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ELNÖKI
KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi
Polgárok!

Az áprilisi szám újdonságot is tartogat számotokra, rögtön kettőt is: egy interjút olvashattok prof. dr. Tóth Kálmánnal, az
Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesével a doktoranduszok felsőoktatási struktúrában és a PTE-n betöltött nélkülözhetetlen szerepéről.

Április van, a szemeszter közepe, mikor is a
tavaszi időjárással párhuzamosan jelentkezik a Doktorandusz Önkormányzat Nektek
szóló Magazinjának 2018. évi, második lapszáma.

Mindemellet prof. dr. Sik Attila az Egyetem Transzdiciplináris Kutatások Intézetének igazgatója ismerteti Magyarország Első
Egyetemének legújabb szervezeti egységét,
amely a tudomány és az ipar kapcsolatának
felerősítésével foglalkozik.

Az akadémiai félév ezen időszaka különösen
sok lehetőséget tartogat valamennyi doktorandusz számára, ugyanis számos szakmai,
tudományos konferencia kerül megrendezésre országszerte. Rendszeres olvasóink által már ismert, hogy a Magazinban minden
alkalommal találkozhattok a közeljövő tudományos rendezvényeivel különös tekintettel
a számunkra oly’ kedves Interdiszciplináris
Doktorandusz Konferenciával, valamint az
aktuális, teljesítményalapú pályázatokkal,
amelyek között megtalálhatjátok a Doktorandusz Önkormányzat által gondozott ösztöndíjakat is, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Programot is.

A Magazin olvasásához magam és kollégáim
nevében is hasznos időtöltést kívánok.

Üdvözlettel:

Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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INTERJÚ A PTE
TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
REKTORHELYETESÉVEL
A doktoranduszok összetett szerepet töltenek be
az egyetem életében. Bővítik ismereteiket a képzésük során, témavezetőik segítségével megkezdik
saját kutatómunkájukat, mindemellett oktatási
feladatokat is ellátnak. Ön hogyan foglalná össze
a PhD képzés fontosságát a Pécsi Tudományegyetemen?

A PhD képzés Egyetemünk működésének
egyik kulcsfontosságú eleme, hiszen megítélésem szerint saját oktatói-kutatói utánpótlását
az Egyetem elsősorban az itt végző doktoranduszokra kell, hogy építse. Ők azok, akik
tudományos munkálkodásukat általában
már hallgató korukban, TDK hallgatóként
megkezdik, majd azt a doktori képzésben folytatják. Így mi vezető oktatóként, kutatóként
már hosszabb ideje követhettük munkájukat, megítélve azt, hogy alkalmasak-e hosszú
távon egyetemi oktatónak, kutatónak. Örömteli, hogy számos karunkon jól működik ez
a fajta felmenő rendszer. Összességében is
elmondható, hogy a PTE ezen a területen kifejezetten sikeres, hiszen az évente kiadott
PhD és DLA diplomák számát tekintve évek
óta dobogós helyen vagyunk a magyar felsőoktatásban.

kedő minőséget, értéket. Tehát erősek a
hagyományok, az alapok és igyekszünk ezt
folyamatosan fenntartani, sőt fejleszteni.
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata a jelenleg futó elnöki ciklusban nagy
hangsúlyt fektet a piaci partnerekkel történő
együttműködések kialakítására. Tudományos és
innovációs rektorhelyettesként milyen kapcsolódási pontokat lát a doktoranduszok, a doktori
képzés és a piaci szektor között?

Az ipari partnerekkel történő együttműködés, termékfejlesztés, piacosítás ennek
a pályázati ciklusnak kiemelt hívószavai. A
pályázatok jelentős részét kitevő GINOP pályázatok egyértelműen ezt célozzák meg. Ebben
a munkában a doktoranduszoknak elvártan
jelentős szerep jut, s ez a doktori iskolák nagy
részét involválja. Kiemelkedő jelentőséggel
bírnak az orvos-, gyógyszerész-, egészség- és
természettudományi, a műszaki és közgazdaság-tudományi területek, de számos példa
van a bölcsészettudományi, jogi, sőt művészeti területek bekapcsolódásának is. Ez érinti
mind a képzési, mind pedig a kutatás-fejlesztési területeket. A doktoranduszok számára
a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége,
a piaci szektor számára az elméleti-kutatási háttér jelenthet fontos hozadékot. Ebben
a régióban, mely sajnálatos módon komoly
versenyhátrányban van országos szinten is,
kiemelten fontos az innováció, amely a felzárkózásnak, a piaci szereplők megerősítésének
eszköze lehet.

