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Egyetem doktori képzésében részt vevő
hallgatói létszámemelkedésével párhuzamosan, a PTE DOK a változó hallgatói
érdekeket szolgálva határozta meg kompetenciáit.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának elnökeként köszöntöm Önöket a Pécsi Doktorandusz Magazin 2017/2018. tanév második számának
hasábjain.

Az elért eredmények alapján büszkén és
bátran jelenthetem ki, hogy a PTE DOK
nem kizárólag a hazai doktorandusz önkormányzatiság alapkőletételében volt
úttörő szereplő, hanem az azóta eltelt
időszakban is bizonyította, hogy az egyik
legjelentősebb szereplője a hazai doktorandusz érdekképviseletnek.

A 2017. év a jubileum jegyében telik mind
a Pécsi Tudományegyetem, mind pedig a
Doktorandusz Önkormányzat számára.

Az elmúlt öt év sikerei valamennyi pécsi
doktoranduszt büszkeséggel tölthetnek el,
azok ugyanis a közös munka eredményei.

Az Egyetem Magyarország első felsőoktatási intézménye, a Doktorandusz
Önkormányzat pedig hazánk első, felsőoktatási intézményhez kötött doktorandusz
érdekképviseletet ellátó szervezete. Amíg
az Egyetem alapításának évfordulója egyben a magyar felsőoktatás 650 éves múltját
szimbolizálja, addig a PTE DOK elmúlt öt
éve a hazai doktorandusz önkormányzatiság intézményével forr össze és jelképezi
annak fiatal, ámde kétségtelenül tartalmas időszakát.

A jubileum hangnemében íródott magazin
olvasásához ezúton is hasznos időtöltést
kívánok a Doktorandusz Önkormányzat
valamennyi kollégájának nevében.

Szívélyes üdvözlettel:

Pónusz Róbert

A Doktorandusz Önkormányzat egészét
a közösségi szerepvállalásban tapasztalt
elhivatottság és a szakmaiság jellemzi leginkább. Az elmúlt időszak során az

elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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A DOKTORANDUSZ
”
ÖNKORMÁNYZATISÁG”
ÖT ÉVE
2017-ben a Pécsi Tudományegyetem –
és így a magyar felsőoktatás – megalapításának 650. évfordulójával párhuzamosan a Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) jubileumára is
emlékezünk.

jedt, intézményi szinten történő megvalósulása mindössze az utóbbi években vált
lehetővé.
A Doktorandusz Önkormányzat a kezdetektől olyan komplex feladatok felvállalását tűzte ki célul, amelyek a hazai felsőoktatásban egyre nagyobb szerepet
játszó, a jövő oktatóinak, kutatóinak érdekeire fókuszálnak. A legalapvetőbb érdekképviseleti tevékenység mellett folyamatosan bővülő tudományos rendezvények
keretében biztosít fórumot a doktoranduszoknak, hogy prezentálják kutatási eredményeiket. A tudományszervezésen túl
pedig évről évre nagyobb hangsúlyt fektet a fiatal kutatók támogatására, az egyre nagyobb számban megjelenő pályázati
konstrukciók segítségével.

A PTE DOK 5 évvel ezelőtti megalapítása nem kizárólag pécsi, hanem országos
történelmi jelentőségű mérföldkő, ugyanis Magyarország első önálló, felsőoktatási intézményi doktorandusz érdekképviseleti szerveként jött létre. Az elmúlt évek
során számtalan alkalommal bizonyította, hogy nem kizárólag a Pécsi Tudományegyetemen, hanem hazai viszonylatban is
megkerülhetetlen és úttörő szereplője a
felsőoktatási szférának, amely markánsan
kirajzolódik akár a helyi érdekképviselet,
akár a szakpolitikai egyeztetések terén.

A Pécsi Tudományegyetem Magyarország
első egyetemeként hazánk egyik legnívósabb felsőoktatási intézménye. Az egyetem 22 doktori iskolájában több mint
1.000 fő folytatja doktori tanulmányait, és
a kiadott tudományos fokozatok egy évre
vetített számában Egyetemünk hazánk
élenjáró képzőhelye. Mindezek tükrében
kijelenthető, hogy a PTE DOK a kezdetektől fogva színes és nagyszámú hallgatói
csoport érdekében végezte munkáját, és
teszi ezt az elkövetkező években is.

