihívásoknak a felderítésére három 25-26 kérdésből 
álló kérdőívet állítottunk össze: magyar és külföldi, gyógyszerész és biotechnológus 
hallgatóknak, valamint oktatóiknak.

Eredmények és következtetés

Az analizált kérdőívek eredményeiből a következőket emeltük ki:
A megkérdezett magyar és külföldi hallgatók nagy része szerint különböző bővíté-
sek és újítások szükségesek az ÁOK és GYTK épületein belül. A megnövekedett hall-
gatói létszám az elektív és fakultatív kurzusokra való bejutásra is jelentős befolyással 
van, valamint a kérdőívet kitöltött hallgatók jelentős része észleli már oktatói túlter-
heltségét. Jelentős egyezés volt a hallgatók és oktatók véleményében a gyakorlatos 
helységek fejlesztését illetően.

Jelen kvalitatív kérdőívek analízisével közelebb kerültünk a növekvő hallgatói lét-
szám okozta problémák felismeréséhez.

                 Andreidesz Kitti, Bánfai Krisztina, Garai Kitti

A
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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZATA

  Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. év-
fordulóját, amely esemény alkalmából jubileumi ünnepségsorozatot ter-
vez. Rendezvényeink Pécs városa, Dél-Dunántúl és Magyarország számára 
is jelentőséggel bírnak.

A középkori egyetemalapítások markánsan kiemelkedő hulláma jelent 
meg az 1348-1367 közötti időszakban Közép-Európa erős, felvilágosult, 
késő-feudális országaiban: Prága, Krakkó, Bécs és Pécs járt elöl a világi 
felsőoktatás megteremtésében. 

2017. szeptember 1-jén volt 650 éve, hogy V. Orbán pápa oklevelé-
ben engedélyezte Nagy Lajos magyar királynak a pécsi egyetem meg-
alapítását. A püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény 
(studium generale) három fakultással kezdte meg működését, és rövid 
fennállása dacára egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelő-
désben és oktatásban.

„Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen 
studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden

 más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”  
    (részlet V. Orbán pápa alapító okleveléből)

A középkori pécsi egyetemalapítás bevonta a magyar szellemi közös-
séget az európai felsőoktatás vérkeringésébe, amely a nemzetköziesedés 
kiemelkedő példája kell, hogy legyen a 21. századi európai egyetemek 
számára is.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem 10 karával Magyarország legré-
gebben alapított felsőoktatási intézménye, mely országos vonzáskörzettel 
rendelkezik. 

A természetes lokálpatriotizmus mellett az első magyar egyetem ala-
pításának 650. évfordulója a magyar oktatásügy kiemelkedő eseménye, 
és éppen ezért magyar nemzeti kérdés, a Magyar Állam történetiségének 
egyik kiemelkedő mérföldköve, amely 2017-től Magyarországon a „Ma-
gyar Felsőoktatás Napja (a pécsi egyetemalapítás emléknapja)”. 

A
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CÉLOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

A jubileumi ünnepségsorozat, valamint a 2017. szeptemberi díszprog-
ramokon keresztül megvalósuló ünnep alapvető célja a magyar felsőok-
tatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének, a magyar 
tudásalapú társadalom kialakulása és tradicionális jellegének hangsúlyo-
zása, továbbá a PTE hazai és nemzetközi presztízsének jelentős növelése, 
az egyetemi identitástudat erősítése az oktatókban, a dolgozókban, a 
jelenlegi és a volt hallgatókban.

Az egyetem hírnevének erősítésén túl kiemelt célként fogalmazódik meg 
az egyetem teljesítményének növelése hazai és nemzetközi viszonylatban 
egyaránt. A jubileumi rendezvénysorozat stratégiai eleme az ünnepi idő-
szak alatt megvalósuló tudományos együttműködések sora.
A kommunikáció szempontjából kiemelten fontos, hogy az egyetem alapí-
tásának 650 éves évfordulójának aktivitásai a Pécsi Tudományegyetem 
Intézményfejlesztési Tervében foglalt stratégiai célokkal, továbbá az újra-
pozícionált PTE márka kommunikációjával is összhangban legyen. 

A koncepció lényege a partnerség: minél több partner szervezet bevo-
nása az együttműködésbe, amely tevékenységeket az Egyetem központi-
lag koordinál. 

„velünk ünnepel a város” (szoros együttműködés a várossal)
„velünk ünnepel Magyarország” (kormányzati támogatás)

„velünk ünnepel Európa” (Európai Uniós kooperáció)

A jubileumi programsorozatot 
– városi, 
– országos és nemzetközi kommunikációs kampány kíséri, továbbá 
– egyedi, a PTE-hez illeszkedő arculat alapján saját honlap és
– különleges történeti és exkluzív kiadványok,
– emléktárgyak teszik emlékezetessé.

