A Pécsi Tudományegyetem sajtóközleményei
A Pécsi Tudományegyetem kiadott sajtóközleményei:
2013. december
Családi napközi kialakítása a PTE bölcsõdébenBencze Csaba, a PTE hallgatója
zenemûvészeti Junior Prima Díjas!Költözik a PTE Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai
KlinikaLaufer László vehette át az idei Pécsi Felsõoktatásért Sajtódíjat!A pécsi orvoskar
nyerte AZ ÉV HONLAPJA 2013 címet!Bachman Zoltán, a PTE professzora Prima Primissima
Díjas!Hebling
János,
a
PTE
professzora
rangos
nemzetközi
elismerésben
részesültUltramodern szívkatéteres laboratórium a Pécsi TudományegyetemenKépalkotó
diagnosztikai központot avattak PécsettMesék, táncok, kacajok, tündöklõ arcok?Változik az
ügyeleti idõben történõ járóbeteg-ellátás a fülészeten2013. november
A holland Twente Egyetemmel kutat együtt a jövõben a Pécsi TudományegyetemA pécsi jogi
karral kapcsolatos sajtóközleményA lehetõ legkisebb mértékû leépítés a PTE-nRangos
nemzetközi díjta nyert a Janus Egyetemi Színház!A második legjobb egyetem a PTE az
oktatói kiválóság tekintetében!Komlósi László Rektorhelyettes Úr nyílt levele2013. október
Nagy siker volt a PTE karrier napja!A PTE is segít az adóügyi tájékoztatásban!Michelisz
Norberttel száguld tovább a PTE Meseszép? kampányaInnovációs díjat kapott a PTE
találmánya!A PTE KK Idegsebészeti Klinika sajtóközleményeKovács L. Gábor Prima
DíjasRangos szakmai díjat kapott a PTE Klinikai Központja!A szellemi termékek jövõt formáló
ereje2013. szeptember
Az egyre égetõbb bevándorló probléma kezelésére dolgoztak ki programot a PTEnHivatalosan is megkezdõdött a tanév a PTE-nÚj fülsebészeti eljárás a PTE Klinikai
Központján!Kétmilliárd forintból újul meg a PTE Onkoterápiás IntézetMinden ötödik
gyermek túlsúlyos, vagy elhízott?Egyedülálló kiállítás nyílt a PTE Botanikus
kertjébenRizling Cuvée és Cabernet Franc viselheti a PTE Bora 2013 címetEurópai Nyelvi
Díjat kapott a pécsi orvoskar Nemzetközi Oktatási Központjának projektje133 modern
orvostechnikai eszközzel gazdagodott a PTE Klinikai Központja2013. augusztus
PTE FEEK: határon átnyúló projektekben is dolgozhatnak a hallgatókNemzetközi földrajzi
versenyeken elért magyar sikerek - PTE-s vezénylésselAntirasszista tréningen vesznek
részt a PTE hallgatóiPTE UniPhone ? A PTE Iránytûje ? Minden a Mobilodon!"Örülünk, hogy
újra itt vagy"Nívós nemzetközi díj került a PTE ÁOK Anatómiai Intézetére2013. július
PTE REKTORI ÖSZTÖNDÍJ: ELSÕ 100 = 100EZERAz utcán mindenki egyenlõ ? a PTE ZEN
közremûködésével elindul a HangulatszigetÚj dékánok a PTE-nÚj hallásjavító implantáció
PécsettLezárult a PTE ZEN társszervezésében zajló Hangulatsziget fesztivál2013.
június
Jól halad a PTE 400 ágyas klinikai tömbjének felújítása"Bronzérmes" a PTE!Bódis József
tiszteletbeli szülésznõ lettHomokzsákot ragadtak a hallgatókIdegen Nyelvi Képzési Rendszer
Fejlesztése
A
Pécsi
TudományegyetemenLezajlott
a
PTE
EHÖK
tisztújító
közgyûléseHarmadik lett az országos véradóversenyen a PTE!A nemzetközi felsõoktatás
elitjében szerepel a PTE!Klinghammer István államtitkár a PTE-n tett látogatást 2013.
május

PTE és Michelisz Norbi - EGY CSAPAT VAGYUNK!SZÉP VOLT NORBI!Új akadémikusok a
PTE-n!A PTE kutatási kiválósági területeinek komplex infrastrukturális fejlesztéseA PTE
IGYK oktatója nyerte a Vasarely Alapítvány nemzetközi pályázatának elsõ díjátPécs ?