A Pécsi Tudományegyetemen összesen 22 doktori
iskola működik. Ön szerint miért érdemes a pécsi
doktori képzést választani?

A választ a kérdés részben már magában hordozza. A csaknem két tucat doktori iskola
ugyanis rendkívül sokszínű tevékenységet
takar az orvos- és természettudományoktól
a társadalomtudományokon keresztül a különböző művészeti ágakig. A doktori iskolák
szerteágazó palettája ugyanakkor számos
esetben kitűnő kooperációs lehetőségeket is
teremt, akár túllépve az iskolák határait. A
Dunántúlon hasonló szélességű doktori képzési skálát nem tud egyetlen más egyetem
sem felvonultatni és amint már említettem,
mindez egy kiemelkedő kibocsátást eredményez ezen a képzési területen. Az elmúlt jó
húsz évben kiadott több, mint 2500 doktori fokozat jól jelzi, hogy itt több generáció
egymásra épülő munkája teremtett kiemel-
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Intenzív nyelvtanfolyam a
Pécsi Tudományegyetem
Doktoranduszainak
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kiemelkedően
fontosnak tartja, a hallgatók megszerezhessék a fokozatszerzéshez szükséges második nyelvvizsgát.
Célunk, hogy a PTE doktoranduszai a kedvezményes nyelvvizsgára felkészítő intenzív tanfolyam igénybevételével a képzés során abszolválják a
doktori képzés idegennyelv ismeretre vonatkozó kimeneti követelményeit.
A megfogalmazott célok elérése érdekében szervezetünk az Egyetem Idegen Nyelvi Központjával együttműködve az alábbiakat kínálja:

Szolgáltatások:
• Ingyenes szintfelmérés
• Modulzáró vizsgák
• A legalább középfokú (B2 szintű) ECL nyelvvizsga díjából a 35 év felettiek
3.000.- Ft kedvezményben részesülnek
• 35 év alatt a sikeres nyelvvizsga díját visszatérítik
További információért kattints ide!

Az intenzív kurzus nyelvi órák időtartama és rendszeressége:
• 2018. július 2 – július 27-ig, munkanapokon napi 5 tanóra (5x45 perc) összesen 100 órában

Óradíjak:
• 600 Ft/tanóra (A kedvezményes óradíj elérése érdekében minimum 5 fő/
csoport szükséges)

Kurzus helyszíne:
• PTE Idegen Nyelvi Központ (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b)

Nyelvek és szintek:
•
•
•
•

Angol: alap, közép, felső szint
Német: alap, közép, felső szint
Francia: alap, közép, felső szint
Spanyol: alap, közép, felső szint

Az ingyenes szintfelmérőn való részvétel kötelező!

A szintfelmérő helye:
• PTE Idegen Nyelvi Központ (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 1. emelet)

A szintfelmérő ideje:
• 2018. május 15 (14:00-17:00 óra között
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tudtok, amelyet kérünk, hogy a doktori@
inyk.pte.hu címre küldjetek vissza. Jelentkezési határidő 2018. május 7.
Jelentkezési lap letölthető innen.
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INTERJÚ A TRANSZDISZCIPLINÁRIS
KUTATÁSOK INTÉZETÉNEK
IGAZGATÓJÁVAL
2018-ban létrejött az Általános Orvostudományi Kar keretein belül a Transzdiszciplináris
Kutatások Intézete. Milyen előzményei voltak
a megalakulásnak, hogyan lett intézetvezető?
Alapvetően „véletlenszerű” dolog volt. Sokat
éltem, dolgoztam külföldön. Angliában, Kanadában és az Egyesült Államokban is. Két évvel
ezelőtt nem gondoltam volna, hogy visszajövök Magyarországra. Pesti kötődésű voltam,
Pécsen talán kétszer jártam azelőtt. Egy barátomat látogattam meg az ünnepekkor, és
meséltem neki, hogy Angliában elvégeztem
egy MBA képzést neurobiológusként. Érdekel
a vezetés és ha az ember vezetővé akar válni,
képeznie kell magát. Fontosnak tartom, hogy
a kutatási eredményeket megfelelően tudjuk
hasznosítani, kapcsolatot tudjunk teremteni
a gazdaság szereplőivel és a társadalommal
egyaránt. A lehetőség adott volt, hogy létrejöjjön egy, a fentieknek megfelelő és annak
szellemiségében működő intézet. Angliában
ugyanezt, az ottani infrastrukturális háttérrel
és nemzetközi hírnévvel könnyebb lett volna
megvalósítani, de szeretem a kihívásokat, a
megszerzett tudás megosztását, az alkotó folyamatot, így Pécs mellett döntöttem.

teni minket. Célunk, hogy konferenciákon,
diskurzusokon keresztül megismertessük a
szereplőket egymással, valós igények fogalmazódjanak meg, tisztán lássuk, hogy melyik
félnek mire van éppen szüksége.

