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BEFOGADÓ SZEMLÉLET EGY 21. SZÁZADI FELSŐOKTATÁSI MODELLBEN 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázati felhívásra 

benyújtott projektjavaslata 2017 májusában 3.400.838.226 Ft támogatást nyert el. A projekt ünnepélyes 

nyitórendezvényét 2017. szeptember 27-én tartják. 

 

 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, 

nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt célja egy olyan 

komplex intézményfejlesztés megvalósítása, amelynek eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók 

emelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is. A 

projekt a Pécsi Tudományegyetem fejlesztési tervét határozza meg a 2017-2021-es időszakra az 

Intézményfejlesztési Tervvel és a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című minisztériumi koncepcióval 

összhangban, átfogó és összehangolt módon az egyetemi karok, képzések különböző területein. 

 

 

A Pécsi Tudományegyetemnek három kiemelt projektcélja van az intézményfejlesztési tervvel összhangban: 

1. Egységes egyetem kialakítása, vagyis tovább erősödjön a karai közötti integráció mind az oktatásban, 

mind a kutatásban mind pedig a társadalmi felelősségvállalás terén. 

2. Innovatív egyetem fejlesztése, azaz a rendelkezésére álló erőforrások mozgósításával az oktatás, a 

kutatás, a gyógyítás terén is kreatív, élenjáró, a társadalmi-gazdasági kihívásokra válaszolni képes 

intézményként működjön. 

3. Nemzetközi egyetemmé válás, vagyis tevékenységének minden területén nemzetközi láthatósággal, 

versenyképességgel, ranggal és szolgáltatási színvonallal rendelkező szereplője legyen a 

felsőoktatási szférának. 

 

 

A Felhívással összhangban a Pécsi Tudományegyetem 10 terület kapcsán 

határozta meg fejlesztési céljait és igényeit, valamint az elérésükhöz szükséges 

kereteket, végrehajtandó tevékenységeket. A projekt fő tevékenységei a Pécsi 

Tudományegyetem hallgatói létszámának megtartására, a képzési szerkezetének 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

bővítésére, modernizálására, nemzetköziesítésére és sportszolgáltatásainak 

bővítésére irányulnak. A fenti célok elérése érdekében tervezett fő projekt 

tevékenységek az alábbiak: 

1. Hallgatói Bennmaradás Intenzív támogatása – HABIT modul - A bevezetésre kerülő, egymással 

koherens szolgáltatások hatása multiplikálódik, ami a hátrányos helyzetű célcsoportokként jelzett 

hallgatók számára jelentős segítséget jelent a felsőoktatásban való bennmaradásban, illetve 

tanulmányaik sikeres befejezésében, valamint a változó munkaerő-piaci követelményekhez való 

illeszkedésben. 

2. Pécsi Tudományegyetem képzési szerkezetének bővítése, modernizálása, digitalizálása a gazdasági 

igények figyelembe vételével - Az intézményi képzésfejlesztést és modernizálást, valamint a 

munkaerő-piaci kihívásokra való felkészülést segítő intézkedéseket foglalja magában ez az 

intézkedési csomag. 

3. A PTE nemzetköziesítése intézményi szintű programokkal, tevékenységekkel - A PTE karainak és a 

nemzetköziesítést intézményi szinten koordináló Külügyi Igazgatóságnak a programjai annak 

érdekében, hogy a Pécsi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás egyik vezető intézményeként 

fokozottabban kapcsolódjon be az Európai Felsőoktatási Térségbe, nemzetközi értelemben tovább 

tudjon erősödni. 

4. A Kárpát-medencei nemzetközi kapcsolatok koordinálása - A PTE tanulási, oktatási lehetőséget 

biztosít, valamint a saját tudását átadva segíteni kívánja a Kárpát-medencei térségben a határon túli 

magyar felsőoktatási képzések megvalósítását. 

5. Komplex sportszolgáltatás és egészségnevelés rendszerének kialakítása a Pécsi 

Tudományegyetemen - A testmozgást, egészségnevelést szolgáló illetve sportszolgáltatások 

fejlesztését megvalósító programelem. Kiemelt képzési területcsoportok fejlesztésére vonatkozó 

programok. 

6. Módszertani fejlesztés, gyakorlati készségek és innovatív oktatási környezet kialakítása az orvos- és 

egészségtudományi képzési területen 

7. Női hallgatók és hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítása az MTMI területen 

8. Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrár képzési területen a fenntarthatóság jegyében 

9. A gazdaságtudományi képzési portfólió újratervezése (joint) képzési programok és modern 

eszközpark kialakításával a KTK-n 

10. Digitalizáció, innováció, környezettudatosság és társadalmi felzárkóztatás a pedagógusképzésben 

 

 

A fenti feladatok elvégzésével a Pécsi Tudományegyetem teljesítménye fokozható, hallgatói létszáma 

stabilizálható a területi és képzési lefedettség növelése, az oktatói és kiszolgálói erőforrások minőségi 

fejlesztése, valamint a szorosabb gazdasági együttműködések által. 

 

 

A projekt ünnepélyes nyitórendezvényét 2017. szeptember 27. 11:00-kor tartják, helyszíne a Pécsi 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsterme (7624 Pécs, Ifjúság útja 6. A/230). A 

rendezvény meghívója mellékelten megtalálható. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projekt adatai: 

Projektazonosító EFOP-3.4.3-16-2016-00005 

Projekt neve Korszerű egyetem a modern 
városban: Értékközpontúság, 
nyitottság és befogadó szemlélet 
egy 21. századi felsőoktatási 
modellben 

Szakmai vezető, elérhetőségek Dr. Berke Gyula, oktatási 
rektorhelyettes 
berke.gyula@ajk.pte.hu 

Projektmenedzser, 
elérhetőségek 

Drenda-Mattenheim Gabriella 
mattenheim.gabriella@pte.hu;  

A szerződött támogatás 
összege 

3.400.838.226 Ft 

A támogatás mértéke (%) 100 % 

Projekt időtartama 2017.04.01.  – 2021.09.30. 

Támogató alap Európai Szociális Alap 

Kedvezményezett neve Pécsi Tudományegyetem 

 

 

További információ kérhető: 

 

Drenda-Mattenheim Gabriella, projektmenedzser 

Pécsi Tudományegyetem Kancellária 

Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság 

Pályázati Koordinációs Főosztály 

Projektmenedzser Csoport 

Telefon: 06(30)6232019 
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