Frankfurt egyetlen liternyi benzinnek megfelelõ energiávalÚj Neuropathia Centrum nyílt a PTEnKorszakalkotó találmány Pécsett az agyérgörcs ellenKorszerû Perinatális Intenzív
Centrum Pécsett2013. április

Legyél a PEN sztárja ? pályázaton keresi a tehetségeket a Zenélõ EgyetemInnovációs
napot tartott a PTENyitott Gyermekklinika a PTE-n - újra!Kínai-magyar kulturális- és
kutatóközpontot adtak át a PTE-n20 éves az Universitas Televízió!Átütõ sikert aratott a
PEN2013Közös Nemzetközi tanulmányok mesterképzést (MA) indít a visegrádi országok
négy egyetemeEgyüttmûködik a PTE és a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ
Parancsnoksága2013. március
Báthory díjat vehetett át Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánjaÚj tehetséggondozási program
a PTE roma szakkollégiumábanA kínai nagykövet a PTE-n tett látogatástEgyüttmûködik az
ITSH, a PTE és Pécs MJVKitüntetettjeink március 15. alkalmábólElfogadta a PTE
Szenátusa a 2013. évi gazdasági tervet2013. január - február
Aubert Antal, a PTE egyetemi docense lett az év idegenforgalmi oktatójaA PTE szemésze
lett az Év Orvosa!Elhunyt Dr. Tóth József, a Pécsi Tudományegyetem Rector EmeritusaA PTE
is pirosba öltözikENSZ-BMW díjat nyert a PTE oktatói által fejlesztett Immigropoly
játékFolytatódik a PTE Gyermekklinikán a különleges kutatás2012. december
Az egész EU tekintetében egyedülálló képzési program készült Pécsett és EszékenMokos
Tibornak ítélte oda a PTE az idei Pécsi Felsõoktatásért SajtódíjatKulturális örökség
tanulmányok mesterképzési szak indul a PTE-nAz év gyermekonkológusa lett az év
embere isImmár Ungureanu korábbi román miniszterelnök is a PTE díszdoktoraÚj
Médiakultúra Kreatív Mûhely a PTE-nVadonatúj inkubátort kapott a PTE Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
2012. november
Az egész EU versenyképességét növeli a PTE által koordinált pályázatA PTE a legjobb
vidéki egyetemA "Nemzetért Díjat" kapta meg a PTEVáltozó látogatási idõ a 400 ágyas
klinikánForradalmian új kézsebészeti eljárás a PTE Klinikai KözpontjánTovább
kutatnak a PTE Gyermekklinikán a gyermekelhízással kapcsolatbanA mesterséges
megtermékenyítést kutatják a PTE-nLesz szénszünet a PTE-nCivilben hõsökSzomáliai
egyetem mûködne együtt a PTE-velVia Futuri2012. október
Indul a Teleki ElõadássorozatAz országban elsõként Hospice-Palliatív Tanszék a pécsi
orvoskaronPTE-diadal a Spanyolországban rendezett nemzetközi Solar Race
versenyenMegkötötték a 400 ágyas klinika felújításáról szóló szerzõdést A virológiai kutatások
hazai bázisa a PTE kutatóközpontjábanÁtadták a 400 ágyas projektkulcsaitMától
Szentágothai János nevét viseli a PTE kutatóközpontjaA PTE-re került az építészeti Junior
Prima Díj2012. szeptember
Sajtóanyag az IFamily tanulmányrólA PTE-n segítenek a rászoruló hallgatóknakÚjabb elsimerés
a Pécsi Tudományegyetemnek Még szorosabb együttmûködés a PTE és a rendõrség
