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Pécs, 2009. április 6-8.

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Orvos- és Egészségtudományi Szekciója az idei évben
Pécsett került megrendezésre 2009. április 6-8. között.
Karunkat 11 hallgató képviselte, akik közül 2 elsõ, 1 má-
sodik és 1 harmadik helyezést értek el tudományos
munkájukkal.

A Kar vezetésének javaslata alapján Dékán Úr jóvá-
hagyásával a 11 résztvevõ hallgató, aki Karunkat kép-
viselte az országos megmérettetésen, külön elismerés-
ben részesül. Az ünnepélyes elismerés átadására a
2009. júliusi Diplomaosztó Ünnepségen kerül sor.

A XXIX. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció díjazottjai:

I. helyezés:

Gangel Lilla, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
Elõadása: Hanyagtartásos gyermekek mászófallal

történõ kezelése
Témavezetõ:
Járomi Melinda adjunktus

Horváth Krisztina, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
Elõadása: Nõk sacroiliacilis ízületi fájdalmának

kezelése peripartum idõszakban.
Témavezetõ:
Leidecker Eleonóra tanársegéd

II. helyezés:

Kiss Katalin - Farsang Petra, PTE ETK Szombathelyi
Képzési Központ, Általános szociális munkás szak,

Elõadásuk: Ki ég? Ki küzd? A burn out és a megküz-
dési módok közötti összefüggések.

Témavezetõ:
Dr. Lazáry Györgyné tudományos munkatárs

III. helyezés:

Vinkó Kata, PTE ETK Pécs, Mentõtiszt szak
Elõadása: Az OMSZ által végzett reanimációk

jellegzetességei két vizsgált idõszakban Zala me-
gyében.

Témavezetõ:
Dr. Betlehem József egyetemi docens, tanszék-

vezetõ, általános és oktatási dékánhelyettes

Különdíjak

Az Orvos és Egész-
ségtudományi Szekció
„Legjobb Pécsi”-nek
járó különdíját közel
200 hallgatói elõadó
közül elnyerte:

Horváth Krisztina, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
Elõadása: Nõk sacroiliacilis ízületi fájdalmának keze-

lése peripartum idõszakban.
Témavezetõ:
Leidecker Eleonóra tanársegéd

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Baranya Megyei Területi Szervezetének díja:

Márton István, PTE ETK Szombathelyi Képzési Köz-
pont, Mentõtiszt szak

Elõadása: Antipszichotikus szerek hatása a QT idõre.
Témavezetõ:
Dr. Bödecs Tamás adjunktus

MBT Magyarország KFT. díja:

Gangel Lilla, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
Elõadása: Hanyagtartásos gyermekek mászófallal

történõ kezelése
Témavezetõ:
Járomi Melinda adjunktus

Magyar Gyógytornászok Társaságának díja:

Horváth Krisztina, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
Elõadása: Nõk sacroiliacilis ízületi fájdalmának keze-

lése peripartum idõszakban.
Témavezetõ:
Leidecker Eleonóra tanársegéd

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon munka-
társaknak és hallgatóknak, akik a rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításában részt vettek.

A Szervezõbizottság tagjai:

Dr. Betlehem József
Prof. Dr. Bódis József
Cserhalmi Erika
Gabara Krisztina

XXIX. Országos Tudományos
                   Diákköri Konferencia
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Prof. Dr. Hartmann Géza
Hock Márta
Jankó Attila
Dr. Kriszbacher Ildikó
Dr. Oláh András
Salamon Adrienn

Az idén a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara és Egészségtudományi Kara
közös rendezésében került sor a XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és
Egészségtudományi Szekciójára a tavaszi szünet elsõ
három napján (ápr. 6-8.), az ÁOK Szigeti úti Központi
épületében. A rendezvényt több hónapos, kemény
elõkészítõ munka elõzte meg. A szervezésnek voltak
közös, de elkülönült területei is. Az egészség-
tudományi részt Hock Márta adjunktus, mint
ügyvezetõ társelnök vezette. A szervezés és rendezés
igazi csapatmunka volt, amibõl a dékáni vezetéstõl
kezdve a hallgatókig sokan kivették a részüket. Még a
vendégek utolsó pillanatban született extra kéré-
seinek is sikerült eleget tennünk.

A konferencia elsõ délutánján a regisztráció, majd
késõbb a megnyitó ünnepség és a fogadás követték
egymást. Utóbbiakra az ÁOK aulájában került sor.

Másnap az egészségtudományi karok hallgatói négy
alszekcióban (tagozatban), az eredetileg bejelentett 46
elõadásból - különbözõ távolmaradást igazoló okok
miatt - csak 40-et tartottak meg. Érdekes volt, hogy egy
ÁOK-s hallgató a Semmelweis Egyetemrõl - alapkutatás

jellegû elõadásával - ugyancsak köztük szerepelt. A
zsûrik összehangolt munkájának köszönhetõen az
eredmények hamar számítógépre kerültek. Örömmel
tapasztaltuk karunk hallgatóinak jó szereplését. Az
eredményhirdetésre azonban csak a következõ nap
került sor. Az elõadások estéjén a Ferences
templomban orgonahangverseny próbálta oldani az
elõadók feszültségét, majd utána a meghívottak és az

A XXIX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia

Az Egészségtudományi Karok eredményei: 

 
Bejelentett 

el adás 

Nem jelent 

meg 
Helyezések 

   I. II. III. Különdíj 

Budapest 12+(1 ÁOK)  1 1 4 2 
Debrecen 4   1     1 
Gyula 2 1         
Miskolc 11 3   2 1 2 
Pécs 11 2 2 1 1 4 
Szeged 5     1  

Varga Norbert
Szilber Vilmos Dávid
A PTE ETK további hallgatói

                                              Dr. Kriszbacher Ildikó
egyetemi docens

tudományos dékánhelyettes
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Szeretném megosztani az élményemet a XXIX.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Orvos és
Egészségtudományi Szekciójáról, ami 2009. április 6-
8. között Pécs városában zajlott. A résztvevõk az ország
minden tájékáról érkeztek. A konferencia meg-
szervezésében és megtartásában nagy szerepet
vállaltak a PTE Egészségtudományi Kara és a PTE ÁOK
munkatársai.

A konferencia április 6-án kezdõdött. A megnyitót a
regisztráció elõzte meg a PTE ÁOK Romhányi György
aulájában. A résztvevõk a regisztráció során a kijelölt
számítógépekre feltöltötték az elõadásaikat, és
mindenki elvégezte az utolsó simításokat a pre-
zentációján. Ennek köszönhetõen hatalmas nyüzsgés
volt a számítógépek körül.  Ezt követõen este 18 órakor
volt az ünnepélyes megnyitó, ahol Dr. Gábriel Róbert
rektor úr, Dr. Szécsi Gábor az OTDT elnökségi tagja,
Prof. Dr. Bódis József az ETK dékánja, Dr. Csernus Valér
az ÁOK tudományos és oktatási dékánja, valamint Dr.
Kellermayer Miklós az OTDK ügyvezetõ elnöke
mondott bátorító szavakat, illetve bíztató tanácsokat
adott az elõttünk álló versenyre. Minden résztvevõt
igyekeztek megnyugtatni, hogy aki az OTDK- n indult,
vesztes már nem lehet, hiszen ez megtiszteltetés, hogy
itt lehetünk, és e versennyel csak gazdagodhatunk. A
beszédeket az ünnepi fogadás követte, amely szintén
az aulában került megrendezésre. Az aula átváltozott,
mintha egy szálloda dísztermében lennénk. A fogadás
alatt elkezdõdtek a beszélgetések és az új kapcsolatok
építése, vagyis a barátkozások. A másnapi verseny
sikere érdekében mindenki sietett haza, hogy még az

utolsó simításokat elvégezze az elõadásán, s reggel
kipihenten ébredjen.

Elérkezet április 7-ike, a nagy nap, a verseny napja. A
szekció ülések megkezdése elõtt mindenki lázasan
készülõdött az elõadására. Majd 8 órakor elcsen-
desültek a termek és megkezdõdtek a szekcióülések.
Hatalmas izgalom volt a termekben, szinte érezni
lehetett, hogy perzsel a levegõ. Jobbnál jobb
elõadásokat hallgathatunk. A délelõtti üléseket köve-
tõen az ebéd következett a MEVID étteremben. Ide
rövid kis sétával jutottunk el. Az izgalom még tartott,
némelyekben azért, mert túl vannak az elõadásukon,
de vajon hogyan sikerült, másoknak pedig alig ment
le pár falat a torkán, mert még vissza volt a prezen-
tációja. Az ebédet követõen 14 órától újból
folytatódtak a szekcióülések, amelyek csak a délután
folyamán értek véget. A nap végére kellemesen el-
fáradtunk az ülések alatt. Kis pihenõt követõen este 19
órakor pedig egy orgonahangversenyre voltunk
hivatalosak a Ferencesek templomába. Ide felsza-
badult mosollyal érkeztünk meg, tudván hogy a
„hivatalos” feladatunkat megtettük.  Mivel a verseny
megrendezésére a nagy hét során került sor, ezért a
hangverseny keretében a húsvét ünnepére hangoló
darabokban gyönyörködhettünk.

Ezután egy meglepetésprogram következett, neve-
zetesen a városnézés kisvasúttal. Elõször az elnökségi
és a zsûri tagok mentek egy kört a mediterrán han-
gulatú Pécs városában. Ennek ideje alatt a versenyzõ
diákok a Pezsgõház étterem elé sétáltak. Itt történt a
váltás a tanárok és a diákok között.  A diákok ugyanis

OTDK beszámoló

oktatók a kisvasúton rövid városnézésen vettek részt,
azután egy jóízû vacsorán a Pezsgõházban.

