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HÁTTÉRANYAG
A Pécsi Sörfőzde Zrt. és a PTE PMMIK hallgatóinak közös sajtótájékoztatója
A PTE hallgatói részére egy pályázat került kiírásra, amelyben a meghatározott feladat az volt,
hogy egy különleges, funkciót is hordozó építményt hozzanak létre sörös rekeszekből! A
pályázat lehetőséget adott – elsősorban a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
hallgatóinak - arra, hogy kreativitásukat egy ilyen, nem hétköznapi feladatban is
megmutathassák. A díjazott pályaművekből egynek a felépítésére is sor kerül, méghozzá Pécs
főterén, a Széchenyi téren, amelyet még különlegesebbé teszünk azzal, hogy három napon
keresztül- május 22-től 24-ig, - sokszínű programmal hozzácsatlakozik az építmény látványához
a Pécsi Rekesz Fesztivál.
A Pécsi Rekesz Fesztivál színes májusi „csokrot” nyújt át a kilátogatóknak. Kulturális,
gasztronómiai programok mellett különleges koncertek fogják színesíteni e három napot. A
sörös rekeszek látványát kiegészítik a Pécsi Sörfőzde sörmárkái is, amelyek a gasztronómiai
kínálat elmaradhatatlan részét képezik: A Szalon, a Szalon Barna, a Pécsi Sör és a Pécsi
Radler sörüdítők várják a szomjukat oltani kívánó vendégeket.

Az éltető víz: A Limfóma Klub rendezvénye
Program:
• Kósa Judit, a Magyar Rákellenes Liga Pécsi Alapszervezetének elnöke, a Limfóma Klub
vezetője:
Megnyitó
• Szabó Kornélia, kémia-környezettan szakos tanár:
„Mindennapi csodaszerünk: a víz” – néhány szó a víz szerepéről az életben; betegségben és
gyógyulásban
• Dr. Robert Lyons, a KAQUN Hungária Kft. ügyvezető igazgatója:
A Kaqun terápia szerepe az onkológiai kezelés alatt álló betegek rehabilitációjában KAQUN vízkóstolással egybekötve
Az előadásokat követően orvos-beteg találkozóra, kötetlen beszélgetésre kerül sor egymással,
és a jelen lévő szakemberekkel. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Egészség Akadémia - Prof. Dr. Sótonyi Péter: Orvosbiológiai kutatások rendje
Magyarországon
http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/hirek/2013/04/ea_2013majus13.pdf

Otfried Höffe (Tübingen) előadása: Jövőképes a demokrácia?
Otfried Höffe, Jürgen Habermas után a legidézettebb mai német filozófus, írásait több mint húsz
nyelvre fordították le. Filozófiatörténeti tárgyú könyveket írt többek közt Arisztotelész, Hobbes,
Kant és Rawls filozófiájáról. Politikafilozófiai és demokráciaelméleti munkáit a frankfurti
Suhrkamp és a müncheni Beck kiadók adták ki. A Fribourgi, majd a Tübingeni Egyetem
professzora, számos egyetem vendégtanára, meghívott előadója Európában, Észak- és DélAmerikában, Japánban és Kínában.
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„A Pécsi Tudományegyetem kutatási kiválósági területeinek komplex
infrastrukturális fejlesztése” c. projekt záró rendezvénye
Befejezéséhez közeledik „A Pécsi Tudományegyetem kutatási kiválósági területeinek komplex
infrastrukturális fejlesztése” című TIOP projekt, melynek végrehajtásához az egyetem 2011-ben
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében közel 1,5 milliárd Ft támogatást nyert el. A
projekt az egyetem oktatási-kutatási infrastruktúrájának komplex fejlesztésére irányul
elsősorban a természettudományok, az élettudományok, a műszaki és az informatikai
területeken. A legkorszerűbb kutató és oktató műszerek beszerzéséhez kapcsolódóan
laborfejlesztések is megvalósultak, ezzel bővült a kutatási kapacitás és kialakításra kerül a régió
gazdasági szereplőivel való együttműködésre alkalmas innovációs környezet. Komplex
fejlesztés keretében sor került szoftverbeszerzésre, infokommunikációs alapinfrastruktúra
fejlesztésére, valamint infokommunikációs akadálymentesítésre, ezáltal a projekt az oktatás,
kutatás, fejlesztés és innováció területeit együttesen szolgálja.
A fentieken túl a projekt keretében megvalósult a PTE Komplex pályázati információs
rendszerének (PIR) kifejlesztése is. Ez a korszerű számítógépes nyilvántartáson túl támogatja a
projektek tervezését, valamint az elnyert támogatások felhasználásának naprakész követését
és ellenőrzését.
A projekt nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem nemzetközileg elismert
kutatóbázissá váljon, mely gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással támogatja a tudásalapú
társadalom és gazdaság fenntartható és versenyképes fejlődését.

NYITOTT EGYETEM - Dr. Kollár László: Szimmetria, aszimmetria a molekulák
világában
http://www.pte.hu/hirek/3020

Ormos Mária történész, Professor emerita köszöntése
Sok szeretettel meghívjuk a Pécsi Tudományegyetem Társadalomtudományi Szakkönyvtárában
tartandó köszöntőnkre, abból az alkalomból, hogy Ormos Mária történész, Professor emerita
könyvtárának egy részét a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának ajándékozta.
Helyszín: 7624-Pécs, Rókus u. 2. M épület, Fsz. 1.
Időpont: 2013. május 15. 14:30
Köszöntőt mondanak:
- Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes
főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár
- Dr. Fischer Ferenc
dékán, PTE BTK; intézetvezető egyetemi tanár, PTE BTK TTI
- Dr. Gyarmati György
egyetemi tanár, PTE BTK TTI
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II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia és „Tudományos képzés
műhelyeinek támogatása a PTE-n” pályázat záró konferenciája
2013. május 15-én kerül megrendezésre a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos
képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat záró konferenciája,
amelyhez szorosan kapcsolódik a II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia szakmai
programja, amely 2013. május 16-17. között zajlik. A konferenciák alapvető célja, hogy
lehetőséget és fórumot teremtsenek hazai és külföldi doktoranduszok számára a személyes- és
szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítésére, valamint szakmai eszmecseréknek
adjanak teret különböző szakterületek bevonásával.
Helyszín mindkét program esetén: Szentágothai János Kutatóközpont, H-7624 Pécs, Ifjúság
útja 20.
További információ: http://tmt.pte.hu/hirek/34; http://idk2013.hu

Növények Világnapja a Pécsi Tudományegyetemen
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/majus/novenyek_vilagnapja.pdf
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