A Pécsi Tudományegyetem médiatevékenysége
A Pécsi Tudományegyetemen a Marketing Osztályon belül mûködõ Sajtókommunikációs
csoport látja el a médiával kapcsolatos tevékenységeket. A csoport elsõdleges célja,
hogy naprakész, hasznos információkkal, tudósításokkal, hírekkel lássa el az egyetemi
polgárokat, valamint a sajtó munkatársait.
A Sajtókommunikációs csoport tevékenységi körébe tartozik a belsõ és a külsõ kommunikáció
egyaránt. Az Egyetem saját médiumai az ország egyik legnagyobb példányszámú
egyetemi lapja, az UnivPécs, hazánk elsõ egyetemi televíziója, az Universitas Televízió,
valamint a három nyelven - magyarul, angolul és németül - is elérhetõ egyetemi honlap. A
nyilvánosság, közvélemény tájékoztatását is a csoport látja el és koordinálja,
egyfajta hidat képezve a PTE és a sajtó munkatársai között. Igyekszünk mindig naprakész
információkkal ellátni a médiumokat, illetve segíteni a munkájukat forgatási vagy
interjúigény esetén.
A hetente a sajtólistánkra e-mailben kiküldött programajánlóink letölthetõek a ?Heti
programajánló" menüpont alatt - egészen 2000-ig visszamenõleg. Ugyancsak elérhetõ
minden sajtóközleményünk, amelyet az egyetem központilag adott ki 2007 januárja óta.
Az ?Egyetemi média" fejezetben részletesen bemutatjuk a fent említett sajtóorgánumainkat,
azok történetét, mûködését. A Pécsi Tudományegyetemen aktív médiaélet zajlik: az
UnivPécs mellett tucatnyi kari és kollégiumi lap is olvasókra talál - ezekrõl olvashatnak a
?Kari médiumok" menüpontban. Az elmúlt idõszakban a közösségi oldalak elõretörése
szükségessé tette, hogy fokozottabban használjuk ki a web 2-es lehetõségeket. A PTE napi
rendszerességgel oszt meg multimédiás anyagokat a facebook profilján, valamint a
youtube csatornáján.
A napi sajtófigyelés immár évek óta mûködik a Pécsi Tudományegyetemen, egyre bõvülõ,
mind nagyobb kört lefedõ alapossággal. 2011-ben már több mint hatszáz sajtóorgánum
monitorozása tartozik bele e tevékenységbe, gyakorlatilag lefedve ezzel az országos, és
a bõvebb értelemben vett régiós médiumokat egyaránt. ?Sajtófigyelés" menüpontunkban
1996-ig visszamenõleg megtalálhatóak a PTE-rõl megjelent írások, anyagok.

A sajtó munkatársai számára segítségként szolgál a forgatási engedély letöltésének
lehetõsége, illetve fotógalériánk, mely számos egyetemi eseményrõl tartalmaz minõségi,
szabadon felhasználható fényképeket. Az Universitas Televízió a 2010-2011-es tanévtõl elsõként az egyetemi televíziók között - megkezdte az élõ online közvetítéseket a jelentõ
egyetemi eseményekrõl, ezek archívuma is megtalálható a Média menüpontban.
Jó böngészést kívánunk!

