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Mélyen Tisztelt Gólya!

Először is fogadd őszinte gratulációmat: szívből örülök, hogy Te is 
a PTE polgára lettél!

Talán pontosan tudod, mire vállalkoztál, talán - mint én anno el-
sőéves koromban – el sem tudod még képzelni, mit hoz a következő 
néhány év. Akárhogy is, az egyetemi éveid alatt meg fogod ismerni 
az emberi tűrőképesség határait – de nem csak a tankönyvekből. 
Meg fogod tudni, hogy milyen sokat kell tanulni ténylegesen egy 
komolyabb szigorlatra, hogy milyen egy átbulizott csütörtök este 
után beülni a péntek reggeli előadásra, hogy maximum hány kávét 
tudsz meginni egy nap alatt, vagy hogy milyen érzés egy tanulással 
töltött éjszaka után, alvás nélkül vizsgára menni.

Azonban egyik véglet sem folytatható örökké: hiába érzed magad 
néha szuperhősnek, nem leszel mindenható. Feszegesd a határaid, 
de próbáld megtalálni azt az igen törékeny egyensúlyt, ahol a ta-
nulás és a kikapcsolódás nem mennek egymás rovására: ahol még 
nem érzed magad megfásultnak, de ki tudod hozni magadból a ma-
ximumot.

Az első félév tökéletes időszak arra, hogy megtaláld a neked való 
hobbit, megbarátkozz a csoporttársaiddal, és ha még nem tetted, 
Péccsel is. Remélem, hogy a kifejezetten Gólyáknak szóló kiadvá-
nyunkkal segíteni tudunk Neked felfedezni a várost, rátalálni a 
kedvenc helyeidre, vagy akár új barátokat szerezni – mert amikor 
eljön a tél, és beköszönt a vizsgaidőszak, szükséged lesz rájuk.

Kellemes időtöltést kívánok!

Szabó Dorottya
főszerkesztő
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Kedves Elsőéves Hallgatónk!

Szeretettel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem 
hallgatóinak sorában!
Néhány hónapja még csak elképzelés volt, hogy egyszer 
majd orvosis gólya, egyetemista lesz. Tudom jól – hiszen 
magam is átéltem ezt –, hogy milyen komoly munkára, 
mennyi tanulásra volt szükség ahhoz, hogy az eddigi 
legfontosabb feladatát sikeresen teljesítse. Joggal lehet 
büszke erre az eredményre, amely egyben az első lépcső 
az egyik legkeresettebb diploma megszerzéséhez.

Hamarosan kezdetét veszi élete egyik legmeghatározóbb időszaka. Feledhetetlen 
diákévek következnek: nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi közösség, 
pezsgő kulturális élet, új barátságok, szerelmek várnak Önre.

Az egyetemi évekhez természetesen a megmérettetések, a nehéz vizsgák, a végigtanult 
éjszakák is hozzátartoznak. Célunk, hogy a diákjaink számára a legszínvonalasabb 
képzést biztosítsuk, hiszen Önök lesznek a jövő orvosai, fogorvosai, gyógysze-
részei. De az Önök igyekezetére is számítunk, hiszen oktatók, hallgatók közös 
munkája teremthet csak valós tudást.

Kedves Ifjú Kolléga!

Éljen a lehetőséggel, hogy az ország egyik legnevesebb egyetemén, tudományterületük 
elismert szaktekintélyeitől tanulhat.
Szívből kívánom Önnek, hogy a Pécsi Tudományegyetem polgáraként töltött 
évek során az a néhány hónappal ezelőtti elképzelés erősödjék elkötelezettséggé, 
a vizsgák tananyaga pedig nemesedjék hivatássá.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánok!

Dr. Bódis József
rektor
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„A szerencse csak
a felkészült elméknek kedvez”

Sok szeretettel üdvözlöm Karunk nevében az olvasókat, 
legfrissebb hallgatóinkat! Pécs városa közel 160.000 lakójával, 
csodás értékeivel, egyedülálló kulturális szerepével, a városlakók 
fejleszteni akaró lokálpatriotizmusával, a határon túlnyúló von-
zásával az ország egyik leghangulatosabb, legélhetőbb települése. 
Karunk a Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógysze-
részképzéssel foglalkozó intézménye, a kiemelkedő magyar 
orvosi iskolák egyike, ahol magyarul, angolul és németül 
tanítjuk az orvostudományt.

Az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a Pécsi Egyetem alapításával kezdődött. Bár a 
történelem viharai az egyetemi szintű képzést átmenetileg szüneteltették, a feltárt 
adatok alapján a szünetelés évei alatt is folyamatosan volt Pécsett valamilyen 
felsőfokú egészségügyi képzés. Az egyetemi szintű orvosképzés újjáéledése szorosan 
kapcsolódik a trianoni eseményekhez. Ennek hatására költözött Pécsre 1923-ban 
rövid budapesti kitérő után az 1912-ben alapított pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem. 
Megtelepedésünk után csakhamar elindult az orvosképzés, ami 1951 után az 
önálló Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatódott; 2000 óta a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Karaként folytatjuk tevékenységünket.

A gyakran igen nehéz körülmények ellenére Karunk számos, nemzetközileg is 
nagyra tartott, kiváló egyéniséget nevelt ki. Tanárai közül sokan tudományte-
rületükön a hazai orvostudomány meghatározó személyiségeivé váltak. Karunk 
a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert kiválósági hely. A magyar egyetemi 
karok országos ranglistáján rendre előkelő helyet érünk el, 2008-ban a 168 magyar 
egyetemi kar közül megosztott első helyezést nyertünk. Az általunk adott dip-
lomák elfogadottak és megbecsültek az Európai Unióban és az Egyesült Államokban 
egyaránt. Az orvosi diplomát kapott szakemberek fejlett ipari országokban történő 
elhelyezkedési lehetőségeit elemző nemzetközi felmérések szerint a pécsi orvosi 
diploma a kelet-európaiak közül az egyik legértékesebb.

Karunk Louis Pasteur-től kölcsönzött jelmondata – „A szerencse csak a felkészült 
elméknek kedvez” – jól jelzi, hogy nagy hangsúlyt helyeztünk és helyezünk az 
oktatás minőségére. A fogorvos-tudományi és orvostudományi képzések mellett 

confabula_gólyaszám_2017_mutatóba.indd   6 2017. 08. 02.   21:03:52



72017. augusztus

Confabula - Gólyaszám

gyógyszerésztudományi és orvosi biotechnológusi képzéseink is a legmagasabb szín-
vonalúak minden összehasonlításban. A számos kitűnő visszajelzés mellett is tovább 
kívánjuk erősíteni az oktatás személyes és infrastrukturális feltételeit, hiszen szá-
munkra a legjobb reklám a felkészült hallgató.

A gyors technikai fejlődés és a fokozódó specializáció ellenére az orvostudomány és 
a rokon diszciplínák maradtak a legközvetlenebb (tanár-diák, beteg-gyógyító orvos) 
interperszonális kapcsolatokon alapuló tudományágak. Karunk híres arról, hogy 
igen erős és közvetlen a tanár-diák kapcsolat. Az utóbbi évtized kiemelkedően sikeres 
tudományos diákköri (TDK) szereplése is részben ennek tudható be.

A Karnak kiemelkedő szerepe van a PTE-n belül az orvosbiológiai alap- és az alkal-
mazott klinikai kutatásban. Számos kiváló kutatóval, kutatócsoporttal rendelkezünk, 
a tudomány területén a Kar az Egyetem messze legjobban teljesítő egysége. A Karon 
működtetett belső pályázati rendszer segítségével minden lehetőséget megadunk a 
pályakezdő kolléganők és kollégák kutatómunkájának támogatására.

Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a klinikai betegellátás színvonalának 
folyamatos emelésére, a beteg-orvos kapcsolat európai szinthez való közelítésére és 
a klinikai oktatás magas szinten való tartására. Elszántak vagyunk abban, hogy 
tovább növeljük az oktatás színvonalát, erősítsük a tudományos tevékenységet és 
javítsuk a betegellátás színvonalát. 

A Pécsi Tudományegyetem közel 30.000 hallgatójával az ország egyik legnagyobb 
egyeteme, ahol bőségesek a lehetőségek a szakmákhoz nem közvetlenül kapcsolódó 
továbbképzések és előadások meghallgatására, sportolásra, a kulturált szórakozás 
számos fajtájára. A nagyszámú, soknemzetiségű külföldi hallgatói jelenlét és a város 
mediterrán hangulata barátságos, nyüzsgő és élettel teli egyetemvárossá teszi Pécset, 
ahol érdemes tanulni és az egyetemi éveket megélni.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila
dékán
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Kedves Gólya!

Sok szeretettel köszöntelek Egyetemünkön a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányza-
tának nevében!

Megcsináltad! Itt sétálgatsz már a főépület folyosóin, talán már meg is vetted az első 
köpenyed és szinte biztos vagyok benne, hogy alig várod az első anatómia órát. Or-
vostanhallgató lettél!

Emlékszem, amikor megkaptam a felvételi értesítést, elfogott a kíváncsiság, az újvá-
rás izgalma. Aztán jöttek az első napok: a pánik, amikor nem tudtam, hová is kellene 
mennem a szemináriumokra, a felhőtlenség a csoportos sörözések közepette és az a 
szívmelengető érzés, amikor új barátságok alakultak ki.

Örülök, hogy az Egyetem polgárává váltál, kívánom, érezd nagyon jól magadat, és legyél 
mindig büszke arra, hogy az ország első egyetemén tanulhatsz! Gyönyörű szakmát 
választottál, de nehéz lesz a diplomáig vezető út. Hosszú évekig tartó tanulás vár Rád, 
melyet meg-megszakítanak a csütörtöki orvosis bulik, a Gólyabál, az Egészségügyi 
Felsőoktatási Napok, a Medikus Kupa és egyéb szorgalmi időszaki kötelezettségek.  
De itt vagyunk Neked mi is, sorstársak lettünk. Tapasztalataink egy részét már igyekez-
tünk átadni a Gólyatáborban, de bármikor szívesen segítünk, ha gondod akad. 

Bármilyen kilátástalannak is tűnik egy-egy vizsgaidőszak, soha, de soha ne add fel! Ál-
maid és céljaid megérik a küzdelmet! Mindig igyekezz a mércédet magaddal szemben 
egyre magasabbra tenni és legyél elkötelezett, hogy kiváló szakemberként művelhesd 
majd a hivatásod. Próbáld ki magad a Tudományos Diákköri munkában, segíts fej-
leszteni az oktatást és ne feledd: az Egyetem és a HÖK megpróbál segítséget nyújtani 
mindenhez - élj vele, legyél aktív részese, alakítója saját életednek!

Koncz Orsolya
Hallgatói Önkormányzat Elnöke

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, 

/Henry Ford/
hogy nem, igazad lesz.”
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– Miért szükséges a Biofi zika tárgy, miért szükséges az elsős 
hallgatóknak a tárggyal foglalkozniuk?
– A Biofi zika az egyik alapozó tantárgy, amelynek az lenne a hivatása, 
hogy a később következő preklinikai és klinikai tantárgyakat a megfelelő 
természe� udományai diszciplínákon belül megalapozza, illetve alá-
támassza. Nem gondolom azt, hogy i�  nekünk príma jó fi zikusokat 
kéne képeznünk pillanatok ala�  az első év során. Nem is lenne reális, 
de szükségtelen is.
Az első félévben olyan alapozó dolgokról beszélünk, amelyek később 
esetleg a spektroszkópiában, műszerek használatában, valamint alap 
fi zikai, biofi zikai és éle� ani jelenségek megértésében meghatározó 
szerepet játszanak. A második szemeszter pedig olyan műszereket 
mutat be, amelyek akár az orvostudománnyal kapcsolatos kutatá-
sokban, akár a diagnosz� kában és terápiában fognak előjönni. Kiragadva ezek közül egyet, a 
képalkotó eljárások a mai modern diagnosz� kában közpon�  szerepet töltenek be. Elindulva az 
„ősi” röntgentől, annak a számítógéppel alátámaszto�  formáján keresztül, a PET-en át (amely az 
egyik legjobb felbontású, viszonylag kevés invazív beavatkozást tartalmazó képalkotó eljárása), 
az MRI-ig. Arra azonban nem alkalmas a Biofi zika második szemesztere, hogy huzamosan, 
részletesen és mélységeiben tárgyaljuk mindezeket. Amire mindenképpen jó, hogy ezeket 
az alkalmazásokat alátámasszuk, megmondjuk, milyen elvek alapján működnek, mik azok az 
alapvető fi zikai jelenségek, amiket használnak. Az, hogy hogyan használják „élesben” a beteg 
melle� , hogyan kell kezelni, az már egy későbbi curriculum anyaga lesz.
– Ennek tükrében, mit tart feltétlenül fontosnak kiemelni a tantárgy kapcsán? Mi az a látásmód, 
gondolkozásmód, amelyre megpróbálják rávezetni az elsős kollégákat/kolleginákat?
– Nagyon fontos, hogy egy olyan természe� udományos szemléletet – legalábbis azon a szinten, 
amilyenen i�  meg lehet valósítani – alakítsunk ki vagy fejlesszünk tovább a diákokban, amely 
elvárható ezen az egyetemen – és egyáltalán az orvostudományban –, illetve amely elősegí�  a 
későbbi szakmai előrelépést.
– Hogyan épül fel a tárgy tema� kája?
– Az előadásokat végigbogarászva láthatják a Kedves Gólyák, hogy egy viszonylag „száraznak” 
tekinte�  résszel kezdünk: megismerik az abszolút feketetestet, a hőmérsékle�  sugárzást, a kü-
lönböző atommodelleket, amelyek kialakultak a történelem során, ezt követően pedig tárgyaljuk 
az atommagot. Ezután már olyan általánosabb jelenségek kerülnek sorra, mint a diff úzió vagy az 
ozmózis, amiket könnyebb kötni a biológiához – de didak� kai, logikai okokból nem fordíthatjuk 
meg a sorrendet. Foglalkozunk majd érzékszervi receptorokkal, megtanuljuk, hogyan működik 
a szem mint op� kai rendszer, a fül mint biológiai rendszer – amelyeknek az alapvető működési 
mechanizmusa fi zikai elveket követ. Érintjük a sejtek szerkezetének azokat a vonatkozásait is, 
amelyek megítélésünk szerint a biofi zika tárgykörébe (is) tartozik. Beszélünk a sejtmembránról, 
a sejtváz különböző komponenseiről, ezeknek a fi zikai, mechanikai tulajdonságairól.
– Melyek azok a társterületek, társtudományok, amelyek leginkább közel állnak a biofi zika 
tárgyköréhez? Mitől érdekes ez a tantárgy?
– Ma már azt mondhatjuk, hogy a tudomány nagyobb kéréseinek megoldásához csak nagyon 
ritkán elegendő egyetlen önálló diszciplína. A kérdések összete� sége mia�  diszciplínák együ� es 
alkalmazása, ún. interdiszciplináris kutatások váltak szükségessé – akár a kutatás, akár a műszaki 

Dr. Nyitrai Miklós-interjú
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fejlesztés vagy az alkalmazás tekintetében. Az a jó és az az előremutató, ha egy ado�  diszciplína 
melle�  a társtudományok megfelelő vonatkozó részletei már beszűrődnek ebbe. Ha valaki 
megnézi a curriculumot, talál á� edést a Biokémia, a Molekuláris sejtbiológia és az Élett an 
közö� , és ez – szerintem – helyes. Amin érdemes elgondolkozni – és időről-időre felül 
kell vizsgálni –, hogy mekkora az á� edés. Annak nyilván nem sok értelme van, hogy pontosan 
ugyanazt tanulják egymástól egy-másfél évre, de az sem jó, ha az á� edés olyan kicsi, hogy 
egyszerűen értelmetlen a továbbvitel. Tehát, ez a téma-réma viszony – miképpen egy mondatban 
is – meg kellene, hogy maradjon a tantárgyak közö�  is. Úgy vélem, nem baj az, hogy mi a citosz-
keleton három fő komponenséről fi zikai szemüvegen keresztül beszélünk, miközben sejtbiológi-
ából Szeberényi Professzor Úrékkal más tekintetben is alaposan tanulnak róluk a Gólyák.
És hogy miért érdekes? Azért, amiért minden éle� udomány is az: az élő rendszer a legnagyobb 
kihívás, amit az ember valaha meg akart fejteni – talán a kozmosz és a Föld legbelsőbb � tkai 
azok, amik még ehhez mérhetők. Az élő rendszert azonban nem lehet megfejteni úgy, hogy 
egyetlen módszernek egyetlen kiágazását használjuk. Ez egy összete�  erőfeszítést igénylő folyamat, 
amelyben a biofi zikának is megvan a maga helye.
– Mit tanácsolna az elsőseinknek, milyen metódussal, hogyan tanulják a tárgyat? Mi 
könnyíthe�  meg a felkészülésüket, és mitől ódzkodjanak esetleg?
– Mindenekelő�  meg kell tanulniuk tanulni. Nagyon sokat számít az is, hogy milyen „batyuval” 
érkeznek, milyen tudás birtokában vannak már, de sokkal fontosabb, hogy felvegyék azt a fordu-
latszámot, és elsajá� tsák azt a tanulási rendet – időbeosztás és módszertan tekintetében –, ami 
ahhoz szükségelte� k, hogy megtanulják az ismeretanyagot. Ez valamennyire emberfüggő – nem 
úgy néz ki, hogy ha mindenki leül balra, letesz egy presszókávét, és három órán keresztül egy 
helyre néz, akkor tudni fogja az anyagot (nevetés) –, általában véve azonban markánsan eltér a 
középiskolában megszoko� ól, mennyiségében is és a tudás szelektálásában is.
Ha valaki úgy értékeli, hogy az ére� ségit követően bekerült az egyetemre, és innentől kezdve 
nyilvánvaló, hogy nem lehetnek komoly elvárások vele szemben, hiszen megugro� a élete nagy 
magasságát, akkor keserűen fog csalódni a vizsgaidőszakban. Szerintem valójában sokkal 
könnyebb bekerülni, mint � sztességesen, jól végigtanulni egy ilyen egyetemet, és olyan 
eredményeket elérni, amik után visszanézve ő maga is azt mondhatja, ez méltó volt 
hozzám, és ahhoz az intézményhez, ahol tanultam.
Azt javaslom, üljék végig egy előadásokat, kövessék azt a logikát, amit az éppen előadó kolléga 
követ, és ezt értsék meg. Amit értek, azt könnyebben össze tudom építeni, és abból könnyebben 
építkezem később is. Ha valaki csak bemagolja az anyagrészeket, azt nyilván el fogja tudni 
mondani, de nem épül be semmibe, amihez kapcsolhatná, a levegőben lóg, és egyszer csak el 
fog tűnni. Ado�  esetben meg tudok tanulni egy oldal kínai írást úgy, hogy bemagolom, mit hova 
kell görbíteni, de semmi értelme nincs, mert egyrészt gyorsan el fogom felejteni, másrészt ezt a 
tudást én nem tudom használni. Egyébként a lexikális tudás, amit be kell magolni, az minimális. 
Lehet, egy-egy egyenletet meg kell jegyezni (vagy ke� őt-hármat), de nem arról szól az egész, 
hogy valaki a Fick I., Fick II. törvényt pontosan fel tudja-e írni, hanem arról, hogy el tudja-e 
mondani, ezekben miknek kell szerepelniük, tehát logikusan milyen komponensek épí� k össze 
azt az egyenlőséget. Meg miért van ke� ő belőle, ha már i�  tartunk. Lehet, hogy nehezebb 
eleinte logikusan tanulni, de később ez nagymértékben kamatozni fog.
– Vizsgáztatóként mik a tapasztalatai, milyen tendenciák fi gyelhetőek meg, mik a � pusos 
hibák? Szolgál-e valamiféle jó tanáccsal, hogyan vizsgázzanak?
– Óva intenék mindenkit a� ól, hogy a rövid távú memória áldásosságát kihasználva a vizsga 