Az eredményhirdetésre az aulában került sor. Az
elõadók 4-4 elsõ és második, illetve 7 harmadik
helyezés mellett 9 különdíjat vehettek át. A mellékelt
táblázat mutatja ezek intézmények szerinti meg-
oszlását.

Több zsûritag véleményét is meghallgatva, szá-
momra úgy tûnik, hogy a pécsi kar elõadói kicsit
elõrébb tartanak a többieknél abban, hogy eleget
tesznek azoknak az elvárásoknak, amiket egy
tudományos elõadás megkövetel (nemzetközi és hazai
irodalom, statisztikai számítások, adataik összevetése
másokéval stb.). Lehet, hogy ebben az is közrejátszott,
hogy elõadóinkat jó szándékkal kritizálva és segítve, a
próbaelõadások során készítettük fel a „nagy
bemutatkozásra”. Az elõadások során az ábrák be-

mutatása ma már mindenkinél laptop és projector
segítségével történik, némi rutintalanság azonban ott
figyelhetõ meg, hogy az ábrák egyes feliratai túl kicsi
betûkkel készülnek, amik távolabbról nem olvashatók.
Különösen akkor nem, ha a betûk és az ábrák alapszínei
nem elég kontrasztosak. Sajnálom, hogy a konfe-
rencián nem szerepeltek a laboratóriumi analitikus és
a képi diagnosztikai szakok hallgatói.

Befejezésül gratulálok mindazoknak, akik sikeres
szereplésükkel tovább növelték Karunk hírét. Köszö-
netet mondok azoknak is, akik a sikeres rendezéssel
bizonyították, hogy Karunk ma már egy országos ren-
dezvény megszervezésére is képes.

Prof. Dr. Hartmann Géza
emeritus professzor

Kari TDK elnök
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felszálltak a kisvasútra, míg az elnökségi és zsûritagok
a Pezsgõház étteremben folytatták az estét. A kisvasút
az esti fényben pompázó Pécs belvárosában
kanyargott a rajta csücsülõ diákokkal, akik végig
énekeltek és nevetgéltek. A vonatozás hangulata
felhõtlen jókedvet árasztott, mindenki felszabadult és
vidám volt, amely óriási élményt adott mindannyiunk
számára. A kis vonatozás során, olyan érzés támadt
bennünk, mintha külföldi cserediákok lennénk. Az este
további részében fakultatív program volt, amelyet a

Laterum kollégiumban megrendezett buliban, illetve Pécs
neves szórakozóhelyeinek felfedezésével töltöttünk el.

Április 8-án, a konferencia harmadik, egyben befe-
jezõ napján volt az eredményhirdetés. Nagy izgalmak
közepette kiosztották a díjakat és a különdíjakat.

A résztvevõk között sok barátság kötõdött az
eltöltött napok alatt, amely reményeink szerint
hosszútávon megmarad.

Horváth Krisztina
Gyógytornász szak

Két hét sem telt el az OTDK-tól, amikor sor került Karunk
XV. Tudományos Diákköri Konferenciájára a Pécsi
Akadémiai Bizottság székházában, április 17-18-án.

A szervezõknek nem volt idejük pihenni a két ren-
dezvény között, de rutinosan, hibátlanul megoldották

feladatukat. A sikerhez hozzájárult a nemrég felújított
PAB díszterem hangulata, az épület remek környezete
és a jó idõ is.

Az elõzetesen beküldött elõadás-összefoglalók
bírálata után a Tudományos Bizottság öt elõadást nem
fogadott el, egy jelentkezõ pedig visszalépett. Így 68
elõadás került a programba. Az ünnepélyes megnyitó
után négy szekcióban 10.30-tól este 18-ig – egy órás
ebédszünettel – peregtek le az elõadások.

A levezetõ elnököket dicséri a pontosság. A délelõtt
folyamán az elõadótermek szûknek bizonyultak a
hallgatóság számára, többen kénytelenek voltak állni,
illetve voltak, akik a nyitott ajtón keresztül figyelték az
eseményeket. Öröm volt látni a nagy érdeklõdést.
Sajnos a késõ délutáni elõadások látogatottsága
jelentõsen csökkent, pedig a laboratóriumi ana-
litikusok és a diagnosztikai képalkotók kitûnõ elõ-
adásokat produkáltak.

Az esti kulturális program és az azt követõ fogadás a
BTK aulájában és a MEVID Étteremben került sorra. A
kar táncosainak bemutatója után prof. dr. Bódis József
dékán úr nyitotta meg a svédasztalos fogadást, ahol a
finom falatok fogyasztásához nem kellett sok biztatás.
Este 8-kor, meglepetésként a városnézõ kisvasút várta
az oktatókat, míg a hallgatók az aulában folytatták a
szórakozást, az oktatók rövid városnézés után
borkóstolón vettek részt a Somogyi pincében. Mindkét
helyen oldódott a napközbeni feszültség.

Az eredmények kihirdetése és a díjak átadása
rektorhelyettes úrnak a konferenciával kapcsolatos
elismerõ szavai után másnap délelõtt került sorra.

Prof. Dr. Hartmann Géza
Kari TDK elnök

A PTE Egészségtudományi Kar XV. Kari
Konferenciája



8

2009. május

Pécs, 2009. április 17-18.

Idén XV. alkalommal került megrendezésre a PTE
Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköri
Konferenciája Pécsett az Akadémiai Székházban, méltó
helyet adva rendezvényünknek.

Reméljük, hogy hallgatóink a tanulmányaik során
megszerezhetõ tudásukat egyre többen tudományos
munkával egészítik ki.

Ennek a tevékenységnek támogatására jött létre
intézményünk Tudományos Diákköri Tanácsa. A Kar
valamennyi oktatója azon dolgozik, hogy egyre inkább
emelkedjen a tudományos színvonal a hallgatók
körében is. Ennek egyik állomása és jelentõs napja
minden évben a Diákköri Konferencia.

A Kari TDK-n helyezet hallgatóink lesznek azok, akik
a következõ Országos Tudományos Diákköri
Konferencián képviselhetik Karunkat, mely 2011-ben
Debrecenben kerül megrendezésre.

Ezúton is gratulálok valamennyi helyezettnek,
elõadónak, valamint külön témavezetõiknek, hisz ez
számukra is egy megmérettetés. Külön köszönjük a
bírálók és a zsûritagok munkáját is, mellyel emelték a
rendezvény színvonalát.

A XV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia
helyezettjei:

I. helyezett

Fusz Katalin, PTE ETK Pécs, Ápoló szak IV. évfolyam
Elõadása: „A váltómûszakban alkalmazott mûszak-

rendek, valamint a krónikus enyhe stressz hatása a
WISTAR patkányok viselkedésére”

Témavezetõ:
Dr. Oláh András
Müller Ágnes

Kovács Dóra, PTE ETK Szombathelyi Képzési
Központ, Szülésznõ szak IV. évfolyam

Elõadása:„Metabolikus tünetegyüttes és egyes
szülészeti szövõdmények kapcsolata”

Témavezetõ:
Dr. Horváth Boldizsár

Tiringer Tímea, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Rocking chair GYM egyensúlyfejlesztõ
hatása idõskorban”

Témavezetõ:
Koroknai Gabriella
Dr. Huszár Judit

Szántó András, PTE ETK Kaposvári Képzési Központ,
Diagnosztikai képalkotó szak III. évfolyam

Elõadása: „Jó, jobb vagy van legjobb T1 súlyozású
MR kontrasztanyag?”

Témavezetõ:
Prof. Dr. Bogner Péter

II. helyezett

Fullér Noémi, PTE ETK Pécs, Ápoló szak IV. évfolyam
Elõadása: „A diplomás ápolók szerepe a sürgõsségi

osztályokon”
Témavezetõ:
Dr. Nagy Gábor

Marics Balázs, PTE ETK Pécs, Dietetikus szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Mennyiségi és minõségi analitikai
vizsgálatok a különbözõ zöld tea készítmények

polifenol és egyéb biológiailag aktív
komponenseinek meghatározására”

Témavezetõ:
Dr. Márk László
Armbruszt Simon

Sömjén Krisztina, PTE ETK Zalaegerszegi Képzési
Központ, Gyógytornász szak III. évfolyam

Elõadása: „Sportolóknál preventív céllal végzett
propioceptív tréning”

Témavezetõ:
Tóthné Steinhausz Viktória
Fekete Sándorné

Meláthné Lakos Mária, PTE ETK Kaposvári Képzési
Központ, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
szak IV. évfolyam

Elõadása: „Nikotin és bomlástermékeinek HPLC-s
vizsgálata”

Témavezetõ:
Dr. Nagy István

III. helyezett

Kertész Róbert, PTE ETK Zalaegerszegi Képzési
Központ, Ápoló szak IV. évfolyam

XV. Kari Tudományos Diákköri
Konferencia
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Elõadása: „Ápolási dokumentáció és az informatika
lehetõségei”

Témavezetõ:
Bujtor Anna
Karamánné Pakai Annamária

Hirsch Magdolna, PTE ETK Pécs, Dietetikus szak III.
évfolyam

Elõadása: „Természetes vizekben élõ halak ne-
hézfémtartalmának vizsgálata táplálkozástudo-
mányi szempontból”

Témavezetõ:
Szabó Szilvia
Dr. Husvéth Ferenc

Németh Zsófia, PTE ETK Pécs, Dietetikus szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Növényi csírák hatása a baktériumokra”
Témavezetõ:
Dr. Kerényi Mónika

Dakos Zsófia, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Egyensúly és koordináció vizsgálata a
jelentõsebb nõi életszakaszokban”

