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Bizonyára jelen pillanatban is azon töröd a fejed, 
hogy miért is érné meg a Pécsi Tudományegyetemet 
választani bármely intézménnyel szemben. A tel-
jesség igénye nélkül összeszedtem pár indokot, 
ami szerintem egész jól jöhet, amikor meghozod 

ben, azzal az indokkal, hogy „Pécs a tudomány 
magvainak terjesztésére különösen alkalmas”. 

alatt nem változott. A Pécsi Tudományegyetem 10 

diszciplínája megtalálható, mégpedig a legmaga-
sabb színvonalon!

-
szebb és talán legnagyobb hatást gyakorló évei. 
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari 
Hallgatói Önkormányzatok az érdekképviseleten 

életet színessé és vonzóvá varázsolják, a minden-

Végül, de nem utolsó sorban Pécs egy lehenger-
-

-
-

rán hangulat és számos ikonikus vendéglátóegy-
ség, ahol életre szóló barátságok és világmegváltó 
ötletek születhetnek.

A felvételihez sok sikert kívánok, találkozzunk a 
PTE-n!

Üdvözlettel,

A PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)
Ludas Blanka Katinka

egy ügyvéd, szerinte ügyvéd lesz 
-

tettem a lábam az egyetemre. Imádtam, hogy a 
modern eszközök ellenére megtartotta antik voná-
sait, ezzel mutatva, hogy Pécsett a jogi kar a leg-
hosszabb ideje fennálló fakultás. A nap végére már 
biztos voltam benne, hogy itt szeretném folytatni a 
tanulmányaimat. Ezután sorban jöttek az esemé-
nyek: érettségi, a sorsfordító SMS, majd a gólyatá-
bor. Aztán hirtelen azon kaptam magam, hogy már 

rengeteget kell tanulni. 

készültem egy vizsgára, de mint tudjuk, a kemény 
munka meghozza gyümölcsét, hiszen eddig minden 
vizsgámat sikeresen teljesítettem (ezt azért gyorsan 

akinek való a jog és ki az, akinek nem. Jelen állás 

Oktatóink színvonalas oktatásban részesítenek 
bennünket, naprakészek és maximálisan töreked-

minket az általuk tanított tárgyból. Számukra az 
is kifejezetten fontos, hogy közvetlen kapcsolatot 
ápoljanak velünk, diákokkal. Ezt mi sem bizonyít-
hatná jobban, mint amikor egy kedves oktatónk 
órán felírta a táblára: „Szeretem az évfolyamot!” 
vagy amikor egy buli miatt tolódott a zárthelyi 

készségesen válaszolnak, és szívesen vesznek 
részt a hallgatók által szervezett programokon. 

„Nem unalmas a tananyag?”

Amikor valakinek elmesélem, hogy joghallgató va-
gyok, minden áldott alkalommal ezt a kérdést ka-

-

is, ami a jelen társadalmával foglalkozik. Ezeken 

szerint is válasszunk szemináriumokat. Személyes 
kedvenceim azok, amelyek a politikáról vagy a kri-
minológia tudományágáról szólnak. A szabadon 
választható tárgyak fontos részét képezik az egye-
temnek, mert segítenek abban, hogy megtaláljuk 

szeretnénk.
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szervezethez tartozzunk. Gólyaként nekem is cé-
lom volt, hogy tagja legyek egy ilyen közösségnek. 
Össze is álltunk néhány szaktársammal, hogy 
megalapítsuk a Media Iuris -

-
ra is naprakész információkkal szolgáljunk a kar 

szervezzünk. Akinek viszont nincs ínyére a média 

például az ELSA, ami a nemzetközi jog felé nyitó 
kari szerv, de szóba jöhet még a Fiatal Értelmiségi 
Klub, amely inkább a hallgatók közötti közösségte-
remtéssel foglalkozik, valamint fórumot teremt az 
oktatók és a diákok közötti párbeszédhez.

Hallgatói 
Önkormányzati 

Testület
akik a hallgatók érdekeit képviselik, programokat 
szerveznek nekünk és informálnak bennünket az 
ösztöndíjjakkal kapcsolatban. A legtöbb esemény, 

-

-
Jogász kedd.

Miért pont Pécs?

-

élete Pécsett. Itt szinte minden a diákok köré 
-

-

kávét a barátainkkal. Közvetlen a suli mellet van 
a Tudásközpont

egy szaktársam csinálta meg azt, hogy nyitástól 
kezdve egészen zárásig ott maradt, és megál-
lás nélkül tanult. A PTE család legközkedveltebb 
eseménye a Pécsi Egyetemi Napok, azaz a PEN, 
amely minden évben tavasszal kerül megrende-

Ugyan csak másfél éve vagyok joghallgató, de az 
életem azóta teljesen megváltozott. Itt nem arra 

olyan embereket ismertem meg, akik nagy hatás-
sal voltak és vannak az életemre, az egyetemnek 

Tarts velünk, és tapasztald meg Te magad is ka-
runk 50 árnyalatát.
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Orvostu-
dományi Kar

Valamennyien megtapasztaltuk azt a fajta kíván-
csi, de kicsit félénk, mégis végtelenül izgalmas ér-
zést, ami a fakultációk, az érettségi, a nyelvvizsga 
és nem utolsó sorban a jelentkezés körül zajlott, 
és nem feledjük, míg élünk. Használd ki ezt a vá-

meg minden pillanatát. Eközben, kérlek, engedd 
meg, hogy felcsigázzalak (ha még nem történt 
volna meg) néhány ténnyel, ötlettel, minden földi 
jóval. Íme: 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Kar. Ugye, mennyire dögösen hangzik? 

lesz kipattintani a közösségimédia-oldaladra, hogy 

ahhoz, hogy az embert felvegyék, ám a nehéz 

gimnáziumi tanulnivaló sokszorosát kérik számon 

lehet mindezt teljesíteni? 

-

tosít, ami gondoskodik arról, 

hogy mindenki megtalálja azt 

a hobbit, kikapcsolódást, ami 

példát.

Tudományos Diákkör
A TDK, teljes nevén Tudományos Diákkör keretein 
belül már az egyetem évei alatt becsatlakozhat-
tok az általatok kiválasztott elméleti és/vagy kli-

célja az évenként megrendezett házi konferencián 

percben – az akár több éves – kutatásának ered-
ményeit. Az I. és II. helyezettek kvótát szereznek a 

Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferenciára (OTDK), emellett 
minden díjazott jutalma egy jeles szakdolgozatvé-
dés. A konferenciákon való részvétel pontokat je-
lent több ösztöndíj elbírálása során is, így minden 

-
tartásával. A TDK-munka azonban nemcsak el-

többletpontokat ad, hanem – ami talán fontosabb 
is – olyan tapasztalatot, amit a tanórák alatt nem 
szerezhetnétek meg.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
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Bábindeli Cintia

Próbáld ki magad 
tanárként!
A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének tagja-
ként számos programban vehettek részt: Teddy 
Maci-doktorként Pécs és környékére látogathattok 

játékos keretek között mutathatjátok be a gyerekek-
nek az orvosi eszközöket és a vizsgálatok módját. 

-
sára is általános és középiskolás diákok számára 
több témában. Ilyenkor mi, orvostanhallgatók va-

-

tartása. Természetesen év közben több, általában 
POE, hogy 

felkészítsen mindenkit a tanári szerepre.

Utazd körbe a világot 
a POE-val!

követ, amit akár külföldön, félig nyaralva is eltölthettek. 

IFMSA – Inter-
national Federation of Medical Students’ Associations 
– keretein belül megszervezett utazások. Magyaror-

(SCOPE) és a csere TDK program (SCORE) az or-
vostanhallgatók számára, amelyekre harmadik, illet-
ve SCORE esetén már második évfolyamtól lehet 
jelentkezni. Egységes rendszer alapján bírálják el a 

jelentkezéseket: számít a POE-munkával szerzett 
pontok száma, a nyelvismeret, a tanulmányi átlag és 
a TDK-munka.

Legyél Te is Romhányis!
A Romhányi György Szakkollégium egy 2016-ban ala-
pított, jelenleg 30 tagot számláló hallgatói szervezet, 

PhD-hallgatók tehetséggondozása. A tanév során a 
kollégium saját kurzusokat indít diákjai számára, ame-
lyek a tudományos tevékenységben, vitakészség- és 
idegennyelv-ismeret fejlesztésében segítenek (pl.: 
tanulási módszertanok, biostatisztika kurzus). A szak-

-
ra, egy összetartó közösség kiépítésére, lakhatást és 

Írj újságot!
A Confabula karunk hallgatói lapja 1992 óta. Sze-

-
-

is kamatoztathatják kreativitásukat, akik az online 

közösségi oldalaink szerkesztése igazi kihívást 
jelent.

Sikeres érettségit, nyelvvizsgát és csodás várako-
zást kívánok!
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Most pedig jöjjenek válaszok a „miért?” kérdésre:

„PTE – család”
-

merése, hogy nem véletlenül jár egymás mellett a 
PTE és a család szó. Az embernek az az érzése 
Pécsett, hogy mindenki mindenkinek a barátja. Itt 
vagyunk hallgatóként több mint tizenötezren, ha-
sonló gondokkal küzdünk, ugyanolyan nehezen 

-
zunk egy jót. 