confabula_gólyaszám_2017_mutatóba.indd   10 2017. 08. 02.   21:03:57



112017. augusztus

Confabula - Gólyaszám

napján hajnali 6-ig bemagolják azt a tudást, amiről úgy gondolják, hogy fontos. Ez egyrészt azért 
nem jó, mert nem fognak emlékezni rá 3 hét múlva, másrészt azért sem jó, mert nem szabad úgy 
tanulni természe� udományos tárgyakat, mint egy telefonkönyvet.
A következő tanácsomat én sem tudtam mindig megvalósítani, nevezetesen, hogy nem kell 
túlizgulni egy vizsgát. Ez teljesen emberfüggő és a gyakorla� al is jön. Mi az első éven találkozunk 
azokkal a diákokkal, akik o�  szembesülnek a vizsga légkörével, idegesek, feszültek. Ilyenkor a 
vizsgáztató megpróbál az elején 2-3 percben lazítani, visszavinni a vérnyomást 300, a pulzust 
150 alá (nevetés) – ez vagy sikerül, vagy nem.
Az oktatók azonban nem azt szere� k kinyomozni, hogy mit nem tud egy diák, hanem annak 
örülnek, ha hallják, mit tud.
Egy � pikus hiba, hogy kapásból válaszolnak a diákok a kérdésre. Az igazság pedig az, hogy mi 
nem reakcióidejüket mérjük – arra van másik tudományág –, hanem arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy a válasz helyes-e. Persze, ha elhangzik a kérdés, és utána hat órán keresztül ülünk, pizzát 
kell rendelnünk, meg újraéleszteni a többieket, akkor nyilvánvaló, hogy egy kicsit túlzásba ese�  a 
gondolkozással a delikvens, de nyugodtan megengedhe�  azt magának, hogy 5-10 másodpercig 
átgondolja az ado�  kérdést.  Gyakran találkozom azzal, hogy egy eldöntendő kérdés esetén 
valami mia�  refl exből, csípőből rávágják a rossz választ. Ez egyfelől rossz ugye, mert rossz a 
válasz, másfelől ezzel nem lehet kikerülni semmit, mert ha a jó választ vágják rá, úgyis megkér-
dezem, hogy miért? Megszívlelendő dolog lenne, hogy egy picit gondolkodva vizsgázzanak.
– Melyek azok a válaszható (akár fakulta� v, akár elek� v) kurzusok, amelyeket ajánlana, 
javasolna felvételre, mert esetleg megkönnyí� k a felkészülést vagy az elmélyedést a 
tananyagban – illetve annak egyik-másik szegmensében?
– Akik a fi zikaképzésben nem a csúcsra értek eddig fel és nem publikáltak még könyveket (nevetés), 
de szeretnék érteni a dolgokat, számukra mankó vagy segítség lehet A biofi zika fi zikai alapjai 
című kurzusunk. Bátran ajánlom, mert az elmúlt évek is azt muta� ák, hogy szere� k a diákok. 
Mind a három nyelven elindítjuk egyébként, és meg szoktuk hirdetni a második félévre is. Lénye-
gében a középiskolai fi zikai összefüggéseket beszéljük meg úgy, hogy példákon keresztül kicsit el 
is mélyítjük.
Kedvelni szokták a diákok a sejtvázról szóló kurzusunkat (A citoszkeletális rendszer), amelynek a 
tema� kája cca. 20%-ban á� ed azzal, amit egyébként a tantárgy keretei közö�  is oktatunk, de ad 
egy kitekintést. Egy szélesebb tudásbázisra építve kell megtanulni a motorfehérjéket, illetve a 
három citoszkeletális rendszert, meg az asszociált fehérjéket. E kurzus kapcsán sokkal könnyebb, 
mintha kiragadjuk valahonnan, betesszük a curriculumba, és tanulják meg. Tehát, ez is egy 
hasznos kurzus szoko�  lenni.
Az Intézet egyik speciális kurzusa Az izomműködés molekuláris alapjai címet viseli, amelyet 
dr. Lőrinczy Dénes Professzor Úr tart. Ha valakinek van affi  nitása ezen molekuláris mikro-
rendszerek a működésének megértése felé, akkor az izom egy csodálatos rendszer. A mi 
curriculumunkban egyetlen előadás szól az izomműködéséről, mechanikai tulajdonságairól, 
és egy másik a szabályozásáról, tehát ha valaki azt mondja, hogy ezért nem érdemes egy 
kurzust elvégezni, azt elfogadom, de ha érdekes is, és segí�  is a tanulmányokat, akkor egyér-
telműen jó választás.
A Diagnoszti kai és terápiás módszerek biofi zikai alapjai kurzusunkat nemcsak az első éven tanu-
lóknak lehet hasznos, hanem magasabb évfolyamon is, amikor valójában is fi zikailag is és időben 
is közelebb kerülnek a diákok ahhoz, hogy ezeket a módszereket testközelből lássák, megértsék 
és alkalmazzák.
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Molekuláris sejtbiológia
Dr. Ábrahám Hajnalka- interjú

– Hol helyezkedik el a Molekuláris sejtbiológia a pécsi általános 
orvos és fogorvos hallgatók képzésében, miért szükséges az elsős 
hallgatóknak a tárggyal foglalkozniuk?
– A Molekuláris sejtbiológia az általános orvostan- és fogorvostanhall-
gatók kurrikulumának alapozó moduljához tartozik, amelyre egyrészt 
más alapozó modulhoz tartozó tárgyak (pl. szöve� an, biokémia, 
éle� an), másrészt később majd a klinikai tárgyak alapját képező prek-
linikai tárgyak (pl. patológia, kóréla� an, mikrobiológia) épülnek. Emia�  
elengedhetetlen, hogy a hallgatók a Molekuláris sejtbiológia tantárgyat 
teljesítsék, mielő�  ezeket a tárgyakat hallgatni kezdik. 
– Hogyan épül fel a tárgy tema� kája?
– A tantárgy két féléves, az első év első és második félévében történik 
az oktatása. Az első félévben a hallgatók megtanulják azokat az alapvető 
molekuláris szintű biológiai folyamatokat, amelyek az egészséges sejtekben zajlanak (DNS repli-
káció, transzkripció, transzláció, endocitózis, exocitózis, mitózis, meiozis stb.), valamint az egyes 
sejtalkotók morfológiai és funkcionális sajátosságait. Emelle�  megismerkednek azokkal a 
molekuláris biológiai módszerekkel, amelyekkel egyrészt a sejtben zajló folyamatokat felfedezték, 
illetve amelyek napjainkban egyes betegségek diagnózisának felállításakor ru� nszerűen 
használatosak. A második félévben azokat a sejten belül zajló folyamatokat tárgyaljuk, amelyek 
a sejt és a környezete (másik sejt, sejten kívüli un. extracelluláris tér) közö�   interakció követ. Az 
oktatás során végig nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az éppen tárgyalt folyamat jelentőségét 
betegségekkel illusztráljuk. A betegségek közül a leginkább eklatáns példa a rosszindulatú daganatok 
példája. A daganatsejtekben ugyanis valamennyi, az oktatás során részleteze� , és a hallgatók által 
megtanult sejtéle� ani folyamat kóros elváltozása megfi gyelhető. Ennek tárgyalására tumorbiológia 
címszó ala�  egy egész tananyagrészt szánunk. 
– Mi az a látásmód, gondolkozásmód, amelyre megpróbálják rávezetni az elsős kollégákat/
kolleginákat?
– Fontosnak tartom, hogy a hallgatók az egyes fejezetekben tárgyalt folyamatokat ne vizsgakér-
désszerűen különálló jelenségként értelmezzék, hanem összefüggéseiben lássák mindazt, ami a 
sejtben zajlik, és megértsék, hogy az egyes folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mivel 
jár egy-egy molekula (pl. fehérje) működésének megváltozása. Ennek megvalósulása nemcsak 
azzal jár, hogy a hallgató jó jegyet kap majd a vizsgán, hanem azzal is, hogy feltárul elő� e egy, 
normális esetben (azaz egészségesben) minden molekulájában és minden mechanizmusában 
precíz módon összerendeze� en működő „világ”, a sejt, illetve a sejtek által felépíte�  szövet, 
majd tovább szerveződve végül az emberi szervezet. 
– Mit tanácsolna az elsősöknek, milyen metodussal, hogyan tanulják a tárgyat? Mi 
könnyíthe�  meg a felkészülésgüket, és mitől ódzkodjanak esetleg?
– Először is fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár olyan jellegű rendszeres számonkérések 
nincsenek egy egyetemen, mint egy középiskolában, elengedhetetlen a folyamatos évközi tanulás, 
hiszen egyetlen vizsgaidőszakban kb. akkora anyagmennyiség elsajá� tásáról kell számot adni, mint 
az ére� ségin. Ezért már korábban, elődöm, Szeberényi professzor úr évközi teszteket vezete�  be, 
amelyek célja a hallgatók tanulásra ösztönzése. Azok a hallgatók, akik ezeken a teszteken jól 
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teljesítenek, négyes vagy ötös érdemjeggyel felmentést kapnak a félév végi vizsga alól. 
A folyamatos tanulás melle�  elengedhetetlen, hogy a hallgató részt vegyen az órákon, és 
nemcsak azért, mert kötelező, és elmulasztása esetén nem fogadjuk el a félévet, hanem mert 
olyan információkhoz juthat hozzá, amelyeket nem biztos, hogy megtalál a tankönyv lapjain. 
Az oktatás három formában zajlik. A tantermi előadások az egész évfolyam számára biztosítja 
egy-egy anyagrész vázolását, frontális oktatás keretében. A szemináriumok kis csoportos 
interak� v foglalkozások, amelyek akkor a legélvezetesebbek, ha a hallgatók tesznek fel 
kérdéseket. Így az oktató szinte személyre szabo�  módon tudja azokat az anyagrészeket elma-
gyarázni, amelyek hallgatók számára nehezen érhetők. A gyakorlatok során pedig a hallgatók 
olyan gyakorla�  készségeket sajá� tanak el, melyeknek a későbbiekben is hasznát veszik. 
A tanulást elősegí� , ha a hallgató használja mind az előadáson, mind a szemináriumokon készíte�  
jegyzeteit. Természetesen mindenkinek más módszere van, én személy szerint általában primi� v 
rajzokat készíte� em, miközben folyamatokat, vagy az abban szereplő molekulákat tanultam. Ha 
valaki szere� , érdemes párban, egymásnak magyarázva tanulni. 
Két dolog van, amitől óva intek minden hallgatót. Az egyik, hogy úgy tanulják meg a tananyagban 
szereplő idegen szavakat, hogy nem tudják azoknak a jelentését. Re� enetesen nehéz úgy tanulni, 
hogy valaki csak magol, de nem tudja mit, és az egyes kifejezéseket is sokkal könnyebb össze-
keverni, ha valaki nem tudja az ado�  szó jelentését. A másik, hogy korábbi, hallgatók által készíte�  
jegyzetekből tanuljanak. Időnként eljutnak ezek hozzánk, és rendszerint sok hibát találunk benne. 
Az Orvosi Biológiai Intézet részéről hivatalosan ezeket senki nem lektorálta, ezért a benne szereplő 
tartalomért az intézet nem vállal felelősséget. Felelősséget kizárólag az intézet által kiado�  jegy-
zetekért, valamint Szeberényi professzor úr Molekuláris sejtbiológia című tankönyvéért vállalunk. 
– Melyek azok a válaszható (akár fakulta� v akár elek� v) kurzusok, amelyeket ajánlana, 
javasolna felvételre, mert esetleg megkönnyíthe� k a felkészülést vagy az elmélyedést a 
tananyagban – illetve annak egyik-másik szegmensében?
– Azon általános orvostanhallgatók számára, akik szere� k a gondolkodtató feladatokat, ajánlom 
Szeberényi professzor úr az első félévben induló elek� v kurzusát, a „Molekuláris sejtbiológiai 
kísérletek” címűt. A kurzus tema� kája gyakorla� lag párhuzamosan halad az előadások tema-
� kájával, ezért az o�  elhangzo� ak mélyebb megértését teszi lehetővé, és probléma megoldó 
feladatokon keresztül kísérletek eredményeit elemzik a hallgatók. A szóbeli vizsgára való felké-
szülést segí�  az egyik fakulta� v kurzus, melynek címe „Hogyan vizsgázzunk sejtbiológiából”. 
Ennek során a hallgatók a tételsor kérdéseiből készülnek óráról órára, és az egyes vizsgáztatók 
elő�  számot adnak a tudásukról. A második félévben szintén felvehető ezeknek a kurzusoknak a 
2. félévre kialakíto�  verziója. Emelle�  egy másik fakulta� v tárgy, a 2. félévben oktato�  jelátviteli 
folyamatok rejtelmeiben segít elmélyülni. Címe: Jelátviteli betegségek. Szeberényi professzor úr 
másik kurzusa, a Molekuláris Medicina napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő orvosi ágába 
enged bepillantást, melynek során a hallgatók a betegségek molekuláris biológiai módszerekkel 
történő diagnózisa, valamint a génterápia részleteivel bővíthe� k tudásukat.  A vizsgára való 
felkészülésben ugyancsak sokat segít a 2. féléves „Az elektronmikroszkóp alapjai és felhasználási 
lehetőségei a diagnózisban és a kutatásban” című elek� v kurzus, melynek során az egyes 
sejtek és organellumok ultrastruktúrális jellemzőinek bemutatása melle�  megbeszéljük az 
ado�  sejtszervecskében zajló molekuláris biológiai folyamatokat. 
A fogorvostan hallgatók idén ősztől csökkente�  óraszámban hallgatják a Molekuláris sejtbiológiát, 
ezért a vizsgára való felkészülésüket nagyban fogja segíteni egy újonnan induló választható tárgy, 
melynek címe: Molekuláris sejtbiológia szeminárium fogorvostan hallgatóknak.
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A középiskolában a kémia a többség számára nem kötelező 
ére� ségi tantárgy, egy orvosegyetemen azonban megkerül-
hetetlen. Alapvető probléma, hogy a középiskolai kémiaórák 
száma borzasztóan lecsökkent, és ezzel párhuzamosan az 
oktatás színvonala is, ez közismert. Annak a tananyagnak a 
töredékét tanítják már, mint amit 10-20 évvel ezelő� . 
A hallgatók nagy része azért jön erre az egyetemre, hogy 
„par excellence” – klinikai – orvosi tantárgyakat tanuljanak, de 
ahhoz hogy oda eljusson az ember, csak úgy működik, ha az 
oda vezető utat is végig járja az illető, ami néha egyáltalán 
nem olyan könnyű. Nyilván a cél az, hogy az Orvosi kémia 
ne legyen egy ijesztő, mumus tantárgy – sem mennyiségileg, 
sem minőségileg. Igyekszünk törekedni, hogy á� ekinthető legyen a tudásanyag, amit 
el kell sajá� tani, hogy azok a főbb súlypon�  kérdések kerüljenek megtárgyalásra és 
visszakérdezésre, amelyek nélkül a további ismeretek elsajá� tása biztosan nem menne. 
Az első ilyen tantárgy a Biokémia, ami erre épül, hiszen most már úgy állíto� uk össze 
a curriculumot, hogy a második félév második fele már biokémiai ismereteket tartalmaz, 
így az orvosi kémia szigorlat magában meg is szűnik, tehát csak egy szigorlat lesz a 
végén: a Biokémia-szigorlat, a negyedik félév végén. Az első két szemeszter egy-egy 
kollokviummal fog záródni.
– Volt valamilyen praktikus oka, hogy az orvosi kémia és a biokémiának az arányán 
kicsit változtattak?
– Egyszerűen a kémia diszciplína belső fejlődése mia� . Ezek a propedeu� ka tantárgyak 
súlya szükségképpen kénytelen mennyiségileg csökkenni, különben 10 év múlva is i�  
ülne a hallgató az egyetemen (nevetés), tényleg arra szorítkozunk, ami már nem nél-
külözhető tovább. Tehát, a kémiát tényleg arra próbáljuk koncentrálni, ami valóban 
nélkülözhetetlen a hallgatóság számára, akár a Biokémia megértésére, akár a további 
ismeretekhez. A gyakorlatok, a szemináriumok pedig ezeknek az ismereteknek a 
további átgyúrását, jobb megértését, gyakorlását szolgálja. 
Alapvetően a tantárgy két részből épül fel: általános kémia és bioszerves kémia rész, 
amelyek nem tudnak tökéletesen elkülönülni egymástól, hiszen egyik a másiknak 
feltételét képezi. Az elején olyan kémiai alapismeretek és összefüggések tárgyalásával 
kezdünk – csak példaként, a teljesség igénye nélkül –, mint az ozmózis vagy az olda-
tok kémhatása, tehát azok a dolgok, azok a fogalmak, amelyek az élő szervezetben 

Ezen az egyetemen a hallgatóknak elemi szükségük van kémiai alapisme-
retekre; az első év egyik alapozó tárgya az Orvosi kémia. Évről évre 
makacsul tartja magát az a tendencia, hogy az első éves hallgatók 
számára nehéz abszolválni – adott  esetben már az első félév végi vizsgát is.

BIOKÉMIAI ÉS ORVOSI KÉMIAI INTÉZET
Dr. Ohmacht Róbert interjú
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folyamatosan jelen vannak, és ennek az ismerete folyamatosan szükséges a gyakorló 
orvos szemszögéből is nézve.
– Mire számítsanak a hallgatók a számonkérések kapcsán?
– Immár évekkel ezelő�  beveze� ünk egy kritérium tárgyat – amiért kredit nem jár, de 
kötelező teljesíteni, hogy a második félévbe léphessenek –, az Orvosi kémia alapjait. 
Ezt a tárgyat rögtön az első héten le is lehet tudni: írnak egy dolgozatot, és akinek elég 
jól sikerül, annak nem kell a he�  két órás foglalkozásra járni – hozzáteszem, akinek 
nem muszáj, annak is hasznára lehet, ha belátogat. Ez a kurzus egy felzárkóztató 
tantárgy, egy segítség azok számára, akiknek a tudása az alap kurzus óraszámában 
nem, vagy csak kétségesen hozható fel a vizsgakövetelmények szintjére. 
Az évközi számonkérések – he�  rendszerességgel – nagyon lényegesek. Ha nem alkal-
mazunk egy bizonyos noszogatást, akkor a gyakorlatokra készületlenül érkeznek a 
hallgatók. Arról nem is beszélve, hogy ez még veszélyes is tud lenni, egy csacsi, aki 
nem tudja, hogy mit miért tesz, és esetleg olyasmit csinál, ami saját magára vagy a 
társaira nézve veszélyes lehet. Emelle�  teljesen feleslegesen töl�  az idejét, és nem 
profi tál belőle. Nem akarok túl sok kérdést, de azt a néhány kérdést tényleg elvárom, 
hogy arra megfelelő válaszokat tudjanak adni. Nem lesz túl sok gyakorlat, de azt a né-
hányat mindenki végezze el, ne összecsapja, ne a szomszédjáról írja le, saját érdekében. 
A szemináriumok pedig tényleg alkalmasak legyenek arra, hogy a hallgatóság kérdezzen. 
Másfelől nem koncentrálhatunk „csak” a félévi vizsgára. Már az elejétől kezdve el kell 
kezdeni készülni a félév végi vizsgára, ahogy azt Szeberényi Professzor Úr nagyon 
szemléletesen megfogalmazta a szorgalmi időszak első Sejtbiológia előadásán: „Hölgyek 
és Urak, a vizsgaidőszak elkezdődött !”. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hallgatóink 
döntő többségének szűk a vizsgaidőszak, nem érnek rá mindent csak akkor megtanulni. 
Van persze pár százalék olyan hallgatónk is, aki kevesli a tananyagot, de nekünk egy 
alapozó kurzuson kétszáz hallgatóval kell számolni, az a célunk, hogy kétszáz hallgatót 
ju� assunk el második év végére egy olyan szintre, hogy meg tudja kezdeni a preklinikai 
modult kellő molekuláris szintű ismeretekkel. 
Akad, aki megkockáztatja, hogy nem jár előadásra, és azt gondolja, majd megtanulja 
könyvből az anyagot. Ez háromszor annyi munka, de meg lehet csinálni. Azért csacsiság, 
mert egy előadás sose tartalmaz egy egész könyvet, szóval, aki sosincs o� , nem tudja, 
hogy melyik részt nem tartalmazza, tehát olyannal is kínlódik a vizsgára készülődéskor, 
ami teljesen felesleges. Ezért az évközi ismétlések, az évközi számonkérések ezekre a 
részekre koncentrálnak, és erre is kell koncentrálniuk, hogy ezek ne sikkadjanak el, 
mert nyilván a vizsga anyagában – ami írásbeli vizsga mindkét félévben – o�  a fő súly 
nyilván az előadásanyagra fókuszál.
– Melyek azok a választható – fakultatív vagy elektív – kurzusai az intézetnek, 
amelyek elősegíthetik akár az anyag könnyebb megértését vagy az abban való 
elmerülést, ha a hallgatót jobban érdekli a téma?
– Az intézet számos kurzust hirdet meg, amelyek segíthetik a főtárgyakra való 
felkészülést, de akadnak olyanok is köztük, amelyek extra ismeretekkel, kalandokkal 
szolgálnak az ínyenceknek. További információkat, bővebb leírást a www.aok.pte.hu 
címen, a Tanulmányi Hivatal elektív és fakultatív tárgyakról szóló kiadványában 
olvashatnak.
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I. Szemeszter:
- Fakulta� v:

