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DÁTUM
május 29.
kedd
11 óra
május 30.
szerda
11.30 óra

május 31.
csütörtök
8.30 óra

TÉMA

INFO

HELYSZÍN

„Közszolgálat – integritás
és etika”
szakmai fórum

Kovács Enikő
kovacs.eniko@ajk.pte
.hu
72/501-500/23226

PTE ÁJK
Óriás Nándor
előadóterem
(Pécs, 48-as tér 1.)

PTE Transzgenikus
Állatház ünnepélyes
átadásával egybekötött
sajtótájékoztató

Szabó Gábor
szabo.gabor@pte.hu
30/277-1016

EU-SCHOLA
oktatási nap diákoknak

Szabó Brigitta
szabo.brigitta@ajk.pt
e.hu
72/501-500/23241

PTE KK
Immunológiai és
Biotechnológiai
Intézet
(Pécs, Honvéd u. 5.)
Dél-dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
(Pécs, Universitas u.
2/A)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar

HÁTTÉRANYAG
„Közszolgálat – integritás és etika” szakmai fórum
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke, a
Transparency International Magyarország Alapítvány és a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány
meghívja Önt 2012. május 29-én, a PTE ÁJK 48-as téri épületének Óriás Nándor
előadótermében rendezendő „Közszolgálat – integritás és etika” c. szakmai kerekasztalbeszélgetésre.
Program:
11.00 Megnyitó – A Jövő Közigazgatásért Alapítvány a tudományért (Dr. Csefkó Ferenc, a
Kuratórium elnöke)
11.10 Közszolgálat és etika kapcsolata Magyarországon
(Dr. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)
11.40 A szervezeti átalakulások korrupciós kockázatainak kezelése (Dr. Jászberényi Gábor
igazgató, Baranya Megyei Kormányhivatal)
12.10 Kávészünet
12.30 Integritás és korrupciós kockázatok a közigazgatásban – A Nemzeti Integritás Tanulmány
tanulságai és ajánlásai
(Dr. Burai Petra kutatási vezető, Transparency International)
12.45 A tisztességes eljáráshoz való jog garanciái
(Dr. Fekete Géza jegyző, Polgármesteri Hivatal, Sellye)
13.05 A közigazgatási etika normativitása és gyakorlata
(Dr. Bencsik András tanársegéd, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)
13.30 Hozzászólások, vita
14.00 A tanácskozás zárása (Dr. Fábián Adrián)
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PTE Transzgenikus Állatház ünnepélyes átadásával egybekötött sajtótájékoztató
Magyarország legkorszerűbb biotechnológiai központja nyílik meg Pécsett!
Tisztelettel meghívjuk a HUHR/0901/2.1.3/004 CABCOS projekt (Cross-border Applied Biotech
Cooperation for Sustainable Regional Health Industry / Határon Átnyúló Biotechnológiai
Együttműködés a Fenntartható Regionális Egészségiparért) projekt keretében megvalósuló
transzgenikus SPF állatház ünnepélyes átadására és az azt megelőző sajtótájékoztatóra.
A CABCOS fő célja olyan közös komplementer biotechnológia kutatási infrastruktúra
létrehozása a pécsi, illetve az eszéki egyetem orvoskarán, amely nemzetközi szintű
infrastruktúrát jelent a projektben résztvevő pécsi és eszéki kutatók számára olyan területeken,
amelyekre eddig helyben vagy nem volt lehetőség, vagy a jövőben minőségileg magasabb
szinten lehet majd végrehajtani. A megvalósult infrastruktúrán végzett kutatás és kutatásfejlesztés, a kiemelkedő hatékonyság és gyorsaság együttesen jelentős előnyt nyújtanak mind a
versenyszellemű alapkutatás, és az üzleti szempontokat követő diagnosztikai szolgáltatók és a
gyógyszeripar számára.
A pályázati forrás lehetővé tette egy SPF/transzgenikus állatház létrehozását a Pécsi
Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézetének közreműködésével, amely
biztosítja új transzgén laboratóriumi kisállat törzsek kialakítását, illetve a korábban már
létrehozott transzgenikus laboratóriumi kisállatokon végzett kísérletek lebonyolítását.
Az átadást és beindítást követően a most még szabadon megtekinthető helységekbe csak a
kutatók juthatnak be. Meghívottjaink számára az eseményen egy különleges - egyben
egyszeri - alkalmat biztosítunk, hogy még utoljára, a külvilágtól való elválasztás előtt azaz a steril környezet létrehozását megelőzően - szakértői segédlettel belülről
bejárhassák és megtekinthessék a felépült laboratóriumokat és állatházat.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2012. május 30, szerda 11.30 órakor
A sajtótájékoztatón részt vesznek:
Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja
(PTE)
Prof. Dr. Sc. Aleksandar Včev, az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Orvostudományi Kar
dékánja (MEFOS)
Prof. Dr. Németh Péter, a projelt szakmai vezetője (PTE)
Prof. Ines Drenjancevic, a projelt szakmai vezetője (MEFOS)
Helyszín:
PTE KK Immunológiai és Biotechnológia Intézet
Pécs Honvéd u. 5.
A további programok:
12.00 A CABCOS projekt zárórendezvénye, köszöntő beszédek
Prof. Bódis József, rektor, PTE
Dr. Páva Zsolt, Pécs MJV Polgármester
Ljiljana Pancirov, Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja
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12.30 Az átadásra kerülő laboratórium felavatása és bemutatása
Representative of Managing Authority
Prof. Németh Péter, projekt szakmai vezetője -PTE
Prof. Ines Drenjancevic projekt szakmai vezetője - MEFOS
12.45 A laboratórium bejárása
Dr. Kvell Krisztián
Dr. Balogh Péter
Dr. Pongrácz E. Judit
13.00 állófogadás
Az esemény hivatalos nyelvei a magyar és a horvát, folyamatos tolmácsolással.

EU-SCHOLA oktatási nap diákoknak
PROGRAM:
08:00-08:30 Regisztráció
08:30-10:00 Párhuzamosan zajló, interaktív foglalkozások az Európai Unióról három tematikus
csoportban – Versenyfeladatok kiosztása. Az előadások témakörei (a diákok - egy iskolai
csoportból 5-5 - a regisztráció során sorsolás alapján kerülnek az adott témákhoz)
Téma: Az Európai Unió tagállamai és lakossága, céljai, feladatai, intézményei, működése, a
nyelvhasználat kérdése
(A foglalkozást vezeti: Dr. Mohay Ágoston egyetemi tanársegéd)
Téma: Az uniós polgárság és az EU bevándorlási és menekültügyi politikája. Az Európai Unió
gazdasága – fogyasztóvédelem és környezetvédelem.
(A foglalkozást vezeti: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens)
Téma: Diákok mobilitása az EU-ban (tanulás, önkéntes munka). Az EU költségvetése,
pályázatok
(A foglalkozást vezeti: Szabó Brigitta külügyi-és marketing referens és Császár Zita pályázati
referens)
10:00-10:30 Szünet – uzsonnával és üdítővel
10:30-11:30 Versenyfeladatok megoldása iskolánként – csoportmunkával
11:30-12:30 Ebéd
12:30-13:00 EU-SCHOLA projektbemutató
13:00-14:00 Filmbemutató: kisfilmek az Európai Unióról + beszélgetés a „Lakótársat keresünk”
c. filmről
14:00-15:00 Versenyfeladatok helyes eredményének bemutatása, eredményhirdetés, jutalmak
kiosztása
15:00- Látogatás a PTE Állam-és Jogtudományi Karon (fakultatív)
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