Ami viszont a legfontosabb, hogy mindannyiunk-
nak ugyanaz a célja: diplomát szerezni, értelmiségi 

Sokszínuség
-

ségben rejlik. Több mint 2500 hallgatónk van, 2500 

-
lomtudományokkal foglalkozók, nyelvészek és szá-
mos nemzetközi hallgató is. Pont a bölcsészlét, a 
Pécsibölcsész-életérzés az, ami összeköt minket.

-
zös cél köti össze, hogy mindannyiunkat felvértez-
zenek tudásuk legjavával, segítsenek minket, hogy 
kritikusan és rugalmasan gondolkodó, kérdéseket 

-
-

juk el a kart képzésük végén.

-
segíti a tanárokkal való személyes kapcsolat. Bizto-
san állíthatom, hogy minden oktató örömmel vesz 

szívesen segít. Ha szakirodalomra van szükséged, 
az oktató küld neked, vagy elmondja, hol keresd. Ha 
motivációd csökken, egy-egy jól irányzott mondat-

-
ségünk van.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

BEMUTATKOZUNK

„
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Glázer Bálint

Természetesen 
bulizunk is

-
csészkaron. A PTE BTK szívében, a campus kö-
zepén található a Szenes Klub. Könnyen rátalálsz, 
mert „minden út a Szenesbe vezet”. Azért fontos, 

-
raktárról, mert egy olyan hallgatói szórakozóhely, 
melyben kizárólag a hallgatói igények döntenek ar-
ról, hogy milyen legyen a buli. Legendás, mert ez 

Kispál és a 
Borz, a Punnany Massif és a Halott Pénz.

A Szenes -

megmutassák magukat, és mintegy ugródeszkára 
lelve elinduljanak az országszerte ismert bandák 
nyomában.

A Szenes Klub ad otthont sok -kur-

kurzusok keretében megtudhatod, hogyan kell 
megszervezni egy fesztivált, milyen menedzselni 
egy zenekart, vagy épp mi köze van Michael Jack-
sonnak a mai popzenéhez.

A tematikus bulikon ugyanolyan mennyiségben 
képviselteti magát a rock, a rap és az elektronikus 

zene. Ezen felül van pár olyan rendezvényünk, 
amely szintén igyekszik kilépni a mindennapiság-
ból. Ilyen az Októberfest, a gólyabál, vagy éppen a 

, ami 
tocsog a jókedvben és a kolbászzsírban.

Pécs, Te csodás

Pécs az optimisták Fi-
renzéje”. Szerintem még csak optimistának sem 
kell lenni ahhoz, hogy ezt a kis ékszerdobozt a 
világ legjobb helyének tartsuk. Ha Pécset választ-

hogy felfedezitek a várost. Menjetek el koncer-
tekre, üljetek be egy jó színházi darabra, igyatok 

a Tettyét, nézzétek meg a várost a TV-toronyból! A 

majd este vegyétek a nyakatokba a Fishing On 
 fesztivált! 

Varázslatos élmények tömkelege vár Rátok, legye-
tek hát Ti is PécsiBölcsészek!

BEMUTATKOZUNK
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-

-
-

büknek hirtelen kanyart vett az élete és például 
az egészségtudományok felé vették az irányt. 

-
nénk valójában tenni, nem baj! Örkény István is 
megbukott magyar irodalomból, aztán milyen sok-

váltani, hogy aztán tapasztaltabban és bölcsebben 
tudjuk folytatni a tanulást. Az Egészségtudományi 
Kar -

-
-

séget is kínál. Ezenfelül a PTE ETK-n választhatsz 
-

zül. Az ápolás és betegellátás alapszokon ápoló-

és gyógytornásznak tanulhatsz. Az egészségügyi 
gondozás és prevenció alapszakon a népegész-

-
-

si diagnosztikai analitikus alapképzési szakon két 
specializáció választható. Ha nem vonz az egész-
ségügyi pálya, akkor a pedagógusképzések közül 

-
-

tudományok közül pedig a rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés képzést választhatod. Embe-
reken segíteni jó érzés, és ezt semmi nem tudja 

átéled. Ha erre az érzésre vágysz, akkor az ETK-n 
-

tönzi az itt tanulókat és végzetteket, hogy segítse-
nek embertársainkon, ha nem is közvetlenül a gyó-

város. A gólyákat sok program várja, az augusztusi 
gólyatábortól kezdve, a szeptemberi gólyaavatón 

-
mára megrendezett események és még számos 

Egészségtudományi Kar (ETK)

BEMUTATKOZUNK



Ángyán Patrícia

egyetemi életbe. Ráadásul a PTE ETK 1989-ben 
alakult, így a 2019/2020-as tanévben ünnepeljük 
a kar fennállásának 30. jubileumát. Ez sok progra-
mot jelent, nemcsak a jelenlegi hallgatóknak, de a 

ETK-soknak is! Az ügyes-bajos dolgok el-
intézésében segítenek a „TO-sok”, az ügyfélszol-
gálatosok, a mentorok, a HÖK-ösök és a szakfe-

A ETK speciális kar, hiszen öt városban van kép-

-
rosa és egyetemváros, így hemzsegnek a magyar 
és külföldi hallgatók, nagyon sok szórakozóhely 

-
ven, és nem utolsó sorban itt a Mecsek és a villányi 
borvidék. Kaposvár csendesebb, kisebb város, ha 
valaki szereti a nyugalmat, akkor ez a hely opti-

A campus a belvárosban van, mindenhez közel. 

városa, közel az osztrák határhoz. A hangulat a 
képzési központon kívül és belül is családias, ki-
hagyhatatlan a hagyományos Szent Márton-nap 
és a Savaria Karnevál. Zalaegerszeg Zala megye 

város a szerbiai Zombor, ahol negyedik éve zajlik 
ápolóképzés, lelkes, összetartó csapat várja a ta-
nulni vágyó szerbiai magyarokat. Javaslom, hogy 

-
ségek várnak, és hogy azok megfelelnek-e igénye-
idnek a tanulmányaid alatt! Tény, hogy igen fontos 

egy nagyon jó helyen, az Egészségtudományi Ka-
ron tanulhatsz és fejlesztheted a képességeidet. 
Második évemet töltöm sport- és rekreációszer-

mit is szeretnék tanulni, de nem bántam meg, hogy 
a választásom az ETK-ra esett. Sok jó élményben 

Sok kitartást, eredményes gondolkodást és felvé-
telt kívánok minden kedves olvasónak! Találkoz-
zunk az ETK-n!

BEMUTATKOZUNK



Miért a pécsi gyógyszerészképzés? 

nyílik a város, az egyetemi épületek és a csoport-
társak, évfolyamtársak megismerésére, itt akár 
életre szóló barátságok is születhetnek. Szeptem-

kell megtanulni, hogy hogyan gazdálkodjunk helye-

anyag megtanulására.
 

-

nem tudott ott lenni a gólyatáborban. Ezáltal min-
denki még a szemeszter elején megismerheti Pécs 
számos nevezetességét, szórakozóhelyét, a legfon-

meg a kar minden évben a híres szakestjét, ahol 

-
ügyesebb mesterszakács. A gyógyszerész borklub 

-

beszélgetés mellett. A november a bálozás hava, 
ugyanis ekkor kerül megrendezésre az Általános 
Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar közös szervezésében a gólyabál. Szebbnél 

hallgatótársa nyitótáncát megnézhesse, majd haj-
nalig tartó tánc következik.

De evezzünk kicsit tudományosabb vizekre…

összehozza az embereket, de egy-egy szabad órát 
is el tudunk tölteni ott a tanórák között, akár a gyógy-

TDK-dolgozat 
elkészítésére azok számára, akik szeretnének 

Tudományos 
Diákköri Konferencián prezentálni addigi munká-
jukat. Eredményes kutatómunkával pedig számos 

-
sal, illetve poszterszekcióban egyaránt.
 

Cholnoky László Szakkollé-
gium, ami gyárlátogatással, szakmai kirándulással 

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

BEMUTATKOZUNK
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Vizeli Mária Beáta

-
Kutatók Éj-

szakáján és a Múzeumok Éjszakáján minden évben 
-

lisszák mögé, és ebben mi, hallgatók is segíthetünk 

 
Aki ért a kisgyermekek nyelvén, és szeret foglalkoz-
ni velük, az sem marad program nélkül, ugyanis az 

Teddy Maci Kórház tagjaként 
óvódákban, iskolákban és a Teddy Maci Családi Na-
p
a szakma szépségeit. A program azt a célt szolgálja, 
hogy a kisgyermekek közelebb kerüljenek ehhez a 
világhoz, és kevésbé féljenek a fehér köpeny láttán.
 