Van egy projektötletünk, hogyan tudnak ebben segíteni?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy részesei lehetünk a Pécsi Tudományegyetemen zajló innovációs folyamatoknak.
Május 7-én lesz az Egyetem Innovációs Nap
elnevezésű rendezvénye, amelyen mi is bemutatkozunk, mint a kutatói, posztdoktori
támogatásokat segítő szereplők. Azon túl,
hogy szakmailag tudjuk támogatni a hozzánk
fordulókat, segítünk a piaci szereplők megtalálásában, valamint a multidiszciplinaritás
jegyében összekötjük őket más szervezeti
egységekkel is. A művészek segíthetnek egy
projekt megjelenítésében, a közgazdászok
Őszintén reméljük,
hogyvagy
a közös
célok
a marketing
felépítésében,
például
a
megvalósulása
révén
ti
is
részesei
lebölcsészek részt vehetnek a tudományos
hettek egy helyes
jövőbe
mutató pécsi sikommunikáció
kialakításában.

Miért egyedülálló a világon ez az Intézet?
Március 22-e óta működünk Intézetként. A
lényeg az volt, hogy különböző tudású emberekkel dolgozzunk együtt, akik a fenti célokkal
egyetértenek, értéket teremtenek. Jogász,
biológus, fotográfus, történész is színesíti a
csapatot. A heterogén társulat egy hídként
is felfogható, amely nyit a társadalom és a
gazdasági szféra felé. Ahhoz, hogy sikeresek
legyenek az egyetemen futó, létrejövő projektek, fontos szempont az is, hogy összekössük
az egyes karok szereplőit és a társadalom
résztvevőit, annak érdekében, hogy a hozzáadott ötleteken kívül akár közreműködőként
is megjelenhessenek a különböző kezdeményezésekben. A kutatók nem mindig tudják,
hogy mire van éppen szüksége a piacnak. A
kis és nagyvállalkozások ebben tudnak segí-

kernek.

Milyen képzéseket, kurzusokat szerveznek?
Külföldön Institute of Advanced Studies néven van már egy olyan létező modell, hogy
meghirdetnek egy általánosnak tűnő témakört, amiben dolgozhatnak a kutatók, vagy
meghívják őket, hogy maguk találják ki
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a munka témakörét. Ez alapján idén mi is
meghirdettünk az „Ageing” témakörben egy
olyan programot, amely különböző tudományágak együttműködését feltételezi és segíti
elő. Olyan multidiszciplináris projekteket szeretnénk létrehozni, amelyekben különböző
tudású, képzettségi háttérrel résztvevők egyaránt jelen vannak. Terveink szerint külföldi
kutatók közreműködésével alakulnának meg
az egyes csoportok. Utóbbi jelentősége, hogy
a résztvevők szakmai, tudományos kapcsolatokat alakíthassanak ki, lássák a külföldön
működő modelleket és nem utolsó sorban ez
a folyamat a Pécsi Tudományegyetemet is
integrálja a nemzetközi vérkeringésbe. Programunkkal egyedülállóak vagyunk a világon,
mivel az eddigi, külföldi egyetemeken alakult
csoportok homogének voltak, azaz például a
társadalomtudomány képviseli dolgoztak egy
adott témában. A Pécsi Tudományegyetemen,
tekintettel a képzési paletta sokszínűségére,
adott a lehetőség, hogy valóban a tudományágakon átívelő és értékteremtő projektek
jöhessenek létre. Fontos, hogy olyan diákokat, fiatal kutatókat képezzünk, akiknek
meghatározó szerepe lesz az egyetem-piac-társadalom közötti kapcsolatokban és
sikeres összeköttetés kialakításában.

A május 17-19. között megrendezésre kerülő
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia első napján plenáris előadást tart. Milyen
üzenetet fog átadni a hallgatóságnak?
Szeretném előadásomban hangsúlyozni a
társadalommal történő kommunikáció szerepét, az üzleti szféra felé történő nyitás és
kapcsolatteremtés jelentőségét. Fontos, hogy
egy Egyetem „több lábon álljon”, az állami
támogatások és hallgatói tandíjak mellett
cél kell, hogy legyen a piaci támogatások
biztosítása és a társadalmi elfogadottság is.
Ezzel a konstellációval a hallgatók, kutatók
is csak nyerhetnek. Kimagasló kutatási eredményeket a határterületeken érhetünk el,
amelyben a művészeteknek és a művészeknek is kiemelt szerepe van. Mint közvetítők
a társadalom felé, hozzájárulhatnak, hogy
az egyes kutatási eredményeket szélesebb
körben megismerhessék. A tudományágak
közötti együttműködésekkel új értékeket
lehet teremteni, a kapcsolódási pontok megtalálásához pedig ideális fórum lehet az Önök
által megrendezett Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia is.

