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Kedves Gólya!

Fogadd őszinte gratulációmat életed 
talán első legnagyobb sikeréért. 
Hurrá! Orvostanhallgató lettél! 

Emlékszem, amikor loholó léptekkel libbentem át az almamater küszöbén 
az első szeptemberi napon. Emlékszem, hogy mekkora lázban égtem, 
elképzelni nem tudtam, hogy és miképp zajlik majd az oktatás, 
szemináriumok, délutáni kurzusok. Emlékszem, hogy az újonnan szerzett 
gólyatáboros ismeretségek egyre inkább szorosabbra szövődtek, és azóta 
észrevétlenül kialakultak az életre szóló barátságok. Emlékszem, amikor az 
első sejtbiosz ZH előtt úgy izgultam, mint aki minimum érettségizni készül, 
és tisztán emlékszem az első vizsgaidőszakra is. Ezek az emlékek örökre 
beégtek az agyamba, és soha, semmi pénzért nem adnám el őket.

Egy teljesen új élet veszi most kezdetét, Kedves Gólya! 
Felnőtté avanzsálsz, elszakadsz a szülői háztól, és megtanulsz 
önállóan élni: időt beosztani, gazdálkodni, bulizni, szerelmet 
szeretni és megtanulsz tanulni. 

Mindig törekedj az egyensúlyra, még akkor is, ha úgy érzed, minden 
romokban hever körülötted, és vége a világnak. Egy sikertelen vizsga után 
pedig nincs más dolgod, mint szépen felállni, és tovább menni. 
A barátok nemcsak a csütörtöki medikus bulikban, de a vizsgák előtt is ott 
lesznek melletted, és együttes erővel, biztatással, egymás motiválásával 
sokkal gördülékenyebben veszitek majd az akadályokat.

Kedves Gólya! Szeretettel köszöntelek az egyetemisták világában!
Sikeres és élményekben gazdag „utazást” kívánok!

Bábindeli Cintia
főszerkesztő



Üzenet a jövő orvosainak 
a Pécsi Tudományegyetem 

orvos rektorától 
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A tanítvány azt kérdezi a mestertől, vajon 
mennyi idő alatt válhat ő is mesterré? Tíz 
év – hangzik a válasz. A tanítvány ezt túl 
hosszúnak gondolja, és azt mondja: „De 
én szorgalmas vagyok, keményen ké-
szülök, jobban, mint mások, akkor men�-
n�i idő?” Tizenöt év – hangzik a válasz. A 
tanítvány nem adja fel: „És akkor menn�i 
idő, ha éjt nappallá téve tanulok és min-
den pillanatban erre koncentrálok?” Ak-
kor harminc év – feleli a mester. „Hogy 
lehet ez mester?” – kérdi a tanítvány meg-
döbbenve. Ha mindkét szemedet a célra 
függeszted, barátom, nem látod közben 
az utat – feleli a mester.  

Hosszú, bukkanókkal, akadályokkal tűzdelt 
utat kell annak bejárnia, aki az orvosi hiva-
tást választja. Lesznek nehézségek, de fon-
tos, hogy aki e mellett dönt, az a bukkanók, 
a nehézségek és a kitérők ellenére is az úton 
tudjon maradni, visszataláljon akkor is, ha 
irányt tévesztene közben. 

Az sem baj, ha út közben figyeljük azokat, 
akik előttünk járnak ezen az úton: kérdez-
zük őket bátran, merre érdemes indulni, hol 
és milyen akadályok várnak, miközben új 
ismeretségek, kollegiális kapcsolatok is szö-
vődhetnek, amelyek később felbecsülhe-
tetlen értékűek lehetnek. 

Elméletben sok mindent meg fognak tanul-
ni az évek során, de ne felejtsék el, hogy az 
orvoslás minden tudománynál és minden 
tevékenységnél gyakorlatigényesebb. 

A mai tudásunk holnapra könnyen túlhala-
dottá válik, ezért az önképzés számunkra fo-
lyamatos kötelezettség. A tankönyvekben 
leírtakkal betű szerint csak ritkán találkozunk 
a valódi életben, ilyenkor a fejünkben lévő 
kompjútert átprogramozva, alkalmazott 
tudásként kell használnunk: az elméletben 
megtanultak nem tesznek automatikusan 
orvossá senkit sem, azzá csak a gyakorla-
ton, a megszerzett tapasztalatokon keresz-
tül válhatunk, ami mögött évek hosszú mun-
kája áll.

Akik gyógyítóvá válnak, azok bizonyos érte-
lemben a társadalom elitjéhez fognak tar-
tozni, és az emberek felnéznek majd rájuk. 
Önök azonban ne lefelé nézzenek!

Saint Exupery-t szabadon idézve: 

„Nem az számít, ha 
két ember egymás 

szemébe néz, 
hanem az, ha 

egyfelé tekintenek”. 
Igyekezzenek törődni azokkal a problémák-
kal, amelyekkel embertársaik küzdenek, és 
megérteni, érdemben foglalkozni azokkal, 
akik segítséget kérnek. A segíteni akarás és 
a figyelem a tudás mellett nagyon fontos 
része a betegekkel kialakított kapcsolatnak.

A legfontosabb azonban, hogy ne veszítsék 
a célt szem elől egy pillanatra sem. Ne jár-
janak úgy, hogy túl sok irányba indulnak el, 
és végül nem fejeznek be semmit. Ne járja-
nak úgy, mint az egyszeri favágó, aki estére 
egyetlen fát sem vág ki, de több százba is 
belevág, fáradtságával csak kárt okozva 
magának és az erdőnek is. 

Nagyon sok az út közben csábító lehető-
ség, de nem mindegyik visz a célhoz köze-
lebb. Igyekezzenek közvetlenül a maguk 
előtt álló kihívásoknak megfelelni, mindig az 
adott feladatra koncentrálva, a legjobb tu-
dásuk szerint teljesíteni, akkor biztosan fog-
nak majd előre haladni a pályájukon.

Őszinte hittel és barátsággal: 

Dr. Miseta Attila rektor
Pécsi Tudományegyetem
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Dékáni köszöntő
Prof. Dr. Nyitrai Miklós dékán

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Sok szeretettel üdvözlöm 
legfrissebb hallgatóinkat!

Önök, akik most e sorokat olvassák, nemrég 
fontos döntéseket hoztak az életükkel és 
a jövőjükkel kapcsolatban. Meggyőződé-
sem, hogy jól döntöttek! Akkor is, amikor az 
orvosi hivatást választották, és jól döntöttek, 
amikor a Pécsi Orvoskart jelölték meg az or-
vossá válásuk helyszínéül. Önök a kiemelke-
dő magyar orvosi iskolák egyikébe kerültek, 
amely legalább annyira büszke múltjára, 
mint jelenére, és amely szellemiségében és 
tettekben is elhivatott a fejlődés és a kiváló-
ság iránt. 

A Pécsi Orvostudományi Kar az ország egyik 
legnagyobb múlttal rendelkező iskolája: 
az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a Pécsi 
Egyetem alapításával kezdődött. Bár a tör-
ténelem viharai az egyetemi szintű képzést 
átmenetileg szüneteltették, a feltárt adatok 
alapján a szünetelés évei alatt is folyamato-
san volt Pécsett valamilyen felsőfokú egész-
ségügyi képzés. Az egyetemi szintű orvos-
képzés újjáéledése szorosan kapcsolódik 
a trianoni eseményekhez. Ennek hatására 
költözött Pécsre 1923-ban rövid budapesti 
kitérő után az 1912-ben alapított pozsonyi 
Erzsébet Tudományegyetem. Megtele-
pedésünk után csakhamar elindult az or-
vosképzés, amelynek alapjain 1951-ben 
létrejött az önálló Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen. A 2000-ben lezajlott egyetem 
egyesítés óta a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karaként foly-
tatjuk tevékenységünket. 

Az oktatás minősége a legfontosabb érté-
künk; képzéseink a legmagasabb színvona-
lúak minden összehasonlításban. Célunk az 
intézményi kiválóság fejlesztése a legmo-
dernebb orvosszakmai és oktatási módsze-
rek alkalmazásával, hagyományos értéke-
ink tisztelete és megtartása mellett. A Pécsi 
Tudományegyetem az ország egyik leg-
nagyobb egyeteme, ahol bőségesek a le-
hetőségek 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.

A Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvoskép-
zéssel foglalkozó intézményeként a pécsi 
Orvostudományi Kar számos, nemzetkö-
zileg is nagyra tartott, kiváló egyéniséget 
nevelt ki. Tanáraink közül sokan a hazai or-
vostudomány meghatározó személyisége-
ivé váltak, iskolateremtő tevékenységünk, 
a képzésben, gyógyításban betöltött szere-



A kutatás területén az Orvostudományi Kar 
az Egyetem zászlóshajója, az orvosbiológi-
ai alap- és az alkalmazott klinikai kutatás-
ban élen járunk országosan, számos kiváló 
kutatóval, kutatócsoporttal rendelkezünk. 
Törekszünk a legkiválóbb szakemberek 
megnyerésére az intézmény számára, és 
munkájukhoz a lehető legjobb feltételeket 
biztosítani, ám emellett minden lehetséges 
módon támogatjuk a pályakezdő kollega-
nők és kollegák kutatómunkáját is.

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. 
Hiszünk a közösség pozitív formáló erejében 
és az oktatói, kutatói munkakörnyezet, a te-
remtő intézményi légkör kialakításának fon-
tosságában. Az orvosi szakma egyik fontos 
jellemzője – egyben kívánalma is – a ma-
gas fokú kollegalitás, az együttműködés. 
Karunk híres arról, hogy igen erősek és köz-
vetlenek a tanár-diák kapcsolatok, és arról, 
hogy aki minket választ, a tanulási, fejlődési 
lehetőségeken kívül támogatást, élethosz-
szig tartó kapcsolatokat, barátságokat is 
nyerhet. Diákjaink akár a gyógyítást, akár 
a kutatást választják nálunk, minden támo-
gatásunkat bírják most és a jövőben is. 
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pünk és befolyásunk a regionális vonatko-
zásokon messze túlmutat. Karunk a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által elismert kivá-
lósági hely. A ranglistákon rendre előkelő 
helyet érünk el, immár nemzetközi összeha-
sonlításban is, az általunk adott diplomák 
elfogadottak és megbecsültek az Európai 
Unióban és az Egyesült Államokban egya-
ránt. A nemzetközi felmérések szerint a pé-
csi orvosi diploma a kelet-európaiak közül 
az egyik legértékesebb; nemcsak tudást, 
hanem biztos jövőt és megbecsültséget is 
kínálunk hallgatóinknak. 



Kedves Gólya!
Koncz Orsolya elnök

Hallgatói Önkormányzat

Sok szeretettel köszöntelek Egyetemünkön a 
PTE ÁOK Hallgatói Önkormán�zatának nevé-
ben! Megcsináltad! Itt sétálgatsz már a fő-
épület folyosóin, talán már meg is vetted az 
első köpenyed, és szinte biztos vagyok ben-
ne, hogy alig várod az első anatómia órát. 

Orvostanhallgató lettél!
Emlékszem, amikor megkaptam a felvételi 
értesítést, elfogott a kíváncsiság, az újvárás 
izgalma. Aztán jöttek az első napok: a pánik, 
amikor nem tudtam, hová is kellene mennem 
a szemináriumokra, a felhőtlenség a csopor-
tos sörözések közepette, és az a szívmelen-
gető érzés, amikor új barátságok alakultak ki. 

Örülök, hogy az Egyetem polgárává váltál, kívánom, érezd nagyon jól magadat, és le-
gyél 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 Egészségüg�i 
Felsőoktatási Napok, a Medikus Kupa és egyéb szorgalmi időszaki kötelezettségek. Itt 
vagyunk Neked mi is, sorstársak lettünk. Tapasztalataink egy részét már igyekeztünk 
átadni a Gól�atáborban, de bármikor szívesen segítünk, ha gondod akad.  Bármilyen 
kilátástalannak is tűnik egy-egy vizsgaidőszak, soha, de soha ne add fel! Álmaid 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 Tudomán�os Diákköri munkában, segíts fejleszteni az 
oktatást és ne feledd: az Egyetem és a HÖK megpróbál segítséget nyújtani mindenhez 
- élj vele, legyél aktív részese, alakítója saját életednek! 

„Akár azt hiszed, 
képes vagy rá, 

 akár azt, hogy nem, 
igazad lesz.”