A Janus Egyetemi Színház, a Pécsi Nemzeti Szín-
ház és a Kodály Központ -

A hétköznapok csendjét a csütörtöki medikusbulik 
törik meg, ahol minden diák kieresztheti a héten fel-

helyett az Általános Orvostudományi Kar által szer-
vezett társasjáték klub asztalainál találja meg a szó-

-
ak sem fognak unatkozni, nekik a Táncoló Egyetem 

 
-

kedik az egyetem. Számos csapat-, illetve egyéni 
sportot kipróbálhatunk, és ha elég jónak bizonyu-
lunk az adott sportágban, a Medikus Kupán is meg-
mérettethetjük tudásunkat. Ez az esemény szurko-
lóként és sportolóként is megdobogtatja a pécsiek 
szívét minden évben. Az egyetemi hallgatók és dol-

-
rendezett gyümölcsnapon tudjuk a friss és vitamin-

hétre. A mohácsi busójárást sem érdemes kihagyni 
PTE UNESCO szel-

-

ünnepet. Aki pedig csak egy kis természetjárásra 
-

számos rejtett kincset.
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-
Pécsi Tu-

dományegyetem

KPVK

Puszták népe

Igen, meglehet, hogy sokat villogunk Illyéssel vagy 
Mészöllyel, de azért elgondolkodtató, hogy itt, 

-
turális életet és tudományos teljesítményt nézzük. 

Büszkén mondhatjuk el ma-

gunkról, hogy a Diploma 2019 

-

tói kiválósági mutatók alapján 

az ország második legjobb 

vagyunk. 

Ezek az oktatók ugyanis fáradhatatlanul dolgoznak 
-

leti és gyakorlati szakmai tudáshoz segítsenek. De 
hogy miért is annyira fontos nálunk a gyakorlat? 
Képzelj el egy pedagógust, aki nem látott még gye-
reket, egy borászt, aki nem kóstolt még bort, vagy 

De a gyakorlatorientáltságon kívül mégis mi közük 
ezeknek a szakterületeknek egymáshoz? Hát az, 
hogy nálunk tanulhatók! A pedagógusképzés több 

régió és a megye igényeihez igazodva. Így aztán 

megannyi szakunk segít, hogy elmélyülj a tudo-
mányban, akár egy borászati laborban, akár egy 
atomenergetikai kutatóközpontban képzeled azt el.

-

-
kult ki, hogy a gyakorlóintézmények, tehát az óvo-
da és általános iskola is néhány percre található 

-
gógusok könnyedén végezhessék gyakorlataikat. 

Kultúratudományi, Pedagógusképzo 
és Vidékfejlesztési Kar (KPVK)

„
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Palkó Attila

-
-

egy pincelátogatás alkalmával! A borászatokkal 
közösen koordinált egyedi képzésünk mellett a mi 
intézményünk elmondhatja magáról, hogy szoros 

biztosítani a megyeszerte dolgozó pedagógusok 

-

érdekelhet!

Abból, hogy intézményünk Szekszárdon található, 

amire szükséged lehet, néhány percre van a cam-

na és persze a kollégium is, ami mivel egyetlen kis 
kar igényeit szolgálja, igénylés esetén garantáltan 

-
vesebb, de még több is, mint a nagyobb városok-
ban, és azért azt se felejtsük el, hogy a megkapott 

itt ugyanis köztudottan olcsóbb az élet, így több 
marad szórakozásra. A Hallgatói Önkormányzat 
egész évben változatos programokat szervez a 
hallgatóknak. Azt tudtad, hogy nem csak Pécsi, de 
Szekszárdi Est is van, ahol keddenként egyetemis-

velünk rendszeresen járhatsz Bajára bowlingozni? 
És hogy itt a hallgatók még a Trónok Harca záróé-

kisvárosiak sem élünk ám burokban, még a végén 

szoros barátságot ápolunk a pécsi karokkal, így 
KPVK-sként sem maradsz ki az ottani egyetemi 

De ha mégis szeretnéd, hogy az oktatók a neve-
den szólítsanak, hogy mentoraidként személyes 

helyed! Egy kisvárosban, ahol mindenki ismer min-
denkit, és ahol a tanárok felkarolják a tehetségeket. 

-
kel rendelkeznek, és diplomájukhoz valódi szakér-
telmet és gyakorlati tudást kapnak. Jelentkezz hoz-
zánk, és hozd ki magadból a legtöbbet te is!
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amik kiegészítették a tanulmányaimat és még érde-
kesebbé tették a választott szakomat. Az egyik sza-

kapcsolódik. Üzleti tervet készítettünk, koncepciót 
dolgoztunk ki, a végén pedig prezentáltuk is az üzleti 
modellünket. Aki ismeri a Cápák között

-

hiszen a Simonyi BEDC keretein belül dolgozhatnánk 
tovább a megvalósításon). Mindenesetre számtalan 
tapasztalatot adott ez a feladat és a végére miénk lett 
a megajánlott ötös is, ugyanis mi bizonyultunk a leg-

meg, hogy minden héten a Pécsi Est Caféban a Köz-
gáz szerdák alkalmával ereszthetjük ki a tanulást kö-

illetve a kar többi hallgatójának társaságában, mert 
„Ahány szerda, annyi történet…”.  A karon jelenleg tíz 
aktív diákszervezet színesíti tovább a hallgatói életet, 

-
pekben. És hogy miért jó egy diákszervezet tagjának 
lenni? A közös munka és a barátok szerzése mellett 

az egyetem elvégzése után akár az álláskereséskor 
is jól jöhetnek. Ha érdekel a hallgatói érdekképviselet, 
vagy még több szakmai tudást sajátítanál el, megy 

diákszervezeti tagok várják azoknak a hallgatóknak 

a bizonyos plusz. Márpedig mindenkiben lapul egy 
kis plusz.

Mit ad még a PTE-KTK?
-

ken (vállalati hetek, szaknapok), illetve konferenciá-
kon (mint például a Nemzetközi Turizmusmarketing 
Konferencia vagy épp a Pécsi Pénzügyi Napok) 
vehetünk részt. Illetve a karon található központok 

-
gulnánk egymagunk. Támogatnak minket a tehetsé-
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Torma Boglárka

-

piacon való sikeres helytállás érdekében és a diploma 
megszerzése után sem hagynak minket magunkra.

Ami még pozitívum, és a Pécsiközgáz mellett szól, 
azok az emberek, akik azon dolgoznak, hogy a 
KTK -

Amellett, hogy végtelen türelmükkel azon fáradoznak, 
hogy mi, jelenlegi diákok is eredményesen zárjuk le 

-
get hoznak a karnak, és díjakat zsebelnek be kiemel-

technikáról vagy épp kutatómunkáról. Fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy egy olyan kar vagyunk, ahol az 
oktatókkal a hallgatók igen jó viszonyt ápolnak, eh-
hez van is egy kedves történetem. Az egyik Közgáz 
szerdám után kissé megfáradva érkeztem az egyik 
szakos tárgyamra, ahol egy nagyon kedves tanárom 

volt az éjszaka...) odajött és elkezdtünk beszélgetni 

és volt egy saját bandájuk, amivel a pécsi klubokat 

könnyebb volt végigülnöm az órát és közelebb került 
hozzám az oktatóm is.

egyetem hatalmas tengerében. Aki ismer, az tudja, 
hogy nem szeretem ezt az érzést. Szeretek aktív-
kodni, és még jobban imádok egyéniség lenni. Az 

-

olyan workshopon is részt vettem, amik segítettek 
abban, hogy jobban szervezzem a mindennapjaim. 

barátságokat, gazdagabb lettem egy csomó tapasz-
talattal és tudással, meg persze jó néhány átvirrasz-

érzem, hogy megéri itt tanulni, és ha visszamehetnék 
Pécsiközgázt vá-

lasztanám!

Közgazdaságtudományi Kar (KTK)
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Vannak emberek, akik megelégszenek azzal, ha 
beszélnek dolgokról, és vannak, akik tenni akar-
nak. Idealistán. Azért, hogy több legyen a világ. 
Javítani dolgokon, értéket teremteni. A mérnöki 
munka áldása, hogy az eredményeink kézzel fog-

számára.

-
ber munkáját igényli. Ha tervezünk is egy épületet, 
szükségünk lesz jogi asszisztenciára, gazdasági 
számításokra. Az egyik legfontosabb dolog, amit 
meg kell tanulnunk, hogy nem érthetünk minden-
hez. Egy jó szakembernek tudnia kell csapatban 
dolgozni akkor is, ha kollégája teljesen más tudo-

az építész, a villamosmérnök és az informatikus.

vizsgákat, komoly elkötelezettség kell, szeretnünk 
kell, amit csinálunk, megérteni, nem bemagolni 

szakadékot kell megmászni az elégségesért, de 

Muszaki és Informatikai Kar (MIK)
„
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-
részt elméleti. Ez egy jó alapot adhat, de a minden-
napokban gyakorlati feladatokkal nézünk szembe. 

-

Fontos, hogy az ember nyitott legyen a tanórán 
kívüli programokra, workshopokra, céglátogatá-
sokra, versenyekre és pályázatokra is. Kiugrási 

-
dig van valami éppen futó projekt. A 

 tagjai több-
nyire kutatási projekteken dolgoznak. Katasztrófa-
védelem, elektrotechnika, hídmodellépítés, pneu-
mobil-verseny, Shell Eco-marathon. Míg a b2
hallgatói csoport workshopokat szervez, installáci-

a régió történéseire.