5

VII. Interdiszciplináris
Doktorandusz Konferencia
2018. május 17-19. között rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata hetedik alkalommal legnagyobb nemzetközi, tudományos rendezvényét, az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát. Az eseménynek az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is a Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karának 48-as téri épülete ad majd otthont.
A konferencia alapját másfélszáz szekcióelőadás képezi, amelyeket a tudományok teljes palettájáról érkező fiatal kutatók
prezentálnak majd. A kutatási eredmények bemutatására az
előadások mellett poszter formájában is lehetőséget biztosítanak a konferencia szervezői. A regisztráció során feltöltött
absztraktokból nyomtatott és digitális kötetek készülnek, utóbbi a PTE DOK honlapján lesz elérhető.
A tudományos prezentációk mellett meghívott kutatók plenáris előadásait is meghallgathatják a konferenciára látogatók.
Az első napon prof. dr. Sik Attila, a PTE Általános Orvostudományi Karán működő Transzdiszciplináris Kutatások Intézet
munkatársa, a második napon pedig dr. Mohay Ágoston, a PTE
Állam- és Jogtudományi karán működő Nemzetközi- és Európajogi Tanszék vezetője tartanak plenáris előadásokat. A rendezvényre érkezők szombaton délelőtt városnézéssel zárhatják
pécsi látogatásukat.
A konferenciát követően június 30-ig küldhetik meg az előadók
a bemutatott kutatási eredményekből készült tanulmányaikat,
amelyet a szervezők tanulmánykötetbe szerkesztenek. A tanulmánykötet várható megjelenésének időpontja: 2018. október.
Az absztraktkötethez hasonlóan a tanulmánykötetet is a PTE
DOK honlapján tesszük elérhetővé megjelenést követően.
Rendezvényünkre várunk minden kedves
érdeklődőt, találkozunk májusban!
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A PTE DOK KIEMELKEDŐ
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJÁNAK
BEMUTATÁSA
Az Egységes Pályázati Rendszer keretein belül
a doktorandusz hallgatók félévente pályázhatnak két kategóriában Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj elnyerésére. A pályázatát
benyújthatja a PTE aktív hallgatói jogviszon�nyal rendelkező doktorandusza vagy doktorjelöltje.

Az Sz kategória célja, hogy különböző szakmai tevékenységek megvalósításában segítse a doktoranduszokat, mint például nyári
egyetemeken való részvétel, külföldi tanulmányutak megvalósítása, különböző terepmunkák elvégzése vagy levéltári kutatások
lefolytatása.

A pályázat célja, hogy olyan tevékenységek
megvalósításához nyújtson támogatást, amelyek a doktorandusz hallgatók tudományos
előmenetelét és a fokozat megszerzését segíti
elő.

A támogatás mértéke mindkét kategóriában
attól függ, hogy hol valósul meg a kutatási tevékenység: regionális, országos szinten, vagy
külföldi helyszínen.
A pályázatok támogatásáról a Doktorandusz
Önkormányzat Küldöttgyűlése dönt. A pályázat űrlapjához minden esetben csatolni
kell egy munka- és időtervet (3. sz. melléklet),
ahol a pályázó részletesen leírja, hogy milyen
szakmai, tudományos tevékenységet szeretne megvalósítani.

A Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj 2014
óta kerül kiírásra különböző formákban a
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata által. Az azóta eltelt időszakban
szemeszterenként 20-25 db pályázat támogatására került sor.
Minden félévben két kategóriában kerül kiírásra a Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj:

A támogatás feltétele, hogy a szakmai tevékenység megvalósítását követően a nyertes
pályázó beszámolót készítsen (2. sz. melléklet),
amellyel igazolja, hogy az elnyert támogatás
megfelelően, a pályázatban foglaltak szerint
került felhasználásra.

Tudományos előadás tartása hazai vagy
nemzetközi konferencián (K kategória)
Egyéb szakmai tevékenység (Sz kategória).
A K kategória célja, hogy a doktorandusz hallgatók számára lehetőséget kínáljon magas
rangú, szakmai konferenciákon történő részvételre, ezáltal a tudományos eredmények
ismertetésére. A konferenciák regisztrációs
díjai, a szállás, az utazás, valamint az étkezés
bizonyos esetekben (főleg külföldi konferenciák esetén) jelentős kiadásokkal járnak a
diákok számára, amelyben a Doktorandusz
Önkormányzat segítséget nyújt a pályázaton
keresztül.