/Henry Ford/ 
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Dr. Ábrahám Hajnalka intézetigazgató

Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Hogyan épül fel a tárgy tematikája?

A tantárgy két féléves, az első év első 
és második félévében történik az okta-
tása. Az első félévben a hallgatók meg-
tanulják azokat az alapvető molekuláris 
szintű biológiai folyamatokat, amelyek 
az egészséges sejtekben zajlanak (DNS 
replikáció, transzkripció, transzláció, 
endocitózis, exocitózis, mitózis, meiozis 
stb.), valamint az egyes sejtalkotók morfológiai és funkcionális sajátosságait. Emellett 
megismerkednek azokkal a molekuláris biológiai módszerekkel, amelyekkel egyrészt a 
sejtben zajló folyamatokat felfedezték, illetve amelyek napjainkban egyes betegségek 
diagnózisának felállításakor rutinszerűen használatosak. A második félévben azokat a 
sejten belül zajló folyamatokat tárgyaljuk, amelyek a sejt és a környezete (másik sejt, 
sejten kívüli un. extracelluláris tér) közötti interakció követ. Az oktatás során végig nagy 
hangsúlyt helyezünk arra, hogy az éppen tárgyalt folyamat jelentőségét betegségek-
kel illusztráljuk. 

Mi az a látásmód, gondolkozásmód, amelyre megpróbálják rávezetni az elsős kollé-
gákat/kolleginákat?

Fontosnak tartom, hogy a hallgatók az egyes fejezetekben tárgyalt folyamatokat ne 
vizsgakérdésszerűen különálló jelenségként értelmezzék, hanem összefüggéseiben lás-
sák 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 

Hol helyezkedik el a Molekuláris 
sejtbiológia a pécsi általános orvos 
és fogorvos hallgatók képzésében, 
miért szükséges az elsős hallgatók-
nak a tárggyal foglalkozniuk?

A Molekuláris sejtbiológia az álta-
lános orvostan- és fogorvostanhall-
gatók kurrikulumának alapozó mo-
duljához tartozik, amelyre egyrészt 
más alapozó modulhoz tartozó 
tárgyak, másrészt később a prekli-
nikai tárgyak épülnek. Emiatt elen-
gedhetetlen, hogy a hallgatók a 
Molekuláris sejtbiológia tantárgyat 
teljesítsék, mielőtt ezeket a tárgya-
kat hallgatni kezdik. 
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majd a vizsgán, hanem azzal is, hogy feltárul előtte egy, normális esetben (azaz egész-
ségesben) minden molekulájában és minden mechanizmusában precíz módon össze-
rendezetten működő „világ”, a sejt, illetve a sejtek által felépített szövet, majd tovább 
szerveződve végül az emberi szervezet. 

Mit tanácsolna az elsősöknek, milyen metódussal, hogyan tanulják a tárgyat? Mi köny-
nyítheti meg a felkészülésüket, és mitől ódzkodjanak esetleg?

Először is fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár olyan jellegű rendszeres számonké-
rések nincsenek egy egyetemen, mint egy középiskolában, elengedhetetlen a folya-
matos évközi tanulás, hiszen egyetlen vizsgaidőszakban kb. akkora anyagmennyiség 
elsajátításáról kell számot adni, mint az érettségin. Ezért már korábban, elődöm, Sze-
berényi professzor úr évközi teszteket vezetett be, amelyek célja a hallgatók tanulásra 
ösztönzése. Azok a hallgatók, akik ezeken a teszteken jól teljesítenek, négyes vagy ötös 
érdemjeggyel felmentést kapnak a félév végi vizsga alól. 

A folyamatos tanulás mellett 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 biztosítják egy-egy anyagrész vázolását, frontális oktatás keretében. 
A szemináriumok kis csoportos interaktív foglalkozások, amelyek akkor a legélvezete-
sebbek, ha a hallgatók tesznek fel kérdéseket. Így az oktató szinte személyre szabott 
módon tudja azokat az anyagrészeket elmagyarázni, amelyek hallgatók számára ne-
hezen érhetők. A gyakorlatok során pedig a hallgatók olyan gyakorlati készségeket 
sajátítanak el, melyeknek a későbbiekben is hasznát veszik. 

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. Ret-
tenetesen nehéz úgy tanulni, hogy valaki csak magol, de nem tudja mit, és az egyes 
kifejezéseket is sokkal könnyebb összekeverni, ha valaki nem tudja az adott szó jelenté-
sét. A másik, hogy korábbi, hallgatók által készített jegyzetekből tanuljanak. Időnként 
eljutnak ezek hozzánk, és rendszerint sok hibát találunk benne. Az Orvosi Biológiai Inté-



zet részéről hivatalosan ezeket senki nem lektorálta, ezért a benne szereplő tartalomért 
az intézet nem vállal felelősséget. Felelősséget kizárólag az intézet által kiadott jegy-
zetekért, valamint Szeberényi professzor úr Molekuláris sejtbiológia című tankönyvéért 
vállalunk. 

Melyek azok a válaszható (akár fakultatív akár elektív) kurzusok, amelyeket ajánlana, 
javasolna felvételre, mert esetleg megkönnyíthetik a felkészülést vagy az elmélyedést 
a tananyagban – illetve annak egyik-másik szegmensében?

Azon általános orvostanhallgatók számára, akik szeretik a gondolkodtató feladatokat, 
ajánlom Szeberényi professzor úr az első félévben induló elektív kurzusát, a Molekuláris 
sejtbiológiai kísérletek címűt. A kurzus tematikája gyakorlatilag párhuzamosan halad 
az előadások tematikájával, ezért az ott elhangzottak mélyebb megértését teszi le-
hetővé, és problémamegoldó feladatokon keresztül kísérletek eredményeit elemzik a 
hallgatók. A szóbeli vizsgára való felkészülést segíti az egyik fakultatív kurzus, melynek 
címe Hogyan vizsgázzunk sejtbiológiából. Ennek során a hallgatók a tételsor kérdése-
iből készülnek óráról órára, és az egyes vizsgáztatók előtt számot adnak a tudásukról. 
A második félévben szintén felvehető ezeknek a kurzusoknak a 2. félévre kialakított 
verziója. Emellett egy másik fakultatív tárgy a 2. félévben oktatott jelátviteli folyama-
tok 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 bővít-
hetik tudásukat. A vizsgára való felkészülésben ugyancsak sokat segít a 2. féléves Az 
elektronmikroszkóp alapjai és felhasználási lehetőségei a diagnózisban és a kutatás-
ban című elektív kurzus, melynek során az egyes sejtek és organellumok ultrastruktúrális 
jellemzőinek bemutatása mellett megbeszéljük az adott sejtszervecskében zajló mole-
kuláris biológiai folyamatokat. 

A fogorvostan hallgatók csökkentett óraszámban hallgatják a Molekuláris sejtbiológiát, 
ezért a vizsgára való felkészülésüket nagyban fogja segíteni egy újonnan induló vá-
lasztható tárgy, melynek címe: Molekuláris sejtbiológia szeminárium fogorvostan hall-
gatóknak.

2018. AUGUSZTUS 11
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Miért szükséges a Biofizika tárgy, miért 
szükséges az elsős hallgatóknak a tárggyal 
foglalkozniuk?

Az első félévben olyan alapozó dolgok-
ról beszélünk, amelyek később esetleg a 
spektroszkópiában, műszerek használa-
tában, valamint alap fizikai, biofizikai és 
élettani jelenségek megértésében megha-
tározó szerepet játszanak. A második szem-
eszter olyan műszereket mutat be, amelyek 
kutatásokban, diagnosztikában és terápiá-
ban fognak előjönni. Kiragadva ezek közül 
egyet: a képalkotó eljárások a mai modern 
diagnosztikában központi szerepet tölte-
nek be. Elindulva az „ősi” röntgentől, annak 
a számítógéppel alátámasztott formáján 
keresztül, a PET-en az MRI-ig. 

Ennek tükrében, mit tart feltétlenül fontos-
nak kiemelni a tantárgy kapcsán? Mi az 
a látásmód, gondolkozásmód, amelyre 
megpróbálják rávezetni az elsős kollégá-
kat/kolleginákat?

Nagyon fontos, hogy egy olyan természet-
tudományos szemléletet – legalábbis azon 
a szinten, amilyenen itt meg lehet valósítani 
– alakítsunk ki vagy fejlesszünk tovább a di-
ákokban, amely elvárható ezen az egyete-
men, illetve amely elősegíti a későbbi szak-
mai előrelépést.

Hogyan épül fel a tárgy tematikája?

Az előadásokat végigbogarászva láthatják 
a Kedves Gólyák, hogy egy viszonylag „szá-
raznak” tekintett résszel kezdünk: megisme-
rik az abszolút feketetestet, a hőmérsékleti 
sugárzást, a különböző atommodelleket, 
amelyek kialakultak a történelem során, ezt 
követően pedig tárgyaljuk az atommagot. 
Ezután már olyan általánosabb jelensé-
gek kerülnek sorra, mint a diffúzió vagy az 
ozmózis, amiket könnyebb kötni a biológi-
ához – de didaktikai, logikai okokból nem 
fordíthatjuk meg a sorrendet. Foglalkozunk 
majd érzékszervi receptorokkal, megta-
nuljuk, hogyan működik a szem, mint op-
tikai rendszer, a fül, mint biológiai rendszer 
– amelyeknek az alapvető működési me-
chanizmusa fizikai elveket követ. Érintjük a 
sejtek szerkezetének azokat a vonatkozá-
sait is, amelyek megítélésünk szerint a biofi-
zika tárgykörébe (is) tartozik. Beszélünk a 
sejtmembránról, a sejtváz különböző kom-
ponenseiről, ezeknek a fizikai, mechanikai 
tulajdonságairól.

Mit tanácsolna az elsőseinknek, milyen 
metódussal, hogyan tanulják a tárgyat?

Mindenekelőtt meg kell tanulniuk tanul-
ni. Nagyon sokat számít az is, hogy milyen 
„batyuval” érkeznek, milyen tudás birto-
kában vannak már, de sokkal fontosabb, 
hogy felvegyék azt a fordulatszámot, és el-
sajátítsák azt a tanulási rendet, ami ahhoz 
szükségeltetik, hogy megtanulják az isme-
retanyagot. Ez valamennyire emberfüggő, 
általában véve azonban markánsan eltér 
a középiskolában megszokottól, mennyisé-
gében is és a tudás szelektálásában is.

Ha valaki úgy értékeli, hogy az érettségit kö-
vetően bekerült az egyetemre, és innentől 
kezdve nyilvánvaló, hogy nem lehetnek ko-
moly elvárások vele szemben, hiszen meg-
ugrotta élete nagy magasságát, akkor 
keserűen fog csalódni a vizsgaidőszakban. 
Szerintem valójában sokkal könnyebb be-
kerülni, mint tisztességesen, jól végigtanulni 
egy ilyen egyetemet, és olyan eredménye-
ket elérni, amik után visszanézve ő maga 
is azt mondhatja, ez méltó volt hozzám, és 
ahhoz az intézményhez, ahol tanultam.
Azt javaslom, üljék végig egy előadáso-
kat, kövessék azt a logikát, amit az éppen 
előadó kolléga követ, és ezt értsék meg. 

Vizsgáztatóként mik a tapasztalatai, szol-
gál-e valamiféle jó tanáccsal, hogyan vizs-
gázzanak?

Óva intenék mindenkit attól, hogy a rövid 
távú memória áldásosságát kihasználva 
a vizsga napján hajnali 6-ig bemagolják 

Dr. Nyitrai Miklós 
intézetigazgató
Biofizikai Intézet



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 
természettudományos tárgyakat, mint egy 
telefonkönyvet.

A következő tanácsomat én sem tudtam 
mindig megvalósítani, nevezetesen, hogy 
nem kell túlizgulni egy vizsgát. Ez teljesen 
emberfüggő és a gyakorlattal is jön. Mi az 
első éven találkozunk azokkal a diákokkal, 
akik ott 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 szeretik kinyo-
mozni, hogy mit nem tud egy diák, hanem 
annak örülnek, ha hallják, mit tud.

Egy tipikus hiba, hogy kapásból válaszolnak 
a diákok a kérdésre. Az igazság pedig az, 
hogy mi nem reakcióidejüket mérjük – arra 
van másik tudományág –, hanem arra va-
gyunk 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 nyil-
vánvaló, hogy egy kicsit túlzásba esett a 
gondolkozással a delikvens, de nyugodtan 
megengedheti azt magának, hogy 5-10 
másodpercig átgondolja az adott kérdést. 