közöttLezárult a 400 ágyas klinikai tömb felújításának közbeszerzési eljárásaKékfrankos
és cirfandli viselheti a PTE bora 2012 büszke címet Tarolt a PTE Táncegyüttes és Bereczki
ZoltánÚj szupermikroszkóp a Szentágothai János KutatóközpontbanTovábbra is táncol az
Egyetem2012. augusztus

PTE Zenélõ Egyetem kiállítás az Ördögkatlan fesztiválonKözel kétmilliárd forint támogatást
nyert el a Pécsi TudományegyetemA PTE Damjanich Kollégium újra várja a
hallgatókatBiztos alapot ad a régió biotechnológiai beruházásai részére a
BIOTECHEDU2012. július
Óriási pécsi siker a nemzetközi harsonaversenyenRangos elismerés a PTE
gyermekklinikánakKözel 6000 új hallgató a Pécsi TudományegyetemenA PTE
Gyermekgyógyászati Klinika kutatásának meglepõ eredményeiAfrikai elismerés a PTE
két oktatójának2012. június
Együttmûködés a Vöröskereszttel és második helyezés az országos véradóversenyenÚj
pihenõszoba a gyermekklinikánSzentpéteri L. József, az elismert természetfotós a PTE
címzetes egyetemi tanára lett Kezdõdhet a tudományos munka a PTE vadonatúj
kutatóközpontjábanÚj dékán a PTE FEEK-en2012. május

A PTE intézkedései a diplomamunkákkal kapcsolatbanVilágszínvonalú gépek érkeznek
a PTE-re Rangos elismerés a PTE két egyetemi tanáránakÚjabb PTE-sikerek az innováció
területénA PTE lezárta a "Gyurcsány-ügyet"PTE-siker a Shell Eco Marathonon!Újabb
feltalálók születtek a PTE-nEgyedülálló biotechnológiai kutatóközpont nyílt a Péc
Tudományegyetemen2012. április:
A PTE sajtóközleménye a diplomamunkákkal kapcsolatbanEgyüttmûködik a PTE és a Pannon
Filharmonikusok2012. március:
Téltemetõ-tavaszváró hónap a PTE Botanikus kertbenMajd félezren voltak a tudományos
napokon a PTE-nPTE-siker az országos városmarketing versenyenWerner Ogris a PTE
új díszdoktoraA PTE kitüntetettjei Március 15-e alkalmábólÁprilistól mûködik a PTE-n a
Szolidaritási
AlapDigitális
tananyagfejlesztés
a
PTE
orvoskaránDigitális
tananyagfejlesztés az egészségtudomány képzési területeinDigitális tananyagfejlesztés
az egészségtudomány képzési területein II.Digitális tananyagfejlesztés az
egészségtudomány képzési területein III.
2012. február:
Irány London - hatalmas sikert ért el a PTE I. számú Gyakorló Általános Iskola
csapataEgyüttmûködik a PTE és a Pécsi Sörfõzde Zrt.Megmarad, de jelentõsen csökken a
béren kívüli juttatás a PTE-nFolytatódik a NYITOTT EGYETEM!Meghûlés elleni gyógyteát
osztanak az orvosi kar hallgatóiÚjra Mandulavirágzási Tudományos Napok a PTE-n immár
hatodszorPécsi
diploma
a
közös
nevezõProgram
az
aktívabb
gyermekekértEgyüttmûködne a Baranya Megyei Önkormányzat és a PTENagy sikerrel indult
a PTE Zenélõ EgyetemMárcius 6-án rajtol a PTE Nemzetközi Szabadegyetem2012.
január:
Segít a pécsi orvoskar hallgatói önkormányzataNyílt napok és UnifaceSzerverhiba a PTEnMinimális az adatvesztés a Klinikai Központ és az ETR adatbázisábanIndul a Nemzetközi
Szabadegyetem a PTE-n