• Konyhai kémia és biokémia (1 kredit)
• Kémiai számítások (2 kredit)
• Korszerű biokromatográfi a (1 kredit)
• Molekuláris és sejtszintű MR-képalkotás (1 kredit)

II. Szemeszter:
- Elek� v:

• Bioszervetlen kémia (2 kredit)
• Bioak� v vegyületek anali� kája (1 kredit)
• Bioak� v vegyületek kémiája (2 kredit)

- Fakulta� v:
• Molekuláris és sejtszintű MR-képalkotás (1 kredit)

III. Szemeszter:
- Fakulta� v:

• A halál kémiája (1 kredit)
• A tömegspektrometria szerepe az orvostudományokban (2 kredit)

IV. Szemeszter:
- Fakulta� v:

• Jelátviteli és génexpressziós változások különböző betegségekben (1 kredit)
• Mágneses rezonancia (1 kredit)
• Pathológiás elváltozások csontokon (2 kredit)

– Mint ru� nos oktató, milyen prak� kus jó tanáccsal látná el az elsős hallgatókat, az 
egyetemi indulás kapcsán?
– Érezzék, hogy ezekre az alapismeretekre, amelyeket i�  elsajá� tanak, nagyon sok minden 
épül, tehát ez nem elvesze�  idő, ne érezzék úgy, hogy ez egy teher, mert nem azért van. A 
saját maguk életét megkönnyí� , ha azt az időt, amit előadásokon tölt, nem érzi elvesze�  
időnek. Sokkal könnyebb, ha egyszer már hallo� a a dolgokat, utána megtanulni, mintha egy 
könyvből olvasva először, ahol magam sem tudom, hogy minden szóra, minden bekezdésre 
szükség van-e. Volt egy évfolyamtársam, aki kitűnő eredménnyel végze� , mindig minden 
előadáson o�  ült, nem jegyzetelt, kötögete� , de mindig mindenü�  o�  volt és ez már maga 
elég volt (nevetés). 
A szemináriumokon vagy gyakorlatokon érezzék kötelességüknek, hogy kellő felkészültséggel 
jelenjenek meg. Ez egy életre szól: ha valamit akarok csinálni, akkor teljes egészében kell, hogy 
ahhoz előkészüljek. Néha az életben van olyan történés, amihez nem lehet előkészülni, de az 
embernek kell rendelkeznie egy olyan tudásanyaggal, amit fel tud használni egy váratlan hely-
zetben. Normál körülmények közö�  azonban az ember mindig legyen felkészülve. Nagyszerű 
professzoroknál, kiváló sebészeknél fi gyeltem meg, hogy bizony, nem röstellnek belenézni 
abba a területbe, ami másnap sorra kerül, mert úgy lesz a dolog igazán színvonalas.
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Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez 
és sok szerete� el köszöntsem Önöket! De hol is? Talán furcsának 
hat a kérdés, de tapasztalatból tudom, hogy az egyetemre 
bekerült hallgatók döntő többsége nem rendelkezik pontos 
ismeretekkel az egyetemi képzést, egyetemi életet vagy akár 
a választo�  szakmát illetően. Ezért szeretnék most pár 
gondolatot megosztani, ami reményeim szerint megkönnyí�  
az eligazodást a kezdetben bonyolultnak tűnő, a középisko-
laitól jelentősen eltérő oktatási rendszerben.
Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a képzés kreditrendszerben 
történik. Higgyék el, ez a rendszer sokkal inkább hallgatóbarát, 
mint oktató-közeli. Nagyon röviden összefoglalva: vannak kötelező tárgyak, amiket mindenki-
nek fel kell venni és teljesíteni is kell. Ezen kívül meghirdetünk olyan kurzusokat is, ami felvétele 
nem kötelező és a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően tudnak belőlük csemegézni. És 
i�  jön az első csapda. Minden frissen bekerült hallgató első gondolata, hogy lehetőségek sze-
rint annyi tárgyat vesz fel, amennyit csak lehet, meglehetősen túlvállalva ezzel magukat. 
A kreditrendszer ugyanis becsapós. Az órarend csak az ún. kontaktórákat tartalmazza: a 
rendszer felépítéséből adódóan ezek csak a tantárgyak ismeretanyagának kb. 40%-át 
tartalmazzák. A többit egyéni felkészüléssel (könyvtár, internet, önálló kutatómunka) 
kell a hallgatónak megszerezni. Ezt szem elő�  tartva az egyébként sem foghíjas órarend 
máris zsúfolt időbeosztást takar, ami a hét öt napját szinte reggeltől es� g betöl� .
Távol álljon tőlem, hogy választható kurzusokat meghirdető kollégáimat szirénekhez 
hasonlítsam, akik csábító tárgyaikkal az időhiány feneketlen mélységébe húzzák a hallgatót. 
Az alapozó modul tárgyai fontosak, amit az is igazol, hogy a fogorvos-tudományi kutatások 
jelentős részében éppen ezeket a területeket hívjuk segítségül. Klinikusként azonban fontos-
nak tartom hangsúlyozni, hogy a választható tárgyakra szánt kredit keretet nem érdemes 
már az első években feltölteni, hiszen a klinikai modulban is kaphat a hallgató számos olyan 
ismeretanyagot, amit gyakorló orvosként közvetlenül is hasznosíthat.
A fogorvos képzés másik sajátossága, hogy elméle�  ismeretek melle�  a manuális képességek 
felmérésére és fejlesztésére is nagy szükség van. A pácienseken végze�  betegellátás nem csak 
szellemi, hanem tes�  felkészültséget igényel. Ezeknek a készségeknek a meglétéről igyekszünk 
már a kezde�  időszakban tájékozódni és jól felkészült, tapasztalt oktatóink hasznos tanácsokkal 
igyekeznek személyre szabo�  felkészülési tanácsokat adni.
Végezetül egy jó tanács: a felsőbb éves hallgatóktól ne csak a legjobb szórakozóhelyek listáját 
kérjék el, hanem bátran támaszkodjanak az életből meríte�  tapasztalataikra. Segítségnyújtás 
elől oktatóink sem zárkóznak el, hiszen a célunk közös.
Magam és oktatótársaim nevében nagyon sok sikert és örömöt kívánok egyetemi éveikre 
és kívánom, hogy ugyanezt találják meg a későbbiekben, választo�  hivatásuk gyakorlása 
közben is.

Parainesis az elsős fogorvostanhallgatókhoz
Dr. Marada Gyula
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Kedves gyógyszerész gólyák!
Prof. Dr. Perjési Pál

A Pécsi Tudományegyetemen a Dunántúl egyetlen – és egyben az ország 
„legfi atalabb” – gyógyszerészképző helyeként 2000 szeptembere óta folyik 
az oktatás; négy éve angol nyelven is. A Magyar Akkreditációs Bizott ság 
2006-ban akkreditálta a szakot, és megállapíto� a: „A pécsi gyógyszerészképzés 
minden vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott  szakmai 
követelményeknek. A jelentős számú, tudományos minősítéssel rendelkező 
oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka annak, hogy európai összeha-
sonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képezzenek.” Mára egy 
igen sokrétű, a gyógyszerek előállítását ismerő és kivitelező, a gyógyszerek 
hatásmechanizmusának, kölcsönhatásának, a különböző gyógyszer-
készítmények biológiai hasznosulásának és a gyógyszerek, gyógytermékek 
racionális, gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának szakértőjévé 
vált a gyógyszerész. A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az 
elsajá� to�  ismeretanyag, szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és 
magatartás alapján vesznek részt az egészségügyi ellátás keretein belül a 
gyógyszerellátásban, gyógyszerkutatási- és fejlesztési, továbbá ellenőrzési 
feladatok elvégzésében. A végze�  gyógyszerészeink oklevele doktori címet 
tanúsít.
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Számos specialitást hordoz magában az, hogy a szak hallgatói – egyedüliként 
hazánkban – az Általános Orvostudományi Kar keretében végzik tanulmányaikat. 
Egyfelől egy orvostudományi „szemüvegen keresztül” szemlélik az őket körülvevő 
világot, elsősorban az első két évben meglehetősen sok átfedés mutatkozik az 
orvostanhallgatók és a gyógyszerész-hallgatók képzése terén.

Másfelől pedig – ennek folyományaként – egy nagyságrendekkel nagyobb és szí-
nesebb közösség tagjai lesznek, amely egy olyan kapcsolatteremtési lehetőséget 
ad számukra, amiből a későbbiekben csak profitálhatnak. Szakmai és társasági, a 
hallgatói élet szempontjából is kiváló választás tehát a pécsi képzés.

A pécsi gyógyszerész-hallgatók híresen jó, összetartó közösséget formálnak, hiszen 
bár az alapozó modulban sokszor találkoznak az ÁOK többi hallgatójával, alapjában 
véve egy apró mikroközösséget formálnak – cca. 40 főből áll egy évfolyam. Ez sokkal 
személyesebb kontaktusra ad lehetőséget mind a hallgatók közö� , mind pedig a 
hallgató-oktató kapcsolat tekintetében.

Gyógyszerész Hallgatók Bálja: A pécsi gyógyszerész-hallgatói élet kiemelkedő 
fontosságú eseménye, amely nem csupán zenés-táncos mulatság, hanem egyben 
nagyszerű találkozási lehetőség is a pécsi hallgatók, a közforgalmú gyógyszerészek 
és az oktatók számára.

Gyógyszerész Szakest: A Rókus utcai tömb udvara 
ad o� hont az őszi szemeszter során megrendeze� , 
fiatalos hangulatú rendezvénynek, amelyen 
a pécsi hallgatók csapatai főzőversenyen, 
évfolyam-vetélkedőn és a tanár-diák foci-
meccsen mérik össze felkészültségüket és 
talpraesettségüket. Az est győztes csa-
pata érdemli ki a „Gyógyszerész Szakest 
Vándor Fakanál”-díját.

Melius gyógynövénykert: Gyógynövény-
kertünk elsődleges feladata az oktatási 
és kutatási célú növényanyag biztosítása. 
Megtalálható benne több mint 50 növény-
család 200 képviselője. Kialakításra került 
egy mediterrán kertrész, illetve fontos szerepet 
kapnak a mecseki gyógynövények.
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Az az érzés, amikor az ember kijön az érettségi 
eredményhirdetéséről, leírhatatlan. Többévnyi tanulás, 
felelés és szenvedés után végre megvan a kis kemény-
kötésű könyvecske. Szabadság és egyben szomorúság 
is, hisz megannyi felejthetetlen élmény és együtt töltött 
idő után elválnak az útjaink osztálytársainktól, a bará-
tainktól, nem látjuk őket minden nap, és ki tudja, mikor 
ülünk le ismét önfeledten sörözni egyet, sztorizgatva 
a közben eltelt időről. Mégis, ez a pillanat azok közé 
tartozik, amit az ember teljes szívéből vár. Innentől egy 
dolog marad: kivárni a felvételi pontszámokat. Július 23.-
a volt, száraz, forró nap. Nem tudtam mit csinálni, nem 
én húztam a ponthatárokat, de egész nap lázban égtem, 
és vártam az este 8 órát. Mikor megtudtam a pontszá-
mokat, alig mertem elhinni: gyógyszerész leszek.

Az első egyetemi élmény a gólyatábor volt; nagyon vártam. Augusztus vége, Bala-
tonkenese. Ez az első olyan szórakozás az egyetem kötelékében, amit soha nem felejt 
az ember. Aki nem megy gólyatárborba, később kivétel nélkül megbánja, hisz itt alakulnak 
ki az első - akár életre szóló - barátságok, itt ismerkedik meg az ember a szaktársaival, az 
évfolyamtársaival, és együtt szórakoznak 2 napot, amikor alig alszanak, sok „gyümölcslé” 
fogy, és az egész egy nagy buli, még az odafele utazás is.

Végre elértük a szeptembert. Nagyon várta már minden gólya, hisz innentől kezdődik 
az ún. ÉLET. Senki nem parancsol neked, senki nem felügyel, nem kérik számon rajtad a 
dolgokat, a magad ura vagy. Első szemeszter: végig szórakoztam az egészet - nem tagadom, 
nincs miért. Az első igazi nagy élmény az első csütörtök, amikoris meglátja az ember, 
hogy a legnagyobb bulizósok igenis a medikusok. De sajnos el kellett kezdeni azt a dolgot, 
ami mindennél nehezebb volt: tanulni. Le kellett ülni, és el kellett kezdeni az előadások 
és gyakorlatok anyagait feldolgozni, értelmezni. Mire rájön az ember, hogy mi, mivel és 
hogyan van összefüggésben, akkor esik csak le neki, hogy nem tanult meg mást, csak azt, 
hogyan kell tanulni. Sajnos erre általában kevés időt hagy az ember - de erre csak később 
jön rá.

Minden gólya várta már az ETK-sokkal közösen tartott gólyabált. Felejthetetlen este, 
ahol több százan vagyunk, és minden egészségügyben tanuló diák együtt bulizik egy óriási 
helyen.

Eljött életünk első vizsgaidőszaka, amiről eddig csak történeteket hallhattunk. Meg 
kellett szenvedni a zárthelyikkel, hogy legalább vizsgázni mehessünk. Van, aki hagyott időt 
a karácsonyra – van, aki nem mert, nehogy kicsússzon az időből. Ez az az időszak, amikor 
az egész egyetem tele van hallgatókkal, és mindenki meredten, fáradtan, a kezében egy 
kávéval elindul a könyvtár vagy a tanuló felé. Mi, gólyák feltűnően gyorsan végeztünk a 
felsőbb évesekhez képest. Sikeresen túléltük - mondjuk úgy, hogy az évfolyam többsége.

A második szemeszter egy olyan kezdést adott, mint a szeptemberi. Ismét a szórakozásé 

Az első év az orvosin
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volt a főszerep: újra zengett az utcákon csütörtökönként a „Mi vagyunk a medikusok…” 
című nóta, újra megmutathattuk a többi karnak, hogy milyen, amikor egy orvostanhallgató 
elmegy bulizni. Ebben a szemeszterben sokkal több program várt ránk, legfőképp a jó idő 
miatt. Az EFeN ideje alatt az egyetem területén napokig sörsátor állt, különféle előadá-
sokkal és változatos programokkal várták a tanulókat, valamint ott volt a várva várt aula 
buli, ami mindig nagy sikert arat. Továbbá felejthetetlen élmény először részt venni azon a 
többnapos rendezvényen, amelyen a négy orvostudományi egyetem medikusai és medikái 
csapnak össze 8 féle sportban: a Medikus Kupán. Azon az eseményen, ahol egészséges 
versengés során megmutathatjuk, hogy milyen az egyetemi összetartozás, és megismer-
jük a többi orvosi egyetem hallgatóságát, barátokat szerzünk. 2016-ban Szegeden került 
megrendezésre a „gorillák” által. Péntek délután indult el a busz. Óriási, több száz fős 
tömeg várt a felszállásra, a jegyek már az előző napokban, szinte azonnal elfogytak. Mikor 
odaértünk a „Napfény városába” - enyhén illuminált állapotban -, rögtön beleestünk az 
éjszakába. Másnap korán keltünk, és kezünkben szurkolói dobokkal, kürtökkel, zászlókkal, 
kifestve, teljes menetfelszerelésben indultunk szurkolni fi ainknak és lányainknak, akik Pécs 
városát képviselték, a mi „bikáinknak”. Amint elhaladtunk valamelyik rivális egyetem 
szurkolói mellett, rögtön szóltak a különféle szurkolói rigmusok, mint a „Nincsen 
hangotok” vagy az „Itt van Pécs”. Gyönyörűen játszottunk minden sportban, cheerleader 
csapatunk produkciója valami elképesztő volt, és a Medikus Kupa történelmében először 
történt olyan, hogy egy egyetem nyolc sportágból hatot megnyert: ezek pedig mi voltunk.

A következő esemény a Balassa Napok voltak, ami kis pihenést nyújtott a kolis és 
külsős emberek számára is a sörivó, sör-virsli, sörpong, és még számtalan versennyel, valamint 
az élőzenés koncertekkel. Az International Evening minden gólyának új dolog. Egy óriási 
helyen több száz ember, magyar és külföldi együtt bulizik, valamint megismerkednek egymás 
szokásaival, életeleivel, italaival.

És – mivel egyszer minden jónak vége szakad – elérkezett a vizsgaidőszak, amitől 
mindenki félt. Az Orvosisokat és a fogorvosisokat is tárt karokkal várta az Anatómiai 
Intézet, gyógyszerészeknek meg ott volt a hírhedt fi zkém és a sok kémia szigorlat. Az 
első, igazán nagy megmérettetés, amit nem mindenki tud sikerrel teljesíteni. Az az időszak, 
amikor az alvás a gyengék kiváltsága, az egyetemen éjfélig hallgatók vannak, valamint olyan 
mennyiségű kávé és energiaital, valamint dohány fogy el, amit az ember nem hisz el, ha mesélik 
neki. Minden egyes nap erőt kell venni, hogy nekiálljon időben tanulni az ember olyan 
mennyiségeket, melyekről még álmodni sem mert. Ha közösen, szaktársakkal, barátokkal 
vág neki az ember a tanulásnak, az könnyebb, viszont attól még egyedül kell megszenvedni 
a tudásért. Nagyon szomorú volt látni, ahogy barátok buknak el egy-egy vizsgán, ami után 
te csak kevés lelkitámaszt tudsz nyújtani, hisz minden erődre szükséged van, hogy tanulj.

Így – „túlélve” egy évet az orvosin – elmondhatom, hogy egy olyan felejthetetlen 
élményben volt részem ezalatt az idő alatt, amit sosem cserélnék el semmi másra. Viszont 
megtanultam, hogy ha valami könnyű, akkor ott elszúrtunk valamit. Nehéz, de ha kitart az 
ember, meghozza azt a gyümölcsöt, amiről vissza-vissza térő öregdiákoktól hallhatunk, mi-
közben mesélnek nekünk a klinikum, a rendelők és a gyógyszertárak világáról - amiről mi 
még csak álmodozunk, mert addig számtalan megmérettetés és elbukás lesz mögöttünk, 
amik után fel kell állnunk, és egyre erősebbnek lennünk, mert mi nem akárkik vagyunk. 
Medikusok vagyunk.

/Írta: Nádas Noel/ 2016

confabula_gólyaszám_2017_mutatóba.indd   21 2017. 08. 02.   21:04:07



Confabula - Gólyaszám

22 facebook.com/Confabula

Először is gratulálok sikeres felvéte-
lidhez! Remek döntést hoztál, és fan-
tasztikus évek állnak előtted. Rajtad 
múlik, hogyan töltöd el, miből maradsz 
ki, és mit vállalsz be. Minden lehetőséget 
megkapsz majd nálunk Pécsett, hogy jól 
érezd magad és sikeres légy. Ám első 
körben engedd meg, hogy betekintés 
adjak új, és még néhány évig fennálló 
helyzeted realitásába, valamint eloszlassak 
néhány kételyt…

A pontozó bulin érzett mámoros bol-
dogságod és mérhetetlen büszkeséged, 
hogy orvosis lettél, úgy nagyjából az első 
Molsejt zh-ig fog tartani. Ekkor rájössz, 
hogy kár volt annyira örülni. Jó voltál ké-
miából? Ez mostantól semmit nem jelent. 
Szeretted a bioszt? Majd ez is megválto-
zik. Teljesen új és más mércékkel találod 
magad szemben, mint eddig. Nagyjából itt 
mindenki átesett már előtted az érzésen, 
hogy EZT KÉPTELENSÉG MEGTANUL-
NI. És valóban nem lesz könnyű, de majd 
hozzászoksz. Néha fájni fog, néha elfutnál 
majd kínodban, szégyenedben, vagy épp 
félelmedben, de végig tudod csinálni.