Témavezetõ:
Hock Márta
Prof. Dr. Bódis József

Dálnoki Éva, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Várandós nõk járásának vizsgálata
trimeszterenként stabilométerrel”

Témavezetõ:
Hock Márta
Prof. Dr. Bódis József

Tornyos Tímea, PTE ETK Kaposvári Képzési Központ,
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Az in vitro pajzsmirigydiagnosztika algo-
ritmusának elemzése”

Témavezetõ:
Dr. Toldy Erzsébet

Elismerések

Bús Kitti, PTE ETK Pécs, Dietetikus szak IV. évfolyam
Elõadása: „Mindennapi kenyerünk”
Témavezetõ:
Gubicskóné Kisbenedek Andrea
Dr. Kerényi Mónika

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya
megye

Könyvutalvány

Kártyás Georgina, PTE ETK Zalaegerszegi Képzési
Központ, Gyógytornász szak III. évfolyam

Elõadása: „FATMAX koncepció alapján végzett tré-
ning hatásának vizsgálata a fizikális képességek vál-
tozásának tükrében”

Témavezetõ:
Dr. Gombocz Károly
Tóthné Steinhausz Viktória

Magyar Gyógytornászok Társasága
Könyvutalvány

Kovács Eszter, PTE ETK Pécs, Ápoló szak III. évfolyam
Elõadása: „A császármetszés utáni fájdalom megíté-

lése a gyermekágyas anyák szemszögébõl”
Témavezetõ:
Prof. Dr. Bódis József
Dr. Kriszbacher Ildikó

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya
megye

Könyvutalvány

Magyar Viktória, PTE ETK Kaposvári Képzési
Központ, Diagnosztikai képalkotó szak III. évfolyam

Elõadása: Post mortem szöveti tulajdonságok válto-
zásának követése állat modellen

Témavezetõ:
Dr. Donkó Tamás
Vandulek Csaba

www.radiologia.hu webportál elismerése

Mészáros Endréné, PTE ETK Kaposvári Képzési
Központ, Diagnosztikai képalkotó szak III. évfolyam

Elõadása: Az elülsõ keresztszalag szakadás diag-
nosztizálása és követése MR vizsgálattal

Témavezetõ:
Dr. Bajzik Gábor
Járomi Melinda

Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrumának
elismerése

Szanyiné Bejczi Éva, PTE ETK Kaposvári Képzési
Központ, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
szak IV. évfolyam

Elõadása: Minõségellenõrzés és a referencia tarto-
mányok közötti összefüggés elemzése

Témavezetõ:
Dr. Toldy Erzsébet
“A Kaposvári Egészségügyi Felsõoktatásért Alapít-

vány” elismerése
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HÖK különdíjak

Paljunite Alina, PTE ETK Pécs, Ápoló szak III.
évfolyam

Elõadása: „Szívmûtétek után mért vérzésmennyiség
alakulása, külsõ tényezõk hatására”

Témavezetõ:
Dr. Kriszbacher Ildikó
Dr. Hejjel László

Bátki Katalin, PTE ETK Pécs, Dietetikus szak IV.
évfolyam

Elõadása: „Táplálkozási zavarok elõfordulása obesi-
tasban”

Témavezetõ:
Horváthné Kivés Zsuzsanna
Armbruszt Simon

Adorján Barbara, PTE ETK Pécs, Gyógytornász szak
IV. évfolyam

Elõadása: „CABG mûtöttek terhelhetõségének
vizsgálata, a rehabilitációs tréningprogram alatt”

Témavezetõ:
Dr. Mezey Béla
Juhász Rita

Havranné Kõmíves Mária, PTE ETK Kaposvári
Képzési Központ, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus szak IV. évfolyam

Elõadása: „Klinikai kémiai vizsgálatok minõség-
biztosítása”

Témavezetõ:
Dr. Csongrády Emõke

Egyben szeretném megköszönni mindazon
hallgatók és munkatársak munkáját, akik a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában részt vettek:

Dr. Betlehem József
Prof. Dr. Bódis József
Cserhalmi Erika
Domján Péter
Gabara Krisztina
Prof. Dr. Hartmann Géza
Hock Márta
Jankó Attila
Köbli Mónika
Dr. Kriszbacher Ildikó
Dr. Oláh András
Pál Katalin
Salamon Adrienn
Varga Norbert
Szilber Vilmos Dávid
A PTE ETK további hallgatói

Dr. Kriszbacher Ildikó
egyetemi docens

tudományos dékánhelyettes

Az Országos Mentõszolgálat és Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kar Bernd WEBER
urat az Agaplesion közhasznú Részvénytársaság
vezérigazgatóját (Frankfurt am Main, Németország)
jelölte a Pro Sanitate díjra. A német üzletember
rendkívül jelentõs tevékenységet végez a frankfurti
diakonissza szociális és egészségügyi szervezeten
belül, meghatározó befolyást gyakorolva a szociális és
egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.

Együttmûködési célok
Az Agaplesion Rt (korábban Frankfurti Diakonissza

Klinikák Kft), az Országos Mentõszolgálat és a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar együtt-
mûködésének céljai között az egészségügyi felsõfokú
képzésekben résztvevõ hallgatók szakmai elõme-
netelének támogatása szerepel. A cél elérése érde-
kében az együttmûködés során a felek kölcsönösen
támogatják egymás szakmai fejlesztéseit, orvos-
egészségtudományi kutatásait, oktatási szakembere-

Pro Sanitate díj
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inek továbbképzését és szakmai ismereteinek bõvítését. A
német fél vállalta, hogy erõsíti külföldi ösztöndíjak
felajánlásával, a gyakorlati szemléltetõ eszközpark
korszerûsítésével és oktatói tanulmányutak létrehozá-
sával a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
oktatási és kutatási színvonalát és a nemzetközi felsõok-
tatási piacon a képzések versenyképességét. A magyar fél
oktatási szakembereinek valamint ösztöndíjas hallgatói-
nak segítségével részt vesz a klinikák szakmai fejlesztõ
munkájában.

Az együttmûködés jellege, tartalmi elemei
Bernd WEBER úr a Frankfurti Diakonissza Klinikák

ügyvezetõjeként létrehozta a Magyar-Német Együtt-
mûködés az Egészségügyi Iskolai és Felsõoktatásért
Közhasznú Alapítványt, mely az egészségmegõrzés,
betegség-megelõzés, gyógyító-, egészségügyi reha-
bilitációs tevékenység mellett, a tudományos munka
támogatását és a hátrányos helyzetû rétegek képzését
is felvállalta. Fontos megemlíteni, hogy Weber úr nagy
hangsúlyt fektetett munkája során arra, hogy a
különbözõ nemzeti kisebbségek találkozását
elõsegítse. Hozzájárult az európai szintû szociális és
egészségügyi képzések mielõbbi hazai megva-
lósításához.

Hallgatói ösztöndíj támogatás
Weber úr 2004 óta segítette különbözõ felsõfokú

egészségügyi tanulmányokat a PTE Egészség-
tudományi Karon tanulmányokat folytató hallgatók
külföldi szakmai több hónapos tanulmányait. A
hallgatók között több hátrányos helyzetû hallgató is
volt, aki számára hatalmas elõrelépés volt saját
szakmájuk szélesebb látókörû megismerésén túl az
idegen nyelvi ismereteik elmélyítésének lehetõsége.

Oktatói támogatás
Az õ és munkatársai segítségével vehettek részt

egyetemi oktatóink és az OMSz munkatársai európai
és tengeren túli szakmai tanulmányutakon és
tarthattak elõadást németországi és más külföldi
szakmai rendezvényeken. A cégcsoport támogatást
nyújtott az oktatóknak szakmai továbbképzéseken
való részvételben (European Pediatric Life Support
tanfolyam, Emergo Trainer System tanfolyam, etc.). A
frankfurti kórházak szakorvosai számára biztosította,
hogy egyetemi elõadások keretében átadhassák
tudásukat a kar hallgatóinak a legújabb orvos szakmai
eljárásokat illetõen.

Kutatási támogatás
Weber úr támogatást nyújtott kutatások kivite-

lezésében a mentõszolgálatban dolgozók
elégedettségének vizsgálatában, és az egész-
ségügyben dolgozó munkacsoportok tevé-
kenységének elemzésében, melybe hallgatóknak is

lehetõségük volt bekapcsolódni.

Klinikai gyakorlati eszközök
Az ápolási és sürgõsségi demonstrációs eszközpark

korszerûsítése és bõvítése érdekében számos új vagy
a klinikákon feleslegessé váló, de még az oktatásban
használható nagy értékû eszközt adományoztak a
karnak. (defibrillátorok, EKG-k, lélegeztetõgépek,
altatógépek, ápolási eszközök, gyógyszerelõ kocsik,
perfúzorok, infusomatok, stb.)

Konferenciák szervezése
Számos tudományos rendezvény létrehozásában

mûködött közre Weber úr, mely elsõsorban az ápo-
lástudomány és sürgõsségi ellátás szakterületeihez
kapcsolódott.

A fenti támogatások értéke a hazai egészségügyi
felsõfokú képzésben résztvevõk erkölcsi megbecsü-
lésében és szakmai tudásának elismerésében fejez-
hetõ ki leginkább.

Köszönjük a díj odaítéléséhez Dr. Göndöcs Zsigmond
(fõigazgató, Országos Mentõszolgálat) és Prof. Dr.
Bódis József (egyetemi tanár, az MTA doktora,
intézetigazgató, dékán, PTE Egészségtudományi Kar)
segítségét!

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Dr. Betlehem József

általános és oktatási dékán-helyettes
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„A felsõoktatás nemzetközi promóciója” elnevezésû
két napos nemzetközi konferencián vehettem részt
Budapesten 2009. március 23-24-én, mely a Balassi
Intézetben került megrendezésre.