A Doktorandusz Önkormányzatiság létrejöttének kiemelt jelentősége van a doktoranduszok és doktorjelöltek mindennapi
életében, mindamellett, hogy a doktori képzésben részt vevő hallgatók országos érdekképviseletét a Doktoranduszok
Országos Szövetsége látja el. Az első felsőoktatási intézményi szintű doktorandusz önkormányzat megalapítása egészen
2012-ig váratott magára, holott a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
78. § (4) bekezdése már jogalapot biztosított az intézmény bevezetésére. Ennek ellenére Magyarországon a doktoranduszok
érdekképviseletének általános és kiter-
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INTERJÚ AZ EGYETEM
REKTORÁVAL
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának
elmúlt öt évét értékeli Dr. Bódis
József, az Egyetem rektora.
A doktorandusz önkormányzatiság hazánkban ötéves múltra nyúlik vissza.
Visszatekintve, Ön szerint miért volt kiemelkedő jelentőségű, hogy épp Pécsett
jött létre az első doktorandusz önkormányzat?
Az egyetemi doktorandusz önkormányzatok gondolata már régebben, országos
szinten is felvetődött. Idő kérdése volt
csak, hogy valamely nagyobb magyar
egyetemen létrejöjjön a szerveződés.
Példaként viszont jelentős hatása volt másokra. Úgy vélem, a PTE mindig is nyitott
volt az új dolgokra. Kellettek persze hozzá
azok, akik végigvitték a kezdeményezést,
szakmai partnerségre törekedve. Mindenképpen büszkék lehetünk arra, hogy
Magyarország első egyetemén jött létre
az első doktorandusz önkormányzat. Hiszem, hogy a DOK a lelkes és ambíciózus
vezetőinek, tagjainak köszönhetően eléri
alapvető célját, és segíteni tudja a hazai,
azon belül a pécsi doktori képzés minőségalapú fejlesztését.

A szakmai fórumok szervezése, az ösztöndíj-lehetőségek bővítése, a doktori hallgatók érdekvédelme kezdettől működtek, és
az évek során sokat bővültek, finomodtak.
Ez a konkrét feladatok iránti figyelem és
érzékenység szerencsére nem változott az
elmúlt években sem. Azt gondolom, a többi nagy egyetem számára is példaértékű
lehet az itteni doktorandusz önkormányzat elmúlt öt évben tanúsított fejlődési íve.

Rektorként miben látja a Doktorandusz
Önkormányzat működésének esszenciáját?
22 doktori iskolánk van, amelyek más-más
karokon működnek. Éppen ezért lényeges,
hogy tudjanak a Ph.D/DLA hallgatók másokról, a többiekről: legyen intézményes
módja együttműködésüknek. Az oktatói utánpótlás-nevelés kiemelten fontos
szakmai bázisáról beszélünk. Ha a Doktorandusz Önkormányzat segíti az akár
interdiszciplináris munkakapcsolatok kialakulását, ha figyel azokra, akik a jövő
professzorai lehetnek a PTE-n, nagyon sokat tehet az egyetemért – hasonlóan az
eddigiekhez.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának megalapítása az Ön
első rektori ciklusával párhuzamosan valósult meg. Véleménye szerint az akkor
példa nélküli szervezet az elmúlt évek alatt
milyen fejlődési ívet járt be?
A folytonosságot emelném ki. Már az indulásnál világosan meghatározták a célokat, és tartották is magukat ezekhez.
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INTERJÚ PALKOVICS LÁSZLÓ, OKTATÁSÉRT
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRRAL
Oktatási államtitkárként miben látja a
különbséget a hallgatói és doktorandusz
érdekképviselet között?
Az Európai Unió felsőoktatási szervei az
Európai Rektori Konferenciák és Európai
Rektorok Szervezetei előkészítő munkájának eredményeként fogalmazódott meg
az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat.
Az egymásra épülő rendszernek harmadik ciklusa a doktori képzés, amelyet a
2003-as Berlini Kommüniké „cselekvési
területként” jelölt meg, és egyben kiemelte az Európai Felsőoktatási Térség és az
Európai Kutatási Térség közötti szinergia
fontosságát.