Persze lesznek majd, akik az eléd gör-
dülő nehézségekről másképp vélekednek. 
Készülj fel, Te csak egy fogász vagy. Ugye 
azért jelentkeztél ide, mertszeretszmá-
sokszájábanturkálni? Kis perverz. Én is 
azért. Egyébként mi ebben a nehéz? Bárki 
tudna 0,3mm-es vállperemet preparálni 
szabad szemmel.  Láttál már 0,3mm-t? 
Én sem. Oké, vannak, akik elismerik, hogy 
kell némi kézügyesség a mi szakmánkhoz 
is, de azért korántsem kell annyit tanul-
nunk, mint az ÁOSZ-nak. „A fogászoktól 

alig kérdeznek valamit…” Valóban, egy 
528 oldalas Kórélettan könyvből bőven 
elég 480-at megtanulni. A többit tőlünk 
nem kérdezik. Elméletileg. Gyakorla-
tilag az apró betűs részt is tanuld meg, 
és még így is akadnak, akik azt a néhány 
oldal különbözetet az orrod alá dörg-
ölik majd. Persze, ha vizsgázol, az más: 
„Ön is doktor lesz, illene tudnia, hogy 
végezzük a vese ballotálását, hiszen ez a 
mindennapi fi zikai betegvizsgálat része.” 
Illene, és tudni is fogod, ahogy sok mást 
is. Ha másra nem, arra jó, hogy büszkévé 
tegyen. A fogorvos nem orvos?! Rá se 
ránts, eljön az idő, mikor bárki szívesen 
cserélne veled.

Közhelyet mondok, de lesznek igen 
emlékezetes pillanataid, amit minden 
pécsi fogorvos tanonc átél. Az első 
Preventív fogászat óra a fáradt őszi 
napfénnyel beragyogott Dischka Győző 
utcai előadóban, az első virágillatú 
szappanfogad, amit büszkén mutogatsz 
majd, és később nevetve nézel rá a 
polcon, az első érzéstelenítőd, amit 
remegő kézzel próbálsz a megfelelő 
helyre injektálni a betegbe (aki azt hiszi, 
jobban fél, mint Te), közben erősen 
összpontosítasz arra, hogy ez a hely ne 
a páciens bokája legyen. 

Lesznek kihagyhatatlan programok, 
amik összekovácsolnak Titeket. MFHE 
találkozó, Fogorvos Szaknapok; itt tel-
jesen új arcukról ismerheted meg a 
többieket. Fussatok együtt, korizzatok, 
süssetek ökröt, vagy csak gurítsatok le 
valamit, és éltessétek a csapatot, mert 
együtt vagytok erősek.

Kedves Prefogorvos Gólya!
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Végezetül 10 jó tanács úgy 
általában…

1. Légy jóban a felsőbb évesekkel, mert 
szükséged lesz a tapasztalatukra. És a 
jegyzeteikre…

2. Ismerkedj bátran, barátkozz Karon 
kívül is! Ezekben az években épít-
heted ki a legtöbb és legértékesebb 
kapcsolatot.

3. Légy kreatív, mert sokszor magadnak 
kell rájönnöd egy probléma nyitjára. 
Ettől leszel majd jó orvos.

4. Hozd el otthonról, amit anyu főzött! 
Hamarosan a tartalékokból fogsz 
élni, az ő kezeit meg csókolni.

5. A kávé a szerelmed, a vodka meg a 
szeretőd. Ne lépj félre (gyakran)! 

6. Imába foglalod majd azok nevét, akik 
összerakták a Mikulás-csomagot, 
pedig semmi ehető nincs benne.

7. Ha puska kell, a koliban fél órán belül 
kapsz. Éjfélkor is.

8. Sose habozz segítséget kérni és adni! 
Ne feledd, az itt tanulók a segítő 
hivatást választották!

9. A halogatás az a sír, amibe a lehetőség 
van eltemetve.

10. Medikus Kupát ne hagyj ki! Indoklást 
a következő szembejövő nyújthat 
neked.

A világ egyik legszebb hivatását vá-
lasztottad, mert bárki bármit mond, Te 
igenis büszke, jól képzett ORVOS leszel.
/Írta: Cser Annamária/

Elsősorban természetesen a könyv fölött 
ül, és tanul. Másodsorban elvégezheti az 
Alapszervezet által szervezett Alapfokú 
elsősegélynyújtó és baleseti szimulációs 
kurzust, mely feljogosítja, hogy elsősegélyt 
oktasson általános-, és középiskolákban. 
Emellett imitátorként közreműködhet a 
Középszintű elsősegélynyújtás című tava-
szi féléves kurzuson. Továbbá részt vehet 
a véradásszervezésben, különböző egész-
ségnapok, elsőegélyversenyek lebonyolítá-
sában. Nyaranta a Balatoni Elsősegély-
nyújtó Szolgálat (BESZ) önkénteseként 
kamatoztathatja tudását. Lehetősége 
van különböző, a  katasztrófavédelem 
és a tűzoltóság által szervezett gyakorla-
tokon is részt venni. Természetesen eze-
ket a tevékenységeket mind HUMSIRC 

pontokkal jutalmazzuk. 
Az orvosi karon már sok éve működik 
a PTE-ÁOK Vöröskeresztes Alapszer-
vezet, amelyben nagy hangsúlyt fekte-
tünk az elsősegélynyújtás pontos ismere-
tére, arra, hogy senki ne féljen segíteni, 
hiszen leendő orvosként/fogorvosként/
gyógyszerészként bizony ez elvárható min-
denkitől. Az idei év februárjában először 
angol nyelvű kurzust is indítottunk, 
amelyet nagy lelkesedés övezett mind a 
résztvevők, mind az oktatók részéről. 
Ha a fenti felsorolás után  kedvet kap-
tál, hogy Te is „Vöröskeresztes” legyél, 
szívesen látunk az Alapszervezetben! Ke-
ress minket Facebookon (PTE-ÁOK 
Vöröskereszt), e-mailben (potevk@gma-
il.com), továbbá a kihelyezett plakátokon. 

Mit is csinál egy „Vöröskeresztes”?

/Írta: Rácz Lilla/
PTE-ÁOK Vöröskeresztes Alapszervezet
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Mit üzenek a jövő orvosainak…? Először is, köszönöm, 
hogy a Confabula egy ilyen „félig” orvost, mint én 
vagyok, kérdezett meg erről!
Mit lehet erre mondani? Hát persze azt, hogy legyenek 
jó orvosok, képezzék állandóan magukat... .
De ezt már sokszor hallották. Én inkább valami 
olyasmit szeretnék „üzenni”, ami mindenkire, 
minden fi atalra érvényes lehet. Az ember élete nem 
csak munkából (tanulásból) áll. Próbáljanak meg egy 
egészséges egyensúlyt teremteni a családjuk, barátaik, 
hobbijuk, és a szakmájuk között. Ebbe természe-
tesen belefér az is, hogy bizonyos periódusokban 
egyik, vagy másik kerül előtérbe. Én azt gondolom, 
hogy az tud igazán jó orvos lenni, akinek megvan a 

lelki egyensúlya, és nem „menekül a munkájába”. 
Az emberi kapcsolatok, legyen az családi, baráti, vagy szakmai, nem teremnek maguktól 
– vagy csak ritkán – és, ha már létrejöttek, gondozni kell őket. Figyeljenek magukra, 
a környezetükre, mert lehet, hogy elszalasztanak egy jó társat, barátot, kollégát. Akik 
találnak párt maguknak, azok közül is sokan halogatják ma azt, hogy családot alapítsanak, 
mert először szakvizsga, PhD, lakás, autó, utazás, stb., - azt hiszik, később könnyebb lesz. 
Pedig mennyivel könnyebb 35 évesen egy 10 és 8 éves gyerekkel, mint egy 2 és 0 évessel! 
Huszonévesen az ember teherbíró képessége gyakorlatilag végtelen – később ez beszűkül, 
meg az alkalmazkodóképessége is. Arról nem is beszélve, hogy 10 év múlva a nagyszülők, 
esetleg dédnagyszülők is idősebbek, és már nehezebben futnak egy 2 éves után. 
Vigyázzanak a barátaikra! Ha lehet, arra is, hogy szerezzenek, vagy ne veszítsék el a 
nem-orvos barátokat! Nagyon egysíkú tud egy beszélgetés lenni, ha csak orvosok vannak 
a társaságban. Persze, ilyen is kell néha, de mindig? 
A szakmai kapcsolatok is fontosak – és azt hiszem, a Kar hallgatói sokat veszítenek azzal. 
hogy – bár már jobb valamivel, mint néhány éve de – még mindig nincs elég szoros kap-
csolat a nemzetközi hallgatóság és a magyar diákok között. Pedig, ha lenne, akkor a világon 
mindenhol lenne ismerősük! Miért nem csinálnak pl. egy POTE couch surfi ng oldalt? 
Mindenkinek érdekes lenne, a külföldieknek is, elmenni a Balatonra, vidékre, vagy egy másik ma-
gyar városba. Ma sok lehetőség van Magyarországon diákként vagy dolgozóként külföldre 
utazni rövidebb-hosszabb tapasztalatcserére. Használják ezt ki, mert csak más országokkal 
összehasonlítva tudják a hazájukban a helyüket megtalálni és jól értékelni.

És akkor azért mégiscsak üzenek „orvosit” is: 
- Az orvosok mindig a társadalmi érdeklődés központjában álltak. Ma talán még jobban, 
mint régen, és a média is sokszor igyekszik „fogást” találni rajtuk. Egy orvos bárhol 
van is, jó eséllyel valaki ismeri azok közül, akik a környezetében vannak. Ezt tartsák 

Oktatók üzenetei

Dr. Horváth Judit üzenete

confabula_gólyaszám_2017_mutatóba.indd   24 2017. 08. 02.   21:04:08



252017. augusztus

Confabula - Gólyaszám

mindig szem előtt munkájuk és a magánéletük során is, hogy az emberek azt várják, 
hogy az orvos tökéletes legyen, sose hibázzon!

- Mindig tudják, hogy hol van a kompetenciájuk határa, és ne szégyelljenek konzultálni, 
vagy tanácsot kérni a területen jártasabb kollégáktól!

- Mindig szánjanak néhány percet arra, hogy a betegnek - a saját szintjén - elmagyaráz-
zák, mi a betegsége, és mi történik vele a kezelés során. Ha orvosi szemmel elolvas-
sák Kende Péter: Mik vagytok ti, istenek? című, műhibaperekről szóló könyvét, akkor 
látni fogják, hogy jobb kommunikációval valószínűleg kevesebb per lett volna!

- Mindig viselkedjenek úgy a beteggel, úgy kezeljék, mintha az a saját házastársuk, gye-
rekük, szülőjük lenne – akkor minden rendben lesz!

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az üzenetem egyszerű. Tegyenek meg mindent, 
hogy a tudásukat napra kész minőségben tartsák, 
fontolják meg, hogy milyen diagnózist állítanak fel. A 
helyes diagnózis több mint fél siker! Döntéseikhez, 
ha szükséges kérjék ki a tapasztalt kollégák véle-
ményét, de ne fetisizálják azt, merjenek másként 
dönteni, ha szükséges. 

Az időhiány és pénztelenség a szakmai színvonal 
ellen hatnak. De azért ne vesszenek el az időhi-
ányban, koncentráljanak a szakmai feladataikra. Ha 
ezt fi atalon elmulasztják, később nem lesz alkalmuk 
pótolni. Nagyon fontos és gyakran nehéz feladat a betegekkel és kollégákkal történő jó 
kommunikáció kialakítása. Gyakran nem csak az időhiány, hanem a kényelmetlen helyzetből 
való szabadulás az oka annak, hogy az orvos nem szakit kellő időt vagy nem találja meg 
a megfelelő hangot. Ez azután később visszaüt, s akarva akaratlan többlet energiákat 
emészt fel. 

Önök kurrens diplomákat kapnak, de a külföldön történő leragadás sokak számára az 
anyagi javak megszerzése mellett a szakmai előmenetelről való lemondást jelenti. 

Végül pedig önök most már a mi orvosi karunk tagjai örökre! Vegyenek részt az öregdiák 
mozgalmunkban, maradjanak aktív tagjai a közösségünknek!
 
Jó egészséget, családi és szakmai sikereket kívánok!

Miseta Attila
Dékán

Dr. Miseta A�  la üzenete
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Kedves Gólya,

gratulálok a sikeres felvételihez! 
Egyrészt új korszak kezdődik most 
az életedben, rengeteg élmény vár; 
másrészt viszont hamarosan alapvető 
kérdések fognak felmerülni benned a 
lakhatással, pénzügyekkel kapcsolatban. 
Épp ezért ebben a cikkben a kollégiumi 
jelentkezésről és a rendszeres szociális 
ösztöndíjról (azaz a szoctámról) olvas-
hatsz.

Kezdjük is az elején. A pályázatok, 
amelyekkel találkozni fogtok, a PTE 
EHÖK Szakbizottságok hatásköré-
be tartoznak. A szakbizottságok tagjai 
a szemeszter kezdetével személye-
sen elérhetőek a Hallgatói Pályázati 
Pontokon a fogadóórák keretei között. 
Ezen kívül van telefonos elérhetőség 
és hivatalos Facebook oldal is ( www.
facebook.com/palyazatpteaokgytk/ ), ahol 
üzenetben bármikor kérdezhetsz. A Fa-
cebook oldalon és a PTE EHÖK oldalán 
minden aktuális pályázati kiírás megta-
lálható.

A legelső pályázat időrendben a kol-
légiumi jelentkezés. Jelenleg 5 kollégiu-
mot lehet a jelentkezés során megjelöl-
ni: Boszorkány kollégium, Jakabhegyi 
kollégium, Laterum kollégium, Szalay 
László kollégium, Szántó kollégium. 
Mindegyik koliról bővebb információkat 
(pontos cím, felszereltség) találtok az 
EHÖK oldalon a Kollégiumok résznél. A 
fi zetendő kollégiumi díjak az egyes kol-
légiumoknál eltérőek; a várható díjakat 
szintén a honlapon találjátok.

Mindegyik kollégiumot meg lehet je-
lölni a jelentkezés során - sőt ez aján-
lott is. Egy sorrendet kell felállítani, az 
alapján, hogy melyikben szeretnél lakni 
a következő tanévben: az első helyre az 
kerüljön, amelyiket legjobban szeretnéd. 

A sorrend után a következő lépés 
annak megadása, hogy milyen jogcímen 
jelentkezel. Tanulmányi alapon a felvételi 
pontok lesznek fi gyelembe véve, szoci-
ális alapon pedig a megfelelően igazolt 
szociális háttered. Itt rögtön szeret-
ném felhívni a fi gyelmedet a megfele-
lő igazolásokra. Nagyon fontos, hogy 
a honlapon minden információt olvass 
el; a szociális körülményeket a kitöltési 
útmutató alapján kell igazolni. Ha bár-
milyen kérdés felmerül az útmutató ala-
pos tanulmányozása után, akkor keress 
minket a megadott elérhetőségeken. A 
határidőket, mint mindenhol, nálunk is 
szigorúan be kell tartani. Ezért a követ-
kezőt javaslom: amint kiírásra került a 
pályázat, kezdd el a megfelelő dokumen-
tumok beszerzését. Egyes dokumentu-
mok kiadásához a hivataloknak több 
munkanapra van szüksége. Ne hagyd az 
utolsó pillanatra! Ha időközben valami 
probléma adódik, akkor is keress min-
ket bátran.

A jelntkezés elektronikusan a Neptun 
tanulmányi rendszeren keresztül törté-
nik. Fontos: ha a Neptunon nem jelent-
kezel, akkor az érvénytelen! A Neptun 
felhasználónevedet és a jelszót postai 
úton kapod meg, ezzel tudsz belépni. A 
belépés után az Ügyintézés – Kollégiu-
mi jelentkezés részre kell kattintani. Itt 

Koli jelentkezés és szoctám útmutató
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először sorrendbe rakod a kollégiumo-
kat, majd a sárga fülnél a jelentkezésre 
kattintva megjelenik egy elektronikus 
űrlap. A válaszaid alapján jelennek meg 
további részek, dinamikusan. Amint be-
jelölöd, hogy szociális alapon is szeret-
nél pályázni, megjelenik az elektronikus 
szociális űrlap. Ezt kell kitölteni. Fontos: 
fi gyelj a megfelelő formátumokra (pl. be-
vételnél, utazás időtartamánál és távol-
ságnál kizárólag számot kell írni – Ft, km, 
bármi mást nem). Tapasztalataim alapján 
gyakran előforduló hiba: a megjelenő 
táblázatba saját magadat nem kell külön 
sorba beírni, mert az első sor (Pályázó) 
Rád vonatkozik. A pályázat elektronikus 
kitöltése után azt a végén elektroniku-
san le kell adni.

Ezt követően az elektronikusan kitöl-
tött pályázatot ki kell nyomtatni, aláír-
ni és az összes szükséges melléklettel 
együtt papír alapon személyesen leadni/
postázni. 

A pályázat eredményéről a határoza-
tot a döntéshozatal után a Neptun felü-
letén találod meg az Ügyintézés – Kér-

vények, Leadott kérvények, határozat 
megtekintése menüpontban. A sikeres 
kollégiumi pályázat egy tanévre szól. 

Ezzel ellentétben a szoctámot minden 
szemeszterben be kell adni. A jelentke-
zés menete ugyanúgy történik, mint a 
kollégiumnál. Az első szemeszterben a 
szoctámmal egyszerre alaptámogatásra 
is lehet pályázni. A szoctám és az alap-
támogatás jogosultság feltételeiről bő-
vebben majd a pályázati kiírásban és a 
Térítési és juttatási szabályzatban 
(TJSZ) olvashattok. A TJSZ elérhető a 
PTE ÁOK honlapon.

Egyéb pályázatok is elérhetőek lesz-
nek a szemeszter során; ezekről min-
den információ fent lesz a Facebookon, 
illetve az EHÖK honlapon. 

Zárásként pedig néhány szó az egye-
temen kívül megpályázható Bursa 
Hungarica ösztöndíjról: ez egy szociá-
lis alapú ösztöndíj, melyhez a pályázatot 
a saját lakóhelyed önkormányzata írja ki. 
Jelentkezés menete, határidők, és min-
den szükséges információ az adott ön-
kormányzatnál érhető el.

- tanulmányi ösztöndíj,
- köztársasági ösztöndíj,
- intézményi szakmai, tudományos és 

közéleti ösztöndíj

- rendszeres szociális ösztöndíj
- rendkívüli szociális ösztöndíj; 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíj intézményi része,
- külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
- alaptámogatás,
- szakmai gyakorlati ösztöndíj

Teljesítmény alapú ösztöndíjakSzociális alapú ösztöndíjak

Ösztöndíjak összefoglaló

/Írta: Nagy Szilvia/
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TDK egy percben
Az orvosin megtanulandó betűszavak közül 
az egyik legfontosabb a TDK, teljes nevén 
Tudományos Diákkör. Az ennek szellemében 
megrendezett konferencia a felsőoktatási 
intézmények történelmében már 
hagyománnyá vált, ezen esemény ka-
runkon is jelentőséggel bír. Hallgatóink, 
így Ti is, lehetőséget kapnak arra, hogy 
a kötelező tanulmányaikon felül az ér-
deklődési körüknek megfelelően kuta-
tásokat végezzenek az intézeteknél.
A TDK egy mini konferencia, ahol az 
előadók Ti vagytok. Kipróbálhatjátok 
retorikai képességeiteket, bemutathat-
játok az eredményeiteket, pontokat szerez-
hettek a jövőbeni szakmátok eléréséhez, és ami 
a legfontosabb, a későbbi tanáraitok, főnökeitek 
láthatják az igyekezeteteket, ezáltal jobb elbírálásban 
részesülhettek, kapcsolatokat alakíthattok ki. A 
kutatási témátok lehet majd a későbbi diploma-
munkátok, esetleg dékáni pályamunkátok alapja. 

A házi és országos konferenciákon való ered-
ményes részvétel további jutalommal jár.
A kész munka eredményeihez hozzájárul az 
irodalmi kutatómunka is, ehhez hatalmas ön-

szorgalom szükséges. A jó dolgozat fél 
siker, a konferencián nyújtott előadói 

teljesítmény is sokat számít, ezt érdemes 
és ajánlott is gyakorolni. A TDK Bizottság 
Tudományos Diákköri Szalonokat 
tart ennek fejlesztésére.