Az ünnepségsorozat célja, hogy minden magyar polgár részese lehes-
sen a magyar tudomány, oktatás és művelődés méltó ünnepének. Célunk, 
hogy az aktivitások révén a tradíciók, a klasszikus értékek mellett, a nem-
zetközi térben is helytálló egységes, innovatív, ugyanakkor a társadalmi 
problémákra érzékeny intézmény képe jelenjen meg, egy különleges at-
moszférájú városban.
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Külföldi hallgatók az Egészségtudományi Karon
PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

 PTE ETK 2014-ben indította el angol nyelvű képzését az ápolás és 
betegellátás alapszak keretein belül, így az ápolás és a gyógytornász 
szakirányra vették fel a jelentkezőket. A 2015/2016-os tanévtől kiegé-
szült a dietetikus és a szülésznő képzésekkel, és idén újabb 95 fő kezdte 
meg tanulmányait. A hallgatói létszám dinamikus növekedése azt feltéte-
lezi, hogy a hallgatók kulturális közeledése, egymás megismerése elen-
gedhetetlen. 

Szakirodalmi adatok szerint, hallgatók közel 65 országból érkeznek 
hazánkba és ez jelentős kulturális különbséget takar. A hallgatói sokszínű-
ség miatt számos nehézség adódhat mindkét fél részéről.

Anyagok és módszerek

Fel kívánjuk tárni, meghatározni azokat a pontokat, amelyek akár el-
választhatják és nem összekötik a karunkon hallgató diákokat, amik a kul-
turális sajátosságokból adódnak. Strukturált interjúkat felhasználva kíván-
juk bemutatni ezeket a kulturális különbözőségeket, a külföldi hallgatók és 
a hazai hallgatók körében észlelt konfl iktusokat, nehézségeket. 

Eredmények és következtetés

Problémát jelenthet a kultúra egyes elemeinek (viselkedésformák, ér-
tékrend, földrajzi és történelmi ismeretek, tárgyi kultúra, étkezési kultúra, 
irodalom, stb.) ismeretének hiánya, ami gátat emel a hallgatók személyes 
emberi kapcsolatai közé. Cél az „interkulturális nyitottság” növelése, mind-
két fél részéről mivel a nemzetközi hallgatók „hazatértük után egyeteme-
ink, városunk és hazánk autentikus informális hitelminősítőivé válnak”.

            Fehér Balázs, Hahner Dóra, Hodován Szabina, Koczka Viktor

A
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A Pécsi Tudományegyetemen tanuló nemzetközi hallgatók költési 
szerkezetének vizsgálata klaszteranalízis segítségével
SZENTÁGOTHAI JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

 jelen kutatás célja a Pécsi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak 
gazdaságára gyakorolt hatásainak vizsgálata, célcsoportja a nemzetközi 
diákok köre. A csoport létszáma emelkedő tendenciát mutat, jelenlétük nö-
vekvő gazdasági potenciállal bír. Az általuk realizált fogyasztás és tandí-
jak kedvező hatással vannak a helyi gazdaságra, egyúttal hozzájárulnak 
a térség munkahelyteremtő, -megtartó képességéhez.

Anyag és módszer

A kutatás bázisát egy, mintegy egy éven át tartó komplex kérdőíves 
felmérés adja, amelynek során a Pécsi Tudományegyetemen tanuló kül-
földi hallgatók 21,8%-át sikerült elérni. Az 546 fős minta elemzése való-
színűségi becslés, illetve klaszteranalízis alkalmazásával történt.

Eredmények és következtetés

A vizsgálat feltárta a hallgatói költések szerkezetét, a költséghelyek 
súlyát, azonosítja a hallgatók főbb csoportjait, azok részarányát. A kül-
földi hallgatók legnagyobb arányú szegmensét a „lakáskörülményeket 
előtérbe helyezők” adják (34,4%), őket az „alacsony keresletűek”, majd 
az „életkörülményeket előtérbe helyezők” követik. A „magas keresletű-
ek” (12,2%) csoportja úgy az alapvető és tartós fogyasztási cikkek, a 
közlekedés, a tanulmányok, mint a szabadidős tevékenységek dimenzió-
jában átlag felett költ. A legjelentősebb kiadási tételek: a lakhatás és az 
alapszükségletek. A külföldi hallgatók – a tandíjon felül – évente közel 5 
milliárd Ft-tal járulnak hozzá Pécs gazdasági szereplőinek bevételeihez, 
jelenlétük meghatározó forrás, amely a jövőben erősödhet.