-
lás. A kar nyelvvizsgaközpontjában helyben tanul-
hatnak és tehetnek vizsgát a hallgatók ESOL, ÖSD, 
TELC, BME nyelvvizsgákból. Továbbá több sza-
kunkból is indul alap- és mesterképzés angol nyel-
ven, amelyekre mind magyar, mind külföldi diákok 
járnak. A kar kapcsolatait jól mutatja, hogy a denveri 
(USA) Metropolitan Egyetemmel közös építészmér-

További információ: felvi.mik.pte.hu

17

Kovács Zoltán
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Pécsi 
Tudományegyetem

Zsolnay 
Negyed

Az, hogy mi vagyunk az egyik legkisebb kara a Pé-
csi Tudományegyetemnek, azt eredményezi, hogy 

van, és sokkal könnyebben telnek így a mindenna-
pok. Ha épp elfáradtál a zenetöri zenefelismerési 
listájának hallgatásában, vagy csak szusszannál 

egy 
tejeskávéval 

-
-

ja tudni, hogy melyiket mivel kéred (cukor és éde-

olyan ez a hely, mintha hazajárnál, megvan a saját 
helyed az asztalnál, a másik járásának hangjából 
tudod, ki sétál a folyosón, mindenki a jó barátod, 
így biztosan nem unatkozol még akkor sem, ha 
épp nincs üres terem, és nem tudsz gyakorolni a 

MK több 

fogsz két mosolygó szempárt és egy beszélgetés-
re nyíló szájat. Lehet épp a mestereddel, egy ok-

-
évessel futsz össze, de az biztos, hogy legalább 
két jó szót szólni fogtok egymáshoz.

-

átsétálunk a kollégiumba, és csak egy sima hétköz-
-

vagyunk az egyetemen, nem unjuk meg egymás 

Muvészeti Kar (MK)

„
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Kun Eszter Erzsébet

A Pécsi 
Tudományegyetem 

a az ország egyetlen 

-

-

egyetemi éveim alatt, olyan emberekkel is igazán 
-
-

dolkodásom, átformáltuk egymás hozzáállását a 

programon is részt vehetünk. 

mindenki nevében kijelenthetem, a kedvenceink. 
Mindig nagyon kiélezett a verseny a jelmezek 

elképzelésekkel és megvalósításokkal szoktunk 
találkozni egy ilyen eseményen. De voltunk már 
paintballozni, önkéntesen kutyát sétáltatni, vagy 
ha a hétvégén nem megyünk haza, az alkotás és 

hogy kiránduljunk egy kicsit, és megismerjük még 

Tubesen sétálva, madárfüttyöt hallgatva és med-

igazán jól szokott esni a hétköznapi hajtás után.

Emellett persze a pécsi színházak, koncertek és 
kiállítások állandó vendégei vagyunk. A termek 
mindkét oldalán, hiszen a város és a Pécsi Tu-

a is sokat segít 
abban, hogy az egyetemisták megmutathassák 
magukat. Hallgatóink számos hazai és külföldi 
versenyen vesznek részt és érnek el szép ered-
ményeket, valamint az egyetemi szervezéseknek 
hála csoportos külföldi utazásokból sincs hiány, 

-
gathattak már többek között Prágába, Velencébe, 
Hong Kongba, Pekingbe, Zágrábba, Bécsbe és 
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TTK

egyik szakán sem, de megéri, mivel értékes papír 

természettudományokra, hiszen ezeket a tudomány-

az a tény ne rettentsen el, hogy tanulni kell, hiszen a 

vagy egy oktató, aki szívesen segít, ha valamit nem 
értesz, vagy ha csak eltévedtél az egyetem világá-

képzett és elismert szakember, akik nemcsak a tudo-
mány területén állják meg a helyüket, de pedagógia-

-

egy rövidebb-hosszabb beszélgetés erejéig. A 

szervezett programok tömkelege: szakhetek, bor-
kóstoló, -
tivál, külföldi kirándulások és még sok más. Ezek 

-
ménnyel és ismeretséggel gazdagodik az ember.

egyetemekkel, így az erasmusos kiutazás is köny-
-

-
tom, hogy életem egyik legjobb élménye volt, hi-
szen szakmai tudásom és a nyelvismeretem is 

Ha sportolni vágysz, akkor is a legjobb helyen jársz, 
hiszen sportcsarnokot, atlétikapályát, sportuszodát 
és több konditermet is látogathatsz a campus terü-
letén, de ha csak az órák közötti kikapcsolódás a 

Botanikus 
kert, aminek a nyugalma szöges ellentétben áll a 

Természettudományi Kar (TTK)
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Kelemen Rajmund

-
ros hangulata. Egy egyetemista keresve sem talál-
hatna jobb helyet tanulmányai színhelyének, mint 
Pécs. Minden nap találsz kedvedre való progra-

-
-

sült barátaiddal, jobbnál jobb kocsmák és éttermek 
sokaságából választhatsz. A természet szerelme-
sei is megtalálhatják a maguk számítását, a Me-

magában, amiket évszaktól függetlenül érdemes 
felkeresni. 

Összességében elmondható, hogy az egyetem 

egyes mosoly és izzadságcsepp része ennek a 
csodás utazásnak, aminek a végén a diplomáddal 
a kezedben csak boldogan fogsz visszatekinteni 
az itteni tanulmányaidra. Szeretettel vár mindenkit 
a pécsi Természettudományi Kar!
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Pezsgés
Ha meg akarod tapasztalni, milyen is a pezs-

muszáj kiülnöd a Széchenyi térre, a város 
-

ran belefuthatsz ingyenes szabadtéri kon-

egyébként Gházi Khászim pasa dzsámija, 
ami építészeti szempontból is ritka kincs, 
mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy év-

dzsámihoz amolyan tanulmányi kirandulás-
ra. Kulturális vonatkozásban sem érdemes 
kihagynunk ezt a templomot, hiszen ha be-

találkozhatunk: az épület egyik fele ugyanis 
katolikus templom, a másik rész pedig a mo-
hamedánok szent helye.



Szabó Bianka

Élmény

megéri nyitott szemmel járni és amolyan 
rekreációs programként beiktatni az éle-
tünkbe a megyeszékhely felfedezését. 
Csak a legnyilvánvalóbb kulturális érté-

-
tani, hogy 2010-ben nemhiába Pécs lett 

ezzel kontinensünk számos metropoliszát 
vagy szeretett Budapestünket. A nyitott 
szemmel járáshoz viszont néha nem árt, 
ha valaki felkapcsolja azt a bizonyos vil-
lanyt. Ebben segítenek a Széchenyi téren 
található Pécs Pont munkatársai. Ide bár-
mikor betérhetsz ha ingyenes térképre, 
praktikus, olykor bennfentes, turisztikai 
információkra, tippekre van szükséged. 
Innen indulnak azok a viszonylag vállal-

-
rán az alapnevezetességek megtekinté-

nyerni a Zsolnay család titkaiba, Pécs 
elfeledett török kori emlékeibe és nagyon 
emberi sztorikat is hallhatsz. Élményeket 
viszont nemcsak a „vegytiszta”, hivatalos 
turisztikai pontokon szerezhetsz. Távol az 

Gyárvárosi sé-
ták keretében megismerheted, milyen volt 
régen és milyen ma az élet Pécs egyik 
legszegényebb városrészében.

Ha pedig már Gyárváros és élmények, 
akkor nem mehetünk el szó nélkül az Él-
ménytár Tanoda
turistáskodós, ám a pécsi egyetemi éve-
ket gazdagító program garantált. A tanoda 

-
kal foglalkozó szervezet, ami élménype-
dagógiás módszerekkel igyekszik köze-
lebb hozni a gyerekekhez a világ azon 

-
dóan máskülönben nem tudnának megta-
pasztalni. Az élménytársak pedig mindig 
kerestetnek. Jobban belegondolva, nem 

-
nek vagy az önkénteseknek okoz több 
örömet a közös élményvadászat.

Csend

-
foltabb koliszoba mellett van olyan, amikor tényleg sem-
mi másra nem vágysz csak csendre. Pécs ebben is jó, 
a Mecsek bármikor szeretettel vár. Ha csak egy laza sé-
tát szeretnél, a Tettye park, a Havihegyi kápolna vagy a 
Niké szobor felé vedd az irányt. Mindhárom célpont nagy 

-

lehet a 
– Kantavár -
dási képességeidben, hiszen a 35-ös busszal közvetlenül 
az indulási ponthoz juthatsz, onnantól pedig csak a piros 
négyzet jelzésén kell haladnod.