A siker kulcsa a jó téma megtalálása 
mellett a témavezető kiválasztása. Fontos, 

hogy a kutatócsoportban meglegyen az 
összhang, egy legyen a ritmus, és közös 

a cél. Ezek nélkül az egész veszett fejsze 
nyele. Ellenben, ha minden klappol, a határ a 
csillagos ég: szakkollégiumi tagság, külföldi 
konferenciák, utazás, ösztöndíj.
És hogy mikor érdemes mindezt elkezdeni? 
Véleményem szerint, amint kedvet kaptok 
hozzá, fogjatok bele!

Az előző cikkből megtanulhattátok mit is jelent 
a TDK, melynek az egyik legnagyobb előnye a 
szakkollégiumi tagság lehetősége. De ez az esély 
nektek már most is megadatik!
A szakkollégium egy hallgatói szervezet, mely 
a tehetséggondozás alapját képezi. Tagjainak, a 
szakkollégistáknak – akik egyetemi hallgatók, 
PhD hallgatók – igyekszik megteremteni a meg-
felelő környezetet a magas szakmai színvonal 
eléréséhez.
Célul tűztük ki egy széles értelmiségi réteg, 
szakmailag naprakész és lelkiismeretes gyó-
gyítók kinevelését. A szakkollégium nem csak 
szállást kíván biztosítani a tagoknak, hanem saját 
kurzusai és követelményrendszere által a lakók 
minél magasabb színvonalú képzéséhez is hoz-
zájárul. Persze kiemelt feladatunk a közösség-
építés, intelligens kikapcsolódási lehetőségek 

megteremtése is, hisz az egyetemi élet fontos 
része a szórakozás.
Miért éri meg bekerülni ebbe a különleges tár-
saságba?
Támogatunk a tudományos munkában, kollégi-
umi lakhatást, kiegészített tanulmányi ösztöndí-
jat biztosítunk.
Semmi sincs ingyen…
A tagság egy évre szól. A bejutáshoz szükséges 
a megfelelő tanulmányi átlag, ill. esetetekben fel-
vételi pontszám, a későbbiekben pedig tudomá-
nyos munka végzése, konferenciákon való előa-
dás. Felvételi szabályzatunk szigorúnak tűnhet, 
de elárulom, az is. Romhányisnak lenni kiváltság.
Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, keressétek 
a PTE ÁOK Romhányi György Szakkollé-
gium oldalát a Facebookon, ott olvashattok a 
részletekről!

Legyél Te is romhányis!

/Írta: Gergics Marin/
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A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége a nemzetközi orvostanhallgatói szervezet – Interna-
tional Federation of Medical Students’ Associations, IFMSA – tagjaként végzi hazánkban a 
nemzetközi csereprogramok szervezését. Ezen keresztül immár 25 éve biztosítunk lehetőséget 
arra, hogy magyar medikusok külföldön, külföldi hallgatók pedig hazánkban tölthessék szakmai 
gyakorlatukat, végezhessék kutatómunkájukat.
Cseregyakorlatra pályázhatnak a III., IV., V. és VI. éves hallgatók, csere TDK programra pedig már II. 
évtől lehet jelentkezni. Évről-évre változik a megpályázható országok listája, de évente általában 
40-50 embernek nyílik lehetősége elutazni átlag 20 európai és Európán kívüli ország 
valamelyikébe.  A beérkezett pályázatok elbírálása egységes pontrendszer alapján történik.

A HuMSIRC-munka (CP-zés; prevenciós kurzuson, Teddy Maci Kórház, egészségnap, AIDS 
világnap rendezvényein való részvétel; prevenciós órák tartása; önkéntes betegápolás stb.) mellett 
kiemelt hangsúlyt kap a tanulmányi átlag, a nyelvtudás, a TDK-munka (csere TDK program 
esetében ez a legfontosabb), mentőzés és egyéb értékelési szempontok mellett (részleteket még 
ld. itt, a honlapon).

A prevenciós csoportok Pécs és környékének általános-, és középiskoláiban tartanak osztályfő-
nöki órák keretében felvilágosító előadásokat diákoknak. Ezzel olyan készségeket szerezhetnek, 
amelyeket az élet más területén is sikerrel alkalmazhatnak. A programokban közös, hogy orvos-
tanhallgatók tartanak előadásokat, beszélgetnek a diákokkal, kihasználva a kortársoktatás mód-
szerének előnyeit, és próbára téve saját meggyőző erejüket. A prevenciós csoportok az oktatási 
intézmények fi gyelmébe ajánlják a programokat, és eleget tesznek felkéréseiknek. Különleges 
program a Teddy Maci Kórház, melyet hazánkban mi honosítottunk meg.

www.humsirc.aok.pte.hu

HuMSIRC
Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete

a) Nemzetközi csereprogramok szervezése:
• Cseregyakorlatok
• Csere-TDK
• CP munka

b) Prevenciós tevékenység:
• Közegészségügyi csoport (SCOPH):
• Drog-, dohányzás-, alkoholprevenció
• Rákprevenció
• Egészségfejlesztés
• Obezitás prevenció
• Teddy Maci Kórház
• AIDS és szexuális úton terjedő betegségek 
megelőzésével foglakozó csoport (SCO-
RA)

Az egyesület tevékenységének két fő része van:

/Írta: Rozanovic Martin/
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Mint tudja, a medicina nyelve az angol, legyen szó általános vagy fogorvos tudo-
mányról vagy gyógyszerészetről. A globalizáció korában ez a közös nyelv egyaránt 
szolgálhat lingua franca-ként az egyre inkább nemzetközivé váló biomedicinális 
kutatások területén, vagy az orvos-beteg, illetve szakember-kliens és szakem-
ber-szakember kommunikációban.

Az utóbbi évek tapasztalata szerint a karunkra érkező gólyák nagy része már 
rendelkezik valamilyen angol nyelvtudással, sokan közülük felsőfokon képesek 
használni a nyelvet, esetleg rövidebb-hosszabb külföldi tartózkodás is van mögöttük. 
Ennek ellenére komolyan meglepődhet az, aki – legyen bármilyen fejlett nyelvi 
készségek birtokában – úgy véli, hogy ezek egy az egyben átvihetők a szakmai 
feladatok megoldására. Mik ezek? Csak néhány példa: tankönyvek, kísérleti és műtéti tech-
nikák és tudományos közlemények értő olvasása esetleg írása, anamnézis felvétel 
a külföldi cseregyakorlaton, előadás és poszterprezentáció tudományos diákköri 
konferenciákon, vendégelőadók prezentációjának megértése és hasznosítása, hogy 
a karon tanuló külföldi diáktársakkal folytatott szakmai (bár többször nem szakmai) 
beszélgetéseket már ne is említsük, és mindez angolul.

Ez az angol nem teljesen az az angol. Itt a medicina szaknyelvéről beszélünk, 
ami ugyan angol, de mivel, mint láttuk, rendkívül speciális feladatok megoldására 
használják, megvannak a maga szakma-specifi kus konvenciói, szerkesztésmódja, 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens, a Nyelvi 
Intézet vezetője

Engedje meg, hogy a Nyelvi Intézet oktatói és a magam nevében 
gratuláljak a sikeres felvételi vizsgájához és ahhoz, hogy Magyar-
ország egyik legpatinásabb egyetemének kimagasló eredménye-
ket felmutató orvostudományi karán folytathatja tanulmányait. 
Az elkövetkező éveket sokféle módon teheti hasznos tapasztalás-
sá és egyben életének legszebb élményévé. Az utóbbira irányuló 
erőfeszítések nagy része a magánszférába tartozik, ezért kicsit 
irigykedve, de az évek múlásának következményeibe belenyugod-
va kívánom, hogy használja ki a lehetőségeit. Inkább a hasznos 
szakmai tapasztalatok összegyűjtésével kapcsolatban szeretnék 
néhány ötletet felvillantani.
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szóhasználata, terminológiája. Ezekkel nagy valószínűséggel a legtöbb középisko-
lában nem lehet megismerkedni, mert nem általános érvényűek, közülük több is 
kizárólag az Ön által választott hivatás angol nyelvi alapjait jelentik. 

A hagyományainknak megfelelően intézetünk német szaknyelvi kurzusokat is 
indít. Bár a német nyelv hatóköre nem ugyanaz, mint az angolé, azt azért világosan 
látnia kell, hogy a német nyelvű országokban óriási lehetőségek vannak az Ön 
számára is a szakmai fejlődésre, hiszen karunknak jó kapcsolatai vannak német és 
osztrák egyetemekkel. Ehhez „mindössze” csak a német orvosi, gyógyszerészi és 
fogorvosi szaknyelv elsajátítása szükséges. Ez utóbbi talán „zsebbe vágó” kérdés is, 
elég csak a hazánkba irányuló német és osztrák fogturizmust említeni.

Végül engedje meg, hogy egy büszkeségünkről is beszámoljak. A Nyelvi Intézet-
ben a 2000. évtől működik az intézet munkatársai által akkreditáltatott PROFEX 
Szaknyelvi Nyelvvizsgaközpont. Azért vagyunk rá büszkék, mert a kissé „vízfe-
jű”, Budapest-centrikus országunkban e nyelvvizsgaközpont Pécsett van, egészen 
pontosan itt az Orvoskar központi épületének második emeletén, vizsgahelyei 
pedig az ország 20 városában. Meg azért is, mert államilag elismert szaknyelvi 
vizsgáztatást folytat angol és német nyelvből, a nyelvvizsga-bizonyítvány pedig jo-
gilag egyenértékű az ún. általános nyelvvizsga-bizonyítványokkal, sőt, szerintem 
értékesebb is, hiszen a szaknyelvtanulás kimeneti vezérléseként szolgálhat, számos 
munkahelyen örömmel fogadják és az egyetemi nyelvi kritérium-követelmény 
teljesítéseként is elfogadják. Más nyelvvizsgákhoz hasonlóan alap- (B1), közép- (B2) és 
felsőfokon (C1) tehető szóbeli és írásbeli vizsga.

Mielőtt a mihamarabbi viszontlátás reményében elbúcsúzom, szeretném fi gyelmébe 
ajánlani a Nyelvi Intézet szaknyelvi kreditkurzusait és javasolni, hogy ezek közül 
minél többet vegyen föl tanrendjébe. Előnyük, hogy bármely más tárgyhoz hason-
lóan kreditpont jár értük (kurzusonként általában kettő) és egyben megnövelheti 
velük munkaerejét. Kapkodni nem kell, a hat éves képzés során a kurzusokat akár 
egyesével-kettesével elosztva bármikor bekapcsolódhat a szaknyelvtanulásba, de 
azért van egy ajánlott sorrend, amely, ha követi, talán megkönnyíti a teljesítést. 
Mivel a kurzusokról a félév első napján az orientációs előadások keretében úgyis 
kap tőlünk ismertetést, itt nem mennék részletekbe. Ha mégis nagyon nagy az 
információ-éhsége, akkor a honlapon az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs 
Intézet menüpont alatt számos hasznos információt talál. Kollégáim és a magam 
nevében kívánok további kellemes pihenést, izgalmas programokat és azt, hogy saját 
tapasztalatai alapján győződjön meg a fentiek valóságtartalmáról és hasznáról.

Confabula - Gólyaszám
Confabula - Gólyaszám
Confabula - Gólyaszám
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Az egészségi állapotot 43%-ban az életmódi tényezők befolyásolják, amelynek meghatá-
rozó eleme a rendszeres testedzés. Ennek tudatos végzésével érhető el a korosztálynak 
megfelelő erőnlét, amelynek megtartása legalább háromnaponkén�  testedzést igényel, 
fejlesztése ennél gyakoribb edzésmunkával lehetséges. Rendkívül fontos ennek a szem-
léletnek a tudatosítása az egészségtudomány területén tanuló egyetemisták körében.  
Ezt a törvényszerűséget ve� e fi gyelembe a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Karának vezetése, amikor a PTE-n egyedülálló módon építe� e be a tanrendbe 
a testnevelés foglalkozásokat, és a szabadidős tevékenységek közül jelentős támogatás-
ban részesí�  a sportolást.
Az előadások sorozata és a vizsgaidőszak tanulási folyamata előreve� �  a mozgásszegény 
életmód kialakulását, amelynek elkerüléséhez ad segítséget a PTE OIG Testnevelés- és 
Sportközpont által ajánlo�  sokrétű testnevelés- és sportprogram. Ez az egyetem által 
szerveze�  edzésprogram megadja az alapot a rendszeres mozgás elkezdéséhez, de java-
soljuk a további (egyéni, szerveze� ) testedzési lehetőségek beépítését a mindennapok 
szabadidős programjaiba.
1. ÁOK testnevelés
A tantárgy � pusa, kritérium követelmény. Az általános orvosképzés során a 10. félév – a 
fogorvos és gyógyszerész képzés ideje ala�  a 8. félév – lezárásáig a hallgató által válasz-
to�  négy félévben he�  rendszerességgel, szemeszterenként 28 (he�  2 óra) testnevelés 
órán lehet részt venni, de a 20 óra ak� v megjelenés a félév elfogadásának minimum 
követelménye.
A követelmények teljesítésének hiányában nem iratkozhatnak be az általános orvostan-
hallgatók a 11. a fogorvos- és gyógyszerészhallgatók a 9. félévre. A kritériumtárgy kö-
vetelményét elsősorban a PTE OIG Testnevelés- és Sportközpont által közzéte�  testne-
velési foglalkozásokon, másodsorban a Medikus Sportkör és a Medikus Sportegyesület 
edzésein, harmadsorban az egyetem bázisán működő PTE-PEAC sportegyesület edzésein 
teljesíthető. Lehetőség van arra is, hogy a megfelelő minősítéssel rendelkező sportolók, 
vagy azok a hallgatók, akiknek a sportolása a sportágukban az orvoskaron nem biztosít-
ható, kontroll mellet más pécsi sportegyesületben teljesítsék köteleze� ségüket. A tárgy-
felvétel a Neptunon a következő sportágakban lehetséges: aerobic, atlé� ka, kispályás 
labdarúgás, fallabda, falmászás, úszás, tenisz, asztalitenisz, kondicionálás, fl oorball, jóga, 
cardio jóga, lovaglás, női- és férfi  kézilabda, női- és férfi  kosárlabda, karate, mix röplabda 
kezdő, mix röplabda haladó, tollaslabda, triatlon, önvédelem, természetjárás, kick-boksz, 
airso� , sí-, vízi-, természetjáró tábor, xco training (alakformálás), vívás, hosszúkard vívás. 
vitorlázórepülés.
2. Szabadidősport
a) ÁOK bajnokságok, versenyek

Az ÁOK HÖK és a PTE OIG Testnevelés- és Sportközpont anyagi és szakmai támogatá-
sával kerülnek kiírásra a következő sportágak bajnokságai, kupái, versenyei:
POTE Kupa Kispályás Labdarúgó Bajnokság, kosárlabda évfolyambajnokság, streetball, 
tollaslabda-, fallabda- és asztalitenisz-bajnokság, úszó-, tenisz- és falmászó-verseny, 

A PTE ÁOK testnevelése és sportja
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harcművésze�  bemutató.
b) Karok közötti   bajnokságok és versenyek.

A karok közö�  rendszeres bajnokságok, versenyek zajlanak a következő sportágak-
ban: kis- és nagypályás labdarúgás, női és férfi  kosárlabda, férfi  kézilabda, röplabda.

c) Universitas Bajnokságok
Felmenő rendszerű versenyrendszer, amelyben az ado�  sportágban nem igazolt hall-
gatók vehetnek részt. A körze�  versenyen elért első vagy második helyeze�  csapat 
vehet rész a terüle�  versenyen, ahonnan az országos döntőbe lehet jutni. Az ÁOK-s 
csapatok minden évben indulnak az Universitas Bajnokságokon, amelyen a követke-
ző sportágak szerepelnek: női- és férfi  kispályás labdarúgás, női- és férfi  kosárlabda, 
mix röplabda.

d) Medikus Kupa
A szakági versenyrendszerbe tartozó sportrendezvény, amely az ÁOK-s és ETK-s hall-
gatók legnagyobb érdeklődéssel várt tavaszi eseménye, amelyre a tanévkezdéstől 
készülnek a csapatok. A Medikus Kupának a 2017/18. tanévben Budapest ad majd 
ott hont, a következő labdajáték sportágakban: férfi  kispályás labdarúgás, női- és férfi  
kézilabda, női- és férfi  kosárlabda, női röplabda, férfi  röplabda.

e) Szakszövetségi Bajnokságok, versenyek
Az egyéni sportágakban kiírt versenyeket is fi gyelemmel kísérjük és támogatjuk (Pl. 
Pécs-Harkány futóverseny).

3. Versenysport (minőségi sport)
a) Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság

Az egyetemek közö�   versenyrendszer, amelyre évente több mint 30 sportágban le-
het nevezni. Labdajátékokban az egyetemi válogato� , egyéni sportágakban pedig a 
legjobb hallgatók képviselhe� k a PTE-t. Ebben a rendszerben szerepelhetnek az iga-
zolt és a legmagasabb szinten jegyze�  versenyzők is.

b) Egyetemi Világbajnokság
Minden páros évben az Universiaden nem szereplő sportágakban rendeznek Egyete-
mi Világbajnokságokat.

c) Universiade
Minden páratlan évben rendeznek Universiade-t, amely az egyetemisták olimpiája. 
Mind a nyári, mind a téli Universiade-n az ország legjobb egyetemista sportolói sze-
repelhetnek.

d) PTE-PEAC
A pécsi egyetem hallgatóinak a PTE-PEAC 12 szakosztálya (nagypályás labdarúgás, női 
és férfi  kézilabda, női és férfi  kosárlabda, női és férfi  röplabda, aerobic, asztalitenisz, 
vívás, íjászat, önvédelem) biztosítja a rendszeres minőségi szintű sportolást.

4. Sportlétesítmények
A Pécsi Tudományegyetem sportlétesítményei a testnevelés foglalkozásokon térítés-
mentesen használhatók, a szabadidősport bajnokságok és versenyek terembérle�  díjait 
az EHÖK, illetve a Kari HÖK-ök térí� k. A hallgatók egyénileg, vagy csapatként saját kezde-
ményezésre igényelt létesítményhasználatát a 6/2008-as Gazdasági Főigazgatói utasítás 
tarifái alapján a használóknak kell kifi zetni. A sportlétesítmények jellege, helyszínei, be-
osztása illetve mérete a tesi.pte.hu weblapon tekinthető meg.

/Írta: Téczely Tamás/
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Az Elméleti Tömb harmadik emeletén található Pekár Mihály Orvosi 
Szakkönyvtárban 2010 novembere óta felújított, kulturált, tiszta kör-
nyezetben tanulhatnak hallgatóink. Könyvtárunk az egyetemi hálózat 
részeként működik, vagyis minden hallgatónak lehetősége nyílik 
arra, hogy más könyvtárba is ellátogasson (így a Tudásközpontba is in-
gyen beiratkozhasson). A mi intézményünk azonban értelemszerűen 
gazdagabb az egészségtudományokkal kapcsolatos kiadványokban, 
mert a gyűjtőkörünk kiterjed a határterületekre is. Továbbá regionális 
központ is vagyunk, ezért egy úgynevezett köteles példányt is ka-
punk. Ez azt jelenti, hogy egy központi hálózaton keresztül minden 
orvosi és egészségtudományi témában megjelenő, magyar nyelvű 
nyomdai termékből egy eljut hozzánk. Büszkék vagyunk rá, hogy 
közel az összes magyar nyelvű szakirodalom megtalálható és 
használható nálunk. Ha mégis van olyan kiadvány, amit nem sike-
rült beszereznünk, és szeretnék a polcokon látni, akkor kérjük, 
jelezzék ezt felénk, és mi megpróbáljuk teljesíteni kérésüket! Minden 
észrevételt szívesen fogadunk, hiszen szolgáltatásainkat igyekszünk 
a hallgatói és kutatói igények alapján összeállítani. 

Az eddig csak az olvasóteremben használatos könyvek közül 
néhány példány idéntől kikölcsönözhető akár a vizsga előtt pár 
napra is. Ezen kívül azok a szorgalmas hallgatók, akik az adott 
olvasótermi könyvből még otthon is szeretnének tanulni, továbbra 
is haza vihetik azt az esti zárástól a másnapi nyitásig.