A felsõoktatásnak manapság sok kihívással kell szem-
benéznie. Ezekre reagálva és a Bologna-folyamat
kialakulásával az EU tagállamok fantáziát látnak a
harmadik országbeli hallgatók toborzásában, számuk
növelésében az EU felsõoktatási intézményeiben. Az
„International Promotion of Higher Education –
Experiences and Challenges” (A felsõoktatás nem-
zetközi promóciója – Tapasztalatok és Kihívások) kon-
ferencia az Európai Bizottság által kezdeményezett
projekt záróeseménye, mely projekt az európai
felsõoktatást Európán kívül szeretné vonzóbbá tenni.
Az Erasmus Mundus (Action 4) keretein belül 5 partner
összefogásában jött létre a projekt, melynek célja
tapasztalatcserével és közös munkával megerõsíteni
marketing eszközeinket, a felsõoktatás nemzetközi
jellegét, állami szintû koordinálását és hatékonyabb
együttmûködésre sarkallni az együttmûködõ feleket.

A projekt résztvevõi három hasonló közép-európai
ország (Csehország, Szlovákia és Magyarország),
valamint két erõs felsõoktatási promócióra specializá-
lódott ügynökség, a CampusFrance (Franciaország) és a
DAAD (Németország) voltak. Annak ellenére, hogy a
résztvevõ közép-európai országok 25 éves tapasztalattal
rendelkeznek a harmadik országból érkezõ hallgatók terén,
a felsõoktatás nemzetközi jellegének kialakítása állami
szinten nem megfelelõ. A francia és német ügynökségek
Csehországgal, Szlovákiával és Magyarországgal együtt
dolgozva új perspektívákkal találkozhattak és munkájukra
irányuló visszajelzéseket kaphattak.

A nemzetközi konferencián résztvevõ 19 országból
érkezett 120 fõ betekintést nyerhetett az említett 5
ország egyetemeinek, ügynökségeinek közös mun-
kájába, 2008 júniusában tartott prágai szeminárium,
2007-ben indiai, majd 2008-ban taiwani tanulmányút,
és számtalan megbeszélés tapasztalatairól tartott
prezentációk során. Az elõadásokat négy téma hatá-
rozta meg; stratégiai kérdések (miért fontos az európai
országoknak felsõoktatási rendszerük globális
promóciója?), tendenciák (trendek és feladatok
nemzetközi együttmûködések, mobilitás és toborzás
terén), kivitelezés (a nemzetközi programok vonzóvá
tétele és irányítása) és esettanulmányok (olyan siker-
történetek, melyeket maguk a felsõoktatási intézmé-
nyek prezentáltak). Különösen nagy hangsúlyt fek-
tettek a marketing tevékenységre, azokra a marketing
eszközökre, melyekkel az egyetemek vonzóvá tehetik
magukat a külföldi hallgatók számára, az elõadók
személyes tapasztalatai alapján, ismertették Ma-
gyarország, Csehország és Szlovákia felsõoktatási
rendszerét állami szinten, és számos egyetem is
bemutatkozhatott.

A konferencia igazán nemzetközi és jól meg-
szervezett volt, tökéletes helyszínnel, jó programokkal,
színvonalas elõadókkal, átlátható, közérthetõ, jól
felépített elõadásokkal.

      Gerdesics Viktória
külkapcsolati  és nemzetközi

programszervezõ

Müller Ágnes
tanársegéd, kari külügyi és

nemzetközi program koordinátor

„International Promotion of Higher
Education” – „A felsõoktatás nemzetközi

promóciója”, Budapest, 2009 március 23-24.

2009. április 3-5. között volt szerencsém a Pécsi
Tudományegyetemet és karunkat képviselni az
„Education Abroad” elnevezésû nemzetközi oktatási

„Education Abroad” Nemzetközi
Ukrajnai Felsõoktatási Kiállítás

kiállításon Kijevben, Ukrajna fõvárosában. A Pécsi
Tudományegyetem elõször képviseltette magát ezen
a rendezvényen, Egészségtudományi Karunk mellett
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a Közgazdaságtudományi Kar volt jelen.
A kiállítás helyszíne az egykori Lenin-múzeum, a

Szovjetunió felbomlása óta „Ukrán Ház” nevet viselõ
lenyûgözõ architektúrájú, ma elsõsorban kiállítások és
konferenciák megrendezésére használt épület volt,
mely rendkívül látványos és felhasználóbarát kiállí-
tótérként mutatkozott be. Az „Education Abroad”
(Oktatás Külföldön) az egyik legnagyobb és
legismertebb felsõoktatási kiállítás Ukrajnában, mely
évente kétszer kerül megrendezésre és az érett-
ségizõk, hallgatók és szülõk számára a közérthetõ,
pontos információnyújtás mellett céljául tûzte ki a
kiállítók közti információcsere elõsegítését is. A
nemzetköziségre specializálódott kiállítás két szinten
kapott helyet, és kategóriáiban felvonultatja a
felsõoktatás mellett a középiskolai oktatás, szakmai
programok, nyelvi elõkészítõk és üzleti oktatás
képviselõit. A kiállítók nagyobb százalékban a ven-
déglátó ország és térségének területeirõl voltak, de a
PTE mellett képviseltette magát többek között
Hollandia, Svájc, Németország, Ciprus, az Egyesült
Királyság, Svédország, Izrael, Csehország, Lengyel-
ország és Olaszország is.

A kiállítás látogatói megismerkedhettek a kiállító oktatá-
si intézményekkel és elsõ kézbõl kaphattak információt tõlük
programjaikról, a külföldi tanulmányok lehetõségeirõl és
a külföldi oktatási intézmények nemzetközi prog-
ramjairól, a nemzetközi ösztöndíjlehetõségekrõl.

A PTE nemzetközi programjait tartalmazó egyetemi
kiadvány mellett karunk saját, indítani kívánt nemzetközi
képzéseinek bemutatására is lehetõség nyílt kari kiadványok
és személyes információnyújtás során, az érdeklõdõk
megismerkedhettek a Pécsi Tudományegyetemmel és Pécs
városával is a Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa Program,
valamint a Pécs2010 Nonprofit Kft. által biztosított pro-
móciós anyagok segítségével. A látogatók tájékoztatása
mellett különös figyelmet fordítottunk a kapcsolatépítésre
a kiállító intézményekkel, ügynökségekkel, hirdetõiro-
dákkal, a helyi képviselõkkel és a hozzánk hasonló külföldi
résztvevõkkel is, lehetséges együttmûködések, információ-
és tapasztalatcserére vadászva. Személyes tapasztalataim
során kiderült, hogy meglepõ módon kevesen beszélnek
megfelelõ szinten angolul, mind az érdeklõdõk és a kiállítók
közül, mind a mindennapi életben (kiemelném a
Szakszervezetek házában tartott rendkívül érdekes nyitó
gálavacsorát, ahol a vodkás kupica teátrális, ámde
egyezményes emelgetésén és a döbbenten mosolygó
külföldi szemeken kívül nem sok minden volt nemzetközi).

Valamint a tájékozódásban sem könnyítették meg az
ukrán vagy orosz nyelvet nem beszélõk helyzetét, mivel nem
csak, mint egy ország fõvárosaként, de a nemzetközi kiállítás
helyszíneként sem sok helyen volt alkalmazható a csak latin
betûket ismerõ tudás - habár biztosították tolmács köz-
remûködésének lehetõségét a kiállítás ideje alatt. Ennek
ellenére úgy gondolom, hogy megfelelõ orosz nyelvtu-
dás nélkül semmiképp sem szabad ebben a régióban
megjelenni, és ajánlatos orosz nyelvû kiadványokkal
bemutatkozni, mivel az érdeklõdõk nagy része oroszul
igényelte a tájékoztatást, hiába volt a kiállítás hivatalosan
nemzetközi.

Mindent egybevetve kalandos utazásban vehettem
részt és szakmailag hasznosnak tartottam, hiszen egy olyan
kultúrát, piacot ismertünk meg és olyan területen
mutatkozhattunk be, ahol még nem jártunk.

És kellemes meglepetés volt, hogy rendkívül sokan
tudták Kijevben, mi is a Pécsi Tudományegyetem.

Gerdesics Viktória
külkapcsolati  és nemzetközi programszervezõ

Müller Ágnes
tanársegéd, kari külügyi és

nemzetközi program koordinátor

Finnországi beszámoló

Müller Bernadett vagyok jelenleg harmadéves szo-
ciális munkás hallgató a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán,  Szombathelyre  kihe-

Hallgatói Erasmus beszámolók

lyezett tagozaton.
Tavaly tavasszal voltam kint Finnországban Erasmus

pályázat révén. Három csodálatos hónapot tölthettem
el ott és közben rengeteg mindent megtudtam, tanul-
tam az ottani szociális szféráról, az emberek élet-
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módjáról, természetérõl. A szakomnak megfelelõen
négy különbözõ tárgyat vettem fel, melynek
mindegyikének a végén valamiféle számadást kellett
adnunk az elõadások tartalmából. Az én tantárgyaim:
szociális és egészségügyi szolgálat Finnországban, Finn
kultúra és társadalom, gyermeki jogok intenzív hét
keretén belül, valamint multikulturális munka.
Természetesen minden óra angol nyelven folyt. A mi
óráink olyan különleges órák voltak, ahol csak
cserediákok vettek részt kivéve az intenzív hetet,
melyre Európa több országából is érkeztek vendég-
hallgatók valamint a multikulturális munka elnevezésû
órákat. Az oktatók nagyon közvetlenek és tényleg
mindenben a segítségünkre álltak, bátran lehetett
kérdezni. A finneknél kicsit másként mûködik az
oktatás, mint nálunk a bolognai rendszerben. Az õ
oktatásuk sokkal inkább gyakorlat orientált, a már
megtanult ismereteket azonnal használniuk is kellett
a hallgatóknak. Az egyetem - és sokszor a hallgatók - is
nagyon gyakran rendeznek az iskola épültében
különbözõ találkozókat és próbálják megteremteni és
kiépíteni az összes szociális szférában dolgozó és
tevékenykedõ szervezettel, egyénnel és csoporttal a
kapcsolatot. Ez is segíti a tanulókat a szakma teljes körû
elsajátításában. Fontos még, hogy náluk a diákok az
iskola mellett gyakorlatra is járnak. A gyakorlat
számomra teljesen új volt, egy gyerekekkel és
fiatalokkal foglalkozó klubban voltam ifjúsági munkás
(youth worker). Finnországban nagyon fontos téma a
fiatalok napközbeni foglalkoztatása, éppen emiatt van
náluk egy olyan képzés, melynek keretén belül azokat
tanítják, akik a késõbbiekben a fiatalokkal fognak
foglalkoznak. Nálunk ez a fajta szakosodás nem
található meg.