A Pécs felfedezésébe fektetett energia mindenképpen meg-
térül, így azt tanácsolom, semmiképpen ne hagyd otthon a 



alaptámogatása

nincs lezárt egyetemi félévük, így tanulmányi ered-
ményük sincs – Tanulmányi ösztöndíj helyett az El-

ra pályázhatnak. 
Ezen ösztöndíjban a meghatározott kiemelt kate-

Rendszeres szociális ösztöndíj

A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot szoci-
ális rászorultság alapján ítélik oda, amelyhez szük-
séges igazolni a pályázó lakhelyére vonatkozóan 

utazási távolságot, egészségügyi kiadásokat.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A hallgató szociális helyzetének váratlan romlása, 
változása (haláleset a családban, lopás, baleset, 
gyermekszületés, házasságkötés) esetén igényel-

Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érde-

nappali tagozatos hallgatók támogatása. Az ösz-
töndíjra az állandó lakóhelyedként bejegyzett ön-
kormányzatnál pályázhatsz, amennyiben az részt 
vesz a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramban.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A Szakmai gyakorlati ösztöndíjat azok a hallgatók 
pályázhatják meg, akik a tanulmányaikból kifolyó-
lag a képzési és kimeneti követelményben meg-

gyakorlaton vesznek részt, melynek helyszíne leg-

helyen történik.

Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi ösztöndíj egy pályázathoz nem kö-
tött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben 
a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott 
jogosultsági határt.

Intézményi szakmai 
tudományos ösztöndíj

-

A 
-

kában, illetve szakmai téren kimagasló munkát 
-
-

jesztése alapján az oktatási és kulturális miniszter 
adományoz.

Új Nemzeti 
Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, 

kiválóságának támogatása révén ösztönözze az 

kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos 
életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a leg-
kiválóbb oktatókat és kutatókat.



Kriszbacher Ildikó-ösztöndíj

A PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Prog-
ram

hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. A 
program különlegessége, hogy tutor-mentor rend-

-
vékenységüket.

Erasmus

Az LLP/ERASMUS az Európai Unió mobilitási 
-
-

mum 3, maximum 10 hónapos (általában 5 hónap) 

tanulmányokat. Külföldi tanulmányutak és szakmai 
gyakorlatok folytatásához az Erasmus jelenleg a 

Campus Mundi

Magyarország versenyképessége szempontjából 
-
-

szültsége megfeleljen a globális verseny kihívásai-
nak. A Campus Mundi

-
lalkoztathatóságra, valamint a magyarországi fel-

elismertségének növelése. A projekt egyrészt a 
-

-
vonzó képességének és nemzetköziesítésének 
támogatását szolgálja.
 

A Pécsi Tudományegyetem valamennyi képzési 
helyén saját kollégiummal rendelkezik. Pécsen 

-
Balassa 

Kollégium megnyitásával, mellyel tovább javulnak 

-
szerben üzemel, azaz 2-2 lakószobához tartozik 

-
-

giumok szolgáltatásai közé tartoznak még az étel- 
és italautomaták, valamint számos helyen büfé és 

állami ösztöndíjas hallgatók esetén 9.320 Ft-tól 
17.475 Ft-ig alakulnak a kollégium komfortfoko-

albérletárak töredékéért, 12.000–18.000 Ft között 
kaphatnak elhelyezést.

arra is, hogy amennyiben szociális rászorultsá-
 

keretein belül, akkor a kollégiumi díjat átvállalja 
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzata. A pályázaton részt vehet az a 
hallgató, aki elnyerte az adott évben a kollégiumi 

-

-
-

történik, ahol a hallgató tanulmányi eredményét 
(felvételi pontszámát), szociális helyzetét, valamint 

hallgatókból álló bíráló bizottság.



Pécsi Tudományegyetem

-
sebbel, a Pécsi Nemzeti Színházzal. Ha a belvá-

mely a pécsi színjátszás fellegváraként funkcionál. 
Az épületet 1895-ben adták át, 2011-ben pedig tel-

kiváló körülmények között élvezheti a közönség az 

-
dások sokszor több évadon keresztül is terítéken 
maradhatnak. 

A 2019/2020-as évad premierjei között megtalálha-
tó lesz Molière Az úrhatnám polgár
vagy Bizet klasszikus operája, a Carmen. Ha ezek 
után megjött a kedved, a jegyárak garantáltan nem 
fogják elvenni azt, hisz mindössze 1000 és 3900 Ft 
között mozognak. 

Viszont ha veszed a fáradságot és személyesen 
látogatsz el a színház jegypénztárába, igazolvá-

további 20% diákkedvezményre tehetsz szert. Ha 
megtetszik a színházi légkör, mindenképp ajánlott 
bérletet vásárolnod (erre általában szeptember kö-

Ahogy 
tetszik bérlet esetén ráadásul magad válogathatsz 
össze ízlés szerint.

ki kell térnünk az országszerte híres és elismert 
Pécsi Balettre, mely 1960-ban alakult a Pécsi 
Nemzeti Színház tánctagozataként, majd 2017-

társulatként törekszik a nagyközönség igényeinek 
kielégítésére.



POSZT, azaz 
Pécsi Országos Színházi Találkozó. E seregszem-
le keretein belül több kategóriában is versenyt ren-

-

és folyamatos rendezvényekkel igyekeznek az ér-

Pécsi 
Harmadik Színház csak tovább színesíti a szürké-

-

-
ra. Általában évadonként 2-3 saját produkcióval 

-

csapatoknak.

A Janus Egyetemi Színház

egyetemisták a másik oldalon is kipróbálhatják ma-
gukat. A Zsolnay Kulturális Negyed -

színházi nyelvvel dolgozó csapat produkcióit egy 

lehet megtekinteni.

-
Improvokál társulat 

-

minden egyes fellépése alkalmával.



PTE

-

a valóságban néha embertpróbáló és nem kevés 

olyan lehetetlen küldetésnek egy kis napvégi, le-
Dóra, a fel-

Pécs utcáit, a belvárosban egy-két kört tenni esz-
tétikai élménynek sem utolsó. Azonban ha tartasz 
a forgalomtól, vagy tudatos emberként megkímél-
néd térdeidet az aszfalton való futástól, próbáld 
ki a BTK
atlétikapályát, vagy a Tüskésrét -

Ezek kiépítettsége hagy kívánnivalót maga után, 
azonban Pécs esetében azért nem egy világváros-
ról beszélünk, nem leszel egyedül, ha a közutakat 
próbálod kerékpároddal meghódítani.
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-
ciód, és ezen egy szervezettebb forma, vagy egy 
jó közösség segíthetne, akkor a PTE-n megtalálod 

-
Karközi test-

nevelés kurzusok tárgycsoportot. A legtöbb szak 
-

se, és még kreditet is kapsz, ha abszolválsz egy 
ilyen órát. Hacsak nem vagy teljesen beoltva sport 
ellen, biztos, hogy találni fogsz kedvedre valót. Iga-
zi csapatjátékosnak tartod magad? Menj röpizni, 
kosarazni, teremfocizni! Inkább az egyéni sportok 
híve vagy? Jó választás lehet számodra a tenisz, 

-
mos extrém sportot is kipróbálhatsz az egyetem 

ahhoz, hogy fáradt tagjaid mozgásra bírd, próbáld 
ki a Táncoló Egyetem valamelyik kurzusát.

annyira elfoglalt, hogy nem fér bele az idejébe az 
-

laltság. A PTE itt is segít, hiszen meghatározott 
-

ja a BTK campusának közvetlen közelében talál-
ható uszodát és konditermet.

A PTE Sportirodá -
mos alkalmi sportrendezvényen, megmérettetésen 
is részt vehetnek Magyarország legrégebbi egye-
temének polgárai. Futsalbajnokság, sítáborok, 
sárkányhajó regatta és még oldalakon keresztül 
sorolhatnám a jobbnál jobb programokat. Kedv-
csinálónak megemlíteném még a minden évben 

Sportok Éjszakáját, mely-

-
ket a sorokat olvasva sem lettél hipermotivált 
sportolás téren, hadd próbáljak meg enyhíteni 
szorongásodon. A PTE Sportiroda gondol a hoz-

PTE 
Kocsmasportok Éjszakáját, melynek sportértékét 
ugyan ki vonná kétségbe, mikor még e szóban for-
gó, mágikus szó is szerepel a nevében. Azonban 

-
fortzónájából, ezért tedd meg ezt te is. Fuss! Mo-
zogj! Sportolj!



50 étel a nagyvilágból (50 Delicacies on Earth)

-
ben?

Ana Nikabadze: Amikor megláttam az e-mailt a 
-

tán hamar rádöbbentem, hogy tulajdonképpen 
valami hatalmas és egyedi részese lehetek. Ezt 
megtapasztalni igazán csodálatos volt. A multi-

a várost. A projekt kapcsán rájöttem, hogy ez egy 
-

tel örökre a PTE történelmének részévé váltam! Itt 

hagytam kis hazám egy szeletét, ami igazán nagy 
-

csi ország mindössze négymillió lakossal. Mindig 
-

sítsem itt, Magyarországon. Ezért is küldtem be a 
-

kezett 90 étel közül a kiválasztott 50-ben az enyém 
is ott van.

Milyen receptet küldtél be, és miért pont azt?

A. N.: A hachapuri (vagy khachapuri) egy sajtból és 
tojásból készült sült, sós étel. Egy nagyon fontos 

-
beriség szellemi kulturális örökségeinek listájára. A 
hachapurit, amit sütöttem, adzsariai hachapurinak 

-
rából származik. A régió lakói a vitorlázás mesterei 
voltak, és amikor a férjek hajózni mentek, a felesé-

kenyér erre utal, a sajt a tengerre, a tojássárgája a 
közepén pedig a napot jelképezi.