Milyen szerepet töltenek be a doktorandusz önkormányzatok a magyar felsőoktatásban?

A doktorandusz képzéséhez oktatói tevékenységben való részvétel is kapcsolódhat.
Az érdekérvényesítésben a doktorandusz
önkormányzatnak a hallgatóktól eltérő
feladata lehet a pedagógiai tevékenységre való felkészítést támogató rendszerek
kiépítése és a doktorandusz terhelésében
a felsőoktatási törvény hallgatói munkavégzésre vonatkozó rendelkezései szerinti
érdekvédelem.

A
felsőoktatás
nemzetkoziesítéséhez
igazodóan a hallgatói mobilitásban, nemzetközi együttműködésben, továbbá az új,
költségvetési forrásból történő kiválósági
programban a doktoranduszok érdekeinek érvényesítése új feladat.
A doktori képzésben részt vevő hallgatók
érdekképviselete mellett a doktorandusz
önkormányzatok az intézményi képzési,
kutatási minőséget befolyásoló humánerőforrást képviselik. Tevékenységükkel
a képzési tartalmakban, a kutató-fejlesztő munkában a nemzetközi dimenziók
megjelenítését, a minőségfejlesztés intézményi, nemzeti és közösségi szintjeinek

Ezek a szempontok és folyamatok – a
nemzetközi vonatkozások, valamint a
tudományos utánpótlás követelményei
– indokolttá tették a doktoranduszok elkülönülő érdekképviseletét.
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kiépítését, összehangolását, közös képzések, kutatások indítását, az intézmény
piaci kapcsolatainak erősítését segíthetik.

Miben látja az intézményi doktorandusz
érdekképviselet jövőbeni kihívásait?
A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című,
a Kormány által elfogadott, a felsőoktatásra vonatkozó stratégia a fokozatszerzés hatékonyságának növelését, valamint
a tudományos utánpótlás biztosítását kiemelt területként kezeli. A doktori képzésben résztvevők száma jelentősen bővült az
utóbbi években, de a tudományos utánpótlás számosságának és minőségének
megerősítése, a tudományos munkára
való felkészítés mellett meg kellene felelnie az akadémiai szférán kívüli munkaerő-piaci elvárásoknak is.
A doktoranduszok életpályájuk elején lévő
kutatók: már karrierjüknek ebben a korai fázisában is azonos jogokkal rendelkező
szakemberként kell rájuk tekinteni, akik
jelentős mértékben hozzájárulhatnak az
új tudományos eredmények létrehozásához. A doktori képzésben a kutatás- és
gyakorlatközpontúság megerősítése az
egyik legnagyobb kihívás.
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DOCTORAL WORKSHOP
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzata 2017. november 25-26-között rendezte meg immáron második alkalommal a Doctoral Workshop elnevezésű
rendezvényét, melynek a Corso Hotel Pécs
adott otthont.

kább népszerűvé váló „teammunka” alapja
is. Utóbbi a magánszektorban történő elhelyezkedés esetén egy sarkalatos pont.
A rendezvény szakmai részében horvát,
szerb, szlovák, vietnámi, szudáni, egyiptomi és magyar kollégák 6-8 fős csoportmunka keretein belül dolgozták fel és sajátították el azokat a készségeket, amelyek oktatói
munkájuk során, azaz akadémiai és egyaránt a piaci szektorban történő elhelyezkedésük esetén is prezentációik sikerességét
fokozhatják.
Németh Balázs a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar egyetemi docense tartott plenáris előadást „The
Benefits of Adult Learning and Education
– the Social Side of Skills Developent and
Social Empowerment in Research Orientations” címmel a workshopon, hangsúlyozva
a felnőttkori oktatás előnyeit előadásában.

Szervezőként a Doktorandusz Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a kialakult szakmai kapcsolatait folyamatosan fenntartsa és
újakat építsen ki az európai országok doktorandusz képviseleti szervei között. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is a doktorandusz
érdekképviselethez kapcsolódó nemzetközi együttműködési lehetőségek megteremtésén, illetve elmélyítésén dolgoztunk. Célunk elsősorban a résztvevő egyetemekkel
és képviselőikkel a személyes kontaktus kialakítása, a létrejött kapcsolatok ápolása, a
napi kommunikáció és a folyamatos eszmecsere fenntartása. A szoros együttműködés
alapja, hogy partnereink céljait, elképzeléseit jól megismerjük, amihez nélkülözhetetlenek az elektronikus kapcsolattartási formákon kívül a személyes találkozók is.