Viszonylag új szolgáltatásunk, hogy a kölcsönzés meghosszabbítá-
sára már a honlapon is lehetőség van. A belépéshez nem kell mást 
tenni, mint a felhasználó ablakba beírni az olvasójegyen található 
kódszámot, valamint a választott jelszót. Amennyiben mégis 

Pekár Mihály Orvosi és Éle� udományi Szakkönyvtár
Dr. Gracza Tünde, könyvtárigazgató
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késedelem történik, annak természetesen anyagi következményei 
vannak.

A könyvtárhasználati szabályok betartása olvasóink érdekeit 
szolgálják. Ezek – magyar, angol és német nyelven – megismerhe-
tőek digitálisan, nyomtatva, de a beiratkozáskor élőszóban is, vala-
mint már a magyar mellett angol és német nyelven is hozzáférhe-
tőek, amelyet a beiratkozáskor minden hallgató megkap. Minden, 
a szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdésre találnak infor-
mációt honlapunkon is (www.aok.pte.hu -> Diákoknak -> Könyvtár 
vagy http://www.lib.pte.hu).

Vitális Paraméterek

Neked, mint első éves hallgatónak a következőkre lesz szükséged 
a beiratkozáshoz: érvényes diákigazolvány és személyigazolvány, 
valamint egy könyvtári formanyomtatvány kitöltése. (Az ezen sze-
replő adatok bekerülnek egy központi elektronikus nyilvántartási 
rendszerbe, amelyek a hálózathoz tartozó összes intézmény 
számára hozzáférhetőek.)

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 8.00-21.30
Szombat: 9.00-13.00

(vizsgaidőszakban és az azt megelőző hétvégéken: 9.00-24.00)
Vasárnap: zárva

(vizsgaidőszakban: 10.00-24.00)

Olvasótermi szabályok: az alapvető könyvtári viselkedési szabályok 
mellett a táskákat, kabátokat az alagsori ruhatárban kell hagyni, illetve 
ételt, cukros üdítőt, kávét, stb. a terembe bevinni tilos!

confabula_gólyaszám_2017_mutatóba.indd   35 2017. 08. 02.   21:04:13



Confabula - Gólyaszám

36 facebook.com/Confabula

– Mit tegyek, ha lenyúlták az utolsó 
könyvet is a könyvtárból?
– A keresett könyvet az egyetem többi 
könyvtárában, illetve a Tudásköz-
pontban is kereshetjük. Remek online 
böngésző áll rendelkezésünkre, hogy 
ne kelljen ehhez kimozdulnunk: http://

Amiket jobb, ha tudtok

TIPPEK
•  Hogyan fejezzem ki tiszteletemet, tetszésemet az előadónak?

A magától értetődő beszélgetés és felesleges mocorgás elhagyásán túl az előadások végén, 
mikor az előadó megköszöni a hallgatók fi gyelmét, úgy tudjátok kifejezni a tetszéseteket, ha 
ökölbe szorított kezetekkel kopogtok a padokon.

•  Milyen elsőben fontos pécsi medikus szleng/ rövidítések vannak?
Tudi/téká = Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/A)
SZIT = Szent István tér
szentágó = Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)
huszonötös/magasház = A pécsi magasház (másként 25 emeletes ház)

Pécs legmagasabb panelháza volt a maga 80 méterével. 1974-ben kezdte meg az építését a Ba-
ranya Megyei Állami Építőipari Vállalat és 1976-ban adták át. A házban összesen 250 db egy-
, illetve másfélszobás lakást alakítottak ki. A ház az építési technológia hibája miatt 1989-re 
életveszélyessé vált, a lakóit kiköltöztették. A 25 szintes panelház bekerült a Guinness Rekordok 

Gyakran ismételt kérdések

corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/
CorvinaWeb
Ha sehol sem találjuk a kutatott da-
rabot, akkor ultimum refugiumként 
lefoglalózhatunk egyet, de ez hibrid 
megoldás.
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– Honnan szerezhetek alig használt 
tankönyveket olcsón?
– Minden szemeszterben megrendezésre 
kerül egy használt tankönyv börze, ahol 
a csatát látott könyvek gazdát cserélnek. 
Emellett folyamatosan vannak hirdetések 
a kollégium és az iskola faliújságjain. Egy 
további lehetőség a Facebook használt 
tankönyv csoportja.

– Hol vehetek könyveket?
– Tankönyveket vásárolhatunk a Medici-
na Könyvesbolt alagsori boltjában.
Ha angol nyelvű könyveket szeretnénk 
venni, akkor a www.amazon.com-ot érde-
mes felkeresni.

– Milyen agyserkentőt használjak a 
tanuláshoz?
– Jellemzően markánsan megnő az ember 
– kávéfogyasztása az egyetemi évek alatt.
A gyógyszertárakban és drogériákban vá-
sárolható koffeintablettáktól óva intünk, 
szintúgy csínján ajánlott bánni az energi-

aitalokkal is.  A legjobb dopping a maxi-
mális koncentrálóképesség, amit 7-8 órás 
alvással tudunk csak fenntartani. Érdemes 
bespájzolni vitaminokból és a tanuláshoz 
rendszeresen magnéziumot fogyasztani. 
De érdemes kísérletezni ginsenggel, ging-
ko bilobával, vagy zöld teával is.

– Hol tanuljak?
–  Vizsgaidőszakban a könyvtár és a Tu-
dásközpont is megnövelt nyitva tartással 
üzemel. 
A kollégiumi tanulószobában vagy könyv-
tárban is adottak a feltételek a tanuláshoz, 
de ha a jól bevált otthoni íróasztalunkra 
és a mama főztjére esküszünk, akkor ér-
demes rendszeresen hazautazni.

– Mennyi kreditet célszerű felvenni?
– Semmiképpen sem érdemes 30-nál töb-
bet, de ha igazán tartunk a felpörgetett 
ritmus megszokásától, akkor a kötelező-
kön kívül csak az akklimatizációt segítők 
ajánlottak.

Könyvébe is Közép-Európa legmagasabb lakatlan épületeként.
torony = Az 197 méter magas pécsi tévétorony a Mecsek 535 méter magas Misina csúcsán áll. 

Magyarország legmagasabb épülete 1973. április 4-énnyílt meg. A torony 18 500 tonna 
vasbetonból épült.

ló = Hunyadi János lovas szobra a Széchenyi téren.
boszorkány/boszi = Boszorkány kollégium (Boszorkány u. 2.)
honvéd = Pécsi Honvéd Kórház (Akác utca 1.) u
400 ágyas = I. számú klinika tömb (Ifjúság út 13.)
tüke = Pécsett máig használatos kifejezés: tükének eredetileg a legalább három nemzedékre 
visszamenőleg Pécsett (a Király utcától északra) lakó, a Mecsek oldalában (Makár-, Deindol vagy 
Szkókó-hegyen) szőlővel és (prés) házzal rendelkező polgárokat nevezték.

Mai értelmében már azokat is tükéneknevezik, akik szoros kötődéssel rendelkeznek
Pécshez, és önszántukból a város érdekében dolgoznak. A tüke ellentéte a gyüttment, mely 
eredetileg pejoratív jelzővel a más vidékről betelepült (pl. beházasodott) nem őslakos embereket 
illették, de ezt a kifejezést napjainkban már nem használják (ha mégis, akkor inkább humoros 
értelmében).A tüke szó maga a szőlőtőkéből ered.
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funkcianci = Funkcionális Anatómia I-II-III, szerző: Réthelyi Miklós, Szentágothai János.
molsejt = Molekuláris sejtbiológia

• Hány bejárata van az Elméleti Tömbnek?
Főbejárat elöl, hátul kettő és kétoldalt egy-egy (medikusoknak).

•  Milyen fontos, nem oktatási egységek találhatók az egyetem területén?
Az alagsorban egy pékség és egy büfé, továbbá a Medicina Könyvesbolt és az uszoda 
található. A földszinten van az Orvoskari Múzeum. Az első emeleten található a Tanul-
mányi Osztály, a Nemzetközi Kapcsolatok irodája, a Tanácsterem és a Dékáni Iroda. A 
másodikon a Számítógép terem, a papírbolt, a HÖK iroda és a StudentHousing irodája, a 
harmadikon a Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár és az EGSC talál-
ható. Az alagsorban székel még a Confabula és a POE.

• Hová érdemes beülni ZH után a csoporttal?
 Az egyetemhez  közel van a Hangulat és a MozaIQ Cafe.

• Hogyan juthatunk haza buli után?
Taxival a legegyszerűbb, de alkalmanként indítanak ingyenes buszjáratokat (pl. orvosis bulik-
ból). A Tüke Busz járatai két főbb vonalon (2-es és 73-as) a nap 24 órájában járnak.  Ezekre 
az éjszakai járatokra jó a bérlet is, így a taxi ára megspórolható.

• Melyik a legolcsóbb taxi Pécsett?
Taxi 900: 0-2 km-ig fi x 900 HUF, 2 km után minden további kilométer 260 Ft-ba kerül. Vára-

kozás: 70 HUF/perc  Tel.: +36-20/572-3839, +36-30/879-9987
Euro 900 taxi: Alapdíj (2 km-ig) 900 HUF, 2 km-től 260 HUF/km, várakozás 70 HUF/perc. 

Tel.: +36-72/777-777, +36-20/456-3333
Volán taxi: 590 HUF alapdíj, viteldíj: 240 HUF/km, várakozás 65 HUF/perc. Tel.: +36-

72/333-333; +36-30/933-3333

tek: jól jön a teszteknél és a kollok-
viumnál
Hogyan vizsgázzunk sejtbiológiá-
ból: hétről-hétre készülni kell a szó-
beli vizsga elvei szerint.
Anamnézis felvétel angol nyelven: 
angolul bizony tudni kell.
Orvosi latin: kötelező kör.
Molekuláris medicina: főként érde-
kességek és klinikai vonatkozások a 
molekuláris diagnosztika világából.

– Mit kell tudni a fakultatív és 
elektív kreditekről?
– Az összkredit 20%-a áll össze elek-
tívből meg fakultatívból. Max 5 % le-
het fakultatív.  A diploma ÁOSZ-on 20 
elektívet ér. Fakultatív ez alapján ma-
ximum 18, elektív pedig 54 (ebből 20 
a diplomamunka) lehet.

– Milyen tárgyakat célszerű fel-
venni?
– Molekuláris sejtbiológiai kísérle-
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• Honnan lehet a legfi nomabb pizzát rendelni?
Pizzagyár: Mindig hozzák a színvonalat. Tel.: +36-72/510-287; +36-20/331-1551.

Don Gatto: Calzoneban verhetetlenek. Tel.: +36-72/510-079; +36-20/210-8844.

Don Pepe: Finom, de ez az árakon is nyomot hagy. Tel.: +36-72/411-111; +36-
30/371-9025.

 • Bedobnék egy gyrost. Hol vegyek?
Pécsen rengeteg helyen lehet gyrost kapni. Egy nagy falatnyi boldogság az Urán-
város kapujában, a Hajnóczy utcában a Mr Remy Gyros (tel.: +36-20/356-1892). 
A Ferencesek utcáján sétálgatva a JAM Döner&Pizza (tel.: +36-72/268-246) 
nevű helyen lehet nagyon fi nom tésztájú dönert (nem gyros!) enni. Az Árkád felé 
a Kebab House (tel.: +36-72/221-122), a 6-os úton túl pedig a Repeta (tel.: +36-
70/523-2350) a kedvencünk. Az egyetemhez legközelebb pedig a Honvéd utca és 
az Ifjúság útja sarkán vár a jó öreg, mindig akciós 2x400-as gyrosos.

• Orvoshoz kell mennem, kihez forduljak?

Háziorvosi rendelés: Dr. Radványi Ildikó

hétfő: 8:30 - 11:30; 12:00 - 15:00
kedd-szerda : 8:30 - 15:00

csütörtök: 8:00 - 15:00
péntek: 8:00 - 12: 00; 13:00 - 14:00

Telefon: +36-72/507-520
Cím: Pécs, Nyár utca 8.

(További tárgyakat ajánl a professzori 
interjúkban Dr. Ábrahám Hajnalka, Dr. 
Nyitrai Miklós és Dr. Ohmacht Róbert)

– Mi a különbség a kollokvium és 
a szigorlat között?
– A kollokvium egyetlen szemeszter 
anyagából tett vizsgát, a szigorlat az 
adott tárgy összes hallgatott félévének 
anyagából történő tantárgyi záróvizsgát 
jelenti.

– Köpeny kellene. Milyet és hon-
nan? Hol vehetek szikét, csipeszt, 
stb. és mennyiért?
– Minden szemeszter elején a főépület 
első emeletén meg lehet vásárolni az 
adott félévre szükséges köpenyt, szikét, 
fonendoszkópot, kesztyűket stb. Ha 
nem itt vesszük, vagy lecsúszunk arról 
az egy hétről, akkor a Tüzér utcai Lidl 
mellett (Rextra Orvosi Szaküzlet, 
Erkel u. 6.) tudjuk ezt pótolni. Árakban 
határ a csillagos ég, de érdemes 
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book „Hová menjek ma este Pécsett?” 
csoportját ajánljuk. Mindezek mellett 
érdemes nézegetni a Zsolnay Kultu-
rális Negyed honlapját, a www.zsol-
naynegyed.hu-t is.

– Mennyiből lehet kihozni egy 
villányi bortúrát?
– Egy átlagos bortúra 4-5000 HUF-
ból kijön vacsorával, korlátlan borfo-
gyasztással és utazással együtt. Évkö-
zi egyetemi rendezvények kereteiben 
gyakran szervez a HÖK bortúrákat 
kedvezményes áron.

– Milyen népszerű kirándulóhe-
lyek vannak?
– Pécs belvárosában sétálgatni bár-
hol élmény.
Kedvelt cél a Malomvölgyi tó, me-
lyet körbefutni 5,5 km-t jelent. Itt 
horgászni és sütögetni is lehet. Pécs 
körül számos helyen épült kilátó és 
kirándulóösvény a Mecsekben, ezek-
ről bővebben: http://www.baronekjeno.
hu/mecseki-kilatok
A pécsi tenger, Orfű felé már kiépült 
bringaút vezet (Teca mama vendéglő-
jétől indul), ezen félúton akár meg is 
állhatunk enni és pihenni a Mandu-
lásnál.

– Hol lehet mozizni?
– A városban jelenleg 3 mozi műkö-
dik: a kertvárosban található Cine-
ma City Pécs (Pécs Pláza, Megyeri 
út 76.), a belvárosi Apolló (Perczel 
Miklós u. 22.) kínálatában többnyire 
művészfilmekkel, illetve az Uránia 
(Hungária út 19.). Utóbbiba gyakran 
vannak diákkedvezmények, melyekről 
e-mailben érkezik értesítés. Ezeken 
kívül számos filmklub tart vetítése-
ket.

– Mi van nyitva legtovább?
– A városban jelenleg nem üzemel 
nonstop kocsma. 

– Hol kereshetek esti programo-
kat?
– Esti programok ügyében a Made 
in Pécs városmagazint, a http://pe-
csiprogramok.hu-t, valamint a Face-

SZABADIDŐ

logikusan gondolkodni és nem érde-
mes túlköltekezni.

– Fénymásolási lehetőség illetve 
írószerbolt hol érhető el?
– A HÖK iroda melletti papírboltban 
minden eszköz jó áron beszerezhető.
Hétfőtől péntekig 17 óráig nyitva van-
nak, ha azonnal nem készül el a fény-
másolat, egy megbeszélt időpontban 
1-2 óra múlva visszamehetünk érte.

HALLGATÓI SZERZŐDÉS

– Szerződés a szerződés?
– Az állami ösztöndíjas hallgatóknak 
szeptembertől nem hallgatói szerző-
dést, hanem hallgatói nyilatkozatot 
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kell aláírniuk: ebben vállalják, hogy a 
végzést követően itthon „dolgozzák 
le” a képzési idejüket, és maximum a 
képzési idő másfélszerese alatt meg-
szerzik a diplomát.

– Mennyi időt kell ledolgozniuk 
az állami ösztöndíjas hallgatók-
nak?
–  Az új szabályozás szerint a ta-
nulmányokkal megegyező ideig kell 
hazai munkaviszonyt folytatni az ok-
levél megszerzését követő 20 éven 
belül. Egy szemeszter öt hónapnak, 
vagyis 150 napnak felel meg, ami egy 
hat féléves képzés esetében 900 nap 
hazai munkaviszonyt jelent.

– Mennyi idő alatt kell megsze-
rezni a diplomát?
– A diplomát a képzési idő másfél-
szerese alatt kell megszerezni.

– Mi van, ha nem sikerül meg-
szerezni a diplomát a képzési 
idő másfélszerese alatt?
– Ha a hallgató nem szerzi meg a 
képzési idő másfélszerese alatt a 
diplomát, kérheti, hogy a visszafi-
zetés helyett az ösztöndíjjal támo-
gatott féléveknek megfelelő időtar-
tamú hazai munkaviszonyát vegyék 
figyelembe, illetve élhet azzal a lehe-
tőséggel, hogy az ösztöndíj 50 %-át 
visszafizeti.

– Mi történik, ha felhagyunk a 
tanulmányainkkal?
– Állami ösztöndíját nem kell fizetnie 
annak, aki alap- és mesterképzésen, 
illetve felsőoktatási szakképzésen az 
első aktív félév után, illetve osztat-

lan mesterképzésen a második aktív 
félévután meggondolja magát, és fél-
behagyja tanulmányait.

– Lehet már az első félévben 
halasztani?
– A jogszabályok alapján először 
csak az első félév sikeres teljesíté-
se után halaszthattok, kivéve, ha az 
adott intézmény tanulmányi és vizs-
gaszabályzata máshogy rendelkezik.

– Átsorolás után is alá kell írni?
– Igen, alá kell írnod. Viszont fontos, 
hogy a nyilatkozatban vállalt köte-
lezettségek csak arra az időszakra 
vonatkoznak, amikor állami ösztön-
díjjal tanultál.

– Lehet részletfizetést kérni?
– Igen, 10, vagy 15 évre.

– Mi történik, ha megtagadjuk a 
fizetést?
– Az ügy az adóhatóság elé kerül.

– Lehetséges párhuzamosan két 
képzésre járni?
– Igen, de ilyenkor a kötelezettsége-
ket mindkettőre teljesíteni kell.

– Mi történik, ha szakot/egyete-
met váltok?
– A kötelezettségekhez hozzáadják a 
váltásig felhasznált féléveket is.

– Milyen kivételek vannak?
– A nyilatkozatban foglaltak szerint 
különböző mértékben mentesülhet-
nek a tartós betegek, illetve azok a 
nők, akik minimum három gyereket 
szültek, stb.

Confabula
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Elsőévesként talán úgy gondolod, 
hogy 3-5 kényelmes év áll előtted… 
ráérsz még... De ha nem csak egy 
munkahelyet, hanem a számodra 
igazán megfelelő munkahelyet, po-
zíciót, hivatást szeretnéd megtalálni, 
akkor jóval előbb kell elkezdeni a 
készülést!

Minél előbb kezdesz el tudatosan 
foglalkozni azzal, hogy hova szeret-
nél eljutni az életedben, a szakmád-
ban és munkádban, annál valószínűbb, 
hogy lesz még időd és lehetőséged 
arra, hogy kitaláld és megvalósítsd az 
álmaid.

Mi azért vagyunk, hogy önismere-
tedben, személyes és szakmai fejlő-

désedben, karriertervezésedben se-
gítséget nyújtsunk az egyetemi éveid 
alatt.

A PTE Karrier Irodában olyan 
programok, tréningek, tanácsadá-
sok közül választhatsz, amelyek nem 
csak önmagad megtalálásában, önbi-
zalmad és személyiséged fejlesztésé-
ben segítenek, hanem felkészítenek 
a munkaerő-piaci helyzetre, munka-
tapasztalat-szerzésre, álláskeresésre 
is.

Személyesen a Rektori Hivatal 2. 
emeletén találsz meg minket a 209-
es irodában, de a www.ptekarrieriro-
da.hu oldalon is megtalálsz minden 
infót a szolgáltatásainkról! Fordulj 
hozzánk bátran!

Hogyan válj azzá,
aki lenni szeretnél?

Nemrég vált biztossá:

a következő éveidet a PTE-n fogod tölteni. 

Idáig tudtad a történetet…

Vannak további

ötleteid,céljaid a jövőre nézve?