Melyek azok a választható kurzusok, ame-
lyeket ajánlana, javasolna felvételre, mert 
esetleg megkönnyítik a felkészülést?

Akik a fizikaképzésben nem a csúcsra értek 
eddig fel és nem publikáltak még könyve-
ket (nevetés), de szeretnék érteni a dolgo-
kat, számukra mankó vagy segítség lehet 
A biofizika fizikai alapjai című kurzusunk. 
Bátran ajánlom, mert az elmúlt évek is azt 
mutatták, hogy szeretik a diákok. Mind a 
három nyelven elindítjuk egyébként, és 
meg szoktuk hirdetni a második félévre is. 
Lényegében a középiskolai fizikai összefüg-
géseket beszéljük meg úgy, hogy példá-
kon keresztül kicsit el is mélyítjük.

Kedvelni szokták a diákok a sejtvázról szó-
ló kurzusunkat (A citoszkeletális rendszer), 
amelynek a tematikája cca. 20%-ban 
átfed azzal, amit egyébként a tantárgy 
keretei között is oktatunk, de ad egy kite-
kintést. Egy szélesebb tudásbázisra építve 
kell megtanulni a motorfehérjéket, illetve a 
három citoszkeletális rendszert, meg az asz-
szociált fehérjéket. 

Az Intézet egyik speciális kurzusa Az izom-
működés molekuláris alapjai címet viseli. 
Ha valakinek van affinitása ezen moleku-
láris mikrorendszerek működésének meg-
értése felé, akkor az izom egy csodálatos 
rendszer. 

A Diagnosztikai és terápiás módszerek biofi-
zikai alapjai kurzusunkat nemcsak az első 
éven tanulóknak lehet hasznos, hanem 
magasabb évfolyamon is, amikor valójá-
ban is fizikailag is és időben is közelebb ke-
rülnek a diákok ahhoz, hogy ezeket a mód-
szereket testközelből lássák, megértsék és 
alkalmazzák.

Dr. Nyitrai Miklós 
intézetigazgató
Biofizikai Intézet
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gyűrűi vagy észterkötései a mindennapi 
ember számára.

Hogyan épül fel a kémia/biokémia oktatá-
sa?

Első félévben „Orvosi kémia” címmel okta-
tunk egy fő tárgyat, és tartunk mellé egy ún.  
kritériumkurzust „Az orvosi kémia alapjai” 
címmel. Második félévben a „Bevezetés 
a biokémiába”című tárgyban a lebontó 
folyamatok és az energiatermelés a téma, 
és betekintést nyernek a hallgatók az enzi-
matikus folyamatokba és azok szabályozá-
sába is. A harmadik félévben – „Biokémia” 
címmel – a bioszintetikus útvonalakat, hor-
monokat, jelátviteli utakat és a génkifejező-
dést ismertetjük közelebbről. A negyedik fél-
éves „Orvosi biokémia” pedig egy komplex 
képet igyekszik adni a biomolekulák és az 
egyes anyagcserefolyamatok szerepéről, 
szabályozásáról, itt merülnek fel hangsúlyo-
san szerv- és organellumspecifikus megfon-
tolások is, és ekkor esik több szó bizonyos 
betegségek molekuláris hátteréről is.

A négy félév anyagát úgy igyekeztünk fel-
építeni, hogy a tudás spirálszerűen alakul-
jon ki a hallgatókban, ehhez szemeszterről 
szemeszterre egyre magasabb szintű isme-
reteket adunk egyes visszatérő témákról – 
amelyek mindig támaszkodnak a korábbi 
félévek, esetenként más tárgyak anyagára 
is.

Mire számítsanak a hallgatók a számonké-
rések kapcsán?

A félévközi rendszeres készülést mind a négy 
félévben heti rendszerességű számonkéré-
sekkel ösztönözzük és egyben támogatjuk, 
mert tudjuk, milyen fontos a mai 18-20 éve-
seknek a sűrű és lehetőleg azonnali vissza-

Dr. Berente Zoltán 
intézetigazgató helyettes

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Mi a kémia/biokémia oktatásának szerepe 
az orvosképzésben? Hol tudják a hallgatók 
ezt a tudást kamatoztatni a későbbiekben?

Az alapozó tantárgyaknak két fontos sze-
repét látom. Egyik a természettudományos 
alapozás, aminek szerintem az a célja, hogy 
amikor a hallgatók elérkeznek a pre-klinikai/
klinikai szakaszba, értelmes sebességgel 
tudjanak haladni a tananyagban, és ne 
kelljen folyton keresgélni a korábban tanul-
takat. A másik oldal, amivel a látványosabb 
problémák vannak, az az életmódváltás. 
Azok a praktikák, amik a tanulást (sőt, az 
időmenedzselést és priorizálást) illetően a 
gimnáziumban működtek, az egyetemen 
hosszabb-rövidebb ideig működnek csak, 
és előbb-utóbb valami újat kell tanulni a 
boldoguláshoz. Ezekben is segítenek – indi-
rekt módon – az alapozó tantárgyak. 

Az orvosnak alapvetően két dolga van: 
készít egy diagnózist, majd tervez és/vagy 
végrehajt egy terápiát. Mind a diagnó-
zishoz, mind a terápiához rengeteg olyan 
eszközt használ, ami molekuláris szintű tudá-
son alapul. Diagnózisnál eldönti, hogy egy 
adott molekulából sok/kevés van, aktív/
nem aktív, illetve a terápiánál is idegen mo-
lekulákat használ, amikor tablettát nyom a 
beteg szájába.

A fontosság megítélése szempontjából az 
egy „csapdahelyzet”, hogy mire az orvos 
végez, „észrevétlenné” válik számára a 
kémiatudás, a molekuláris szintű ismereteit 
az élettanhoz, kórélettanhoz, gyógyszer-
tanhoz köti, holott kémiai, biológiai és fizikai 
folyamatok összességéről van szó. Tehát a 
kémiai ismereteket olyan „észrevétlenül nél-
külözhetetlen”-nek nevezném az orvostan-
hallgatók számára, mint például a dioxigén, 
a víz ionjai vagy a táplálék heterociklusos 



jelzés arról, hogy jól csinálják-e a dolgukat. 
Ezekkel a félévközi tesztekkel a félév végi 
vizsgára is lehet pontokat szerezni egyfelől, 
másfelől bizonyos szint el nem érése esetén 
már vizsgázni sem mehet az illető, az pedig 
gyakorlatilag évismétlést jelent.

Az első év első félévében egy ún. kritérium-
tárgy („Orvosi kémia alapjai”) is szerepel 
a tanmenetben, mint az „Orvosi kémia” 
főtárgy vizsgára bocsátási feltétele. Aki jó 
előképzettséggel érkezik, az a félév elején 
egyetlen teszt megírásával teljesítheti ezt 
a kritériumtárgyat, és akkor nem kötelező 
látogatnia a tárgy heti két óráját. Másfelől, 
aki gyengébb háttérrel érkezik, annak jól 
jön ez a heti két óra gyakorlás illetve elmélyí-
tés, hogy a félév végére mindenki el tudjon 
érni egy közös szintre. 

Melyek azok a választható – fakultatív vagy 
elektív – kurzusai az intézetnek, amelyek 
elősegíthetik akár az anyag könnyebb 
megértését vagy az abban való elmerü-
lést?

Az intézet számos kurzust hirdet meg, ame-
lyek segíthetik a főtárgyakra való felkészü-
lést, de akadnak olyanok is köztük, amelyek 
extra ismeretekkel, szolgálnak.

I. Szemeszter: Fakultatív:
• Kémiai számítások      (2 kredit)
• Korszerű biokromatográfia     (1 kredit)
II. Szemeszter: Elektív:
• Bioszervetlen kémia      (2 kredit)
• Bioaktív vegyületek analitikája     (1 kredit)
• Bioaktív vegyületek kémiája     (2 kredit)
III. Szemeszter: Fakultatív:
• A halál kémiája      (1 kredit)
• A tömegspektrometria szerepe 
    az orvostudományokban     (2 kredit)
III. Szemeszter: Elektív:
• Biokémia – Kérdezz-felelek     (2 kredit)
IV. Szemeszter: Fakultatív:
• Jelátviteli és génexpressziós változások 
    különböző betegségekben     (1 kredit)
• Mágneses rezonancia kezdőknek (1 kredit)
• Molekuláris és sejtszintű 
    MR-képalkotás       (1 kredit)
• Pathológiás elváltozások csontokon (2 kredit)

Mit üzenne a hallgatóknak?

A kémia/biokémia, mint az emberi testről 
szerzett molekuláris mélységű ismereteink 
összessége a XXI. században megkerülhe-
tetlen, az orvosi diagnosztikában és a terá-
piában egyaránt. Az a célunk, hogy má-

sodik év végére egy olyan szintre jussanak 
el, hogy kellő molekuláris szintű ismeretekkel 
felvértezve tudják megkezdeni a pre-klinikai 
modult.

A tárgyainkkal a magyar hallgatóinknak 
általában nem szellemi kapacitásbeli vagy 
természettudományos problémái szoktak 
lenni, tehát a tárgyaink nem megtanulha-
tatlanul nehezek. A problémákat szerintem 
különféle illúziók és tévhitek okozzák, ame-
lyekről majd a félév első előadásán részle-
tesen mesélek, de egyet már most elmon-
dok: olyat sokszor tapasztalunk, hogy jön a 
fiatal egy jó gimnáziumból, jeles emelt szin-
tű érettségivel, és az első két hétben az a 
benyomása alakul ki, hogy ő már mindent 
tud, amit itt tanítanak. Október-november 
tájékán pedig úgy zúg el mellette a kémia 
tananyag gyorsvonata, hogy észre sem ve-
szi. Később jön a vizsgaidőszakban a kérdés: 
„Ez meg mi, hol lehetett ezzel találkozni?”.

Szeretettel várjuk a TDK-zni vágyó hallga-
tókat, hiszen rengeteg színvonalas kutatás-
ban vesz részt az intézet, melyek nagyon 
gyakran klinikai együttműködések. Itt folyik 
nálunk a kísérletes munka, de a beteganya-
got/mintát valamelyik klinikáról hozzák, és 
az eredmények is valamely betegség jobb 
megismerését vagy eredményesebb gyó-
gyítását célozzák.

Az egész oktatási 
tevékenységünk 

végső célja pedig az, 
hogy végzett 

hallgatóinkkal 
kölcsönösen 

büszkék lehessünk 
egymásra illetve 

arra, hogy nálunk 
végeztek.
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Prof. Dr. Perjési Pál 
dékán
Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar

A Pécsi Tudomán�eg�etemen a Dunántúl egyetlen – és egyben az ország „legfiata-
labb” – gyógyszerészképző helyeként 2000 szeptembere óta folyik az oktatás; 2009 
óta angol nyelven is. A Mag�ar Akkreditációs Bizottság 2006-ban akkreditálta a sza-
kot, és megállapította: „A pécsi gyógyszerészképzés minden vonatkozásban megfelel 
a képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tu-
dományos minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka an-
nak, hogy európai összehasonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket ké-
pezzenek.” Mára egy igen sokrétű, a gyógyszerek előállítását ismerő és kivitelező, a 
gyógyszerek hatásmechanizmusának, kölcsönhatásának, a különböző gyógyszerké-
szítmények biológiai hasznosulásának és a gyógyszerek, gyógytermékek racionális, 
gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának szakértőjévé vált a gyógysze-
rész. A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, 
szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt az 
egészségügyi ellátás keretein belül a gyógyszerellátásban, gyógyszerkutatási- és fej-
lesztési, továbbá gyógyszerellenőrzési feladatok elvégzésében. A végzett gyógysze-
részeink oklevele doktori címet tanúsít.

A 2000-ben, a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán belül 
megindult gyógyszerészképzés 
szervezeti és szakmai fejlődésé-
nek eredményeképpen, 2016. 
januárjától, mint az Egyetem 
önálló Gyógyszerésztudomá-
nyi Kara folytathatta működé-
sét. Az elmúlt mintegy másfél 
év eseményekben gazdag, 
a kar jövőbeli fejlődése szem-
pontjából is jelentős egyetemi 
szintű döntések időszaka volt. 
Ezek eredményeképpen töb-
bek között 2017. májusában 
a MVP keretén belül megkez-
dődött a kar Rókus utcai épü-
letének felújítása, valamint a 
jövőbeli Ipari Gyógyszerészeti 
Oktatási Központ kiviteli tervé-
nek elkészítése.