Az eseményen képviseltették magukat a társadalom-, orvos-, természet-és műszaki területről érkezők, így a résztvevők egy multidiszciplináris környezetben lehettek részesei
az oktatói és egyéni prezentációs készségek
elsajátításának. A PTE DOK kiemelt területként tekint az Egyetem Nemzetköziesítési Programjára, amely a doktori képzés vonatkozásában is számos ígéretes lehetőséget
tartogat. Tekintve a rendezvény nemzetközi
színtéren is unikális jellegét, rendezvényünk
hozzájárult ahhoz, hogy nemzetközi viszonylatban is megerősítsük és hangsúlyozzuk,
kiemelten a Jubileum évében egyetemünk
hírnevét.

Általános tapasztalat, hogy a doktori képzésben résztvevők sem itthon, sem külföldön nem kapnak kellő felkészítést az oktatási módszerek elsajátítására, egy adott téma
tanórai feldolgozására. Az idei konferencia
tematikája hiánypótló jelleggel kívánt reagálni az említett problémákra és lehetőséget biztosítani hazai és külföldi résztvevőknek a kooperatív struktúrák kipróbálására.
Az említett struktúrák nem csak didaktikai
szempontból adtak újdonságot, fő céljuk a
közösségfejlesztés, mely a ma már egyre in-
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Doktoranduszok a Klinikai
Kutatásokban konferencia
2017. október 28-án rendezte meg első alkalommal a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata a „Doktoranduszok a
Klinikai Kutatásokban” elnevezésű konferenciáját. A Doktorandusz Önkormányzat határozott célja, hogy színvonalas tudományos fórumokat biztosítson a doktoranduszok és doktorjelöltek számára kutatási eredményeinek
ismertetéséhez. A szóban forgó konferencia
az orvos-, egészség-, és gyógyszerésztudományi területeken kutatásokat folytató fiatal kutatókat célozta meg. Rendezvényünkön közel
130-an vettek részt.

oktatásban és kutatásban betöltött szerepét.

A megnyitót követően dr. Hankó Balázs miniszteri biztos az egészségügy és felsőoktatás kapcsolatának kormányzati dimenzióiról,
majd Egyetemünk tudományos és innovációs
rektorhelyettese, prof. dr. Tóth Kálmán a Klinikai Központok egyetemi innovációs stratégiájában betöltött szerepéről tartott előadást.
A soron következő négy előadásban a pécsi,
szegedi, debreceni, valamint a Semmelweis
Egyetem Klinikai Központjának képviselői
osztották meg gondolataikat az említett intézmények unikális szerepköreiről. A második
panelt Vincziczki Áron, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztályának főosztályvezetője zárta, ahol a tudományos eredmények egészségbiztosító döntési
mechanizmusaira gyakorolt szerepét ismertette.

Az ágazat ifjú kutatói a délelőtti és kora délutáni órákban 3-3 tematikus szekcióban közel
50 előadást végül a konferencia tudományos
paneljének zárásakor 16 poszteres előadást
mutattak be.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a kutatási
eredményekkel érkezők mellett nagy számban jelentek meg érdeklődő doktoranduszok
és graduális hallgatók rendezvényünkön, akik
sok esetben teljesen megtöltötték a szekció-előadások helyszínéül szolgáló szemináriumi termeket. A szünetekben sem unatkozhattak a konferenciára látogatók, ugyanis a
TEVA Gyógyszergyár Zrt. jóvoltából részt vehettek egy virtuális gyógyszergyár látogatáson.