A pályázatok beérkezési határideje:
2018. május 2.
További információk: http://phdpecs.hu/
kiemelkedo-tudomanyos-osztondij-20172018-tavasz

Eredményes pályázást kívánunk!
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PÁLYÁZATFIGYELŐ
Pályázat neve és határideje:
(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

Kiemelkedő Tudományos Ösztöndíj
(PTE DOK)

2018. május 2.
Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj
(PTE DOK)

2018. május 2.
Tudományos pályamű kidolgozására irányuló pályázat
(Külgazdasági és Külügyminisztérium)

2018. május 4.
Új Nemzeti Kiválósági Program 2018/19. tanévi pályázati
kiírás
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

2018. május 10.
CEEPUS Hallgatók mobilitása ösztöndíj
(CEEPUS)

2018. június 15.
Campus Mundi Ösztöndíj Külföldi Szakmai Gyakorlathoz
(Tempus Közalapítvány, Campus Mundi)

2018. június 30.
Matsumae Nemzetközi Alapítvány 2019. Évi Kutatói
Ösztöndíja
(Matsumae Nemzetközi Alapítvány)

2018. augusztus 31.
IM Doktorandusz pályázat
(PTE ÁJK)

leadás folyamatos

Sikeres pályázást kívánunk!
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PROGRAMAJÁNLÓ
A tavaszi szemeszter második felében számtalan
érdekes és tartalmas rendezvényt látogathatnak a
pécsi doktoranduszok.
Áprilisi számunkban a következő programokat
ajánljuk:

NÉV

IDŐPONT

HELYSZÍN

Nemzetközi immunizációs konferencia az aktuális szakpolitikai kérdések
és kihívások áttekintésére

2018. április 24.
10:00-15:00

PTE ÁOK Dékáni
Tanácsterem

Kutatói szeminárium - Előadó:
Farkas Richárd

2018. április 26.
14:00

PTE KTK B/323/1

Pécsi Egyetemi Napok

2018. április
27-29.

Zsolnay Kulturális
Negyed, Pécs

Nyitott Egyetem - Dr. Gyergyák
János előadása

2018. május 1.
18:00

PTE FEEFI Aula, Pécs

Tavaszi Szél Konferencia

2018. május 4-6.

Széchenyi István
Egyetem, Győr

PTE Innovációs Nap

2018. május 7.

Zsolnay Kulurális
Negyed

VII. Interdiszciplináris Doktorandusz
Konferencia

2018. május
17-19.

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar

Díszoklevél Átadó Ünnepi Szenátusi
Ülés

2018. május 26.
11:00

PTE ÁOK Dr. Romhányi
György Aula

PhotoSynth - Önellátó
médiaművészeti szimpózium

2018. június 13-16.

PTE Művészeti Kar
(Zsolnay Kulturális
Negyed)
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ENGLISH
SUMMARY

Intensive language courses
The Doctoral Student Association in cooperation with the Foreign Language Lectorate
of the University of Pécs organizes intensive
language courses during the summer for doctoral students in order to make it easier to
obtain the necessary second language certification for the PhD. The language courses are
offered in 6 languages and for a discounted
price in case of at least 5 participants. If you
are interested, please contact as via e-mail on
info@phdpecs.hu.

Scientific Scholarship
The Doctoral Student Association is offering scholarships for doctoral students. The
scholarship request can be submitted in two
categories: conference participation and other scientific activity. Usually 20-25 students
can be supported in one semester.

in the Faculty of Medicine. The new Institution of Transdisciplinary Research looks after
researches which require researchers form
multiple disciplines.

Interdisciplinary Doctoral Conference
In May17-19 2018, the Doctoral Student Association organizes its annual interdisciplinary
conference which will offer around 150 scientific presentations, posters and two plenary
speakers. Dr. Ágoston Mohay, will talk about
how European, European Parliament elections are and prof. dr. Attila Sik will explore the
question of Multi, Inter or Trans in connection
with scientific research. significance

Interviews
Prof. dr. Kálmán Tóth vice rector for innovation gave an interview to our organization. In
the interview the vice rector emphasized the
significance of doctoral students and the importance of the colorful doctoral training of
our University, which has 22 doctoral schools.
In our second interview prof. dr. Attila Sik was
talking about the new institution established
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pte

Kellemes Tavaszt Kívánunk!

2018. április
II. évf. / 4. szám

