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Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2022. október 18. napján tartott 

ülésén a Pécsi Tudományegyetem előterjesztéseivel kapcsolatban hozott fenntartói döntések 

 

 

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

pályázatok hiánypótlását, a hiánypótlási eljárásban benyújtott dokumentumokat elfogadta és a 

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 

Kar és Művészeti Kar pályázatát támogatta. 

 

A pályázatok UQA által vállalt támogatását a fenntartó a PTE részére átadja. 

 

A nemzetközi láthatóság javítását célzó alapra történő pályázatok benyújtásának következő -egyben 

idei utolsó- határideje 2022. november 15. napja. 

 

A Kuratórium előzetesen megtárgyalta a PTE 2022. évi Üzleti Tervének módosítására vonatkozó 

javaslatot, valamint a 2023. évi tervezési irányelveket, amely utóbbival kapcsolatban az alábbi 

javaslatokat fogalmazta meg. 

 

A forrás felosztásánál alkalmazott, hallgatói létszám alapú elv kapcsán a közfeladat-finanszírozási 

szerződésben meghatározott hallgatói keretszámokat kell figyelembe venni. 

A minőségi oktatás biztosítása érdekében a fenntartó a kiegészítő alaptámogatás biztosítását az emelt 

szintű érettségi előírásához köti, emelt szintű érettségi követelmény hiányában a kiegészítő 

alaptámogatás összege kerüljön elkülönítésre. 

Az infrastrukturális támogatást a fenntartó a PTE működésének biztosítására nyújtja, az 

infrastrukturális fejlesztésekre támogatás fejlesztési tervek alapján közvetlenül az Alapítványnál 

pályázható. 

Ezzel összefüggésben a Kuratórium ismételten megfogalmazta azon kérését, hogy készüljön el a 

Klinikai Központ tíz éves időtartamra vonatkozó fejlesztési és eszközpótlási terve, amely éves 

ütemezésben határozza meg az egyes eszközök pótlását, az egyes, oktatási feladatok ellátása 

szempontjából szükséges fejlesztéseket, és tartalmazza az EFOP pályázatok önrészére vonatkozó 

forrásigényt is. 

A sporttevékenység támogatása, mint kiemelt felsőoktatási ágazati cél, kifejezetten az egyetemi 

sportlétesítmények fenntartását és fejlesztését szolgálja. 

2023-ban bérfejlesztés, béremelés kizárólag teljesítményértékelési rendszerben valósulhat meg. 

 

A Kuratórium áttekintette a PTE adminisztratív állományának teljesítményértékelési rendszerét és 

ezzel összefüggésben felkérte a Rektort, hogy mind az oktatói-kutatói teljesítményértékelés 2022. évi 

végrehajtásáról, mind pedig az adminisztratív állomány teljesítményértékeléséről, annak 

végrehajtásáról, tapasztalatairól számoljon be a Kuratórium felé 2023. január 31. napjáig. 

 

A Kuratórium elfogadta a Pécsi Tudományegyetem energiamegtakarítási intézkedési tervét azzal, 

hogy PTE az abban meghatározott intézkedések végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, a 

létesítmények folyamatos vizsgálata és az esetlegesen indokolt újabb intézkedések meghatározása 

céljából állítson fel Operatív Törzset, amelynek vezetőjének kancellár urat, további tagjainak az 

oktatási rektorhelyettest, a Klinikai Központ egyik elnökhelyettesét és a PTE által meghatározott 

további személyeket javasolja. 

 

A testület megismerte a közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott 

teljesítményindikátorok IV. negyedéves teljesítésére vonatkozó adatszolgáltatás tartalmát. A Kekva 

adatszolgáltatás alapján a képzési teljesítménymutatók közül a mintatanterv szerinti előrehaladás  
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mutatója csak részben, a lemorzsolódás mutatója pedig nem teljesült, amely forrásvesztést jelent mind 

az Alapítvány, mind pedig a PTE számára. 

 

Fentiekre tekintettel a Kuratórium határozata alapján a Szenátus 2022. december 15-ei ülésére 

minden kar készítse el az indikátorok teljesítésére vonatkozó intézkedési tervét, amely magában 

foglalja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a térítési és juttatási szabályzat megfelelő 

módosítását is. 
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