                 Alpek B. Levente

A
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A növekvő külföldi hallgatói létszám a PTE Egyetemi Könyvtárára 
gyakorolt lehetséges hatásai
TÁRSADALMI BEFOGADÁS SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

mmár öt éve vagyok Magyarország egyik legnagyobb egyetemének a 
polgára. A Pécsi Tudományegyetem idén ünnepli fennállásának 650. évfordulóját, 
képzéseink nemzetközi viszonylatokban is méltán híresek, évről évre egyre több 
külföldi hallgató tölti itt egyetemi éveit. 

Informatikus könyvtárosként hallgatóként és gyakorló könyvtárosként a könyv-
tári rendszer kérdései kiemelten foglalkoztatnak. A nálunk tanuló külföldi hallga-
tók aktívan hozzájárulnak a könyvtári rendszer fejlődéséhez, szolgáltatásainak és 
gyűjtemények alakulásához. De vajon hogyan teszik mindezt, milyen hatást gya-
korolnak egy egyetemi könyvtárra?

Anyagok és módszerek

Elmélkedésem empirikus módszereken alapszik. Két évig dolgoztam a PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban önkéntesként, ahol az olvasószolgálattal 
kapcsolatos teendők mellett többek között tájékoztatási feladatokat is elláttam. Ez 
az idő remek lehetőséget biztosított számomra arra, hogy megfi gyeljem a hazai és 
külföldi hallgatók könyvtárhasználati szokásait, igényeit, majd tolmácsolva ezeket 
a kollegáim felé magam is részt vehettem a könyvtár működésének alakításában.

Eredmények és következtetések
Megfi gyelhető és érezhető tény volt mind hallgatóként, mind az Egyetemi 

Könyvtár munkatársaként a külföldről érkező hallgatók számának növekedése. Ez 
a jelenség új kihívásokat és kötelezettségeket jelent az Egyetemi Könyvtárnak és 
dolgozóinak, hiszen a meglévők mellett egészen más típusú kompetenciák elsajá-
títása is elengedhetetlenné vált.

A vizsgálódás eredményeként már több változás is lezajlott, vagy folyamat-
ban van a könyvtár életében. Ilyen pl. a kollégák nyelvi képzése vagy a meg-

hosszabbított nyitva tartás a vizsgaidőszakban.     
            Arany Zsuzsanna

I
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A növekvő külföldi hallgató létszám kihívásai 
WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM

Bevezetés

 növekvő külföldi hallgatói létszám a Pécsi Tudományegyetem és maga Pécs 
város esetében is megoldásra váró kihívásokat jelent. E kihívások olyan lehetősé-
geket is magukban rejtenek, melyekből nem csak az ide érkező hallgatók, de az 
egyetem és a város is profi tálhat. Ehhez azonban fel kell ismerni a diverzív közös-
ségek pozitívumait, lehetőségeit és integráció helyett a külföldi hallgatók kölcsönös 
befogadására lenne érdemes törekedni. 

Bemutatva egy jól működő példát - a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiumát – 
szándékaink szerint kutatásunk hasznos forrásul tud szolgálni jövőbeni fejlesztések-
hez, stratégiákhoz. 

Anyagok és módszerek

Elsősorban dokumentumelemzéssel nyertük adatainkat. Kutatásunkhoz alap do-
kumentumnak tekintettük és használtuk a 2015-ben megjelent Befogadó Egyetem: 
Az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével 
(ARATÓ-VARGA) című könyvet, illetve a jógyakorlatként defi niálható fent említett 
szakkollégium működését bemutató dokumentumokat, mint inkluzív környezetet be-
mutató dokumentumokat. Továbbá kvalitatív interjúkat készítettünk a külföldi hallga-
tókat fogadó PTE-n dolgozó vagy tanuló alanyokkal, valamint külföldi hallgatókkal. 
Az interjúk sem terjedelmükben, sem számukban nem fednek reprezentatív ada-
tokat, eredményeket, inkább a dokumentumelemzéshez kiegészítésként készültek, 
valamint további, a témával kapcsolatos kutatások kiindulópontjaiként szolgálnak. 

Eredmények és következtetés

A Pécsi Tudományegyetemen fellelhetők inkluzív közösségek. A már működő 
inkluzív közösségek gyakorlatai például szolgálhatnak szélesebb körökben az egye-
temen, így a külföldi hallgatókat érintő kérdésekben is. 

    Dobó Tibor, Gergye Eszter, Kőszegi Krisztián

A
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Külföldi hallgatók a három nagy vidéki egyetemen: 
egy empirikus vizsgálat eredményei

z előadás a külföldi hallgatói mobilitás aktuális trendjeinek rö-
vid felvázolását követően a három nagy vidéki egyetemen – Pécsi 
Tudományegyetemen, Szegedi Tudományegyetemen, és a Debrece-
ni Egyetemen – 2016-ban végzett empirikus kutatás legfontosabb 
eredményeit összegzi. Az empirikus vizsgálat gerincét egy kérdőíves 
felmérés jelentette, amelyet kiegészített mindegyik helyszínben egy-
egy fókuszcsoportos vizsgálat. A kérdőív a hallgatók egyetemválasz-
tásán, beilleszkedésén és elégedettségén túl a külföldi hallgatók vá-
rossal való kapcsolatára fókuszált.