Van bármi hasznos tipped vagy trükköd az em-
bereknek arra, hogyan próbálják elkészíteni ezt 
az ételt?

A. N.: Ahogy a receptben is olvasható, amikor ha-
chapurit készítesz, boldognak kell lenned. Ha bol-

leírva, és készülj fel, mert valóban egy élmény 
megcsinálni. A mérések nem annyira fontosak, 
szóval nem kell pontosan követni a receptet, csak 

meg akarod változtatni a hozzávalókat, megtehe-

mozzarella és feta keverékével is. Ez az étel na-

szóval nem probléma magyar liszttel, tojással süt-

„Az íz a sokféleségben rejlik”
Interjú Ana Nikabadzével az 50 étel 
a nagyvilágból címu nemzetközi szakácskönyvrol

Az interjút Jüch Romy, a fordítást Tóthi Adrienn készítette.

„ „
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Jüch Romy –
Tóthi Adrienn

Hogy élted meg a szakácskönybe szánt étel el-
készítését?

A. N.: 
a Slyven Étterem konyhájában zajlott, nagyon kü-
lönleges volt! A séf, Lokodi Ákos magyar szakács, 

játszott, hogy a projekt sikeres legyen. A konyhá-
ban gyakorlatilag én váltam a séffé, míg az igazi 

-
fontosabb pillanat a kóstoló volt. Megkóstoltuk az 

a könyvben, és még a két pakisztáni lány ételét 

-
gyon gyakran, egyszer megpróbáltam otthon, de 

-
kám meg is jegyezte: Ana, nekem ez nem is megy, 
te viszont nagyon jól csináltad!

A. N.:

A kulturális turizmus része, és azt hiszem, az étel 

befogadható más nemzetek számára. Egy másik 
példa arra, hogy a gasztronómia miért olyan fontos 

olvasható, bort is javasolnak az étel mellé, rosét 
ebben az esetben, de én száraz fehérbort ajánlok. 

Hogyan jellemeznéd a szakácskönyvet, és mi-
ért vásároljuk meg mi, pécsi diákok?

A. N.: Ha egy mondatban kellene leírnom ezt a 
szakácskönyvet, azt mondanám: az íz a sokfé-

hogy otthon ülve is megkóstolhass ételeket a világ 
-

hiszen angolul és magyarul íródott. Ez egy rugal-

-

neked tetszik.
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Rutinos egyetemistaként, nyolc félévvel a hátam 
-

megéri szabadon választható tárgyakat felvenni. 
Ja, hogy azért, mert plusz kredit, és nagyobb esé-

benne, hogy élvezni fogod. Persze azt nem mon-

unalmas kurzust. De az tény, hogy tényleg szinte 
bármilyen témával kapcsolatban lehet órát találni, 

autentikusabb legyen a promóció, íme, leírom né-
hány személyes kedvencemet.

mertem venni, a különösen vadul és tagadhatat-
 kurzus volt. 

És mint ahogy azt a neve is sugallja, minden órán 
-

szet egy-egy remekét néztük meg eredeti nyelven, 

hogy azért valamit nekünk is hozzá kellett tennünk 
a sikerhez: félév végén potom ötoldalas esszé volt 
a teljesítés feltétele.

Kortárs magyar kispróza hívószóra hallgató órát: 

magyar kisprózáját olvastuk el és veséztük ki. Az 

kiderült, egyedül én nem vagyok magyar szakos, 

keretein belül végig szórakoztató olvasmányok-

avagy a szabadon választható tárgyakról



Rosenberger Evelin

ról csevegni. Plusz olyan kortárs írókat ismertem 

annyira bevállalós voltam, hogy egy Bevezetés 
a kereszténységbe -

abbahagyná a cikk olvasását), le kell szögeznem, 
hogy messze nem általános iskolai emlékeket idé-

beszélgetést képzelj el egy jó értelemben nagyon 

van eszmét cserélni keresztény értékek, hitvallás 

élmény, jó szívvel ajánlom.

Ci-

is jelent a kép, amint néhány hallgatótársammal 

tudományosan megalapozott simogatástechni-
kákat gyakorolunk a cirmosokon… De ó, sajnos 

volt a kurzusnak. Hogy csak egy tréfáról volt-e 
szó, vagy valami más történhetett, azt azóta sem 

-
térve a komfortzónába, essék néhány szó a nyelvi 
kurzusokról is. Itt én az ékes német nyelv kapcsán 
tudok csak nyilatkozni, ugyanis eddig ilyen órákat 

beszédgyakorlós vagy irodalmi kurzusokon vettem 
részt. A dolog kétségtelen intellektuális hasznán 

-
zust tartó oktató szívét is igencsak megmelengeti, 
amikor valaki nem germanisztika szakos hallga-
tóként önként veszi fel az óráját, és kifejezetten 
lelkesedéssel várja, hogy szóhoz jusson, élvezze, 
ízlelje, gyakorolja a nyelvet.

Végül jöjjön valami azoknak, akik nagyon nem 
akarják a szabadidejüket is a tantermekben tölteni. 

-

-
lis kategóriás sportolgatóként Fitball, Alakformálás 
és Step aerobic órákon jártam (több félévben is), 
és mind a három kurzuson csak jó élményeket 

-

valami nem ment. Ráadásul szuperül összeválo-
-

Mi több, táncórákon is részt lehet venni a Táncoló 
Egyetem keretein belül, ahol a néptánctól kezdve 
a klasszikusokon át a hiphopig bármit elsajátítha-
tunk. Ezen a területen sajnos nem tudok szemé-
lyes tapasztalat alapján nyilatkozni, eddig ugyanis 
még nem vetettem bele magam ebbe a mozgás-
formába, bár be kell vallanom, hogy a Party rock 
and roll 

Kedvcsinálónak legyen elég ennyi, aki nem hiszi, 
járjon utána! Illetve a kurzusra.
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Flach Richárd: Siklóson kezdtem, másodiktól 
angollal. Utána gimnáziumban pedig második 
nyelvként németet tanultam, ami szintén germán 

-

mint lengyel, spanyol, olasz. Szóval ismerek pár 
szót, azonban a tudás ennél jobban nem mélyült 
el. Viszont a svéd volt az, ami bennem maradt 
és nagyon mély gyökeret eresztett. Emellett meg 
kell említenem, hogy mivel voltam Finnországban 
ERASMUS-hallgatóként egy félévet, ezért rövid 

Miért pont ezeknek a nyelveknek álltál neki? 

tetszenek? 

F.R.: Mivel nálunk a bátyám angolul kezdett tanul-

Az általános iskolai nyelvtanulás nem volt annyira 
komoly, középiskolában válhatott volna azzá, de 
nem vált. Sokkal intenzívebb volt a német nyelv 
tanulása meg a Rammstein szeretete. Érdekes 
volt németet tanulni, a strukturáltsága és logikus 
felépítése miatt is maradtam ezen a germán nyelv 
vonalon. A svéd egy még érdekesebb történet. 
Finnországban bizonyos területeken, mivel több 
száz évig a Svéd Királyság alá tartozott, nagyon 

-
rom mondani, hogy a svéd hivatalos nyelv is. Tehát 
ahol többségben vannak a svédek, ott svéd nyel-
ven vannak kiírva például az utcanevek és svédül 

-
gyarként svédül oktatott nyelvészeknek statiszti-
kát, és nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy 

-

kíváncsiságból elmentem, és fokozatosan elköte-

Az emberek nem találták furcsának azt, hogy 
svédül tanulsz?

F.R.: A svéd azért is érdekes, mert míg a latinnal 
meg az orosszal van némi kulturális kapcsolatunk, 
összefonódásunk a történelem során, ezzel szem-
ben a svédekkel – azon kívül, hogy itt az IKEA, 
illetve egyszer átvágtatott rajtunk az egyik királyuk, 

idegen elem, így a legtöbbször nekem szegezett 
kérdés az volt, hogy miért nem a német? Hát azért, 
mert amikor az ember szerelmes, akkor nem ma-
gyarázza meg, hogy miért szerelmes. 

kiejtésben más, még ha a nyelvtan nem is tér el. 
Emellett tanárt is nagyon nehéz volt találni. Ha 
az ember szerencsés, akkor nyáron ki lehet fog-
ni egy-két üresjáratot, és így lehet, hogy néhány 
budapesti tanár elvállalja, de akkor pedig ott van a 

„Amikor az ember szerelmes, 
nem magyarázza meg, hogy miért szerelmes”
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Mammel Diána

-

Haaparanta segített átnézni a nyelvtan, illetve egy 

Mik a nehézségei a svédnek azon kívül, hogy 
-

nert találni?

F.R.: Egyéb nyelvek esetében, mint például az an-
gol és a német, rengeteg tananyag létezik, tanárt 

Bár amióta én elkezdtem a tanulást, ez azért vál-

Hogy kezeled a tanulási holtpontokat? Mit csi-

kedved aznap a svéddel foglalkozni?

