/2000

5/2000. SZÁMÚ REKTORI UTASÍTÁS
A PTE EGYSÉGES WEBLAPJÁRÓL

A Pécsi Tudományegyetem a 2000. január elsejei integrációval a Dél-dunántúli Régió
kiemelkedő felsőoktatási intézményévé vált. Az egyetem az egységes arculat kialakításának részeként új
honlap létrehozását tűzte ki célul. Ennek megvalósítása és alkalmazása érdekében a következőket
rendelem el.
1. §
Az utasítás hatálya
Az utasítást alkalmazni kell a Pécsi Tudományegyetem minden, a PTE SZMSZ-ének II. fejezet 3.
§ -ában megjelölt alábbi egységében:
a. az Egyetem karai
b. Orvostudományi és Egészségtudományi Központ
c. Központi Könyvtár
d. Gazdasági Főigazgatóság
e. Rektori Hivatal
f. Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ
g. a közoktatási intézmények
h. további átfogó szervezetek
i. valamint az SZMSZ 4. § -ában meghatározott szervezeti egységek.
2. §
A weblappal kapcsolatos feladatok
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(1) A Rektori Hivatal Marketing Osztályának web-koordinátora látja el az alább
meghatározott központi feladatokat:
a. az egyetemi weblapok egységes arculatának kidolgozása, megvalósításuk koordinálása,
b. segítség nyújtása a karoknak és a szervezeti egységeknek az információgyűjtő rendszer
megszervezésében,
c. egyetemi hírek gyűjtése, elhelyezése a központi weblapon,
d. valamint a központi weblap tartalmának szerkesztése.
(2) A központi weblap üzemeltetését az Egyetemi Informatikai Szolgáltató
Központ végzi.
3. §
A webmester
Minden szervezeti egységnél - amennyiben önálló weblapot kíván működtetni - egy
webmestert kell kijelölni, aki az alábbiakért felelős:
a. a szervezeti egység honlapjának kialakítása, az új, elfogadott design alapján,
b. a honlap aktualizálásának biztosítása
c. kapcsolattartás az egyetemi web-koordinátorral.
4. §
Információ a weben
1. Az 1. §-ban meghatározott szervezeti egység weblapján megjelenő információ publicitásáért az
egység vezetője felelős.
2. Az egyetem központi weblapján található információ publicitásáról a rektori hivatalvezető dönt.
5. §
A PTE weblapjával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében az 7/1999. számú Rektori utasítás
szerint kell eljárni.
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6. §
2000. december 15-től az 1. §-ban felsorolt szervezeti egységek csak a www.pte.hu/arculat honlapról
elérhető új arculati designt alkalmazhatják.
Hatályba léptető rendelkezések
7. § Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Pécs, 2000. november 20.
Tóth József
Rektor
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