Összességében azt elmondhatom, hogy értékes és
élménydús volt a kint töltött idõ és biztos vagyok ben-
ne, hogy a késõbbi munkám során a kint szerzett
tapasztalatokat és ismeretanyagot hasznosítani tudom
majd.

Müller Bernadett
III. éves Szociális Munkás Szak

Frankfurti élménybeszámoló

Ebben az évben mi négyen, ápoló hallgatók (Linda,
Eszter, Szilvi, Dóra) kaptunk lehetõséget az egye-
temtõl arra, hogy egy hónapot tölthessünk Frank-
furtban a Diakonie Klinikán (a klinika három kórházból
áll: Bethanien, Markus és Diakonie Krankenhaus).
Utazásunk március 6-án indult Ferihegyrõl. Gépünk
egy órás késéssel indult, de két óra repülés után
sikeresen landoltunk Frankfurt hatalmas repterén. A
reptérrõl egy nagyon kedves magyar lány, Iveta kísért
minket a szállásra, ahol még két magyar lány fogadott

minket. Miután megmutatták szobáinkat elvittek
minket a Bethanien Kórházba, ahol süteményt és
nagyon ízletes szendvicseket szolgáltak fel nekünk és
rövid tájékoztatót tartottak. Mivel Frankfurtban
rengeteg magyar él, a kórházban körülbelül hetvenen
dolgoznak, így idõnként szerveznek összejöveteleket.
A márciusi összejövetelükre minket is meghívtak,
nagyon sok kint élõ magyart megismertünk és élõ
magyar zenére táncolhattunk. Hétfõn reggel kezdõdött
a munka. Linda a Markus Krankenhausban, mi hárman
pedig a Bethanienben dolgoztunk.

Paulovicsné Kiss Melinda okleveles ápoló szakos.
hallgató: Nem gondoltam, hogy valaha az életben még
elõfordul velem ilyen kiemelkedõ jelentõségû történés,
hogy másodszor vehetek részt, a Frankfurti pályázat
által biztosított kórházi gyakorlaton. Számomra sokat
jelentett, hogy úgy fogadtak, mintha csak szabadságra
mentem volna. Lehetõségem nyílt a legújabb
endoszkópos technika megismerésére és alkal-
mazására, mely korábban is évekre elõnyt és távlati
terveket biztosított a munkám során. A betegekkel való
kommunikáció sokat segített a szunnyadó nyelv-
tudásom felébresztésében, nem beszélve a szakmai
kifejezések napi használatáról. Kölcsönösen tudtunk
praktikákat cserélni az ottani kollégákkal, mert való
igaz, hogy technikában sokkal fejlettebbek, de az
itthon kapott tudásunk anatómiában, szakmában,
latinban és hozzáértésben, érdeklõdésben egy picit
sincs a német színvonal alatt. A rengeteg, egyszer
használatos eszköz a munkájukat gyorsítja és könnyíti,
mely a vizsgálatokat, ezáltal más dimenzióba helyezi.
Tõlünk eltérõ módon 99%-ban a pácienseket altatják
a vizsgálat során és szoros monitorozással követik
ébredésükig a betegeket. Dokumentálásuk szerintem
pontosabb, mint amit eddig kint alkalmaztak, de éppen
most történtek ezek pontosítása is. Mindenkinek, aki
új szempontokat szeretne megismerni, aki szereti a
tudását bõvíteni és más dimenziók megismerésére
vágyik, javaslom, hogy tegye próbára magát ezen a
helyen. Külön köszönet illeti Schaefer igazgató urat,
Iveta Seresovát és a fogadó magyar lányokat, akik
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ötleteikkel, tanácsaikkal segíteni igyekeztek, hogy
ottartózkodásunkat megkönnyítsék. Én szeretném
kifejezni nagyrabecsülésemet és köszönetemet a St.
Markus Kórház Endoscopos teamjének, akik saját
kollégájuknak tekintettek és lehetõvé tették számomra
olyan ismeretek elsajátítását és alkalmazását, melynek
használata itthon még hosszú évekig várat magára;
ennek oka sajnos anyagi eredetû és nem a tudásunk
hiánya.

Mi hárman, mint már említettem a Bethanien
Krankenhausba kerültünk, különbözõ osztályokra:
Eszter: sebészet, Szilvi: kardiológia, Dóra: CPU. A korai
kelést nehezen bírtuk, de aztán hozzászoktunk. A
kórházban mindenki nagyon kedves volt, nem csak a
dolgozók, hanem a betegek is nagyon toleránsak
voltak, pedig sokszor nehezen értettük meg õket.
Reggelit, ebédet és vacsorát a kórház Cafeteriájában
kaptunk, ahol jó viszonyba kerültünk a konyhás
nénikkel (az ételekkel kevésbé). Hétvégéken nem
kellett dolgoznunk, ilyenkor mindig kitaláltunk
magunknak valamilyen programot. Az idõjárás
általában nem kedvezett nekünk, de ez nem vette el a
kedvünket Frankfurt felfedezésétõl.

Meglátogattuk az Operaházat, a növénykertet, az
állatkertet, voltunk közlekedési múzeumban, sétáltunk
a Majna partján, kilátogattunk a reptérre, megnéztük
a város fõterét és felmentünk az egyik felhõkarcoló
tetejére, ahonnan a város csodálatos látképe tárult a
szemünk elé.

Ezt az egy hónapot nagyon tartalmasan töltöttük el

és mindannyiunk számára hatalmas élmény és lehe-
tõség volt ez az utazás.

Köszönjük a lehetõséget:
Paulovicsné Kiss Melinda

okleveles ápoló

Kovács Eszter
III. éves ápoló hallgató

Horváth Szilvia
II. éves ápoló hallgató

Végh Dóra
II. éves ápoló hallgató

Az Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Köz-
pontjának 2008. december 31.-vel lezárult a be-
olvadása a Dékáni Hivatalba, amely a Tanulmányi
Csoport és a Tanulmányi Osztály szervezeti át-
szervezését is maga után vonta. Az átszervezés célja
egyrészrõl a megváltozott hallgatói igényeknek illetve
másrészrõl a magas színvonalú adminisztrációs
követelményeknek való maximális megfelelés.

Ezen elveket szem elõtt tartva a Tanulmányi Osztály
részeként Pécsett létrejött a Hallgatói Eljárási Részleg,
mely többek között a beérkezett hallgatói kérelmek
feldolgozásával foglalkozik; a Hallgatói Ügyintézési
Részleg, mely fõbb feladatai közé sorolható a hallgatók
adminisztratív ügyeinek kezelése, valamint a Hallgatói
Információs Részleg. Utóbbi kialakítása a hallgatók
precízebb és gyorsabb felvilágosítását szolgálja.

A Kar Vörösmarty, Berek és Rét utcai épületeiben az
ún. információs pultok elhelyezésével azt az igényt

szeretné kielégíteni, hogy a hallgatók akár két tanóra
közötti szünetben is el tudják intézni az admi-
nisztrációval kapcsolatos ügyeiket. A kék színû – a Pécsi
Tudományegyetem hivatalos színéhez igazodó -
pultok bejáratoknál való elhelyezése is ezt a célt
szolgálja. Az érdeklõdõ, tanácsot váró, információt kérõ
a megadott ügyfélfogadási idõkben és helyeken Fehér
Éva hallgatói információs elõadótól kap kompetens
választ akár telefonos, elektronikus vagy személyes
kérdésére, problémájára.

Elektronikus fényújságok kerültek kihelyezésre a 3
fõ épület mellett a magas létszámú alapszakos
hallgatók igényeit is figyelembe véve, a Szülészeti
Klinikán is, amelyek az információs pultok mellett
elõsegítik a hallgatóknak és az oktatóknak a leg-
fontosabb, legaktuálisabb hírekrõl, határidõkrõl, pá-
lyázatokról történõ tájékoztatását.

A strukturális és informatikai átalakításokkal és

Információs pultok és fényújság az ETK-n
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újdonságokkal Dr. Betlehem József oktatási dé-
kánhelyettes úr, Dr. Oláh András dékáni hivatalve-
zetõ úr és Dr. Ágoston István tanulmányi osztály-
vezetõ úr irányításával és segítségével az Egészség-
tudományi Karnak Pécsett a mai kornak megfe-

lelõ információs rendszer kialakítását sikerült  véghez
vinnie.

Basler Judit
hallgatói eljárási koordinátor

Nõnapi köszöntõ

A Kar hagyományaihoz híven, az idei évben sem
feledkezett meg a nõi dolgozóiról.