…..de tudod-e már,hogy ki vagy, kivé akarsz válni? 
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És ne felejts el bekövetni minket

a Facebookon és az Instagramon is,

hogy minél gyorsabban értesülhess az új lehetőségekről! 

Végül, de nem utolsó sorban: 
még néhány hasznos infó

Kedves Gólya!

A kezdeti nehézségek megkönnyítése érdekében összeállítottam Nektek egy 
kisebb kalauzt, ami remélhetőleg segítségetekre lesz, ha 
kérdés merül fel Bennetek.

• Hol és kitől tudok jogviszony igazolást kérni?

Az elméleti tömb első emeletén található Tanulmányi Hivatalban keressétek Várda 

Nikolettet. 

A hivatal nyitva tartása:

A nyári szünet ideje alatt: 

minden hétköznap 8:00 és 12:00 között.

Szorgalmi időszakban:

hétfő/szerda/péntek 8:00 és 12:00 között,

kedden és csütörtökön12:00 és 16:00 között. 
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• Hogyan vehetem igénybe a könyvtárat?
Az elméleti tömb 3. emeletén található Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi 

Szakkönyvtár  minden kedves okosodni vágyó Gólyát tárt kapukkal vár a hét minden 

napján:
- hétfőtől péntekig 8:00 és 15:30 között tudjátok a szükséges könyveket kikölcsönözni,

- az olvasótermi ügyelet pedig hétfőtől péntekig 8:00 és 21:30 között, illetve szombaton 8:00-

tól 14:00-ig áll rendelkezésetekre.
- Mi kell hozzá? Egy diákigazolvány, amivel beregisztrálnak a rendszerbe. A kölcsönzéssel kapcsola-

tos infókat a könyvtár munkatársai elmondják a regisztráció során.

• Mi az az OC?Oktatási centrum. Ez gyakorlatilag egy számítógépes terem, ahová beülhetsz tanulni, jegy-

zetelni, böngészni, ha épp nincs nálad a laptopod/tableted. 

Szorgalmi időszakban 8:00 és 20:00 között veheted igénybe a terem nyújtotta lehető-

ségeket. 

• Miért jó a Tudásközpont?- Egyrészt azért, mert ez egy Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár, ahol temérdek köny-

vet (nemcsak az orvoslással kapcsolatban, hanem szinte bármilyen témakörben) megta-

lálsz és kikölcsönözhetsz, másrészt pedig csend van, rengeteg tanuló- és kutatószoba van 

az egyes emeleteken, szóval ideális hely a tanulásra. 

- Az Universitas utca 2/A házszám alatt találjátok, minden hétköznap és szombaton 8:00-

20:00 között, vasárnaponként pedig 10:00 és 18:00 között használhatjátok az olvasótereket. 

• Ha kérdések tömkelege merül fel bennem az egyetemmel/tanulással/bármi-

vel kapcsolatban, kihez fordulhatok bizalommal?

- Az instruktorodhoz. - Hallgatói Önkormányzat tagjaihoz. Megtalálod Őket az elméleti tömb 2. emeletén a 

diákirodán.• Minden évben létrehoznak egy ún. PTE ÁOK Gólyák FB-csoportot, ahová sok-sok hasz-

nos tudnivalót, információt, tanuláshoz szükséges dokumentumokat töltenek fel a fel-

sőbb éves hallgatók, illetve nem utolsó sorban egymásnak is tudtok segíteni.

• Hol találom az órarendet?Az aok.pte.hu/diakoknak honlapon az Órarendek fül alatt. 

• Hol tudom megvenni a szükséges könyveket?

- Elsősorban az alagsorban található Medicina Könyvesboltban, mely hétfőtől csütörtökig 

9:00 és 16:00 között, pénteken pedig 15:00-ig tart nyitva.

- Ha beéred a használt könyvekkel is, ajánlom fi gyelmedbe a Tankönyvbörzét, melyet minden 

szemeszterkezdéskor megrendez a HÖK. Ezzel kapcsolatban időben informálják a 

hallgatóságot plakátok, FB-események keretein belül. Érdemes benézni!

/Írta: Bábindeli Cintia/

English
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The EGSC takes care of problems of medical students in social and academic ma� ers. As a 
collec� ve force made up of students from all years and from both programmes, EGSC forms 
the voice of the interna� onal students at the Medical School and tries to provide an even 
be� er and friendlier environment to all foreign students. The student representa� ves act on 
behalf of the interna� onal students as mediators between students and the administra� on. We are 
part of the faculty council and also try to establish an op� mal atmosphere of study among 
students and teachers. Furthermore, we are now closely coopera� ng with the Hungarian Student 
Council (HÖK) of the Medical School and the University’s main student council (EHÖK). We 
are trying to provide a healthy intercultural exchange between the Hungarian, English and 
German programme students, that all sides benefi t from. We are students elected by 
students for students. We consist of a team divided in presidents, vice presidents, secretary, 
treasurer and communica� on contacts. Besides the academic commitment for interna� onal 
students, EGSC tries to provide interes� ng extracurricular ac� vi� es to help in the balancing 
of studies and a social life. In the past years several regular events have been established 
and more is happening since the close coopera� on with the Hungarian student union of the 
school (HÖK) and whole university (EHÖK). Some of our events in short:

The English-German Student Council (EGSC) is the offi  cial student union 
of German and English programmes at Pecs University Medical School.

What is EGSC?

International Evening
The Interna� onal Evening (IE) is a unique event in the whole of Hungary, Central Europe and the 
cultural highlight of the University of Pecs. Every year in the spring, all the na� ons studying at UPMS 
come together in order to celebrate this event with 3000 visitors for an intercultural exchange with 
exci� ng performances and events. Representa� ves of more than 50 diff erent cultures give a taste 
of their country by providing food, presenta� ons and dance performances characteris� c for their 
countries. IE provides a great possibility to celebrate the peaceful coexistence and cultural diversity 
of our Medical School. All proceeds have gone to a charitable cause helping the community here in 
Pecs. Tradi� onally the Clinic of Pediatrics has been our major benefactor.

Motivational Speech
The fi rst mo� va� onal speech was held by Dr. Patch Adams in 2014 followed by Dr. Bennet 
Omalu’s speech in 2016. Both events were organized by the EGSC and were great success in 
the life of the university. 

Cocktails for a Cause
This charity event was ini� ated by students as philanthropy in 2005 to raise money to support 
the less privileged children of Pecs and the Clinic of Pediatrics. Cocktails for a Cause have brought 
students and teachers to bond in an atmosphere unlike any other. Giving you the chance to come 
together in a great evening to enjoy yourself and help the community you live.

Book Fair
At the beginning of every semester the Book Fair has been organized since 2010. It is defi nitely 
a good possibility for all freshmen to fi nd advice which books suit them the best and to buy 
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cheap, second-hand books. For the older students on the other hand it is a great way to get 
rid of some books they do not use anymore.

International Week 
This new event was launched in 2015: the idea was to introduce a country, a na� on along with its 
colourful culture.  We started with the introduc� on of South Korea, with movies, dances, songs and 
their special, great food. In 2016 Spain was in the focus, the feast called Feria de Abril: a Flamenco 
evening hos� ng fl amenco dancers both from Pécs and with our Spanish students on stage.

Ambrosia Bash
Taking place at the scenic picturesque lake of Orfű or Vasas this event is held every summer for 
sporty ac� vi� es such as beach volleyball, rugby and soccer. It is a spring event that helps students 
unwind and come together before the start of the exam period. It gives you the opportunity to sit 
in the sun, enjoy good food, music and be with your friends in a new environment.

Stork meeting
For years it has been organized by the HÖK, as a coming together of freshmen at the beau� ful 
Hungarian Lake Balaton – the touris� c summer a� rac� on of Hungary. For some days freshmen meet 
with instructors from above semesters, get to know each other, have an informa� on a� ernoon about 
university and university life by students, teachers and professors. Also the celebra� ng part is not cut 
too short and this is the perfect chance to make fi rst friends before the actual start of university. Foreign 
students as well are more than welcome and recommended to join, to accelerate the intercultural 
exchange and fusion of young minds from all over the world, as well as to make friends from the 
Hungarian programme to get a be� er insight into Hungarian lifestyle and maybe even the language.

Oktoberfest
It is our tradi� onal Bavarian fes� val with live music, authen� c beverages and food with a great 
German atmosphere.

PMS
PMS, the Pécs Music Society was founded by medical students. This group gathers, exchanges 
musical profession and knowledge, forms several bands and organizes concerts and fun events 
like guitar hero contests and several more. PMS is closely working together with EGSC and gets 
more and more integrated in its ac� vi� es.

Theatre performances
In April 2016 we organized a trip to Kaposvár, a nearby small town with a famous theatre. 52 German 
students had the chance to view Lutz Hübner’s “Ehrensache”. We plan to organize an event like this 
every year. We have received invita� ons from the theatre in Szekszárd and the Na� onal Theatre Pécs 
as well. The plays are performed in Hungarian with German or English sub� tles. The � ckets and the 
ride are paid by EGSC. 

Classical Music Concerts
EGSC provides 90 free � ckets to English-German programme students in every semester. Pécs has 
a wonderful concert hall, called Kodály Center that hosts these concerts. Tickets for these events 
are available in the EGSC offi  ce, on a fi rst come, fi rst served basis. The demand for these concerts is 
growing but one student can have one � cket per semester. This year we off ered free � ckets for the 
following concerts: Moldva, Chopin and Rossini, Fibonacci and the secret, Music by and Tosca.

Please do not hesitate to contact us in any ma� er by mail (egsc@aok.pte.hu) or visit our website: 
egsc.aok.pte.hu or our offi  ce in the main building, 3rd fl oor east wing before the Department of 
Pharmacology.
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Molecular Cell Biology
An Interview with Dr. Hajnalka Ábrahám

– Where is molecular cell biology posi� oned within the curricula of 
general medicine and den� stry, and why is it a necessary for fi rst 
year students to study this subject?
– Molecular cell biology is a subject of the basic module in the 
curriculum for general medicine and den� stry, which provides 
basis not only for other basic module subjects (eg. histology, 
biochemistry, and physiology), but also for the preclinical subjects 
(eg. pathology, pathophysiology, microbiology), which will later 
provide basis for the clinical subjects. Therefore, students are 
required to complete the course in molecular cell biology prior 
to registering for the above men� oned subjects.
– How do you construct the topics of this subject?
– This subject covers two semesters, and is taught during the fi rst and second semesters of the 
fi rst year. During the fi rst semester, students learn the basic biological processes on a molecular 
level, which typically take place in healthy cells (DNA replica� ons, transcrip� on, transla� on, 
endocytosis, exocytosis, mitosis, meiosis etc.) as well as the morphological and func� onal 
characteris� cs of certain cellular elements. Students also meet the techniques used in molecular 
biology that led to the explora� on of cellular processes, which later became part of rou� ne prac� ce 
in today’s daily diagnosis. During the second semester, we look at the processes that take place 
within the cell, which are followed by the interacti on between the cell and its environment (other 
cell, outside the cell, so-called extracellular space). In our teaching, we aim to emphasize prac� ce, 
and always illustrate the signifi cance of the processes discussed with specifi c diseases. The most 
illumina� ve example is the example of malignant diseases, because malignant cells serve as examples 
for all the pathologies of the physiological cellular processes that the students study in detail during 
the course. Our � tle, ’Tumor biology’, refers to this specifi c topic, which covers an extensive por� on 
of the study material.
– What is the right approach, or point of view, that you aim to introduce to your fi rst-year 
colleagues?
– I believe it is of key importance that students should never look at the diff erent processes studied 
from the chapters separately as individual phenomena, the way they would treat exam ques� ons. 
Students need to see the correla� ons in everything that takes place within a cell, to recognize the 
rela� onship between cellular processes, and understand the eff ects resul� ng from func� onal 
change in a molecule (eg. a protein molecule). If it is successfully achieved, students are more likely 
to get good grades in the exam, and they will also gain a coherent picture of a ”world”, the func� on 
of which is normally (i.e. in a healthy body) accurately coordinated in each of its cells and its 
mechanism. The world, in this case, is a cell, or a � ssue, which is composed of cells, which together 
make up the en� re human organism.
– What are your sugges� ons for the fi rst year students? What are the best methods of studying this 
subject? What may be useful in preparing for exams, and what should they avoid?
–First of all, I think it is important to remember that, although progress tests are assigned less 
frequently at the university level than at a secondary school, it is inevitable to study con� nuously 
during the semester, since during the exam period students need to prove their knowledge based 
on the materials studied, which amount to approximately the same size as the high school GCSE 
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material. Professor Szeberényi, the former head of department, introduced a series of progress 
tests during the semester, which aim to encourage students to study con� nuously. Those who 
achieve good results, get grades 4 or 5 and will be exempted from having to take the mid-term exam.
Beside the con� nuous studying, students are advised to par� cipate in the contact classes as well. 
Not only because it is obligatory and required for comple� ng the course, but they may also provide 
informa� on that you may not fi nd on the pages of the textbook. Teaching is conducted in three 
different forms. Lectures provide the general outline of each subject area in a frontal 
teaching context for the en� re year. Seminars are more interac� ve involving a smaller group of 
students, and are most s� mula� ng when students ask ques� ons allowing the tutor to give detailed 
and very specifi c explana� ons about the sec� ons of the material that they fi nd diffi  cult to understand. 
During the prac� cles, students acquire prac� cal skills which will also be useful later on.
It also helps progress when students use their study notes of both the lectures and the seminars. 
Naturally, everybody uses their own method to study. If you ask me, I used to draw simple sketches 
while studying the processes and their molecular elements. You may also want to study with a 
study partner, explaining the material to each other.
There are two things that I advise every student to avoid. One of those is studying the new words in 
the material without knowing what they exactly mean. It is terribly diffi  cult to study just by cramming 
the material and not understanding it, because you will confuse the specifi c terms very easily if 
you do not know the meaning of a given word. The other thing to avoid is using previously used 
and compiled student notes to study from. Some� mes we get to see them and usually fi nd many 
mistakes in them. These notes have never been offi  cially proofread or supervised by any members 
of the Department of Medical Biology, therefore, our department takes no responsibility for their 
content. We assume responsibility for those materials that were issued by our department, and for 
Professor Szeberényi’s study book en� tled ”Molecular Cell Biology”.
– Which are the elec� ve and op� onal courses you recommend  that may help during 
prepara� on for exams or provide a deeper understanding of the material, or at least of 
one or two of its segments?
– For those students of general medicine who prefer tasks which challenge you to think, I recommend 
Professor Szeberényi’s elec� ve course for the fi rst semester en� tled ”Experiments in Molecular Cell 
Biology”. The topics run parallel with the lecture topics, so it helps to gain a be� er understanding of 
the lecture material, since students analyse experiment results using problem solving tasks. There 
is an op� onal course en� tled ”How to Take the Exam in Molecular Cell Biology?” which helps to 
prepare for the oral exam. During the course, the students prepare from the list of exam ques� ons 
for each class to prove their knowledge. You may also choose to register for the second semester 
version of these courses during the second semester. There is another op� onal course which helps 
to go deep into the mystery of signalling processes during the 2nd semester. The � tle is: ”Diseases 
of Signal Transduc� on”. Another course, ”Molecular Medicine” by Professor Szeberényi opens a 
window on one of today’s most dinamically developing areas of medicine. Here students may learn 
how to diagnose diseases using technologies of molecular biology, and enrich their knowledge 
with details about gene therapy. The elec� ve course ”Basic Principles of Electron Microscopy in 
Clinical Prac� ce and Biological Research” during the 2nd semester is also very useful in preparing 
for exams. The course introduces the ultrastructure characteris� cs of certain cells and organelles, 
and discusses the molecular biological processes in the given cell organelles.
From this Autumn semester, den� stry students will take fewer classes in Molecular Cell Biology. 
Therefore we introduced a new op� onal course en� tled  ”Molecular Cell Biology Seminar for 
Den� stry Students”to help them prepare for the exam.
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In High School, chemistry is not a compulsory subject, but at the Medical 
University it is a high priority. A big problem is that in High School the number 
of Chemistry lessons are very limited and with this, the quality of teaching as 
well. They only teach a frac� on of what they used to 10-20 years ago. 
Students come to this University to study clinical and medical subjects, but 
what they don’t realize is that in order to get there, you fi rst have to endure a 
journey, which isn’t easy at all. Our aim, of course, is not to make Medical Chemistry a long and devious subject, 
in both quan� ty and quality, but to emphasise the important criterion requirements, without which it is nearly 
impossible to understand future studies. An example of this is Biochemistry, which is built on this subject. The 
fashion in which we designed this subject relies on previous chemistry knowledge. That is why the second half 
of the 2nd semester incorporates Biochemistry. That is why we don’t have a fi nal huge Medical Chemistry 
exam, but Chemistry and Biochemistry, separate at the end of each year.
– Were there any prac� cal reasons why Medical Chemistry and Biochemistry ra� os were changed a li� le 
bit?
– Simply due to the chemistry discipline constantly evolving. Knowledge about these subjects is constantly on 
the rise and increases over � me. Having to know it all would lead to students studying here even a� er 10 years, 
so we really just try to condense it down and focus on the essen� als. We work hard to make sure it helps with 
diff erent aspects of study like future biochemistry lessons or even understanding other subjects (Pharmacology, 
Microbiology, Histology, etc). The seminars and prac� ces are for the reinforcement of the learnt informa� on.
Basically, the subject is based on two halves: General Chemistry and Organic Chemistry, which can not be 
separated in the big picture, since the two complete each other. At the start we start with things like Osmosis 
and dissolving of solids, which are impera� ve for students to know in the living human system and will be used 
in future prac� ce.
– What should the students be expec� ng when it comes to the exams or a display of knowledge?
– Years ago we introduced a criteria subject which awards 0 credits and has to be completed for students to 
be allowed to pass into the second semester – General Chemistry. Students can get rid of it, right at the 
beginning of the year by comple� ng a mul� ple choice test paper. Doing so will allow one to skip the weekly two 
hours, that will be used purely for the catch up of students with lack of knowledge. I’d like to add that for those 
students who were able to complete this exam are s� ll more then welcome to a� end classes if they wish. The 
reason for the subject is to bring students to an exam level of knowledge of the subject.
Tests and exams during the year – on a weekly basis – very important. If we don’t employ a kind of studying 
force to these students, they come unprepared to the prac� ces, which is unacceptable. Poten� ally even 
dangerous, if some youngster pours two liquids together, brewing something toxic and becoming both a 
hazard to himself and those around him. Beyond this they are was� ng both our and their � me. I don’t expect 
them to know everything, except the few ques� ons that I set them as a target each week. There aren’t too 
many prac� ces, so we want them to be good, not just rushed or copied, for their own interest. This would allow 
for seminars to be really used for ques� ons regarding lectures or other topics. 
At the same � me, we can’t focus only on the mid term tests. Students must beginning preparing for the exam 
period, right as the University starts, just like Professor Szeberényi very well described it in his fi rst Molecular 

At this University, students are required to have basic chemistry 
knowledge. One of the main subjects of the fi rst year is Medical 
Chemistry. Year aft er year it proves to be a very serious 
challenge for medical students, many show weakness at the 
fi rst semester.