F.R.: Jó dolog néha szünetet tartani egy nyelv ta-
nulása során. Jó egy kicsit pihenni, amíg összeáll-

ember tanul egy verset, este még nem tudja, de 
reggel már több dologra emlékszik. Amik a nehéz-
ségek idején engem motiválnak, azok az apróbb 

-
zások, amik ezekre építenek. De lehet, hogy valaki 
másra fogékony.  Én például jobban szeretek You-
Tube-on videókat nézni svédül, így a lelkiismere-
tem is tiszta, hogy azért mégiscsak foglalkoztam 

a nyelvvel. De egyébként nagyon jó dolgokat lehet 
találni, amik többek közt közélettel, politikával is 
foglalkoznak, ami azért szerintem hasznos. Illetve 
ha az embernek sikerül kifognia egy nagyon jó ta-
nárt, aki tisztában van azzal, hogy akadnak ilyen 
holtpontok, amikre fel is tud téged készíteni, támo-

-
teget segít.

Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik teljesen a 
nulláról akarnak elkezdeni egy nyelvet?

F.R.: A nyelv az ilyen közösségi dolog, ami rend-
kívül összetett, hiszen ahogy tanuljuk, kapcsolatot 
is építünk másokkal, a tanárral, a társakkal, akik 

rendkívül izgalmassá teszi az egészet. Egyetemen 
belül pedig kötelezettségek nélkül is belekóstol-

-
zetsz ötvenezer forintot, és akkor végig kell járnod 
a kurzust. 

nagy dolgokra gondolni, csak olyanokra, hogy hall-
-

Ez az interjú egy háromrészes sorozat része. To-
vábbi írásokért látogass el a pteehok.hu weboldalra!
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Tavaly év elején aztán jött a hidegzuhany: meg-
változtak a felvételivel kapcsolatos jogszabályok. 

nincsen továbbtanulásra semmilyen esély. Egy kis 

középsulisoknak, de tulajdonképpen bárkinek, aki-
nek szüksége volna papírra a nyelvtudásáról. 

A tavalyi évben körvonalazódott bennem a gondo-
lat, hogy jogász szeretnék lenni, és ilyen feltételek 
mellett nem lehet mindent az utolsó évre hagyni, 
különben nulla sanszom lesz bekerülni. Persze jött 

tanult nyelveket, mire mennék a tudásommal egy 
B2-es, vagy esetleg egy C1-es nyelvvizsgán. Az 

-
dik éve tanulok, de a németet csak kilencedikben 

-

-
zékem van a némethez, mint bármihez). 

angolból megyek, megpróbálom a nyelvvizsgát. 
-
-

lehetett, arról simán lemaradtam. Kedvem sem volt 
különösebben év végén ezzel szórakozni. 

Az utolsó pillanatban reagáltam. Eszembe ötlött, 
hogy az egyik osztálytársam az ECL központban 
tette le sikeresen a B2-es vizsgát, és véletlenül 

-



Mangel Csongor

egy óriási engedménnyel is kedveskedtek, ugyanis 
családi okokra hivatkozva, ugyanazon napra kértem 
az írásbeli és a szóbeli vizsgát, holott a beszédkész-

Végül is a B2-es szintre jelentkeztem, aminek így 
utólag rendkívül örülök. Persze nem sokkal ezután 
rögtön melankolikus állapotba kerültem. Hogyan fo-
gok én kevesebb, mint 1 hónap alatt felkészülni? Az 

-
váló (a komplex vizsgához igazított) könyveket kínál 

ám esetemben az „uborkaszezon” miatt nem volt 

viszont, amibe a februári tanfolyam alatt jegyzetelt, 
igen nagy segítségemre volt. 

Emellett a Damjanich utcai nyelvvizsgaközpont 
szemet gyönyörködtetve tárul elénk. Persze, tudom 

legyünk álszentek, igenis számít, hogy milyen kö-

-

után egy-egy helyet kihagyva leültetnek bennünket. 

Maguk a feladatok (olvasásértés, íráskészség, be-
-

portálokat olvas az ember, az ECL nyelvvizsgánál 

-

nehéz a narrátor amerikai dialektusa miatt. Ám ha 
ebbe jobban belegondolunk, a nyelvtudás tulajdon-

emberekkel társalogni folyékonyan, nyelvi akadályok 
-

kodni hozzá. A legkellemesebb élmény azonban a 
szóbeli vizsga volt. A vizsgáztató hölgy teljességgel 

-

a 15 perc, mondhatni igen kellemes hangulatban. A 
komplex vizsgám közel 90%-ra sikeredett, pedig az 
„épphogy” is elég lett volna számomra.

Talán a pozitív élmények és a siker miatt is, még 
az idei évben nekiugrok a C1-es nyelvvizsgának. 
Biztosan az ECL központot választom, és a leg-
nagyobb jóindulattal tudom minden kedves olvasó-
nak ajánlani, akármilyen nyelv, akármilyen szintjén 
szeretné megmérettetni magát.



Mester-
séges intelligencia a fenntarthatóság szolgála-
tában

Egy 
témán belül a nulláról építettünk fel egy ötletet, 
egy gondolatmenetet, és ehhez tényleg álmo-
dozni kellett.

A téma relevanciája, tájékozódva szakjaitokról, 
-

nél nem feltétlenül. Hogyan kapcsolódtok eh-
-

gánemberként?

Marci: 
lehet itt gondolni autótól kezdve a kínai fröccsöntött 
kulacsra a polcon. Ha egy olyan terméket álmodunk 

még jót is teszünk a világnak. A mesterséges intel-
ligenciával kapcsolatban pedig ma már egyre na-
gyobb kulcsszó a generatív design. Ez azt jelenti, 
hogy megadott peremfeltételek mellett a számítógép 
dolgozik helyetted. Már vannak olyan területek, ahol 
emberileg nem tudnak elég precízen tervezni, így ezt 

Beni: 

sok másik tudománnyal kell kooperálni, és nekünk 
is folyamatosan tisztában kell lennünk az aktuális 

-
lógushallgatóként van létjogosultságunk egy ilyen 
innovatív projektben.

Mi volt pontosan a közösen létrehozott termék, 
amivel végül sikerült nyerni?

Dávid: Az ötletünk egy olyan mesterséges intelli-

internetes összefoglalóit, regisztrált felhasználók 

szoftver volt, ami ezek alapján megfejti és elemzi 
az aktuális trendeket – ezek olyan trendek, ame-

rangsoroló oldalak foglalkoznak –, és ez alapján 
alakít ki egy listát. Így a hallgatók jobban tudnak 

Nati: -
dönti helyettem a mesterséges intelligencia, hogy 

-
gyobb rálátást ad arra, hogy a saját preferenciáid-
hoz mérten melyik egyetem lenne a legjobb.

„Egy csapat voltunk, de még 
mindig máshogy gondolkozunk”
Interjú egy izgalmas projektrol

„
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Szabó Bianka

Beni: Ha valakit jobban érdekel a koncertek világa, 
akkor a hashtagek alapján, amit az instagramról az 
algoritmus felszed, kiderül, hogy Magyarországon 

Pun-
nany Massif-koncerten részt venni. Ezt az infót más-

Mennyire meghatározó az interdiszciplináris 
szemlélet a szakmai és privát életetekben? Sok 
olyan helyzetbe kerültök, amikor más tudomány-

Marci: -

gondolatmenetek. Az utóbbi négy évben az épí-
-

dolgoztunk együtt. Folyamatosan alkalmazkodni 

a csapatmunkára, ez nálunk azért volt nagyon jó, 
mert meghallgattuk egymást, érdekes volt a má-
sik véleménye, és hagytuk egymást dolgozni. De 

Dávid: Mind a munkában, mind a magánéletem-

-
nökökkel, programozókkal, hivatali dolgozókkal. 
Az esetek többségében meg lehet találni a külön-

Csak tudni kell jól kommunikálni.

Néha az az érzésem, hogy az interdiszcipli-

való közös munka területén még nem mozgunk 
otthonosan. Még mindig sokszor találkozom 
az „én jobban tudommal”, a bölcsészkar „bü-
fészakjainak” emlegetésével, a szakbarbariz-

Nati: 
-

ni abban a kis közegben, ami egyetért velünk. Én 
azáltal lettem több, hogy elkezdtem más szakterü-
letek felé nyitni, másokkal más karokról találkozni, 

-

egy hatalmas aha-élmény. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy ennek hatására teljesen át kéne alakí-
tanom a vilégszemléletem. Mi például egy csapat 
voltunk, de még mindig máshogy gondolkozunk.

Benjámin: -

tudja kitágítani a látókörét. Én is nagyon sokszor 

-
-

Beni:
sem az egyénekben.