2009. március 6-án, az Egészségtudományi Kar
Tanácstermében került megrendezésre a nõi kollégák
felköszöntése Nõnap alkalmából. Beszédet mondott
Dr. Betlehem József és Dr. Csere Tibor, majd egy pohár
pezsgõvel és virággal ajándékozták meg a Hölgyeket.

Oklevélátadó Ünnepség

2009. március 26-án, 11 órai kezdettel meg-
rendezésre került diplomaosztó ünnepségen 74
hallgató – Okleveles ápoló, Okleveles védõnõ,
Általános szociális munkás, Ápoló, Egészségügyi
szervezõ, Gyógytornász, Orvosdiagnosztikai Labo-
ratóriumi Analitikus, Egészségfejlesztõ mentál-
higiénikus, Egészségfejlesztõ wellness-terapeuta –

Rövid Hírek
vehette át oklevelét a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar Dr. Halassy- Nagy József
aulájában.

Idén tavasszal is (2009.03.30-04.03.) megrendezésre
került az EFEN, az Egészségügyi Felsõoktatási Napok a
PTE-ÁOK-ETK közös diáknapi rendezvénye, melyet a
Hallgatói Önkormányzat megint csak lázas munkával
hozott létre. Ebben az évben is rengeteg színvonalas,
izgalmas és érdekes programot tartalmazott a hét, és
az idõjárás is kiváló volt a programok lebonyolítására.
Hallgatói részvétel tekintetében sem lehetett panasz,
hisz talán az elõzõ évek eddigi legnagyobb láto-
gatottsága jellemezte a rendezvényt.

A program a következõ volt:

EFeN programok - Egészségügyi Felsõoktatási napok
– 2009.03.30-04.03.

30. HÉTFÕ
– Grafológiai tanácsadás - hétfõtõl csütörtökig
– Véradás - ÁOK
– Katasztrófabemutató - elsõsegélynyújtó vetélkedõ

– 1956 medikus szemmel - Debreceni Laci bácsi
elõadása - 400 ágyas elõadójában

– EFeN buli a B koliban

31. KEDD

EFEN-napok 2009
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– Paintball - Légó pince - Komló
– Bortúra Villányban - Polgár pince

01. SZERDA
– EFeN futóverseny - ÁOK-tól Berek utcáig
– Fõzõverseny - Berek utca
– EFeN squash kupa a Pécsi Squask Klubban
– Falmászás és oktatás
– Humorest - Bödõcs Tibor
– Mozimaraton az Uránia moziban

02. CSÜTÖRTÖK
– EFeN streetball
– Mecsextrém park
– BMX show az ÁOK parkolóban
– Harkányi fürdõzés és wellness
– Európa Kulturális Fõvárosa Pécs elõadás
– Giccsparty a B koliban

03. PÉNTEK
– Horgászverseny - Abaligeti tó
– Rúzsa Magdi élõ koncert
– EFeN buli a Sörházban

Ebben az évben vajon mik voltak a legnépszerûbb
programok!

Március 31. KEDD – BORTÚRA
Helyszín:Villány, Polgár Pince Trezor

Buszaink ebben az évben is ,,csurig” telve indultak a
PTE-ÁOK parkolójából, délután 4 órakor a
szomjasabbnál szomjasabb hallgatóinkkal. A
megérkezést és köszöntõt követõen, megkezdõdött a

pincészet borainak bemutatása, ízlelése.
Kellemesebbnél kellemesebb nedûket töltöttek
poharainkba a Villány dombjain termõ borfajtákból. Az
enni is vágyóknak, hideg tálakkal is kedveskedtek a

vendéglátók. Miután mindenki szerzett magának egy
kis hangulatot, felbátorodva táncolhatott, a
kifejezetten a rendezvényre kialakított ,,tánctéren” DJ
Bogár retro DJ jobbnál jobb táncolós slágereire. Azt
hiszem, idén sem csalódtunk ebben a rendezvényben
és habár kicsit lassabban értünk vissza Pécsre, mint
délután Villányba, mindenki jól érezte magát –
ismételten.

ÁPRILIS 1. 8:00 ÁOK-ETK FUTÓVERSENY
Helyszín: Szigeti út- Berek utca

Sok ETK-ÁOK-s diák futott a városon keresztül, hogy
minél elõbb odaérjenek a Berek utcai épülethez és
folytatódhasson az egész napos program kavalkád.

Ezúton is mindenkinek gratulálunk, aki teljesítette ezt
a jelentõs távot ebben az évben is!

ÁPRILIS 1.10:00 FÕZÕVERSENY
Helyszín: Berek utcai épület

A tavalyi 12 csapathoz képest idén 14 csapat
nevezett ezen gasztronómiai megmérettetésre, ahol
terítéken most is a Pincepörkölt volt. Többféle receptet
olvashattunk a POTEnciában is, de sok csapat házi-,
illetve éttermi, néhol titkos receptet hozott magával.
A tûzrakás és a már tonna mennyiségû hagyma és
krumpli pucolás után jött a dolog kellemesebb része-
a fõzés. Nagy izgalommal igyekeztek a hallgatók
elkészíteni a ,,mûveket”, hogy végezzenek idõben, és
a zsûritagok elbírálhassák az ízletesnél ízletesebb
falatokat.

Zsûritagok voltak:
Kriszbacher Ildikó dr. egyetemi docens, intézet-

igazgató-helyettes, tanszékvezetõ, tudományos
dékán-helyettes

Csere Tibor dr. professor emeritus, tanszéki cso-
portvezetõ

Varga Norbert ETK-HÖK elnök
Kühn Petra HÖK PKK alelnök
Vas Bálint dr. PTE-ETK hallgatói koordinátor

Az idei verseny volt a legnépszerûbb, vagy csak több
éhes diák jött ki ezen napfényes délelõttre.

Véleményem szerint az idei EFeN napok nagyon jól
sikerültek, a hallgatói létszám is magasan „túl-
szárnyalta” az elõzõ évek résztvevõinek számát.

Reméljük jól éreztétek magatokat a programokon és
jövõre is sok szeretettel várunk Benneteket diáknap-
jainkon!

Raposa L. Bence
POTEncia

fõszerkesztõ
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Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a Tanács-

tagokat, hogy a napirendi pontok kiegészítésével
kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.

1. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egész-

ségügyi Szakképzõ Iskola átszervezése.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a Pécsi Tudományegyetem Szociális és

Egészségügyi Szakképzõ Iskola tervezett átszer-
vezésének hátterét összefoglaló – és a vonatkozó
törvényben megnevezett valamennyi véleményezésre,
nyilvántartásra jogosított szervezet, közösség számára
is eljuttatott – tájékoztató anyag tartalmát. Hangot
adott azon reményének, hogy a tervezett átszer-
vezéseket követõen a Szociális és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola helyzete stabilizálódik, és nem kerül
sor az intézmény megszûntetésére. Elmondta, hogy a
Szociális és Egészségügyi Szakképzõ Iskola oktatói
létszámát 2009. augusztus 31-tõl 11 fõben, oktatást
segítõi létszámát 4 fõben tartja szükségesnek
meghatározni a Kar vezetõsége, emellett a költség-
vetési egyensúly fenntarthatósága és a költségcsök-
kentés érdekében szükség esetén ugyanezen idõ-
ponttól a szakképzõ iskolai oktatást a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kar épületei kell
áthelyezni. Tájékoztatást adott arról, hogy a Szociális
és Egészségügyi Szakképzõ Iskolával kapcsolatos
koordinátori feladatokat Dr. Oláh András dékáni
hivatalvezetõ, a jogi problémák megoldásában Dr.
Takács Magdolna kari jogi tanácsadó vesz részt.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szociális és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola átszervezésérõl szóló elõterjesztést az
alábbiak szerint elfogadta:

A Pécsi Tudományegyetem által a fenntartói
jogokat átruházott jogkörben gyakorló Egész-
ségtudományi Kar Kari Tanácsa – a PTE Szociális és
Egészségügyi Szakképzõ Iskola (továbbiakban
Szakképzõ Iskola) 2009/2010. évi tanulói létszámára
az oktatandó óraszámok mennyiségére tekintettel
továbbá a költségvetés egyensúlyának fenntartása

Tájékoztató a Kari Tanács ülésérõl

érdekében –javasolja a Pécsi Tudományegyetem
Rektorának, hogy a Szakképzõ Iskola oktatói létszámát
2009. augusztus 31-étõl kezdõdõen 11 fõben, oktatást
segítõi létszámát 4 fõben meghatározni szíveskedjék. A Kari
Tanács felkéri a PTE Rektorát a Szakképzõ Iskolában – Kjt.
30 § /1/ bek. b. pontja alapján 2009. augusztus 31-ei
hatállyal – humánpolitikai intézkedéssel /létszámcsök-
kentéssel/ együtt járó intézkedések, szükség esetén a
költségvetés fenntarthatósága, a költségek csökkentése
érdekében – PTE ETK épületeinek – szakképzõ iskolai
oktatás céljára 2009. augusztus 31-étõl történõ –
igénybevételével kapcsolatos intézkedések megtételére
a PTE ETK Dékánjának továbbá a Szakképzõ Iskola
megbízott Igazgatójának felhatalmazást adni szíveskedjék.

2. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar 2009. évi költségvetése.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a Kari Tanács tagokat arról, hogy az

Egyetem 2009. évi költségvetésének tervezésekor
egyrészrõl karunk számára elõnytelen elvek kerültek
meghatározásra – az elvek vezetõi szintû elfoga-
dásakor az egyetem érintett vezetõi nem mutatták be
számításokkal modellezett módon a várható
következményeket –,másrészrõl az egyetemi
költségvetési tervezet számos tárgyi tévedést tartal-
mazott az ETK vonatkozásában, melyek valamennyi
esetben az ETK költségvetési keretösszegét
csökkentették (pl. a minõsített oktatók jelentõs részét
kihagyták a számításból; a terület alapú elvonásnál –
más karokkal ellentétben – a bérelt és a kollégiumi
ingatlanok is beszámításra kerültek; a központi
apparátus kari igénybevétel alapú elvonásánál az ETK
esetében olyan tételek is megjelenítésre kerül-tek,
amelyeket a legkisebb mértékben sem vesz igénybe a
kar; a képzési központok elvonása 25%-ról 75%-os
arányúra növekedett). A Szenátuson azzal került
elfogadásra az egyetemi költségvetés, hogy ezen
tévedések korrekciójára 230 millió Ft-os alap került
elkülönítésre, melybõl megítélése szerint 70 millió Ft
az ETK-t illeti meg.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Beszámolt arról, hogy a képzési és fenntartói normatíva

a hallgatók, illetve a foglalkoztatottak létszámának
függvénye. Dr. Tolnai Márta gazdasági fõigazgató-
helyettessel folytatott megbeszélése alapján a problé-
mát az elvonások, kompenzálások területén látja,
valamint abban, hogy a Karnak nincs lehetõsége az
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arányszámok változásának kontrollálására. Fontosnak
tartja, hogy ETK és IGYFK kollégiumai egységesen
kerüljenek ki a kari alapterület számításából, hasonlóan
az egyetem más kollégiumaihoz. A Kar kiemelt
feladatának tartja a hallgatói létszám növelését.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Fontosnak tartja, hogy a kari költségvetés már a

várható egyetemi korrekció összegét is tartalmazza.
Tájékoztatást adott arról, hogy új kincstári biztos került
kinevezésre az egyetemen Dr. Szita László
személyében. Emellett javasolta minden képzési
központ gazdálkodásának részletes áttekintését az I.
félév végén.

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
Elmondta, hogy a Kaposvári Képzési Központ

esetében nem tartja lehetségesnek a nullszaldós
költségvetés megvalósítását.

Dr. Bogner Péter regionális kapcsolati dékánhelyettes:
Változtatásokat és megelõzést tart szükségesnek,

mert a csökkenõ hallgatói létszám, valamint az új
Felsõoktatási törvény korlátozásai miatt nehézségek
várhatóak. A továbblépés fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Lakner László képzési igazgató:
Szükségesnek tartja a szakmánkénti szak-

emberigény, valamint kórházak igényeinek feltér-
képezését a középfokú képzésekre vonatkozóan.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Egyetértett Dr. Lakner Lászlóval. Segítségnyújtást

ígért a Kaposvári Képzési Központnak. Elmondta, hogy
a gazdasági válság következményei nem láthatók
elõre, ezért az egyetem tartalékot képzett. A nor-
matívákat illetõen 1-2 év után kedvezõ változást remél.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a képzési központok támogatása

közös érdek, azonban elsõdlegesnek tartja a nullszaldó
elérésére való törekvést. A felvételi eljárás során a
jelentkezés a képzési központokra történik így
átcsoportosításra nincs lehetõség. 2009-ben maga-
sabb érdeklõdés mutatkozott a Nyílt Napon, továbbá
10 000 fõvel több hallgató prognosztizált. Az idegen
nyelvû képzéseket érintõen több irányba folynak a
tárgyalások. Javasolta az infrastruktúra nagyságának
átgondolását 5-10 éves távlatra vonatkozóan.

Dr. Takács Magdolna tanszékvezetõ:
Elsõdlegesnek tartja a bevételszerzést minden kép-

zést érintõen.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Egyetértett tanszékvezetõ asszonnyal, javaslata volt

idegen nyelvû képzések indítása a Szombathelyi
Képzési Központban.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar 2009. évi költségvetésérõl
szóló elõterjesztést elfogadta.

3. napirendi pont:
Dékánhelyettesek, kari gazdasági vezetõ 2008.

évi beszámolója, valamint a 2009. évi munkaterve.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Beszámolt arról, hogy csökkent a hallgatói létszám,
melynek oka az államilag támogatott helyek számának
csökkenése, azonban a Kar számára kompenzációs
lehetõséget biztosít a felsõfokú szakképzések és az új
MSc képzések indítása.

Ismertette a Karon 2008 szeptemberében indított
képzéseket:

– felsõfokú szakképzések: csecsemõ- és gyermek-
nevelõ-gondozó, szülésznõ;

– alapszakok: ápolás és betegellátás, egészségügyi
gondozás és prevenció, egészségügyi szervezõ, orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus,
rekreációszervezés és egészségfejlesztés, szociális
munka;

– egyetemi kiegészítõ alapképzések: okleveles ápoló,
okleveles védõnõ;

– mesterképzés: egészségügyi szociális munka.
Elmondta továbbá, hogy a 2008-as évben 8 fõ

Erasmus oktató és 12 fõ hallgató érkezett ETK-ra
Svédországból, Portugáliából, Finnországból és
Angliából, a Karról pedig 4 oktató és 10 hallgató utazott
ki Finnországba, Angliába, Hollandiába, Belgiumba,
valamint Németországba.

2008-ban a MAB-hoz elõterjesztésre kerültek a
népegészségügyi, ápolás és az egészségügyi szociális
munka mesterképzési szakok. Az Oktatási Hivatal 2008
márciusában nyilvántartásba vette az alábbi szakirányú
továbbképzési szakokat: mûtõ-, intenzív-, sürgõsségi-
és triage szakápoló, komplex rehabilitációs mentor és
szociálgerontológia.

Az Oktatási Hivatal elfogadta a Kar által készített
kapacitás akkreditációt, ami jelentõsen befolyásolja a
felvételi eljárás során betölthetõ keretszámokat, a
hallgatói létszámot és az indítható képzéseket.

A Tanulmányi Osztály és a Tanulmányi Csoport
struktúraátalakítása során létrejött a Hallgatói
Információs Részleg és a Hallgatói Eljárási Részleg,
melyek célja a hallgatók tanulmányi ügyeinek
gyorsabb intézése, szakszerûbbé tétele.

Megköszönte az érintett kollégák munkáját.
Dr. Bogner Péter regionális kapcsolati dékánhelyettes:
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Elsõdleges célnak tartja a hallgatói létszám növelését,
illetve az ehhez szükséges megtakarítások megva-
lósítását. A 2008-as évben megtörtént az új
Felsõoktatási törvény és az infrastruktúra harmoni-
zálása. Sor került a képzések magasabb szintre történõ
emelésére a vonatkozó elvek betartása mellett,
valamint az új képzési formák továbbfolytatására.
Beszámolt a munkaerõ piaci sikerekrõl, melyek szerint
a visszajelzések alapján a hallgatók számára nem okoz
nehézséget az elhelyezkedés.

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Megköszönte a Tudományos Bizottság munkáját.

Tájékoztatást adott arról, hogy 2008-ban Kaposváron
került megrendezésre a TDK Konferencia 49 hallgató
részvételével. Dékáni Pályamunkák esetében a 23
beérkezett pályamunkából 15 volt elfogadható,
Demonstrátori Ösztöndíjaknál 15 pályázatból 11 került
elfogadásra. A Kari Tudományos Pályázatra sikeres
pályázatot nyújtott be Dr. Betlehem József, Dr. Boncz
Imre, Karamánné Pakai Annamária, Dr. Oláh András, Dr.
Sándor János és munkacsoportjaik. A Tudományos
Bizottság 1,3 millió Ft-tal támogatta a konferenciákat.
Két alkalommal került megszervezésre az Egész-
ségtudományi Fórum Pécsett és Zalaegerszegen. A
hazai publikációk száma 2008-ban növekedett.

Ismertette a 2009-es évre vonatkozó munkatervet,
melynek fõbb célkitûzései a következõk:

– országos és kari TDK konferencia szervezése;
– tudományos munka népszerûsítése a hallgatók

körében;
– fõállású oktatók tudományos minõsítésének

elõsegítése, a tudományos aktivitás növelése;
– hazai és nemzetközi tudományos mûhelyek

kialakítása;
– Tudományos Hírlevél készítése;
– PTE Tudományos és Kari Pályázat meghirdetése és

elbírálása;
– Egészségtudományi Fórum szervezése Kaposváron

és Szombathelyen;
– „Kiemelkedõ tudományos kutatómunkáért”

emlékérem megalapítása ETK-n.

Dr. Sulyok Endre dékáni tanácsadó:
Érdeklõdött arról, hogy 2008-ban hány fõ habilitált,

illetve szerzett PhD fokozatot.

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Válaszul elmondta, hogy 13 fõ szerzett PhD

fokozatot, továbbá 6 befejezett és 1 folyamatban lévõ
habilitációs eljárás van a Karon.

Dr. Lampek Kinga fejlesztési dékánhelyettes:
Beszámolt arról, hogy 2008-ban sor került a pályázati

szabályzat kialakítására, továbbá negyedévente meg-

jelenõ pályázati hírlevél készítésére. ETK részt vett a
PTE Innovációs kiadványának elkészítésében is.
Ismertette a Kar sikeres pályázatait: Segítõkész Projekt,
Egészség-Akadémia, Gyermek Nephrológiai Kong-
resszus. Továbbá folyamatban vannak a Tempus kór-
házpedagógia kurrikulum fejlesztés és az Erasmus
Diets Thematic Network pályázatok. Az elmúlt évben
14,5 millió Ft szakképzési és 4,1 millió Ft munkaerõ
piaci hozzájárulást kapott a Kar. A külügyi kapcsolatok
bõvítése mellett (Babes-Bolyai, Athéni, Maastrichti
Egyetem) a Pfizer Kft-vel és az MKB Bankkal
együttmûködési megállapodást kötött ETK. Jelenleg
is zajlik a Szakképzõ Iskola pályázati területen történõ
integrálása. Mindezeken túlmenõen részt vett a
Népegészségügyi, Rekreáció, Táplálkozástudományi
és Ápoló MSc szakindítási anyagok elõkészítésében.