MEDICAL CHEMISTRY
Dr. Róbert Ohmacht interview
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Cell Biology lecture: „Ladies and Gentlemen, the exam period has begun!”. Time has shown that the exam 
period alone is not enough for students to learn everything and they end up falling behind. There are the few 
students who believe the criteria is not enough, but they simply have to see that the chemistry department 
deals with 200 students, from all three programs, from both the 1st and 2nd year and our aim is to get these 
people passing and into the next years.
Some people risk it and skip the lectures, deciding to study for the exam through books and the internet. This 
takes three � mes as much � me to do the same amount of work. This thought it ridiculous, because a lecture 
will not contain as much informa� on as a book, so already you know that you don’t need to know everything 
that is in one of the books that we recommend. The tests during the year also repeat this fact, they don’t ask 
everything that’s found in a book, only the important parts of it. Students shouldn’t struggle with informa� on 
they don’t even have to know. Exams – which are wri� en at the end of both semesters – are based on lecture 
knowledge.
– What are the subjects students can chose – both elec� ve of faculta� ve – that can help one’s ability to 
improve their chemistry skills or just help understand the topics be� er.
– The department runs mul� ple courses which can assist one’s chemistry needs, or even provide new 
excitements and adventures that normal chemistry lessons would not. For further informa� on please 
check www.aok.pte.hu website under the Registrar’s Offi  ce for Faculta� ve and Elec� ve courses.
I. Semester:

- Faculta� ve:
• Chemistry and Biochemistry in the Kitchen (1 credit)
• Molecular and Cellular MR Imaging (1 credit)

II. Semester:
- Elec� ve:

• Bioinorganic Chemistry (2 credits)
• Chemistry of Bioac� ve Organic Compounds (1 credit)

- Faculta� ve:
• Molecular and Cellular MR Imaging (1 credit)

III. Semester:
- Faculta� ve:

• The Chemistry of Death (1 credit)
• Medical Applica� ons of Mass Spectrometry (2 credit)

IV. Semester:
- Faculta� ve:

• Nuclear Magne� c Resonance for Dummies (1 credit)
• Bone Pathology (2 credit)

– As a trained and highly experienced teacher, what advice would you give to the freshmen star� ng this 
university, regarding Medical Chemistry?
– They should think all this informa� on is the absolute basic and lots of further knowledge will be based on 
what they learn in these fi rst two years. They shouldn’t feel that it’s � me wasted or � me lost. They make their 
own lives easier if they spend the lecture � mes wisely. It’s a lot easier to hear informa� on fi rst then read into it, 
rather than reading from a book, which even I wouldn’t be able to iden� fy which paragraphs are needed and 
which are not. I had a class mate who used to have perfect grades. He a� ended every lecture, didn’t write a ton 
of notes, but that was enough for him. 
During seminars and prac� ces, they should feel the responsibility to come
thoroughly prepared. This is from one basic rule. If I want to do something, I have to be there, prepared and 
completely focused. Some � mes in life there comes a situa� on that you are not prepared for, but you should 
have the suffi  cient informa� on in advance to be able to think on your feet and solve the problem. I’ve no� ced 
it at brilliant professors and great surgeons, that they don’t hesitate to look into the problem they are facing, 
that becomes solve for the next day, keeping the standard at a very high level.
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University of Pécs is the only institution in the Transdanubian region 
where you can study pharmacology, and it is also the newest program 
in the country since it started in 2000. From 2009 you can study 
in English as well. In 2006 the Hungarian Accreditation Committee 
recognized the Faculty and stated “the pharmaceutical training 
of University of Pécs meets all the requirements of training in all 
respects. A significant number of highly qualified teachers are the 
basis and guarantee that the students will become well-prepared 
pharmacists at a European level. “ Nowadays a pharmacist must 
know the best ways to produce medication and must also know 
how they are going to interact with the human body and what is 
the most efficient way to use them. We would like to train experts 
who can become an integral part of health care and also can parti cipate 
in drug research and development. Our graduated students get a 
doctoral title with their diploma.

Dear fi rst-year students of Pharmacology!
Prof.Dr. Perjési Pál
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As from 2000, the pharmacist program started as part of the Medical School. From January 2016 
on, it operates as a separate faculty. The last one-year and the half was a busy � me from the point 
of the Faculty. As part of the Modern City Program, the renova� on of the building complex in the 
Rókus Street has started. There is also a plan for the development of the Industrial Pharmaceuti cal 
Teaching Center.

It is fortunate that the Faculty of Pharmacy had been a part of the Medical School and then 
became a separate faculty only later. The students can see the world around them through a 
medical-biological eye. They could be a part of a colorful and interna� onal community, and 
they have a chance to build connec� ons, which is important for their future. University of Pécs 
Faculty of Pharmacy is an excellent choice for its academic and social life as well. 

The community of pharmacy students is well known for their tenaciousness, in fact, their form a 
micro community of their own because in one year there are usually around 40 students. They can 
develop more personal rela� onships with one another and even with the teachers. 

In the early days of the Faculty many community programs were ini� ated, the most prominent 
ones are the Pharmacy Students Ball and the Pharmacy Students Evening.

Pharmacy Students Ball: The ball for the pharmacy students of Pécs is the most important event. It 
is not just a night where everybody can enjoy themselves, but it is an excellent opportunity for the 
students to meet their teachers and the graduated colleagues. 

Pharmacy Students Evening: The building complex on the Rókus Street is the home of this event. 
This night the students can compete in cooking, quizzes, and teacher-student football 
game. The winner of the cooking compe� � on gets the main prize, the so 
called Gyógyszerész Szakest Vándor Fakanál (in literal transla� on: 
the Traveling Wooden Spoon of the Pharmacy Students Evening).

The na� onally unique Melius Herb Garden is also the result 
of community work. The main idea of the garden is to 
provide herbs for educa� onal and scien� fi c purposes. 
In the garden, you can fi nd 200 types of herbs from 
50 diff erent families. There is a separate sec� on in 
the garden for the Mediterranean fl ora, and the 
herbs of the Mecsek also have an important role.

It is essen� al for the leadership of the Faculty 
that the students who are eager to know more 
have a chance to learn about the scientific 
research and even take part in the process. The 
work done by a student as a member of the Student 
Researchers’ Society can form their perspec� ve.  
They have a chance to peek into the theore� cal and 
also the prac� cal background of research, which 
provides a unique sense of achievement for the 
students.

/Translated by: Veronika Jakab/
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Physical Educa� on and sports at the  UPMS

In 43%  of health condi� on is infl uenced by lifestyle factors, the determining element of which is 
regular bodily excercise. By practi sing this consciously, one can achieve a  condi� on suitable for 
his / her  age-group, the maintenence of such a condi� on requires  physical excercise persued at 
least every third day, however, further  development is possible only by more regular exercise. It is 
of utmost importance to make students studying in the fi eld of health sciences realise this fact. This 
truth has been considered  by the heads of  the  Faculty of General Medicine of the University of Pécs 
when – in a unique mode  at the UP–, physical educa� on has been built both into the  curriculum as 
well as into a variety of  free-ti me acti viti es  for which sports are generously made available.
Par� cipa� on at lectures and  studying during the examina� on session promotes  the development 
of a lifestyle which lacks suffi  cient movement. To avoid this, a comprehensive physical educa� on 
and sports program is off ered by the Centre for Physical Educa� on and Sports of  the  Educa� onal 
Directorate (OIG)  of the UP. This  training program organised by the university provides the basis for 
star� ng regular exercise, however the incorpora� on of further (individual, organised) opportuni� es 
of bodily training into the everyday free-� me ac� vi� es is also advised.
1. Physical Educa� on at the MS
The type of the subject is referred to as criterium requirement. During the general traning of medical 
students  un� l the comple� on of the 10th semester, during the traning of den� stry and pharmacy 
students un� l the comple� on of the 8th semester, during  the period of four semesters chosen by 
the student, each week  students are allowed to take part  in 28 P.E. classes (2 hours weekly), however, 
ac� ve par� cipa� on is regarded as a minimum requirement for  the valida� on of the semester.
General medical students who fail to fulfi l the above stated requirements may not enrol for their 
11th semester, while those students of denti stry and pharmacy who fail to meet these 
requirements  may not enrol for their 9th semester, respecti vely!
 The requirements of the criterium subjects can be fulfi lled, fi rstly by the par� cipa� on in the P.E. 
classes  announced by the Centre for Physical Educa� on and  Sports of the Educa� onal Directorate 
(OIG) of the UP,  secondly, by par� cipa� on in the traning  sessions organised by the Medikus Sportkör 
and  the Medikus Sportegyesület, and thirdly,  in the training sessions organised by the PTE-PEAC 
Sportegyesület  that operates at the university.
There is also an opportunity for those sportsmen/spostwomen have acquired suitable qualifi ca� ons, 
or for those students whose sports ac� vity in their chosen branch of sport cannot be guaranteed at 
the facuty of medicine. The par� cipants can fulfi l their requirements l in other sports associa� on 
in Pécs. Taking-up subjects via the Neptun is possible in the following  branches of sports: aerobic, 
athle� cs, small-fi eld football, wallball, wall-climbing, swimming, tennis, table tennis, condi� oning, 
fl oorball, joga, cardio joga, horseriding, extreme sports park (Mecsextrem), female handball, male 
handball, female basketball, male baskeball, karate, volleyball for beginners, volleyball for intermediate, 
badminton, triathlon, self-protec� on, hiking, kick-box, airso� , skiing-, water-, and hiking camps, xco 
training (body building) long-sword fencing.
2. Free-� me sport ac� vi� es
a) Championships, competi ti ons at the MS

The championships, cups and compe� � ons of the following branches of sports are announced 
by the fi nancial and professional support of the Hungarian Student Union of the UPMS  and 
the  Centre for Physical Educa� on and Sports of the University of Pécs Eduaca� onal Directorate: 
POTE CUP Small-fi eld Football Championship, Basketball championships organised for students 
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studying in certain years of their studies,  Streetball, Badminton. Championship, Wallball 
Championship, Wallclimbing competition, Swimming competition ,Tennis Competition, 
Table-tennis Competition, Fighting-art Show.

b) Championships and competi ti ons between faculti es
Between facul� es regular championships and compe� � ons are organised: large-fi eld football, 
small-fi eld football, female basketball, male basketball, male handball, co-ed volleyball.

c) Universitas Championships
It is a compe� � on system  organised in ’an upward system’ in which  students  who are not 
registered in the given branch of sport can par� cipate.  The team who has won the fi rst or the 
second place at the  district compe� � on can take part in  the regional compe� � on, from where 
the na� onal fi nal can be reached. Each year teams from the UPMS par� cipate in the Universitas 
Championships, where the  following branches of sports are included: female small-fi eld football, 
male small-fi eld football, female basketball, male basketball, co-ed volleyball.

d) Medikus Kupa
This means a sports program belonging to the divisional compe� � on system, a much-awaited 
spring event for students of General Medicine and the College of Health Sciences, for which 
students prepare from the beginning of the academic year. The Medikus Kupa will be held 
in Budapest in 2017/18. in the following  branches of football: male small-fi eld football, female 
handball, male handball, female basketball, male basketball, female volleyball, male volleyball.

e) Divisional Associa� on  Championships, Compe� � ons
We will also support and pay a� en� on to compe� � ons  announced in other individual branches 
of sport. (e.g.: Pécs-Harkány running compe� � on)

3.  Compe� � ve sport (quality sport)
a) Hungarian University College Competi ti on

This is the compe� � on system between universi� es where students can enter in more than 30 
branches of sport. In football games the  selected players of the university, in individual branches 
the best students can represent the UP. In this system both competi tors who are licenced and 
students who are registered at the highest levels can also par� cipate.

b) University World Championship
University World Championships are organised every even numbered year in branches  that are 
not included  in the Universiade Compe� � on. 

c) Universiade
Universiade is organised every odd numbered  year, this is considered to be the olympics for 
students. The best student male and female athletes of Hungary can par� cipate in both the 
summer and winter Universiades.

d) PU – PEAC
The 12 divisions of PTE-PEAC (large-fi eld football, female handball, male handball, female basket-
ball, male  basketball, female volleyball, male volleyball, aerobic, table-tennis, fencing, archery, 
self-protec� on)  provide students an  opportunity for persuing quality sports  regularly.

4. Sports facili� es 
The Facili� es for persuing sports at the University of Pécs can be used at the P.E. classes free of 
charge, fees for hiring sportshalls for organising championships and compe� � ons concerning free-
� me ac� vi� es are covered by the EHÖK, and  the HÖK (Hungarian Student Union) of the Faculty. On 
one’s own ini� a� ve, either individually or as a team, charges for the use of  faciliti es should be paid 
by  users based on the fees determined  as indicated in the 6/2008 issue of the Director-General of 
Economics.

/Written by: Tamás  Téczely/
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Interview with Miklós Nyitrai MD

– What is the importance of the subject Biophysics? Why do 
fi rst-year students have to study it?
– Biophysics is one of the basic subjects that is supposed to lay the 
founda� ons of and provide a background for future pre-clinical and 
clinical subjects within the natural sciences disciplines.
In the fi rst semester we discuss such fundamental ma� ers which are 
going to play a vital role in understanding spectroscopy, the use of 
certain instruments or certain basic physical, biophysical or patho-
physiological phenomena. The second semester familiarizes students 
with such instruments which will reoccur in medical research, 
diagnos� cs or therapy. Diagnos� c imaging techniques, to men� on 
just one, play a crucial role in up-to-date diagnos� cs. We start with 
the ’ancient’ X-ray and go through diff erent techniques from its 
computer assisted form, than PET (which is one of the best distribu� on diagnos� c imaging 
technique necessita� ng rela� vely minor invasive interven� on) to MRI. However, the second 
semester of biophysics does not provide in-depth detailed discussions of the above tech-
niques. Nevertheless, it does provide students a suffi  cient background for the understanding 
of these, telling them the underlying principles and basic physical phenomena they u� lise 
and work by. Their exact usage in the treatment of pa� ents is the subject of future curricula.
– In the light of the above, what do you consider to be the most important in connec� on 
with the subject? What is the way of thinking and percep� on to which you are trying to 
make fi rst-year students adapt?
– It is of vital importance to make students develop or improve such a natural sciences-specifi c 
percep� on – on a level required by the university and the medical science as such – allowed by 
the given circumstances – which will facilitate their future professional advancement.
– How is the syllabus built up?
– Browsing through the lectures Freshmen can see that we begin with a rela� vely ’dry’ material: 
they will learn about the absolute blackbody, temperature radia� on, various atomic models that 
have evolved during history followed by the atomic nucleus. Therea� er we shall discuss more 
general phenomena such as diff usion or osmosis which are easier to connect with biology – due 
to didac� c and logical considera� ons, however, we cannot reverse their order. Later we are going 
to deal with sensory receptors and shall study how the eye as an op� c system works, how the ear 
works as a biological system – the basic mechanisms of which are based on two basic physical 
principles. We are also going to touch upon aspects of cellular structures we consider to be part of 
biophysics. We are going to talk about the cellular membrane, various components of the cellular 
skeleton and their physical and mechanical features. 
– Which are related areas of science that are closest to the subject of biophysics? 
What makes this subject interes� ng?
– Nowadays, when we say science, we cannot simply talk about the working of one par� cular 
discipline since there has evolved – due to research, technical advancement or applica� on – a 
considerable overlap among these disciplines.
What is good and a sign of progress is when besides a given discipline certain areas of related 
fi elds of science have already infi ltrated. If you take a look at the curriculum you will no� ce some 
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overlap among Biochemistry, Molecular cellular biology and Pathophysiology, which in my 
opinion is alright. What, however, is worth the a� en� on and needs to be supervised from � me 
to � me is how much that overlap is. There isn’t much sense in students studying exactly the same 
again 1-1.5 years later, however, if the overlap is too small there is no sense in taking it on. That is 
to say, this theme-rheme rela� on – as in a sentence- should exist among subjects.
In my opinion the problem is not that we talk about the 3 main components of the 
cytoskeleton from the perspec� ve of physics while Freshmen study it from a diff erent 
angle in Cellular biology with Professor Szeberényi and colleagues. 
Why can it be interes� ng? It is interesti ng since all life sciences are: the living organism 
poses the biggest challenge man has ever wanted to comprehend – the Universe or the 
Earth’s innermost secrets could be equal to it. Secrets of the living organism, however, 
cannot be understood by using only one aspect of a single method. This is a process 
requiring joint eff ort with biophysics having its own place and role.
– What study-method would you recommend to fi rst-year students? What could help 
them in their prepara� on and what should they avoid?
– First of all, they have to learn to study. It ma� ers a lot what knowledge they already possess 
when they come to university, but what is even more important is that they master the kind of 
study schedule that enables them to cover, comprehend and learn the material both in terms 
of � me and methodology. This, however, is fully individual- if one sits down on the le� , puts a 
black coff ee on the table and stares in the same direc� on for 3 hours it doesn’t mean he/she 
will know the given material (laughs) – generally speaking, it markedly diff ers from secondary 
school strategies both in terms of quan� ty and selec� on of knowledge.
If a student thinks that having passed the GCE and being admi� ed to university there can be 
no further requirements or demands set for him, he will be seriously disappointed in the exam 
period. I believe, it is much easier to get admi� ed than to study hard through these years with 
diligence and devo� on, to achieve results that, when looking back, would make one feel proud 
of oneself and the ins� tute as well. I would suggest students to a� end lectures, try to follow the 
line of logic the lecturer is building upon and try also to understand it. It is much easier to build 
upon and further develop from something I fully comprehend. If you just memorise the material, 
try to learn it by heart but without real understanding, you might be able to tell it at an exam but 
it won’t integrate into any larger structure it won’t connect into a larger web of knowledge it is 
just out in nowhere, informa� on that is going to disappear sooner or later. If necessary I could 
memorise a page of Chinese wri� ng, learn every stroke by heart, but it is u� erly meaningless 
since I’m going to forget it all very soon and I cannot use this knowledge for anything. The kind 
of lexical knowledge that students will have to memorise is actually, quite minimal. They may 
have to learn a few equa� ons by heart (2 or 3), but it is not only about tes� ng if the student can 
exactly write down Fick I.and Fick II. rules but we are much more interested in his knowing their 
components, what logically compose these rules and why. Why do we have two of these rules at 
all? Though, studying logically may seem a li� le hard in the beginning it will have its benefi ts later. 
– As an examiner, what are your experiences with typical mistakes and tendencies? Can you 
tell us a few � ps on how to do well at exams?
– I would discourage everyone from trus� ng short-term memory capaci� es and trying to 
memorise things they consider most important � ll 6am.in the morning of the exam. This is a very 
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bad strategy on the one hand, because they won’t remember a thing in 3 weeks’� me and on the 
other hand, because natural sciences subjects should not be studied as a Telephone Registry. My 
next advice is one I couldn’t always keep myself, namely that students shouldn’t be overanxious. 
It is a fully individual thing and gets be� er with prac� ce. We typically see these tense and nervous 
students in the fi rst year when they encounter the exam situa� on for the fi rst � me. In this case 
the examiner tries to relax them in the fi rst few minutes, bring blood-pressure down below 300 
and pulse below 150 (laughs) –  which he either succeeds in or not.
Our lecturers/examiners are more interested in fi nding out what the students know rather than 
aiming at things they don’t. A typical mistake is when students answer a ques� on immediately 
without thinking. We’re not tes� ng their reac� on � me – that is another fi eld of science- we’re 
only interested in the correctness of the answer. Of course if 6 hours pass from  the ques� on 
being asked, we need to order pizza and reanimate the others wai� ng then it is obviously a li� le 
too much but examinees can really take 5-10 seconds to think through the given ques� on. It 
happens very o� en also that when asked a yes/no ques� on students give the wrong answer as 
a refl ex prac� cally without thinking. This is a bad strategy partly because the answer is wrong 
of course, and party because even if it was correct they wouldn’t avoid me asking for the 
explana� on. I would really advise students to give it a li� le � me and thought. 
– Which are those op� onal (elec� ve or faculta� ve) subjects you would recommend 
students to sign up for that would help them in preparing for or going in-depth in 
certain segments of the material?
– For those who have not yet mastered the heights of physics and haven’t published 
books so far (laughs) but would, however, like to comprehend things I would recommend 
the course: The Physical Bases of Biophysics that could be of great help. I do honestly 
recommend it since students seem to have enjoyed it during the past years. We off er 
this course in all three languages in both the fi rst and the second semesters. It prac� cally 
gives a more detailed review of secondary school physics supported by examples. 
Students seem to like our other course on the cellular skeleton also: The Cytoskeletal System 
which has a 20% overlap with what we normally teach on the course but off ers a special 
perspec� ve. In this course students are required to study the motor proteins, the three 
cytoskeletal systems and associated proteins based on a wider knowledge. It is much 
easier to study these built into this course than as if they were taken out from somewhere 
and put into the curriculum. So, this has also proved to be a very useful course. 
A special course of the department is: The Molecular Bases of Muscle Functi on held 
by Professor Dénes LőrinczyMD . The muscle is a fantas� c system, so if anyone feels 
inclined to study and understand the func� oning of this molecular micro-system this is 
the course to take up. Our curriculum devotes only one lecture to muscle func� oning 
and its mechanical proper� es and another is on its regula� on so if someone thinks it 
is not worth doing an en� re course on this I do accept, however, if it is interes� ng and 
helps your studies it can be a really good decision.
Our other course: Biophysical Bases of Diagnosti c and Therapeuti c Methods can be 
useful to fi rst-year and more advanced students as well when they come into closer 
contact with these methods both physically and in time, when they will have to 
understand and apply these methods themselves.
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