Számos specialitást hordoz magában az, hogy a pécsi gyógyszerészképzés az Álta-
lános Orvostudományi Kar keretében indult meg és fejlődött önálló karrá. Egyfelől a 



hallgatók és az oktatók egy orvos-biológiai „szemüvegen keresztül” szemlélik az őket 
körülvevő világot.  Másfelől – a két kar közötti szoros oktatási és szakmai kapcsolatok 
eredményeképpen – a gyógyszerészhallgatók egy nagy, színes nemzetközi közösség 
tagjaivá válnak, ami olyan kapcsolatteremtési lehetőséget ad számukra, amiből a ké-
sőbbiekben sokat profitálhatnak. Szakmai és társasági, a hallgatói élet szempontjából 
is kiváló választás tehát a pécsi képzés.

A pécsi gyógyszerész-hallgatók híresen jó, összetartó közösséget formálnak; alapjában 
véve egy apróbb mikroközösséget formálnak – mintegy 60 főből áll egy évfolyam. Ez 
sokkal személyesebb kontaktusra ad lehetőséget mind a hallgatók között, mind pedig 
a hallgató-oktató kapcsolat tekintetében.

A képzés megindulását követően folyamatosan alakultak ki azok a közösségi prog-
ramok, melyek közül talán a Gyógyszerész Hallgatók Bálja, valamint a Gyógyszerész 
Szakest a legkiemelkedőbb.

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

Gyógyszerész Szakest: A Rókus utcai tömb udvara ad otthont az őszi szemeszter során 
megrendezett, fiatalos hangulatú rendezvénynek, amelyen a pécsi hallgatók csapatai 
többek között főzőversenyen, évfolyam-vetélkedőn és a tanár-diák focimeccsen mérik 
össze felkészültségüket és talpraesettségüket. A főzőverseny győztes csapata érdemli ki 
a „Gyógyszerész Szakest Vándor Fakanál” -díját.

Ugyancsak közösségi munka eredményének tekinthető az országosan is egyedülálló 
kari gyógynövénykert, a Melius gyógynövénykert. A gyógynövénykert elsődleges fela-
data az oktatási és kutatási célú növényanyag biztosítása. Megtalálható benne több 
mint 50 növénycsalád mintegy 200 képviselője. Kialakításra került egy mediterrán kert-
rész, illetve fontos szerepet kapnak a mecseki gyógynövények.

A Kar vezetése kiemelt fontosságúnak tekinti, hogy az érdeklődő jó képességű hallga-
tók már egyetemi éveik során megismerhessék a kar intézeteiben folyó oktatói-kutatói 
munkát és a kari TDK keretén belül bekapcsolódhassanak az intézetekben folyó kutatá-
sokba. A TDK munka szemléletformáló tevékenység. Bepillantást enged a tudományos 
igényű kutatás elméletébe és gyakorlatába, egy különleges sikerélmény lehetőségét 
nyújtja minden kutatás iránt érdeklődő hallgató számára.
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Parainesis 
az elsős fogorvostanhallgatókhoz
Dr. Marada Gyula tanszékvezető
Fogpótlástani Tanszék

Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a sikeres felvé-
telihez és sok szeretettel köszöntsem Önöket! De hol is? Ta-
lán 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 választott szakmát illetően. 
Ezért szeretnék most pár gondolatot megosztani, ami re-
ményeim szerint megkönnyíti az eligazodást a kezdetben 
bonyolultnak, a középiskolaitól 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 összefoglal-
va: vannak kötelező tárgyak, amiket mindenkinek fel kell venni és teljesíteni is kell. Ezen 
kívül meghirdetünk olyan kurzusokat is, ami felvétele nem kötelező és a hallgatók ér-
deklődési körüknek megfelelően tudnak belőlük csemegézni. És itt jön az első csapda. 
Minden frissen bekerült hallgató első gondolata, hogy lehetőségek szerint annyi tárgyat 
vesz fel, amennyit csak lehet, meglehetősen túlvállalva ezzel magukat. A kreditrendszer 
ugyanis becsapós. Az órarend csak az ún. kontaktórákat tartalmazza: a rendszer felépí-
téséből adódóan ezek csak a tantárgyak ismeretanyagának kb. 40%-át tartalmazzák. 
A többit egyéni felkészüléssel (könyvtár, internet, önálló kutatómunka) kell a hallgató-
nak megszerezni. Ezt szem előtt tartva az egyébként sem foghíjas órarend máris zsúfolt 
időbeosztást takar, ami a hét öt napját szinte reggeltől estig betölti.

Távol álljon tőlem, hogy választható kurzusokat meghirdető kollégáimat szirénekhez ha-
sonlítsam, akik csábító tárgyaikkal az időhiány feneketlen mélységébe húzzák a hallga-
tót. Az alapozó modul tárgyai fontosak, amit az is igazol, hogy a fogorvos-tudományi 
kutatások jelentős részében éppen ezeket a területeket hívjuk segítségül. Klinikusként 
azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a választható tárgyakra szánt kredit ke-
retet nem érdemes már az első években feltölteni, hiszen a klinikai modulban is kaphat 
a hallgató számos olyan ismeretanyagot, amit gyakorló orvosként közvetlenül is hasz-
nosíthat.

A fogorvos képzés másik sajátossága, hogy elméleti ismeretek mellett a manuális ké-
pességek felmérésére és fejlesztésére is nagy szükség van. A pácienseken végzett 
betegellátás nem csak szellemi, hanem testi felkészültséget igényel. Ezeknek a készsé-
geknek a meglétéről igyekszünk már a kezdeti időszakban tájékozódni és jól felkészült, 
tapasztalt oktatóink hasznos tanácsokkal igyekeznek személyre szabott felkészülési ta-
nácsokat adni.

Végezetül egy jó tanács: a felsőbb éves hallgatóktól ne csak a legjobb szórakozóhe-
lyek listáját kérjék el, hanem bátran támaszkodjanak az életből merített tapasztalataik-
ra. Segítségnyújtás elől oktatóink sem zárkóznak el, hiszen a célunk közös.

Magam és oktatótársaim nevében nagyon sok sikert és örömöt kívánok egyetemi éve-
ikre és kívánom, hogy ugyanezt találják meg a későbbiekben, választott hivatásuk gya-
korlása közben is.
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Szeretettel gratulálok ahhoz, hogy sikeresen bejutottatok Karunkra! Az elkö-

vetkező években nagyon jó társaságban lesztek, nagyon okos, sőt zseniális 

diáktársak, nagyon okos és elhivatott professzorok és oktatók vesznek körül 

majd Benneteket. 

Sokat fogtok tanulni (remélhetőleg…), de beszélgetni, nevetni, bulizni, világot 

látni is. Azt előre kell bocsátanom, hogy nem csak nagyon izgalmas, hanem 

nagyon nehéz hivatást is választottatok. Betegek élete és egészsége fog raj-

tatok múlni, ezért nagyon komolyan veszünk Benneteket, és azon leszünk, hogy 

a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki Belőletek tudásban és jellemfejlődésben is. 

Sir Winston Churchill szavaival élve, szakmai tárgyak esetében mi sem ígér-

hetünk mást „csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket”. (Egy orvos csak 

olyan betegséget tud diagnosztizálni, pláne gyógyítani, amit ismer…) Sok-sok 

izgalmas szakmai ismeretet ígérünk, a kutatás és felfedezés örömét a tudo-

mányos diákkörben, oktatási tapasztalatokat a demonstrátori diákkörben, a 

gyógyítás titkait a klinikumban. A mostani elsőéveseknek ehhez minden ko-

rábbinál több lehetőség, könyvek, elektronikus tananyagok, internetforrások, 

Szimulációs Oktatási Központ (MediSkillsLab) áll rendelkezésére, azonban a 

hagyományos erények, az elszántság, a rendszeres munka és a kezdeménye-

ző képesség sem mennek ki a divatból. Ma is meg kell találni azt az oktatót és 

klinikust, aki az adott témában tud és szeret magyarázni, és ki kell érdemelni 

a figyelmét, elismerését. Néha csak ügyeletben, hétvégén, vagy az esetleges 

nem hivatalos „kutatók éjszakáin” lesz idő ezekre a magyarázatokra, a tudo-

mányos kutatási eredmények közös kiértékelésére, a tudományos diákköri 

előadások és a dékáni pályamunkák közös megbeszélésére. 

Albert Einstein azt állította magáról: “Nem vagyok különösebben tehetséges, 

csupán szenvedélyesen kíváncsi.” A szenvedélyes kíváncsiság és a szorgalom 

tehát, nagyon fontos. Használjátok jól az időtöket!

A leendő orvosnak, fogorvosnak nagyon fontos a jól használható angoltudás 

is. Ez utóbbi nyit ablakot a világ élvonalába tartozó legújabb kutatási ered-

ményekre, a legjobb nemzetközi szakkönyvekre, valamint a saját kutatási 

eredmények publikálására is. A legtöbb tudományos konferencia nyelve is az 

angol. Aki még nem ír, olvas, beszél legalább középfokon angolul, annak ép-

pen ideje elkezdeni! Természetesen pécsi diákéletetek részei lesznek a baráti 

összejövetelek, a világmegváltó beszélgetések, a csodás tavaszi, kora nyári 

séták a Mecseken, színházi élmények, izgalmas sportesemények, téli sítúrák a 

diáktársakkal. Egy nagy tudású orvos még jobb gyógyító, ha széles látókörű, 

művelt ember is. Ha jót akartok, diákéletetek része lesz a sport is, mert csak ép 

testben és ép lélekkel lehet ezt a sok mindent sikeresen véghezvinni. 

Kedves Elsőévesek! Most kezdődő egyetemi életetekhez egészséget, kitartást, 

vidámságot, sikert és minden jót kívánok! Harmadéven találkozunk!

2018. AUGUSZTUS  19



 20  facebook.hu/Confabula

Kedves Gólya!

Gratulálok a sikeres felvételihez! Egyrészt új 
korszak kezdődik most az életedben, viszont 
hamarosan alapvető kérdések merülnek fel 
majd benned a lakhatással, pénzügyekkel 
kapcsolatban. Éppen ezért az alábbiakban 
a kollégiumi jelentkezésről és a rendszeres 
szociális ösztöndíjról (azaz a szoctámról) ol-
vashatsz.

Kezdjük is az elején. A pályázatok, ame-
lyekkel találkozni fogtok, a PTE EHÖK Szak-
bizottságok hatáskörébe tartoznak. A szak-
bizottságok tagjai a szemeszter kezdetétől 
személyesen elérhetőek a Hallgatói Pályá-
zati Pontokon (HPP) a fogadóórák keretein 
belül (a fogadóórák helyszínei és a nyitva-
tartási rend megtalálható a www.pteehok.
hu honlapon). Ezen kívül van telefonos el-
érhetőség és hivatalos Facebook oldal is 
(www.facebook.com/pal�azatpteaokg�tk/),
ahol üzenetben bármikor kérdezhetsz min-
ket. A Facebook oldalon és a PTE EHÖK 
honlapján minden aktuális pályázati kiírás 
megtalálható.

A legelső pályázat időrendben a kollégiu-
mi jelentkezés. Jelenleg 5 kollégiumot lehet 
a jelentkezés során megjelölni: Boszorkány 
kollégium, Jakabhegyi kollégium, Laterum 
kollégium, Szalay László kollégium, Szántó 
kollégium. Mindegyik koliról bővebb infor-
mációt (pontos cím, felszereltség) találtok 
az EHÖK oldalon a Kollégiumok résznél. A 
fizetendő kollégiumi díjak eltérőek, a várha-
tó díjakat szintén a honlapon találjátok.

Mindegyik kollégiumot meg lehet jelölni a 
jelentkezés során - sőt ez ajánlott is. Sorren-
det kell felállítani az alapján, hogy melyik-
ben szeretnél lakni a következő tanévben: 
az első helyre az kerüljön, amelyiket a leg-
jobban szeretnéd. 