Dr. Takács Magdolna tanszékvezetõ:
Megköszönte dékánhelyettes asszonynak a pályá-

zaton nyert 4 db számítógépet.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Elmondta, hogy 2008-as év a Kar számára pozitív

egyenleggel zárult. Az év során a kar felhasználása
1.583.646 ezer Ft, a maradványképzési területen pedig
82.696 ezer Ft volt. A 3 éves fenntartói megállapodás
keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008.
január 1. és 2010. december 31. közötti idõszakra
meghatározta az Egyetem központi költségvetési tá-
mogatásának kereteit. A hallgatói létszám csök-
kenésének következtében csökkent az állami támo-
gatás összege, továbbá a minõsített oktatók után járó
költségvetési támogatás normatívája.

4. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Népegészségügyi MSc szakindítási kérelme.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy a szakindí-

tási kérelem a korábbiakban már szerepelt a tanács
ülésen napirendi pontként, a Tanulmányi Bizottság is
támogatta az elõterjesztést. Megköszönte Dr. Lampek
Kinga fejlesztési dékánhelyettes asszonynak a szak-
indítási kérelem elkészítéséhez nyújtott segítségét.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Népegészségügyi MSc
szakindítási kérelmérõl szóló elõterjesztést elfogadta.

5. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egész-

ségtudományi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök
megbízására.
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Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Elmondta, hogy az intézetektõl és a tanszékektõl
megkapta a szükséges elõterjesztéseket. Az új
Felsõoktatási törvény értelmében a Záróvizsga
Bizottság 3 fõbõl áll. A Záróvizsga Bizottsági elnökök
az elõírások szerint minõsített fõállású oktatók kell
legyenek, továbbá külsõ minõsített oktató felkérése
csak indokolt esetben fogadható el.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök
megbízásáról szóló elõterjesztést elfogadta.

6. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Csecsemõ és gyermeknevelõ gondozó
alapképzési szak (BA) szakindítási kérelme.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Beszámolt arról, hogy a szakot a MAB pedagógiai
területen alapította meg, ezért vált szükségessé az
IGYFK-val történõ közös szakindítás Pécsett,
Szombathelyen és Szekszárdon együttmûködési
megállapodás keretében. Az IGYFK költség-
csökkentést javasolt a kontaktórákat érintõen. A
szakindítási kérelmet a Tanulmányi Bizottság is
támogatta.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Csecsemõ és gyermeknevelõ
gondozó alapképzési szak (BA) szakindítási kérelmérõl
szóló elõterjesztést elfogadta.

7. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Egészségügyi szociális munka mesterképzési
szak (MA) tantervének módosítása.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy a módosítás - melyet Dr. Takács

Magdolna tanszékvezetõ javasolt -, kreditszám
aránytalanságok miatt vált szükségessé. Az tanterv
óraszám eltérést nem tartalmaz. A módosítási kérelmet
a Tanulmányi Bizottság is támogatta.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Egészségügyi szociális munka
mesterképzési szak (MA) tantervének módosításáról
szóló elõterjesztést elfogadta.

Kmf.
Prof. Dr. Bódis József

                                              dékán, a Kari Tanács elnöke

Dr. Oláh András
dékáni hivatalvezetõ

Mester kerestetik: Felvételi roham Heti
Világgazdaság (31/15. szám) 2009. 04. 11 – 16-17. oldal:
A PTE közel 40 százalékkal tudta növelni az elsõ helyen
hozzájuk jelentkezõ hallgatók számát.

Álláslehetõségek egy csokorban: Állásbörze a
PTE-n Új Dunántúli Napló (20/97. szám) 2009. 04. 09 -
3. oldal: PTE Állásbörze április 15-én.

Hírek A–Z-ig Új Dunántúli Napló (20/96. szám) 2009.
04. 08 - 2. oldal: OTDK az Orvostudományi Karon.

A börzéken is szûkös a felhozatal Népszabadság
(67/82. szám) 2009. 04. 07 - 21. oldal: Állásbörze,
tanácsadás, KÖSZI a Pécsi Tudományegyetemen

Kevesebb várakozás a szülészeti klinikán Metro
2009. 04. 02 - 4. oldal: Felújították a Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika ambulanciáját.

Tallózó
Folytatódik az elõdöntõ Metro 2009. 04. 02 -  3. ol-

dal: Ma is folytatódik a Pécsi Egyetemi Napok tehet-
ségkutató elõdöntõje.

Universitas és Pécs TV együtt Pécsi Hírek (7/20.
szám) 2009. 03. 27 - 13. oldal: Együttmûködési
megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és a
Pécs Médiaközpont.

Vasemberek a kis emberekért Metro 2009. 03. 26 -
3. oldal: 3 nap múlva indul a Budapest-Pécs jótékonysági
futás. A futás célja a Pécsi Gyer-mekgyógyászati Klinika
két gyermeksebészeti mûtõjének felújítása.

Formatervezésre kaptak elismerést Metro 2009.
03. 26 - 2. oldal: Pécsett is bemutatják az elmúlt öt év
Magyar Formatervezési Díjas alkotásait a Magyar
Szabadalmi Hivatal Formatervezési Tanácsának és a PTE
együttmûködésének eredményeként.



22

2009. május

Koraszülött Osztály: 24 millióból újul meg Metro
2009. 03. 26 -  1. oldal: Június végére megújul a szülészeti
klinika koraszülött intenzív osztálya.

Súlyos, általános nõvérhiány Új Dunántúli Napló
(20/82. szám) 2009. 03. 25 – 1., 5. oldal: Nõvérhiány a
kórházakban, Bódis József véleménye.

Kettõs mérce az egyetemi zárolásnál Magyar
Nemzet (72/81. szám) 2009. 03. 23 - 4. oldal:
Vélemények szerint a pécsi és a szegedi egyetem járt jól.

Baranyából is szerzõdtetne kezdõ orvosokat egy
német kórház Új Dunántúli Napló (20/77. szám) 2009.
03. 20 - 1., 4. oldal: Magyar doktorok külföldön, a cég
Baranyában is hirdet, a rezidensek nagy része váltana
országot.

Április közepéig zárva a mûtõ Új Dunántúli Napló
(20/77. szám) 2009. 03. 20 - 1., 2. oldal: Felújítják a
gyermeksebészeti mûtõket.

Pécsi lett az Év Campus Honlapja Metro 2009. 03.
19 - Pécs 2. oldal: Idén elõször díjazták az Év Campus
Honlapját, melyet a PTE nyert intézményi kategóriában.

264 millió forintot zároltak Metro. 2009. 03. 19 -
Pécs 1. oldal: A Pécsi Tudományegyetem központi
költségvetésének felsõoktatásra szánt keretébõl 264
millió forintot zárolt a szaktárca a gazdasági válság
miatt.

Állami kitüntetések a nemzeti ünnepen Nép-
szabadság (67/63. szám) 2009. 03. 16 - 5-6. oldal:
Egyetemi díjazottak március 15-én.

Már tudjuk, kik lesznek ott az idei PEN elõ-
döntõben Új Dunántúli Napló (20/71. szám) 2009. 03.
13 - 10. oldal: Megvannak az elõdöntõs zenekarok.

Rákban nem kell meghalni Új Dunántúli Napló (20/
71. szám) 2009. 03. 13 - 4. oldal: Pytel Ákos véleménye.

Kenõcs a gyerekfájdalom ellen Új Dunántúli Napló
(20/71. szám) 2009. 03. 13 - 2. oldal: Lions Club ajándéka
a Gyermekklinikának.

Díszdoktorokat avattak Új Dunántúli Napló (20/71.
szám) 2009. 03. 13 - 2. oldal: Ünnepi szenátusi ülés,
díszdoktorokat avatott az egyetem.

Nem rövidül a várólista Új Dunántúli Napló (20/70.
szám) 2009. 03. 12 - 2. oldal: Többlettámogatást nem
kapnak a kórházak

Szûnõben a járvány a megyében Metro 2009. 03.
12 - 2. oldal: A PTE Klinikáin feloldották a látogatási
tilalmat.

Javítanak a POTE-aula akusztikáján Metro 2009.
03. 12 - 2. oldal: Olyan borítást kapnak a falak, ami javítja
a terem akusztikáját.

Kiállítás a pécsi dóm freskóiból Metro 2009. 03. 12
- 1. oldal: A pécsi dóm freskói és kincsei címmel nyílt
kiállítás tegnap a PTE Szigeti úti aulájában.

Ritka betegségek központja Pécsett: Ezer olyan
kór akad, amit nagyon nehéz felismerni Új
Dunántúli Napló (20/67. szám) 2009. 03. 09 – 1., 4. oldal:
Pécsett lesz a nemzeti koordináló központ.

Nagyra növünk Pécsi Hírek (7/17. szám) 2009. 03.
06 - 3. oldal: Bereczki Tamás, a PTE tanszékvezetõ
egyetemi tanára is nyilatkozik arról, hogy vajon mi lehet
az oka a felgyorsult akcelerációnak?

Hírek A–Z-ig Új Dunántúli Napló (20/62. szám) 2009.
03. 04 - 4. oldal: Tavalyhoz képest háromszor annyian,
65-en jelentkeztek a PEN tehetségkutatójára.

Egy hónapra bezár a mûtõ Új Dunántúli Napló (20/
60. szám) 2009. 03. 02 - 4. oldal: Adománygyûjtés a
Gyermekklinikának.
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