Következzen néhány olyan pozitív dolog, amiket 
akkor tapasztalsz meg, amikor besétálsz egy diák-

-
mációs pultnál, hogy dolgozni szeretnél. Persze, 

utána pedig egy érvényes diákigazolvánnyal már 
bele is csaphatsz a lecsóba, és keresheted ma-

-
lyamatos leválást családról, hanem anyagi értelem-
ben is. Ha kapsz is ösztöndíjat, hamar megtapasz-
talod, hogy az közel sem elég a mindennapokhoz, 
ugyanakkor itt az ideje, hogy a saját lábadra állj, és 

szomszédoknak, nagymamáknak, hogy a gyerekük 
végre elkezdett önállóvá válni egyetemi élete so-
rán azzal, hogy a diákmunka ösvényére tért. Erre 
a célra pontosan megfelel a PTE Student Service 
iskolaszövetkezet, ami azért jött létre, hogy az egye-
tem hallgatóit segítse a munkavállalásban tanulmá-
nyaik alatt. A Student Service számos céggel áll 
kapcsolatban, így megannyi munkát végezhetnek 

-
ket vagy a szórakozásukat egyetemi éveik alatt.

A Student Service-nél esélyetek nyílik rövidebb és 

talán annyi, hogy ha nem jönne be a meló, akkor 
-

-

saját önálló kapcsolatrendszered az adott területen. 
-

ismerést kapsz, aminél kevés jobb érzés van, vala-
mint a csapatnak is a szerves tagja leszel. Ez annyi-
ban jelent jót neked, hogy megtudják a munkatársak 

Amennyiben regisztráltál, az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat irodájában kell bemutatnod az ér-
vényes diákigazolványod annak érdekében, hogy 
megkezdhasd tagsági viszonyod, és a munkát. 
Mindehhez csak érvényes hallgatói jogviszony-
nyal kell rendelkezned, valamint regisztrálni a 
Student Service-nél, és már jelentkezhetsz is a 

pedig nagyon sok van, ugyanis a Student Servi-
ce Facebook-oldalán többek között keresnek nyári 
táborokba animátorokat, mentorprogramra jelent-

-
-

gel, ráadásul a munkahelyek tömegközlekedéssel 
Student Service 

pedig te oszthatod be.

Késobb megköszönöd!„
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Anta János Attila

A PTE Student Service 
az egyik legmegbízhatóbb 

aki kopogtat az iroda ajtaján. 
További információkért látogass el a 

Facebook-oldalukra, vagy írj egy e-mailt a 
ptestudents@gmail.com címre, 

ha kérdésed lenne. 

És ne feledd: 
a Vasvári Pál utca 4. szám alatt 

megtalálod a számításod, 
ha a diákmunkáról van szó!
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Szabó Tamás

Ugyan azt nem ígérem mentortársaim nevében, hogy legalább olyan 

a segítségedre leszünk az egyetemi éveid alatt itt, a Pécsi Tudomány-
egyetemen.

-
-

PTE-n nem maradsz egyedül!

-
Mentorklub a 

2018/19-es tanévben alakult meg, jelenleg 20 oktató és 40 hallgató 
mentor dolgozik azon, hogy munkájával segítse a többi PTE-s diákot.
Célunk, hogy csökkentsük azoknak a hallgatóknak a számát, akik 
diploma megszerzése nélkül fejezik be az egyetemi életüket. Ennek 
sokféle oka lehet, és pont ezért nagyon sok feladat tartozik a szerep-

-



Tehát, ha tanulmányi problémád, adminisztrációs nehézséged 
akad, vagy akár nem találtad még meg a közösségedet az 
egyetemen, ne habozz bátran hozzánk fordulni, mi mindenben 
tudunk segíteni! Szeretnénk, hogy mindenki megtalálhassa azt, 
ami a számára szükséges ahhoz, hogy jól érezze magát, és 
eredményesen teljesítsen.

Ha kíváncsi vagy ránk, megtalálsz minket Facebookon és Ins-
tagramon is Pécsi Tudományegyetem Mentorklub néven, illetve 
minden karnak saját Mentorklub-oldala is van.

Soha nem lehet tudni, lehet, egyszer mint mentorált lesz szüksé-

Ne habozz, irány a 
Pécsi Tudományegyetem!
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Az egyetem az iskolai tanulmányaink magasabb 
szintje, ahol már bizony nem adják a kezünkbe az 
összes olvasmányt, tankönyvet és jegyzetet, ami-
re szükségünk van a sikeres vizsgákhoz. Ezért is 
fontos, hogy meglegyen mindenkinek a tájékozott-
sága, hogy honnan lehet beszerezni az esetleges 

interneten való keresgélésre, de tapasztalatból 
mondom, hogy nagyon csekély arányban találha-
tóak meg a legfontosabb könyvek a világhálón. 
Természetesen a megvásárlás is opció, azonban 
itt érdemes az antikváriumokat felkeresni, hiszen 
szó szerint kincsekre lelhet az ember, méghozzá 
rendkívül diákbarát áron. Ha sem az online, sem a 
könyvesbolti verzió nem vált be, vagy nem szimpa-
tikus, ott van hát az örök klasszikus, a megbízható 
és mindig segítségül szolgáló könyvtárak meglá-

-

szükséges anyagot. 

-
mészetesen a Tóth József Bölcsészettudományi 
és Természettudományi Kari Szakkönyvtár. A be-
iratkozáshoz nincs szükséged egyébre, mint va-
lamilyen személyazonosságot igazoló okmányra, 
érvényes diákigazolványra, vagy hallgatói jogvi-
szony-igazolásra. A Pécsi Tudományegyetem hall-
gatójaként az olvasójegy kiváltása ingyenes, és ál-
tala minden PTE
a Tudásközpontot leszámítva.

A Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár szintén az egye-

akadályozva van, a könyvtár virtuális szolgáltatá-

egy személyi, illetve lakcímkártya, valamint érvé-
nyes diákigazolvány vagy jogviszony-igazolás.

Végül, de nem utolsósorban az Egyetemvárostól 
ugyan kicsit távolabb, azonban tömegközleke-

Tudásközpont. A TK használata szintén ingyenes 
az egyetemi hallgatók számára. A Tudásközpont 
a gazdag szakkönyv-, tankönyv- és egyéb iroda-
lom kínálatán kívül rendkívül jó helyszínt biztosít 
a tanulásra, beadandók írására. A háromszintes 
épületben rengeteg tanulószobát, vagy egyéb arra 

-
ban, kedvezve a diákoknak, reggel nyolctól éjfélig 
nyitva tart. Ilyenkor javasolt résen lenni, ugyanis 
pillanatok alatt elfoglalják a legjobb, legnyugisabb 
helyeket, azonban még így is lehet találni megfe-

TK honlapja azt is lehe-
-

Mindent összevetve a könyvtárak vitathatatlanul 
hasznosak. Csendben és nyugalomban van le-

irodalom áll rendelkezésünkre és szinte határtalan 
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más

A Pécsi Tudományegyetem -
tani azoknak a hallgatóknak és munkatársaknak, 
akikre a fenti „másság” igaz. Az egyetemen 14 éve 

Támogató Szolgálat. Létrehozásának 
-

tás-, mozgás-, hallássérült és autizmus spektrum-
zavaros), illetve a tanulási zavarral (diszlexia, disz-

felkészülésre. Ennek elérése érdekében különbö-
-

-
hatnak el, illetve egyéni felmérés után azokat a 
képességeiket fejleszthetik, amelyek szükségesek 
a vizsgákra való felkészüléshez és az egyetem si-
keres elvégzéséhez.

Emellett mentálhigiénés beszélgetésekre, közös 
programokon való részvételre és az angol nyelv ta-

a Támogató Szolgálat -

segít a tanulmányi ügyek intézésben és a tananya-
gok beszerzésében, valamint a mozgáskorlátozott és 
látássérült hallgatók szállításáról is gondoskodnak.

Ha Te is a Pécsi Tudományegyetem hallgatója 
szeretnél lenni, de valamilyen területen érintett 
vagy, ne aggódj, jelentkezz bátran, van segítség. A 
Támogató Szolgálat 
Már számos „más” hallgató szerzett diplomát az 

tamogatoszolgalat.pte.hu

Támogató Szolgálat

Tompos Lilla



TANÁCSADÁS 

Gyere be hozzánk 
egy beszélgetésre, 

· fogalmad sincs, merre tovább,
· vagy már választottál, de kellene 

· ha szeretnéd jobban megismerni 
saját magad, jobban megfogal-
mazni a céljaidat,

van szükséged segítségre.

Egy privát beszélgetést képzelj el, 
ahol a témát mindig Te hozod. A 
tanácsadó meghallgat, kérdez, in-

kérdéseid megválaszolásában.

Felvételizoknek és elsosöknek is!
„ „
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Szia! Igen, Te! Hogy érzed magad? 
Fáradt vagy, mert nem tudod be-

-
kat, de más területen is fejleszte-
néd magad? Érdekel az önismeret 
és a tudatos élettervezés? Akkor 
minket keresel!

www.ptekarrieriroda.hu
Facebook csoportunk 

PTE Karrierklub, 
PTE Karrier Iroda

@ptekarrieriroda

GÓLYATANÁCSADÁS
-

megismerni, és itt ez a rengeteg kurzus, amit mind teljesíteni kell, 
-

adásunkra, ha:

· elveszettnek érzed magad a rendszerben,
· tanácstalan vagy abbban, hogyan ismerkedj össze a társaiddal,

· elbizonytalanodtál, hogy jó helyen vagy-e.

INGYENES!

A legjobb hírünk: 
minden szolgáltatásunkat 
ingyenesen veheted igénybe!