A sorrend után a következő lépés a Kollégi-
umi jelentkezési űrlap kitöltése. A pályázat-
ban 2 dologra kapsz pontot: a tanulmányi 
eredményedre és a szociális körülménye-
idre. Tanulmányi alapon a felvételi pontok, 
szociális alapon pedig a megfelelően iga-
zolt szociális háttered lesz figyelembe véve. 
Itt rögtön szeretném felhívni a figyelmedet a 
megfelelő igazolásokra. A szociális körülmé-
nyeket a kitöltési útmutató alapján kell iga-
zolni. A határidőket, mint mindenhol, nálunk 
is szigorúan be kell tartani. 

A következőt javaslom: amint kiírásra került 
a pályázat, kezdd el a megfelelő doku-
mentumok beszerzését. Egyes dokumentu-
mok kiadásához a hivataloknak több mun-
kanapra van szüksége. Ne hagyd az utolsó 
pillanatra! 

A jelntkezés elektronikusan a Neptun tanul-
mányi rendszeren keresztül történik. Fontos: 
ha a Neptunon nem jelentkezel, akkor az 
érvénytelen! A Neptun felhasználónevedet 
és a jelszót postai úton kapod meg, ezzel 
tudsz belépni. A belépés után az Ügyinté-
zés – Kollégiumi jelentkezés részre kell kattin-
tani. Itt először sorrendbe rakod a kollégiu-
mokat, majd a sárga fülnél a jelentkezésre 
kattintva megjelenik egy elektronikus űrlap. 
A válaszaid alapján jelennek meg továb-
bi részek. Amint bejelölöd, hogy szociális 
alapon is szeretnél pályázni, megjelenik az 
elektronikus szociális űrlap. Ezt kell kitölteni. 
Fontos: figyelj a megfelelő formátumokra 
(pl. bevételnél, utazás időtartamánál és tá-
volságnál kizárólag számot kell írni – Ft, km 
nem kell). 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 ki 
kell nyomtatni, aláírni, és az összes szükséges 

Koli jelentkezés, 
szoctám útmutató

fenyvesi nicola



melléklettel együtt papír alapon személye-
sen leadni/postázni. 

Ha úgy gondolod, hogy kész vagy, meg-
van minden papír, akkor azt ajánlom, hogy 
gyere be egy HPP-re és nézesd át a pályá-
zatodat, csatolmányaidat az egyik kollé-
gánkkal.

A pályázat eredményéről a határozatot a 
döntéshozatal után a Neptun felületén ta-
lálod meg az Ügyintézés – Kérvények, Le-
adott kérvények, határozat megtekintése 
menüpontban. A sikeres kollégiumi pályá-
zat egy tanévre szól. 

Ezzel ellentétben a szoctámot minden szem-
eszterben be kell adni. A jelentkezés mene-
te ugyanúgy történik, mint a kollégiumnál. 
Az első szemeszterben a szoctámmal egy-
szerre alaptámogatásra is lehet pályázni. A 
szoctám és az alaptámogatás jogosultság 
feltételeiről bővebben majd a pályázati ki-
írásban és a Térítési és juttatási szabályzat-
ban (TJSZ) olvashattok. A TJSZ elérhető a PTE 
ÁOK honlapon, illetve letölthető a Neptun 
bejelentkező oldalán (jobbra lent).

Egyéb pályázatok is elérhetőek lesznek a 
szemeszter során, melyekről időben tájékoz-
tatunk majd Benneteket.

Zárásként pedig néhány szó az egyetemen 
kívül megpályázható Bursa Hungarica ösz-
töndíjról: ez egy szociális alapú ösztöndíj, 
melyhez a pályázatot a saját lakóhelyed 
önkormányzata írja ki. Jelentkezés menete, 
határidők, és minden szükséges információ 
az adott önkormányzatnál érhető el, illetve 
a Bursa Hungarica honlapján.

Szociális alapú 
ösztöndíjak

 
rendszeres szociális ösztöndíj
rendkívüli szociális ösztöndíj

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része

a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
alaptámogatás

szakmai gyakorlati ösztöndíj

Teljesítmény alapú 
ösztöndíjak

tanulmányi ösztöndíj
köztársasági ösztöndíj

intézményi szakmai, tudományos és 
közéleti ösztöndíj
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TDK-
gyorstalpaló 
A TDK, teljes nevén Tudományos Diákkör keretein belül már az egyetem évei alatt be-
csatlakozhattok az általatok kiválasztott elméleti és/vagy klinikai kutatásba. De miért 
is érdemes szabadidőtöket műtökben és laborokban tölteni? A kutatás egyik célja az 
évenként megrendezett házi konferencián tartott előadás. Itt minden jelentkező kipró-
bálhatja előadói- és vitakészségét, miközben bemutatja 10 percben - az akár több 
éves- kutatásának eredményeit. Az I. és II. helyezettek kvótát szereznek az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), emellett minden díjazott jutalma egy je-
les szakdolgozatvédés. A konferenciákon való részvétel pontokat jelent több ösztöndíj 
elbírálása során is, így minden magát megmérettető diák nyer az előadás megtartásá-
val. A TDK-munka azonban nem csak elnyerhető okleveleket és többlet pontokat ad, 
hanem –ami talán fontosabb is- olyan tapasztalatot, amit a tanórák alatt nem szerez-
hetnétek meg: végig kísérhetitek, hogy lesz egy hipotézisből sok-sok munkával ered-
mény, hogy lehet a felmerülő, a kutatás kudarcának látszó problémákat megoldani, 
milyen az, amikor már végzett orvosokkal dolgozol egy csapatban és akik a TDK-n túl 
is segítséget nyújtanak, ha kérdésetek merülne fel az egyetemmel vagy a szakmával 
kapcsolatban. A kutatási munkátok alapja lehet a dékáni pályamunkátoknak vagy 
szakdolgozatotoknak, készülhet belőle cikk és akár nemzetközi konferenciákon is meg-
mérethetitek magatokat. 

Ha valamelyik tárgy megtetszik, bátran merjetek belefolyni az adott in-
tézet munkájába. A legjobb tanácsom Nektek, amit a témaválasztással 
kapcsolatban adhatok – és amit én is kaptam -, hogy ne témát, hanem 
mentort válasszatok: egy jó csapatban az először talán kevésbé vonzó 
kutatással is nagyobb sikereket tudtok elérni.

Érdeklődőknek 
további információ: 
http://aok.pte.hu/tdk

Utazd körbe a világot 
a POE-val!
Az elkövetkező hat évben majdnem minden 
tavaszi vizsgaidőszak egy egyhónapos szakmai 
gyakorlat követ, amit akár külföldön, félig nya-
ralva is eltölthettek. Az egyetemen különböző 
csereprogramok léteznek, az egyik legnépsze-
rűbb közülük az IFMSA- International Federation 
of Medical Students’ Associations – keretein 
belül megszervezett utazások. Magyarorszá-
gon több mint 25 éve érhető el a cseregya-
korlat (SCOPE) és a csere TDK program (SCO-
RE) az orvostanhallgatók számára, amikre III.-, 
illetve SCORE esetén már II. évfolyamtól lehet 
jelentkezni. A diákok jelentkezése egy egysé-
ges rendszer alapján van elbírálva: számít a 
POE-munkával szerzett pontok száma, a nyelvis-
meret, a tanulmányi átlag és a TDK-munka.



A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete tagjaként számos programban részt vehettek: Teddy 
Maci doktorként Pécs és környékére látogathattok óvodákba és iskolákba, ahol a macigyó-
gyításon túl, játékos keretek között mutathatjátok be a gyerekeknek az orvosi eszközöket és 
vizsgálatok módját. Emellett lehetőség van prevenciós órák megtartására is általános- és kö-
zépiskolás diákok számára több témában is: Drog-, dohányzás-, alkohol prevenció, Obezitás 
prevenció, Rák megelőzés, Elsősegélynyújtás alapismeretei, AIDS és STD megelőzése. Ezeken 
az órákon Mi, orvostanhallgatók vagyunk az előadók, így a retorikai képesség fejlesztésére 
is kitűnő alkalom egy-egy prevenciós óra tartása. Természetesen év közben több, általában 
nagyon jó hangulatú teadélutánt is tart a POE, hogy felkészítsen mindenkit a tanári szerepre. 
További információt találtok a facebook oldalon: https://www.facebook.com/moszpoe/ és 
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/700 oldalon. A cseregyakorlatokról élménybeszámoló-
kat itt tudtok olvasni. Minden kedves Gólya jelentkezését sok szeretettel várjuk a POE- prog-
ramokra! 

Legyél Te is Romhányis!

A Romhányi György Szakkollégium egy 2016-ban alapított, 30 tagot számláló hallgatói szer-
vezet, melynek célja a kiemelkedően teljesítő orvostan- és PhD hallgatók tehetséggondozá-
sa. A tanév során a kollégium saját kurzusokat indít diákjai számára, amelyek a tudományos 
tevékenységben, vitakészség- és idegennyelv-ismeret fejlesztésében segítenek (pl.: tanulási 
módszertanok, biostatisztika kurzus). Természetesen a szakmai készségek magas színvonalú 
elsajátítása mellett a szakkollégium által megrendezett programok lehetőséget teremtenek 
a kikapcsolódásra, és egy összetartó közösség kiépítésére, lakhatást és kiegészítő tanulmányi 
ösztöndíjat is biztosít. Miért legyél már elsőévesként is romhányis diák? A felsőbb éves hall-
gatók hasznos tanácsokkal tudnak ellátni már az egyetemi évek kezdetétől, és bepillantást 
nyerhetsz a tudományos képzés ívébe: hogy juthatsz el TDK-s sikerekig, a cikkírásig vagy épp 
a PhD védéséig.

„Összességében a kollégiumi tagság nagyon sok előnyt jelent azoknak a diákoknak, akik 
szeretnének kicsit több mindenről hallani a tanórákon kívül. Nagyon kedves és jófej csapat 
gyűlt össze az előző évben, akik rettentően segítőkészek voltak az egyetemi oktatással kap-
csolatban, akár TDK témában, akar intézetek jellemzésében. Több előadás volt, amiken 
részt tudtam venni és egytől egyig olyanok voltak, amiket nagyon élveztem. Izgalmas témák 
és kiváló előadók voltak, mind a mi igényeinkhez igazodtak, amiket a csapatépítő hétvégén 
írtunk össze. Mindenkit bátorítok, hogy jelentkezzen!” (Szabados Márk, ÁOSZ I. évf.)

Jelentkezési határidő: 2018 szeptember 14. 
További információkért keressétek a PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium 

oldalát a Facebookon, ott olvashattok a részletekről! 
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Az egészségi állapotot 43%-ban az élet-
módi tényezők befolyásolják, amelynek 
meghatározó eleme a rendszeres tes-
tedzés. Ennek tudatos végzésével érhe-
tő el a korosztálynak megfelelő erőnlét, 
amelynek megtartása legalább három-
naponkénti testedzést igényel, fejlesztése 
ennél gyakoribb edzésmunkával lehetsé-
ges.

Rendkívül fontos ennek a szemléletnek 
a tudatosítása az egészségtudomány 
területén tanuló egyetemisták körében. 
Ezt vette figyelembe az orvostudományi 
kar vezetése, amikor a PTE-n egyedülálló 
módon építette be a tanrendbe a test-
nevelés foglalkozásokat, és a szabadidős 
tevékenységek közül jelentős támoga-
tásban részesíti a sportolást.

Az előadások sorozata és a vizsgaidőszak 
tanulási folyamata előrevetíti a mozgás-
szegény életmód kialakulását, amely-
nek elkerüléséhez ad segítséget a PTE 
ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont ál-

tal ajánlott sokrétű testnevelés- és sport-
program:

1. ÁOK testnevelés tantárgy

Testnevelés 1-2-3-4. 

A tantárgy típusa: kritérium követelmény. 
Az általános orvos, a fogorvos és a gyógy-
szerészképzés során a 10. félév lezárásáig 
a hallgató által választott négy félévben 
heti rendszerességgel, szemeszterenként 
28 (heti 2óra) testnevelés órán lehet részt 
venni, de a 20 óra aktív megjelenés a 
félév elfogadásának minimum követel-
ménye. A gyógyszerészhallgatóknak az 
utolsó félévi gyógyszertári gyakorlat miatt 
célszerű a követelményeket a 9. félév vé-
géig abszolválni, bár a tárgyfelvétel a 10. 
félévben is lehetséges. A követelmények 
teljesítésének hiányában az általános or-
vostanhallgatók nem iratkozhatnak be a 
11. félévre. Ez a szigorítás az utolsó évben 
szükséges klinikai gyakorlatok miatt lépett 
életbe.    