Rövid összefoglalónkból is kitűnik, hogy a
rendezvény olyan unikális találkozási felületet biztosított a résztvevőknek, ami Magyarországon ilyen formában eddig nem valósult
meg. Egyszerre volt jelen a kutató, a klinikus,
és az ágazati vezető. A délutáni panel meghívott előadói egyértelműen hasznosnak és
előremutatónak értékelték a Doktorandusz
Önkormányzat kezdeményezését, amely
megteremtette a lehetőséget, hogy az ágazat
képviselői egy szakmai rendezvény keretein
belül gondolkodjanak együtt a Klinikai Központok sajátos szerepköreiről. A sikerre való
tekintettel jövő szeptemberben újból találkozhatunk a DKK18-on.

A késő délutáni órákban vette kezdetét konferenciánk második panelje, amelynek keretein
belül meghívott plenáris előadók járták körbe a hazai Klinikai Központok gyógyításban,
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VÁLASZTÁS
Lezajlott a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2017.
évi küldöttválasztása, amelynek során az Egyetem 22 doktori iskolájából 17
választott küldöttet hallgatói közül, akik szervezetünk Küldöttgyűlésében
képviselik majd doktorandusz és doktorjelölt társaik érdekeit.
A választáson választó és választható az Egyetem minden aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktorandusza és doktorjelöltje, akik egy jelöltállításból és szavazásból álló választási eljárás során mérettetik meg magukat a
küldötti tisztség betöltéséért.
A választás első fordulójában a jelöltállítási időszak 2017. október 2-6. között
zajlott le, amelynek során a potenciális jelölteknek az adott doktori iskolában választásra jogosult személyek 3%-ának, de legalább három személy
ajánlásával kell rendelkezniük, amelyet aztán teljes pályázati anyagjukkal
egyetemben el kell juttatniuk a Választási Bizottsághoz. A jelöltállítási időszak lezártát követően a Választási Bizottság 17 doktori iskolában állapított
meg sikeres jelöltállítást. A Gyógyszertudományok Doktori Iskola két pályázójának nem sikerült a szükséges ajánlásokat megszereznie, míg további
négy doktori iskolában (Filozófia, Irodalomtudományi, Kémia és Művészeti
Kar) nem indult jelölt a választásokon.
A sikeres jelöltállítást követően differenciált módon, 2017. október 16-28. között zajlott a szavazás, szintén vegyes részvételi arányok mellett. Fontos szabály, hogy a választás csak akkor érvényes, ha a választásra jogosult nappali
tagozatos doktoranduszok legalább 25%-a leadta szavazatát, ellenkező esetben a választás érvénytelen. A legalacsonyabb részvétel a Földtudományok
Doktori Iskolában volt (23,8%), míg a legmagasabb a Pszichológia Doktori
Iskolában, ahol a nappali tagozatos hallgatók 58,14%-a szavazott.
A Választási Bizottság jogosult új jelöltállítási időszakot kiírni, amennyiben
nincs az adott doktori iskolában jelölt, kötelező új választást kiírni abban az
esetben, ha a szavazás valamilyen okból érvénytelen lesz. Ennek megfelelően
a Gyógyszertudományok és Művészeti Kar doktori iskolák esetén új jelöltállítási időszak került meghatározásra, míg a Föltudományok Doktori Iskolában
új választási eljárást írt ki az elnök. Az új jelöltállítási időszak egységesen
2017. november 6-10. között zajlott.
Cikkünk megjelenéséig a megismételt-küldöttválasztás a Gyógyszertudományok Doktori Iskolában zajlott le érvényesen és eredményesen, így egy fővel
nőtt a Küldöttgyűlés létszáma. A Művészeti Kar és a Földtudományok Doktori Iskolai választások még folyamatban vannak.
Minden küldöttünknek ezúton gratulálunk a sikeres megválasztáshoz, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!
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KÜLDÖTTEK DOKTORI ISKOLAI
BONTÁSBAN
Doktori iskola

Válaszott képviselő

Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola

Dr. Mészáros Orsolya

Biológia és Sportbiológiai
Doktori Iskola

Nagy Lili Veronika

Breuer Marcel Doktori Iskola

Rácz Tamás

Demográfia és Szociológia
Doktori Iskola

Kis Diána

Egészségtudományi Doktori
Iskola

Varga Veronika

Elméleti Orvostudományok
Doktori Iskola

Garai Kitti

Fizika Doktori Iskola

Turnár Szabolcs Tamás
(mandátuma összeférhetetlenség miatt megszűnt)

