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Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2022. szeptember 27. napján 

tartott ülésén a Pécsi Tudományegyetem előterjesztéseivel kapcsolatban hozott fenntartói 

döntések 

 

A Kuratórium fenntartói jogkörben eljárva jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem 2024. évi általános 

felvételi eljárás intézményi szabályait az ülésén a Rektor és az oktatási igazgató által előterjesztett 

módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint jóváhagyta a 2023-ban induló keresztféléves képzésekre 

vonatkozó intézményi előterjesztést. 

 

A 2024. évtől bevezetésre kerülő felvételi eljárási szabályokkal kapcsolatban a fenntartó javasolja a 

Pécsi Tudományegyetemnek, hogy az új felvételi pontszámokra, azok összetételére, számításának 

módjára nézve dolgozzon ki a leendő hallgatók számára megfelelő tájékoztatást és kommunikálja azt a 

rendelkezésére álló csatornákon széles körben is. 

 

A Kuratórium áttekintette a 2022. évi beiskolázásra vonatkozó adatokat is, és a karok 2022. évi üzleti 

tervében megfogalmazott tervek végrehajtásának állásával összefüggésben a PTE 2023. évi 

finanszírozásával és az üzleti terv készítésével kapcsolatban a jelenlegi finanszírozási és tervezési 

elvektől eltérő elveket javasol érvényesíteni a következő évben. A beiskolázási adatok elemzése és a 

finanszírozás és tervezés elveinek meghatározása érdekében a fenntartó külön egyeztetést 

kezdeményez a rektori vezetéssel és a kancellárral. 

 

A Kuratórium ugyancsak fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. A testület az Nftv. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján elvégezte a 

Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek ellenőrzését is, az elé terjesztett szabályzatokat 

jóváhagyta a következőkkel.  

 

A Szentágothai János Kutatóközpont esetében a szervezeti egység szervezeti és működési 

szabályzatában az elfogadott módosítással bevezetett vezetési-irányítási modell átmenetinek 

tekintendő. Az SZKK vezetési-irányítási modelljének felülvizsgálata és megfelelő kialakítása 

érdekében további egyeztetés szükséges. 

 

A Kuratórium egyhangúlag támogatta a Klinikai Központ 2022. évi beruházási igényeit és a felek 

között kötendő támogatási szerződés alapján 381 943 000 Ft összegű kiegészítő alapítványi fejlesztési 

forrástámogatást biztosít az előterjesztésben meghatározott fejlesztések megvalósítására. 

 

A testület alapelvként rögzítette, hogy az Alapítvány feladata elsősorban a Pécsi Tudományegyetem 

oktatási-kutatási alapfeladatai ellátásának biztosítása, így a jövőben az egészségügyi fejlesztések 

támogatására vonatkozó valamennyi igény esetében kerüljön részletesen bemutatásra a fejlesztés 

oktatási vonatkozása.  

 

A Kuratórium értékelte a PTE nemzetközi láthatóságának javítását célzó pályázatra benyújtott kari 

pályázatokat és azokkal kapcsolatban az alábbi döntést hozta. 

 

A Kuratórium támogatta az Állam-és Jogtudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a 

Közgazdaságtudományi Kar, a Műszaki és Informatikai Kar pályázatát azzal, hogy a pályázatban 

meghatározott, a PTE-vel jogviszonyba kerülő oktatók, kutatók esetében alkalmazni kell az adott 

karon működő teljesítményértékelési rendszert, az oktatók, kutatók teljesítményértékelését ezek 

alapján el kell végezni és ennek jegyzőkönyvét meg kell küldeni a fenntartó részére. A pályázatokban 

megjelölt indikátorok teljesülését a PTE köteles ellenőrizni. 
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A Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 

Kar és a Művészeti Kar pályázatában meghatározottak kapcsán a Kuratórium hiánypótlást kért. 
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