A PTE ÁOK 
testnevelése és sportja
Téczely Tamás igazgató
PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont



A PTE ÁOK 
testnevelése és sportja
Téczely Tamás igazgató
PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont

A kritériumtárgy követelményei elsősor-
ban a PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgás-
központ által közzétett testnevelési fog-
lalkozásokon, másodsorban a Medikus 
Sportegyesület edzésein, harmadsorban 
az egyetem bázisán működő PTE-PEAC 
sportegyesület edzésein teljesíthetők. 

Lehetőség van arra is, hogy a megfele-
lő minősítéssel rendelkező sportolók vagy 
azok a hallgatók, akiknek a sportolása a 
sportágukban az orvoskaron nem bizto-
sítható, kontroll mellet más pécsi sporte-
gyesületben teljesítsék kötelezettségüket.

Testnevelés 5. 

A tantárgy típusa: választható tantárgy. 
Négy kritérium testnevelés teljesítése után 
minden félévben lehetőség van válasz-
ható tantárgyként felvenni a testneve-
lést, ami további térítésmentes rendsze-
res testedzésre ad lehetőséget. A sikeres 
teljesítés esetén az aláírva, az esetleges 
sikertelen félév után letiltva bejegyzés ke-

rül be az elektronikus indexbe, de követ-
kezményei nincsenek.

A tárgyfelvétel a Neptunon a következő 
sportágakban lehetséges:

aerobic
pom-pom aerobic

atlétika
kispályás labdarúgás

fallabda
falmászás

úszás
tenisz

asztalitenisz
kondicionálás
cross training
gerinctorna
body slim
kangoo

jóga
cardio jóga

lovaglás
női-és férfi kézilabda

női- és férfi kosárlabda
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karate kezdő-haladó
női- és férfi röplabda 
tollaslabda
önvédelem
természetjárás
kick-box
airsoft
elite workout                              
sí-/vízi-/természetjáró tábor
vívás
hosszúkard vívás

2. Szabadidősport

a) ÁOK bajnokságok, versenyek

Az ÁOK HÖK és a PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont anyagi és szakmai támo-
gatásával eltérő gyakorisággal kerülnek kiírásra a következő sportágak bajnokságai, 
kupái, versenyei: POTE Kupa Kispályás Labdarúgó Bajnokság, kosárlabda kari bajnok-
ság, streetball, tollaslabda-, fallabda- és asztalitenisz-bajnokság, úszó-, tenisz- és falmá-
szó-verseny.

b) Karok közötti bajnokságok és versenyek

A karok között rendszeres bajnokságok, versenyek zajlanak a következő sportágakban: 
kispályás labdarúgás, férfi kosárlabda, női és férfi kézilabda, röplabda mix.

c) Medikus Kupa  

A szakági versenyrendszerbe tartozó sportrendezvény, amely az ÁOK-s, a Gyógysze-
rész- és az ETK-s hallgatók legnagyobb érdeklődéssel várt tavaszi eseménye, amelyre a 
tanévkezdéstől készülnek a csapatok. A Medikus Kupának a 2018/19. tanévben Deb-
recen ad majd otthont, a következő labdajáték sportágakban: férfi kispályás labdarú-
gás, női-és férfi kézilabda, női-és férfi kosárlabda, női röplabda, férfi röplabda, vízilab-
da. Az utolsó három évben az összetett pontversenyt a PTE ÁOK nyerte meg.

Táncoló Egyetem (11 kurzus)
futás

lacross
műveleti testnevelés

shaolin kung fu
vízilabda

zumba 
alakformáló edzés

elite challenge training
külső sportegyesület

PEAC
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d) Szakszövetségi Bajnokságok, versenyek
A Medikus csapatainkkal részt veszünk a szakszövetségi, az egyetemi, illetve a kari 
bajnokságokban (vízilabda OBII/B, férfi-női kézilabda Baranya Megyei Kézilabda Baj-
nokság, kari bajnokság, női kosárlabda Nyugati női liga, Egyetemi Bajnokság, férfi ko-
sárlabda, Baranya Megyei Kosárlabda Bajnokság női-férfi röplabda kari bajnokság).  
Az egyéni sportágakban kiírt versenyeket is figyelemmel kísérjük és támogatjuk (Pl. 
Pécs-Harkány futóverseny).
e) Munkahelyi sport
Az MKOSZ Testnevelés- és Mozgásközpont az ÁOK és Klinikai Központ dolgozóknak, 
családtagjaiknak hétvégi szabadidősport programokat szervez, illetve kedvezményes 
bérleteket biztosít egyes pécsi sporthelyszíneken. Hetente két alkalommal tartásjavító 
gimnasztikát szervez a Szigeti úti elméleti tömbben. 

3. Egyetemi élsport
a) Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság
Az egyetemek közötti versenyrendszer, amelyre évente több mint 30 sportágban lehet
nevezni. Labdajátékokban az egyetemi válogatott, egyéni sportágakban pedig a leg-
jobb hallgatók képviselhetik a PTE-t. Ebben a rendszerben szerepelhetnek az igazolt és 
a legmagasabb szinten jegyzett versenyzők is. 

b) Egyetemi Világbajnokság
Minden páros évben az Universiaden nem szereplő sportágakban rendeznek Egyetemi 
Világbajnokságokat.
c) Universiade
Minden páratlan évben rendeznek Universiadet, amely az egyetemisták olimpiája. 
Mind a nyári, mind a téli Universiaden az ország legjobb egyetemista sportolói szere-
pelhetnek.
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, asztalitenisz, vívás, 
íjászat, önvédelem, birkózás) biztosítja a rendszeres minőségi szintű sportolást.
4. Sportlétesítmények
A Pécsi Tudományegyetem sportlétesítményei a testnevelés foglalkozásokon térítés-
mentesen használhatók, a szabadidősport bajnokságok és versenyek terembérleti dí-
jait az EHÖK, illetve a Kari HÖK-ök térítik. A hallgatók egyénileg, vagy csapatként saját 
kezdeményezésre igényelt létesítményhasználatát a 2017. évi Kancellári utasítás tarifái 
alapján a használóknak kell kifizetni. Az ÁOK rendelkezik egy sportcsarnokkal és egy 
szabadtéri kézilabda pályával (Jakabhegyi út 6.), egy háromsávos 25m-es tanuszo-
dával és egy alagsori edzőteremmel (Szigeti út 12.), valamin bérel két fallabda pályát 
(Sörház Xavér u. 19.) is. A testnevelés foglalkozások egy része külső helyszínen van, egy 
kivételével a hallgatók részére térítésmentesen.
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Az Elméleti Tömb (Szigeti út 12) harmadik emeletén található a Pekár Mihály Orvosi és 
Élettudományi Szakkönyvtárban (Pekár Könyvtár) 2010 novembere óta felújított kör-
nyezetben tanulhatnak hallgatóink. A Pekár Könyvtár az egyetemi könyvtári hálózat 
részeként működik, vagyis minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy a PTE va-
lamennyi kari könyvtárába ellátogasson – így a Tudásközpontba is – és ingyen beirat-
kozzon. A Pekár Könyvtár értelemszerűen gazdagabb az orvostudománnyal és egész-
ségtudományokkal kapcsolatos kiadványokban, gyűjtőköre kiterjed a határterületekre 
is. Olvasótermeiben a tanrendekben feltüntetett valamennyi ajánlott és kötelező tan-
könyv megtalálható, használható és évről-évre növekszik a kölcsönözhető példányok 
száma is. 

Büszkék vagyunk rá, hogy szinte az összes magyar nyelvű orvosi, kurrens szakfolyóirat fel-
lelhető a Pekár Könyvtárban. Ha mégis van olyan kiadvány, amit nem sikerült beszerez-
nünk, 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. A könyvtárhasználati sza-
bályok betartása olvasóink érdekeit szolgálják. Magyar, angol és német nyelven tettük 
eddig hozzáférhetővé, de már készülnek a francia, orosz és kínai nyelvű tájékoztatóink 
is. Digitálisan, és személyesen is kérhetnek információt munkatársainktól. Minden, a szol-
gáltatásainkkal kapcsolatos további kérdésre választ találnak honlapjainkon: 

www.aok.pte.hu/kon�vtar vagy http://www.lib.pte.hu.

Pekár Mihály 
Orvosi és Élettudományi 

Szakkönyvtár
Dr. Gracza Tünde,  könyvtárigazgató



Beiratkoztás

Önnek, mint első éves hallgatónak a következőkre lesz szüksége a beiratkozáshoz:

érvén�es diákigazolván� és személ�igazolván�

valamint eg� kön�vtári forman�omtatván� kitöltése

(Az ezen szereplő adatok bekerülnek egy központi elektronikus
 nyilvántartási rendszerbe, amelyek a könyvtári hálózathoz tartozó 

összes intézmény számára hozzáférhetőek.)

Nyitva tartás

Hétfőtől péntekig:    7:30-21:30 (vizsgaidőszakban 8:00-24:00)
Szombat:     9:00-16:00 (vizsgaidőszakban és az azt 
    megelőző 2 hétvégén: 8:00-24:00)
Vasárnap:     zárva (vizsgaidőszakban: 8:00-24:00)

Az olvasótermi szabályokat kérjük betartani! Belépéskor minden esetben az érvényes ol-
vasójegyüket fel kell mutatni, a táskákat, kabátokat az alagsori ruhatárban kérjük hagy-
ni! Ételt, cukros üdítőt, kávét, stb. a terembe bevinni tilos!

Szeretettel várjuk Önöket!
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Dr. Rébék-Nagy Gábor 
egyetemi docens, az intézet vezetője
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Engedje meg, hogy a Nyelvi Intézet oktatói és a 
magam nevében gratuláljak a sikeres felvételi vizs-
gájához és ahhoz, hogy Magyarország egyik leg-
patinásabb egyetemének kimagasló eredménye-
ket felmutató orvostudományi karán folytathatja 
tanulmányait. Az elkövetkező éveket sokféle mó-
don teheti hasznos tapasztalássá és egyben életé-
nek legszebb élményévé. Most a hasznos szakmai 
tapasztalatok összegyűjtésével kapcsolatban sze-
retnék néhány ötletet felvillantani.

Mint tudja, a medicina nyelve az angol, legyen 
szó általános orvosi, fogorvosi tudományról vagy 
gyógyszerészetről. Az utóbbi évek tapasztalata sze-
rint a karunkra érkező gólyák nagy része már rendel-
kezik valamilyen angol nyelvtudással, sokan közülük 
felsőfokon képesek használni a nyelvet, esetleg 
rövidebb-hosszabb külföldi tartózkodás is van mö-
göttük. Ennek ellenére komolyan meglepődhet az, 
aki úgy véli, hogy ezek egy az egyben átvihetők a 
szakmai feladatok megoldására, ugyanis ez az an-
gol nem teljesen az az angol. 

Itt a medicina szakn�elvéről beszélünk, ami ugyan 
angol, de mivel rendkívül speciális feladatok 
megoldására használják, megvannak a maga 
szakma-specifikus konvenciói, szerkesztésmódja, 
szóhasználata, terminológiája. Ezekkel nagy való-
színűséggel a legtöbb középiskolában nem lehet 
megismerkedni, mert nem általános érvényűek, kö-
zülük több is kizárólag az Ön által választott hivatás 
angol nyelvi alapjait jelentik. 

A hagyományainknak megfelelően intézetünk né-
met szakn�elvi kurzusokat is indít. Bár a német nyelv 
hatóköre nem ugyanaz, mint az angolé, azt azért vi-
lágosan látnia kell, hogy a német nyelvű országok-
ban óriási lehetőségek vannak az Ön számára is a 
szakmai fejlődésre, hiszen karunknak jó kapcsolatai 
vannak német és osztrák egyetemekkel. 



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

Végül engedje meg, hogy egy büszkeségünkről is 
beszámoljak. A Nyelvi Intézetben a 2000. évtől mű-
ködik az intézet munkatársai által akkreditáltatott 
PROFEX Szakn�elvi Vizsgaközpont. Azért vagyunk 
rá büszkék, mert ez a nyelvvizsgaközpont Pécsett 
van, egészen pontosan itt az Orvoskar közpon-
ti épületének negyedik emeletén, vizsgahelyei 
pedig az ország közel 20 városában. Meg azért 
is, mert államilag elismert szaknyelvi vizsgáztatást 
folytat angol és német nyelvből, a nyelvvizsga-bi-
zonyítvány pedig jogilag egyenértékű az általános 
nyelvvizsga-bizonyítványokkal, sőt, értékesebb is, 
hiszen a szaknyelvtanulás kimeneti vezérléseként 
szolgálhat, számos munkahelyen örömmel fogad-
ják és az egyetemi nyelvi kritérium-követelmény tel-
jesítéseként is elfogadják. Más nyelvvizsgákhoz ha-
sonlóan alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) 
tehető szóbeli és írásbeli vizsga. 