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Rádóczy Klaudia

Gyógyszertudományok Doktori
Iskola

Andreidesz Kitti

Interdiszciplináris Doktori Iskola

Máté Zsolt

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Kovács Dominika

Klinikai Idegtudományok
Doktori Iskola

Dr. Tóth Luca

Klinikai Idegtudományok
Doktori Iskola

Lőrincz Katalin Nóra

Klinikai Orvostudományok
Doktori Iskola

Dr. Csiszár Beáta

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Specht Hedvig Adrienn

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

Márhoffer Nikolett

Pszichológia Doktori Iskola

Bandi Szabolcs

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Kovács Olivér Béla
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PÁLYÁZATFIGYELŐ
Az idei év utolsó Pécsi Doktorandusz
Magazinjában az alábbi doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő
pályázati lehetőségeket gyűjtöttük
össze:

Sikeres pályázást kívánunk!
Pályázat neve és határideje:
FUNDAMENTUM – Publikációs
felhívás
2017. december 15.

Tempus Közalapítvány –
Nyári egyetemek 2018
nyarára
2018. január 16.

Berde Botond Ösztöndíj 2018
2018. április 09.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A jubileumi év vége számos érdekes, színvonalas rendezvényt tartogat a doktoranduszok számára.
Évzáró számunkban a következő programokat ajánljuk:

Esemény neve

Időpont

Helyszín

Benned a létra

2017. december 01. 15:00 2017. december 31. 15:00

Pécs belvárosa

Nyitott Egyetem - Kovács
Szilárd orgonaművész
előadása

2017. december 05. 18:00

PTE FEEFI Aula (Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B)

A doktorandusz
önkormányzatiság 5 éve

2017. december 07. 14:00

PTE-KTK Dr. Halasy-Nagy
József Aula

Ünnepi Oratórium 650,
ősbemutató

2017. december 08. 18:00

Pécs, ünnepi színpad

Valaha madarak voltunk –
művészetek találkozása

2017. december 19. 19:00

Kodály Központ
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ENGLISH SUMMARY

Jubilee

Interview

The Doctoral Student Association (hereinafter: PTE DOK) and the University of Pécs
both celebrate their respective jubilee. In
case of the University it is the 650th anniversary of its foundation, and the PTE DOK
serves the doctoral students of the University for 5 years now. The foundation of our
organization is considered as a milestone for
the Hungarian higher education, and even
more for the Hungarian doctoral training,
since it was the first institutional doctoral
student representation in Hungary. In the
past 5 years the PTE DOK had many achievements (new scholarships, better representation, international conferences and of
course legal aid services) but it sets its goals
in a three-pillar system ever since: representation, funding opportunities and conferences.

In our interview with state secretary responsible for education, László Palkovics highlighted the distinction between gradual and
doctoral student representation. The latter
needs to focus on the specific issues of the
doctoral students, for instance pedagogical
training, student labour and of course the
scientific reinforcements. According to the
state secretary, the challenges of our future
will include the efficiency issues of obtaining advanced or scientific degrees.

Doctoral Students in clinical
research conference
The PTE DOK organized its “Doctoral Students in clinical research” conference for the
first time this October with more than 60
participants from all major medical universities of Hungary. The conference was a huge
success since it brought together not only
the doctoral students, but business partners
and the top of the healthcare sector with
respect to the government and the biggest
clinics of the country. We are looking forward to inviting our partners and participants next year as well.

In our second interview József Bódis, rector
of University of Pécs emphasized, that the
foundation of the Doctoral Student Association can be viewed as a milestone in the
history of our University. The rector highlighted the continuity of the work and effort
of our organization, which did not change
throughout the years. The essence of the
PTE DOK is the collaboration between the
22 different approaches that the 22 doctoral
schools mean for our University.

Elections
The PTE DOK held its doctoral school representative elections this autumn in all 22
doctoral schools of the University of Pécs.
After a two-round election process, our organization gained 19 new representatives. 3
Doctoral schools remain without representation due to their silence on the matter.
Participation on the election was 30-40% on
average. Congratulations for our newly elected colleagues!

Check our full article to find your representative in your doctoral school.
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pte

Kellemes Ünnepeket
Kívánunk!
2017. december
II. évf. / 2. szám