 
               Dr. habil. M. Császár Zsuzsa 

A
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A jövőd kapuja!

 1035/2016. (II.9.) Kormány-
határozattal a Modern Városok 
Program részeként 24 Mrd fo-
rintnyi forrás nyílt meg a Pécsi 
Tudományegyetem számára, 
melynek deklarált célja az egye-
tem versenyképességének javítá-
sa, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális felté-
telek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi 
hallgatói létszám növelése. A megítélt támogatás vissza nem térő 
lehetőség, hogy e patinás intézmény fejlődését felgyorsítsa, imázsát, 
vonzóképességét erősítse. Ebben a folyamatban az Egyetem misszi-
ója továbbra sem lehet más, mint a felhalmozott tudást továbbadni, 
aktív szerepet vállalni a kutatási tevékenységben és megbízható, 
magas színvonalon gyógyítani.

Egy évvel ezelőtt még csak elképzelések voltak arról, hogyan is 
használhatja fel leghatékonyabban az Egyetem a több milliárdos 
támogatást, annak érdekében, hogy a fejlesztés hatása minél szé-
lesebb körben érvényesüljön, profitáljon belőle a helyi és regionális 
gazdaság, a szolgáltató szektor és a civil világ egyaránt. Mára 
nemcsak a fejlesztési irányok, hanem a konkrét projektek mögött 
is egyértelmű döntések vannak. Látható, hogy mitől lesz egyedi és 
megnyerő az Egyetem kínálata. Az egyetemfejlesztési program ígé-
rete és célja, hogy a 2020-ig tartó folyamatok merőben átformál-
ják az intézmény életét, valódi léptékváltást idézve elő, melynek 
eredményeként a Pécsi Tudományegyetem, erejét újrafogalmazva 
megerősíti jelenlétét a hazai és a nemzetközi felsőoktatási és tudo-
mányos térképen.  

Közel 300 képzés, jelentős mesterképzési kínálat, idegennyelvű 
képzések, 15 szakkollégium, 22 doktori iskola, csak néhány paramé-

A
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ter, amely a PTE-t jellemzi és egyben ösztönzi versenyképességének 
erősítésében. 

A fejlesztés fő célkitűzésében szereplő orvos-, és egészségtudo-
mányi terület nemzetközi képzési képességeinek javításán és kapaci-
tásainak növelésén túl, a kapcsolódó egészségágazat és az egyetem 
csaknem teljes képzési portfoliójának összefüggő fejlesztése valósul 
meg. 

Új oktatási épülettel gazdagodik az orvoskar, kortárs műszaki la-
borépületekkel bővül a Műszaki és Informatikai Kar és az ún. Uni-
versity Business Centerrel a Közgazdaságtudományi Kar. Szem előtt 
tartva a gyakorlati oktatás jelentőségét, nagy léptékű laborkapa-
citás fejlesztésekre is sor kerül. A kutatási potenciál növekedéséhez 
elengedhetetlen a háttér infrastruktúra erősítése. A tudományos, K+F 
tevékenységek mellett egyre komolyabb szerepet kap az innováció 
és kutatáshasznosítás, mely a felsőoktatási intézmények megítélésé-
ben ma már kimagasló jelentőséggel bír.

Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az épít-
kezés inkább eszköz, hogy az Egyetem még inkább megmutathas-
sa, miként őrzi tradícióit és mennyire fogékony a világra; felmutassa 
értékeit és elképzeléseit; megfogalmazza, milyen jövőt képzel ma-
gának, és tegyen is e jövőkép megvalósításáért. Ezért a fejlesztés 
sikere nem csupán a beruházások minőségén múlik, noha az előkészí-
tésnek és építészeti tervezésnek köszönhetően olyan kortárs épüle-
tekkel gazdagodik Pécs, amelyek szervesen illeszkednek az épített, 
és a természeti környezetbe, figyelembe veszik a Város adottságait, 
ugyanakkor számos innovatív megoldás alkalmazásával jelentősen 
hozzájárulhatnak a campusok városi környezetének fejlődéséhez.

A gondos épétész-tervezői munka eredményeként olyan oktatási 
és hallgatói terek jönnek létre, amelyek együtt szolgálják a tudomá-
nyos munka, oktatás legmodernebb feltételeit, ugyanakkor kreatív, 
inspiráló erővel is hatnak a fiatal generációra.inspiráló erővel is hatnak a fiatal generációra.
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