Mielőtt a mihamarabbi viszontlátás reményében 
elbúcsúzom, szeretném figyelmébe ajánlani a 
Nyelvi Intézet szaknyelvi kreditkurzusait és javasolni, 
hogy ezek közül minél többet vegyen föl tanrend-
jébe. Bármely más tárgyhoz hasonlóan kreditpont 
jár értük (kurzusonként általában kettő). A hat éves 
képzés során e kurzusokon akár egyesével-kette-
sével elosztva bármikor bekapcsolódhat a szak-
nyelvtanulásba, de azért van egy ajánlott sorrend, 
amely, ha követi, talán megkönnyíti a teljesítést. 
Mivel a kurzusokról a félév első napján az orientá-
ciós előadások keretében úgyis kap tőlünk ismerte-
tést, itt nem mennék részletekbe. Ha mégis nagyon 
nagy az információ-éhsége, akkor a honlapon az 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet me-
nüpont 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.
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POTE Extended Universe, 
avagy a medikus lét 
kihagyhatatlan lehetőségei
Gergő hallgató

Kedves Gólyák, Hallgatók, leendő Orvosok!

Először is szívből gratulálok a sikeres felvéte-
likhez, köszöntelek Titeket a Karunkon!

Csaba Gergely vagyok, jelenleg szigorló 
éves orvostanhallgató, többek között a Hall-
gatói Önkormányzat kifutó oktatásfejlesztési 
referenseként a Hallgatói Oktatásfejlesztési 
Csoport vezetője, társasjáték és Marvel-fan. 
Az a helyzet, hogy a felsőbb évesek nevé-
ben annyi mindent megosztanék Veletek, 
ami egy cikkben nem fér el. Épp ezért ezen 
a rövid olvasmányon kívül lesz egy délutáni 
„GYORSTALPALÓ AZ ELSŐ SZEMESZTERRE” 
valamikor a szorgalmi időszak elején, ahol 
hasznos, kézzel fogható tippeket hallhatok, 
nemcsak egy lassan végző diák talán zava-
ros eszmefuttatását. Mindenképp gyertek 
el! Plusz találhattok még pár praktikus in-
formációt (és sok-sok linket) összegyűjtve a 
„TÚLÉLŐCSOMAG” fájlban, amit például a 
facebook csoportban is megosztunk.

Hat évvel ezelőtt, amikor én utaztam izga-
tottan a Gólyatáborba, majd később be-
ültem életem első egyetemi előadására, 
az alábbi tippet hallottam: „Tanulás, buli és 
alvás – a háromból csak kettőt lehet rende-
sen csinálni.” Van benne valami, de azért 
az egyetemi élet nem ilyen sekélyes – leg-
alábbis nem kell annak lennie. Az egyete-
men szerintem didaktikailag négy alapvető 
kategóriába lehet sorolni a tevékenysége-
ket, írom ezt a teljesség igénye nélkül.

1. TANULMÁNYOK:
Ide tartoznak a tantárgyaitok, amikre két-
ség nélkül a legtöbb időt és energiát kell 
majd fordítanotok. A Bologna-rendszernek 
hála a tanulmányokat nálunk is kreditek-
ben mérjük. Lesznek kötelező és választha-
tó kreditek, a választható krediteket pedig 
további két csoportra bontjuk. Egyrészt a 
tematikájukban a törzsanyaghoz közelebb 
eső elektív, másrészt a szabadabb témavá-
lasztású fakultatív tantárgyakra. Plusz még 
olyan kurzusok is lesznek, amiért kreditet 
nem adnak, de cserébe kötelezőek – eze-
ket hívjuk kritérium tantárgyaknak (ilyen pél-
dául a testnevelés, vagy a nyári gyakorla-
tok). A részletekről majd máskor.

A másik fontos felosztása az oktatásnak az 
egyes modulokban rejlik. Az alapozó mo-
dulban (1. és 2. év) nagyon sok mindent 
megtanulunk arról, hogy hogyan is mű-
ködik egy egészséges emberi szervezet. 
A preklinikai modul (3. év) erre rákontrázik 
azzal, hogy milyen sokféle módon csúszhat 
gikszer a gépezetbe, szinte minden patoló-
giás folyamat, betegség itt elő- és megta-
nulásra- kerül. A klinikai modul (4. és 5. év), 
felhasználva az eddig tanultakat, az egyes 
szakterületek betegellátását igyekszik be-
mutatni a tünetektől kezdve a diagnoszti-
kán keresztül egészen a kezelésig. A szigorló 
év (6. év) pedig próbára teszi az embert 
– bedobja a való életbe, ahol jó esetben 
saját maga is kipróbálhatja az orvoslás kü-
lönböző aspektusait.
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2. KÖZÖSSÉGI ÉLET, SZÓRAKOZÁS:

Temérdek lehetőségetek lesz arra, hogy 
kikapcsoljatok, nem lesz nehéz feladat 
megtalálni ezeket – arra buzdítanék Titeket, 
hogy próbáljátok is végig a teljes palettát. 
Van, aki a Medikus Csütörtökökön és a PMS 
bulikon ereszti ki a gőzt, valaki viszont inkább 
kulturális vagy sport programokra jár, az or-
vosis Társas-estekről nem is beszélve.

Mind a programokon, mind a suliban ren-
geteg új emberrel fogtok találkozni, új ba-
rátságokat kötni, sokan pedig szerelembe 
is esni. Lesznek időszakok, amikor ezekre a 
támogató, néha együtt szenvedő kapcso-
latokra óriási szükségetek lesz, becsüljétek 
meg őket és Ti is vegyétek észre (!), legyetek 
ott, amikor másoknak szüksége lesz Rátok. 
Nem mindenki tud ugyanúgy megbirkózni 
azzal a „sokk”-kal, amit ez az új életforma, 
annak különböző aspektusai jelentenek.

3. TANULMÁNYOKON FELÜLI 
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

Ide értem azokat a nem egészen kötelező 
munkákat, amikkel az ember a saját tudá-
sát és lehetőségeit tágítja. Ezek jó pontokért 
beszámíthatóak későbbi ösztöndíjakba és 
pályázatokba, segíthetnek a szakdolgozat 
(korai) megírásában, vagy épp dönthetnek 
arról, hogy felvesznek-e dolgozni a válasz-
tott helyre.

Egyetem lévén a két nagy csoport a kuta-
tás és az oktatás, ezeknek megfelelően a 
tudományos diákköri (vagyis TDK), illetve a 
demonstrátori munka. Orvosi egyetem lé-
vén pedig a minél több klinikai tapasztalat 
szerzése (ha nem is a fizetés miatt, de) ara-
nyat érő elfoglaltság – legyen az segédá-
polás vagy éppen mentőzés.

4. TANULMÁNYOKON FELÜLI 
KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG

„Miért jöttem ide tanulni és miért akarok or-
vos lenni?” Ez az egyik legfontosabb kérdés, 
amire folyamatosan választ kell adnotok, 
akár kérdezi Tőletek valaki, akár nem – ne 
tévesszétek soha szem elől. (Ha már itt tar-
tunk - néha érdemes elgondolkozni a „Biz-
tos, hogy ezt akarom csinálni?” kérdésen 
is, nem mindig evidens rá a válasz. Nem 
szégyen elismerni, ha ez valakinek nem 
való. Sőt.) Gondolom nagyon sokan azzal 
a motivációval érkeztetek, hogy másokon 
szeretnétek segíteni. Ez a kategória ép-
pen ennek a belső igénynek tehet eleget 
– ezért is óriási baj, hogy a legtöbb hallga-
tói szervezetünk emberhiánnyal küzd. Egy 
közösségi feladat elvállalásával vagy egy 
önkéntes munka végzése során rendkívül 
sok mindent megtapasztalhattok – kezdve 
a (szervezeti) kommunikációval és csapat-
ban való együttműködéssel, az önismeret 
és más „soft skillek” fejlesztésén keresztül az 
embertársainkért való felelősségvállalás és 
a közös jó tett mámorító élményéig.
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HOMEOSZTÁZIS 
(ÉS A KATASZTRÓFÁI)

Már biztos megismerkedtetek a fogalmá-
val, itt pedig még több mindent fogtok ta-
nulni az egyes folyamatok, szervrendszerek 
egyensúlyáról és azok kisiklásának lehetsé-
ges módjairól. Amiről viszont kevés szó fog 
esni, viszont sokkal fontosabb ezeknél – a 
saját életetek balansza. A szemléltetés ked-
véért képzeljünk el négy (egyébként szinte 
valóságos) sztereotípiát az egészségtelenül 
túlzásba vitt, minden mást háttérbe szorító 
beállítottságok szerint. Így láthatjuk, miket 
kell elkerülnünk, illetve kiket kell tisztelettel és 
megértően helyreraknunk. 

1. „A Stréber” - aki az elvárások és kénysze-
rek súlya alatt összetörve csak tanul, könyv-
tárazik, tanul és mindennap tanul.

2. „A Partiállat”, aki a felelősségtudatát és 
lelkiismeretét részegséggel elnémítva csak 
bulizik. 

3. „A Törtető Cafka”, akit nem érdekelnek 
mások, csak fejvesztve tapos és a saját elő-
rejutásával foglalkozik, akár mások kárára.

4. „A Terézanya”, aki csak mindenkin segí-
teni akar, a saját érdekeit és céljait közben 
elfelejti.

Valakinek a szorgalmi időszak inkább a bu-
likról szól, a vizsgaidőszak cserébe az egész 
nap könyvtárban tanulásról. Valaki „stré-
berként” kezdi, de aztán belefárad és in-
kább „partiállat” lesz. Valaki pont fordítva. 
Vannak nehéz időszakok, amikor az ember 
rá sem bír nézni a jegyzeteire, valamikor pe-
dig nem képes kimenni emberek közé sem. 
Valaki nárcisztikus lesz, valaki depressziós.

A ráfordítható idő sajnos fix, bár energiánk 
lenne sok feladatra és programra, a napi 24 
óra mellé időnyerőt egyelőre osztogatnak. 
Így a legfontosabb tanácsom az lenne, 
hogy legyen egy tudatos időbeosztáso-
tok - a tanulás és a kikapcsolódás optimális 
mértékben tartása mellett szerezzetek mi-

nél több szakmai tapasztalatot, tegyetek a 
hallgatókért, az egyetemért és a betege-
kért is. Higgyétek el, nem fogjátok megbán-
ni, viszont felejthetetlen élményekben lesz 
részetek!

0. MAGÁNÉLET

Hoppá, majdnem kihagytam valamit. A ki-
indulást, ahonnan építkezünk. Amiről nem 
szabadna megfeledkeznünk, de sajnos 
néha megtesszük - az egyetemen KÍVÜLI 
életünk. Legyen szó a családról, párkap-
csolatról, barátokról, hobbikról, sportolásról, 
egészséges táplálkozásról (vagy az elején 
említett csodálatos alvásról). Néha úgy ér-
zitek majd, hogy nincs időtök vagy energi-
átok ezekkel foglalkozni – tapasztalatom 
szerint kamatostul megéri a befektetés, ne 
hagyjátok magatokat megtéveszteni!

Nem húzom már sokáig, csak egy záró 
gondolatot engedjetek meg. Ne felejtsétek 
el, a közös célunk nem csak az, hogy 5-6 
(vagy esetleg 7-8) év szenvedéssel meg-
szerezzünk egy szép papírt és azzal fáradt, 
kiégett kollegák legyünk, hanem hogy lel-
kes, kompetens, empatikus és jó orvosokká 
váljunk. Hogy amikor azt ígérjük egy leendő 
betegünknek, hogy minden tőlünk telhetőt 
megtettünk és megteszünk érte, azt őszin-
tén mondhassuk. Talán még nem vettétek 
észre, de ezt a „minden Tőletek telhetőt” 
már Ti is elkezdtétek. 

Sok sikert, kitartást és jó szórakozást a folyta-
táshoz! :)
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The English-German Student Council 
(EGSC) is the official student union of Ger-
man and English programme students at 
Pecs University Medical School.

