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HÁTTÉRANYAG
Christoph Ehmann, a Campus Europae főtitkára a PTE Általános Orvostudományi
Karán
Christoph Ehmann főtitkár úr látogatásának nem titkolt célja, hogy Magyarországon elsőként a Pécsi
Tudományegyetemmel egyeztessenek az Európai Egyetemi Alapítványhoz való csatlakozás
lehetőségeiről.
Prof. Dr. Christoph Ehmann kollégájával, Joachim Wyssling úrral három napos látogatásra érkezik
Pécsre, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektori vezetésével tárgyaljon az együttműködés
lehetőségéről, valamint az Általános Orvostudományi Karon előadást tart a program céljairól.
A látogatás apropóját többek között az adja, hogy az Általános Orvostudományi Karon 2010 őszén
indult útjára az a 3 éves ERASMUS projekt (CHANCE), amelynek feladata egy migrációs
egészségügyi szakemberek képzésére irányuló Master képzés kidolgozása. Prof. Szilárd István
projektvezető szerint ennek a programnak a részletesebb megismerése után nyílhat lehetőség a
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Campus Europae támogatására - akár a hallgatók toborozásakor, akár csatlakozó ösztöndíjak
formájában.
2011. szeptember 26-án az Orvostudományi Kar Tanácstermében Prof. Miseta Attila dékán úr
fogadja a vendégeket, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz közelebbről megismerni az Alapítvány
céljait, működését, illetve annak szerepét a mai európai felsőoktatásban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2011. szeptember 26-án, hétfőn 11.00 órakor az ÁOK Dékáni
Tanácstermében, ahol lehetőség lesz interjúk készítésére is Christoph Ehmann főtitkár úrral.

Kerényi Sziget ünnepélyes felavatása és átadása
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara nagy hagyományokkal rendelkezik a
tehetséggondozás terén. Mindig is kiemelt feladatnak tekintettük hallgatóink tudományos
előmenetelének segítését. Ennek érdekében nem csak a Kari Tudományos Diákköri Tanács
munkájának professzionális segítését tekintjük elsőrendűnek, hanem a tehetséggondozás
szakkollégiumi kereteit. Karunkon működik az Egyetem legrégebbi szakkollégiuma, a Kerényi Károly
Szakkollégium.
A 2011/2012-es tanév őszi szemeszterétől a Kari Tudományos Diákköri Tanács és a Kerényi Károly
Szakkollégium új helyiségben folytathatja működését. Az Ifjúság úti Botanikus Kertben felszabadult
épület ad otthont ettől a félévtől kezdve ennek a két szervezetnek, biztosítva ezzel a nyugodt kutatói
és adminisztratív munka hátterét, egyben ellátja a kari Tehetségpont feladatait.
A Kerényi Sziget elnevezésű létesítmény felavatására és átadására 2011. szeptember 28-án, 17
órakor kerül sor az Ifjúság úti campus Botanikus kertjében.
A megnyitó ünnepségen köszöntőt mond:
•
Dr. Kovács L. Gábor, tudományos és innovációs rektorhelyettes
•
Dr. Kriszbacher Ildikó, a PTE Tehetséggondozási Csoportjának rektori szaktanácsadója
•
Dr. Jankovits László, a PTE BTK általános és tudományos dékánhelyettese
•
Dr. Nagy Zoltán, a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke
•
Dr. Bagi Zsolt, a Kerényi Károly Szakkollégium vezető tanára

Közgazdász Vándorgyűlés
A vándorgyűlés témája Versenyképesség és adósságcsökkentés. A három napos rendezvény
szakmai vitákhoz, higgadt elemző beszélgetésekhez teremt fórumot a gazdaságpolitika és a
gazdasági élet legfelsőbb szintű vezetőinek részvételével. Az előadók között a Pécsiközgáz számos
oktatóját megtaláljuk. A Közgazdász Vándorgyűléshez kapcsolódóan október 1-jén, a PTE
Közgazdaságtudományi Karán évfolyam-találkozókra kerül sor.
További részletek és program: www.mkt.hu

„A roma diákok tanulási feltételeinek fejlesztése Finnországban és Magyarországon”
című szeminárium
A szeminárium a roma gyermekek tanulási feltételeinek előmozdításával, iskolai teljesítményének
növelésével, a roma nyelv oktatásbeli helyzetének javításával, valamint megfelelő oktatási programok
és -anyagok kidolgozásának kérdésével foglalkozik. A szeminárium célja egyrészt jó gyakorlati
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megoldások és oktatási modellek keresése a roma gyermekek iskolai eredményességének növelése
és esélyegyenlőségének megteremtése érdekében Finnországban és Magyarországon, másrészt a
roma gyermekek oktatásával foglalkozó finn és magyar szakemberek nemzetközi szintű
együttműködésének előmozdítása, összehangolása, valamint szakmai és tudományos
párbeszédének kialakítása. A szeminárium a Finnagora 2011-ben szervezésre kerülő szeminárium
sorozatának második állomása. Az első szemináriumot a Finnagora és a Finn Nagykövetség 2011.
március 18-án rendezte meg "A romák társadalmi helyzete Finnországban és Magyarországon"
címen. Az előadások, valamint az azokat követő beszélgetések magyarul és finnül hangzanak el
tolmácsolással.

VI. Pécsi Sürgősségi Napok
http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/hirek/2011/09/Surg_napok_vegso.pdf
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