The EGSC takes care of problems of med-
ical students in social and academic 
matters. As a collective force made up 
of students from all years and from both 
programmes, EGSC forms the voice of 
the international students at the Medical 
School and tries to provide an even better 
and friendlier environment to all foreign stu-
dents. The student representatives act on 
behalf of the international students as me-
diators between students and the adminis-
tration. We are part of the faculty council 
and also try to establish an optimal atmos-
phere of study among students and teach-
ers. Furthermore, we are now closely coop-
erating with the Hungarian Student Council 
(HÖK) of the Medical School and the Uni-
versity’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 benefit from. We are students elect-
ed by students for students. We consist of a 
team divided in presidents, vice presidents, 
secretary, treasurer and communication 
contacts. Besides the academic commit-
ment for international students, EGSC tries 
to provide interesting extracurricular activi-
ties 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 cooperation 
with the Hungarian student union of the 
school (HÖK) and whole university (EHÖK). 
Some of our events in short:

INTERNATIONAL EVENING

The International 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 nations studying at UPMS come to-
gether in order to celebrate this event with 
4000 visitors for an intercultural exchange 
with exciting performances and events. 
Representatives of more than 50 different 
cultures give a taste of their country by pro-
viding food, presentations and dance per-
formances characteristic for their countries. 
IE provides a great possibility to celebrate 
the peaceful coexistence and cultural di-
versity of our Medical School. All proceeds 
have gone to a charitable cause helping 

the community here in Pecs. Traditionally 
the Clinic of Pediatrics has been our major 
benefactor.

MOTIVATIONAL SPEECH

The first motivational speech was held 
by Dr. Patch Adams in 2014 followed by 
Dr. Bennet Omalu’s speech in 2016, Lord 
Robert Winston’s in 2017 and this year we 
hosted RJ Mitte who gave a motivational 
speech on overcoming adversities. These 
events are organized by the EGSC and are 
great success in the life of the university. 

BOOK FAIR

At the beginning of every semester the 
Book Fair has been organized since 2010. 
It is definitely a good possibility for all fresh-
men to find advice which books suit them 
the best and to buy 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 nation 
along with its colourful culture.  We started 
with the introduction 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 hosting flamenco dancers both 
from Pécs and with our Spanish students on 
stage.

EGSC



STORK MEETING

For years it has been organized by the HÖK, 
as a coming together of freshmen at the 
beautiful Hungarian Lake Balaton – the 
touristic summer attraction of Hungary. For 
some days freshmen meet with instructors 
from above semesters, get to know each 
other, have an information afternoon 
about university and university life by stu-
dents, teachers and professors. Also the 
celebrating part is not cut too short and this 
is the perfect chance to make first friends 
before the actual start of university. Foreign 
students as well are more than welcome 
and recommended to join, to acceler-
ate the intercultural exchange and fusion 
of young minds from all over the world, as 
well as to make friends from the Hungari-
an programme to get a better insight into 
Hungarian lifestyle and maybe even the 
language.

WHITE COAT CEREMONY

EGSC launched the White Coat Ceremo-
ny in 2016 to celebrate a milestone in the 
academic progress of our medical stu-
dents having completed the requirements 
of the first four semesters and starting their 
pre-clinical studies. The ceremony is held 
for foreign and Hungarian students as well 
providing them a forum to meet and cele-
brate together.

OKTOBERFEST
It is our traditional Bavarian festival with live 
music, authentic 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 knowl-
edge, 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 activities.

CLASSICAL MUSIC CONCERTS
EGSC provides 90 free tickets to Eng-
lish-German programme students in every 
semester. Pécs has a wonderful concert 
hall, called Kodály Center that hosts these 
concerts. Tickets for these events are avail-
able in the EGSC office, on a first come, first 
served basis. The demand for these con-
certs is growing but one student can have 
one ticket per semester. 

CYCLISTS’ BREAKFAST
This event is organized twice a year: in Sep-
tember and in April. Most of our students 
cycle to school and the clinics on a daily 
basis. We raise awareness to a safe cycling 
and provide a hot drink, fruits and snacks for 
our cycling students. The event is organized 
by EGSC and HÖK. Please do not hesitate 
to contact us in any matter by mail (egsc@
aok.pte.hu) or visit our website: egsc.aok.
pte.hu or our office in the main building, 3rd 
floor east wing before the Department of 
Pharmacology.

Meet the EGSC members on the next pages!
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POTE Extended Universe, 
or the possibilities 

of the med student life
Gergő student

veronika jakab translator

Dear Freshmen, Students and future Doctors,-
First I would like to congratulate you on your 
successful acceptance to our university!

My name is Gergő Csaba; I am a final year 
medical student, the Referent for Educa-
tional Development, enthusiastic board 
game player and Marvel fan. I would like to 
share some useful information on behalf of 
our older students. Since it is really hard to 
cram everything into one article, you have 
to check more platforms – the EGSC article, 
the Facebook groups (EGSC, PTE ÁOK HÖK 
events, same year, same group), official 
Neptun messages or emails. I remember 
how excited I was six years ago when I was 
travelling to my own Freshmen Camp and 
later when I was sitting at my first lecture. 
The first advice that I heard was that ‘Study, 
party and sleep - you can only chose two.’ 
There is some truth about this saying but the 
university life is not that shallow. Basically, I 
think the activities can be divided into four 
sections:

1. STUDIES, SUBJECTS
According to credits
 Obligatory
 Elective
 Facultative
 Criterion requirements
According to modules
 Basic module
 Pre-clinical module
 Clinical module
 Rotational year

2. SOCIAL LIFE
Parties

 Freshmen Ball
 Medical School parties
 Pécs Music Society parties
 POTE Beerpong
 International Evening
 EFeN
 Medical Cup
Alternative
 Medical School Concerts
 Board Game Night
 Adventure tour
 POTE Photo Club
 POTE E-sport
 Arts-in-Med Evening
Language learning opportunities
 English Café
 Language exchange programs
Sports

3. PROFESSIONAL 
    EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Research opportunities
 Student Research Society (TDK)
 Thesis work
 Teaching opportunities
 Demonstrator Student Society (DDK)
 MediSkillsLab
 Clinical practice
 Nursing, ambulance work
 Red Cross
. PTE Surgical Society

4. SOCIAL 
    EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Student Organizations
 Student Council - EGSC
 IFMSA
 Confabula - school newspaper
Voluntar� works
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1. STUDIES

Most of your time will be consumed by 
studying vigorously for your exams.

Our studies are measured by credits ac-
cording to the Bologna system. You will 
have obligatory and optional courses as 
well. Optional courses are divided into two 
sections: elective courses (more close to 
the core subjects) and facultative courses 
(a bit more free themes of medical scienc-
es). There are some courses that have no 
credit value but you still have to complete 
them, these are the criterion requirements 
(for example PE and summer practices).

Subjects are also sorted into modules. The 
Basic Module consists of the first two years, 
you learn everything there is to know about 
the proper function of the human body. 
In the Pre-Clinical Module, you have a 
chance to acquire knowledge about the 
pathological functions – lots of them. Fourth 
and fifth years (Clinical Module) are about 
the clinical studies, you can peek into the 
clinical work, from symptoms, through di-
agnosis to treatment in almost every spe-
cialty. The rotational year is kind of a deep 
dive into clinical, hospital work; you can 
use your previously acquired knowledge in 
real life situations.

2.SOCIAL LIFE

I encourage all of you to try as many pro-
grams as you can! The selection is wide 
and everyone can find the one that suits 
them the most. A lot of people like to blow 
off some steam at the Medical School or 
the PMS Parties. Others would prefer to join 
some cultural and sports programs. 

You will meet with lots of new faces, make 
friends and maybe even fall in love. There 
will be times when you will be in desper-
ate need of these relations, so appreciate 
them and help others in need. This new life-
style and a new country can cause a bit of 

a shock to a lot of people and not every-
one can handle it easily for the first time. 

3. PROFESSIONAL 
    EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

These non-obligatory activities are all 
about creating great opportunities for 
yourself. You can get “good points” for fu-
ture scholarships or exchange programs, a 
great help to write your thesis (earlier) and 
sometimes it decides which hospital will ac-
cept you as their graduated doctor.  

Research and education are the two cor-
nerstones of every university. You can par-
ticipate in student research or help in the 
educational work as a demonstrator. The 
cornerstone of our faculty is medicine - the 
most important thing is to get some clinical 
practice. Be enthusiastic and find every 
opportunity to practice your skills. 

 40  facebook.hu/Confabula



4. SOCIAL 
    EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

“Why did you come here and why do you 
want to become a doctor?” This is one of 
the most important questions that you will 
constantly have to answer. Make sure that 
you don’t lose sight of your goals. (By the 
way – sometimes it is worth to contemplate 
on the „Is this what I really want to do with 
my life?” question as well.)

I suppose many of you came here because 
you would like to help others. Assuming this 
– it is a great problem that many student 
organizations are short staffed. You can 
pick up so many important skills if you par-
ticipate in a social group or do some volun-
teer work. You can learn the importance of 
teamwork; acquire some communication 
skills, self-knowledge and other soft skills, 
which can help you on your journey to be-
coming a responsible doctor. 

Homeostasis, or how to keep the balance?
We all know the importance of maintaining 
balance in the human body and you will 
learn many pathways which can lead to 
disequilibrium. Although, you won’t hear a 
lot about something more important - stay-
ing balanced in your own university life.

To illustrate the problem – let’s imagine that 
there are the four extremities. These are the 
ones that you have to keep an eye on, or 
maybe help somebody a little to get back 
on track.

1) “The Geek” - the one who spends every 
waking (and sleeping) moment studying in 
the library

2) “The Party Animal” - the one who silenc-
es their own sense of responsibility and con-
sciousness with alcohol and just parties 24/7

3) “The Cutthroat Bitch” - the one who 
doesn’t care about anyone else, they only 
think about themselves, sometimes at the 

expense and hurt of others

4) “The Mother Theresa” - the one who al-
ways helps others and forgets to take care 
of their own lives.

Many students like to spend their semester 
partying, while their exam period is strict-
ly for studying. Sometimes people start as 
“geeks”, but they burn out before the se-
mester ends and eventually become “par-
ty animals”. Sometimes you can’t even 
look at your notes, sometimes you hate 
to go out. You can become a narcissist or 
easily become depressed. Unfortunately, 
your time is not endless, and nobody gives 
away free time machines, so my most im-
portant advice is to make schedules, plan, 
focus. Keep track of every aspect of your 
university life, and you will be able to stay 
balanced.

0. PERSONAL LIFE

Last but not least, the one thing that we 
should not forget at any cost (but we still 
do) is our life outside university. This includes 
family, friends, relationships, hobbies, sports, 
your health (or the previously mentioned 
wonderful thing called sleeping). In my ex-
perience, no matter how hard is it some-
times, it is worth managing properly this 
part of your life.

I don’t want to take any more of your time, 
so here is one final thought: Please don’t 
forget that we are not just here to get a 
piece of paper after six (or seven or eight) 
years of studying and be burned-out col-
leges. Our aim is to become enthusiastic, 
competent, empathetic and good doc-
tors. So when (in the future) we promise our 
patients that we did and will do our best, 
we can say it in good conscience. Maybe 
you did not notice, but you have already 
started to do the best you can.

Good luck, keep holding on and have fun!
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Akkor jelentkezz 
a Confabulához, 
a kar hallgatói 

lapjához!!!

A Confabula
munkatársakat keres!!!

Érdekel az újságírás, tördelés, fotózás?

Szívesen megosztanád írásaidat, novelláidat, verseidet?

Lenne kedved interjúzni egyetemünk professzoraival?

Szeretnél egy dinamikus csapat tagja lenni?

Jól jönne egy kis zsebpénz?

2014: DUE, Év diáklapja, I. helyezett
2013: MESE, Év Írása, Szabó Dorottya, Interjú kategóriában
2011: DUE, Év diáklapja, I. helyezett
2008: MESE, Év Írása, Váncsodi József, Publicisztika kategóriában
2007: MESE, Év Írása, Kovács Emese, Kritika kategóriában
          MESE, Pro Sperare
2006: MESE, Év Írása, Váncsodi József, Publicisztika kategóriában
2002: DUE, Év diáklapja, II. helyezett

ELÉRHETŐSÉGEK:

Bábindeli Cintia
confabula@aok.pte.hu 

confabula.szerkesztoseg@gmail.com
cintia.babindeli@gmail.com


