A PTE karai
A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden
bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi
oldalaira.
Állam- és Jogtudományi Kar

Az 1367-es egyetemalapítással induló pécsi felsõoktatás történetének legmarkánsabb
tényezõje a jogi fakultás volt. Jelenleg az egységes osztatlan jogász MA nappali és
levelezõ tagozatos képzésen kívül az igazságügyi igazgatási BA, valamint jogi asszisztens
FSZ képzés is folyik a Karon. A képzések sorában az alapképzések mellett
megtalálhatók a szakirányú továbbképzések és a doktorképzés is.
további információ ?
Általános Orvostudományi Kar

A karon az általános orvosképzésen kívül az 1973-ban megkezdõdött a fogorvosképzés,
egy évtizeddel késõbb az angol nyelvû orvosképzés, 2000-ben a gyógyszerészképzés,
2004-ben pedig elindult a német nyelvû orvosképzés is. A kar klinikái biztosítják a
városi, megyei, területi fekvõbetegellátás jelentõs részét.
további információ ?

Bölcsészettudományi Kar

A Dunántúlon Pécsett folyik a legsokoldalúbb bölcsészképzés. A kar célkitûzése, hogy
a bölcsészet és a társadalomtudományok terén olyan színvonalas oktatást biztosítson,
amely egyedi értéknek és (kreatívan fel)használható tudásnak számít nemcsak
Magyarország, hanem Európa szellemi életében is. Az érdeklõdõk 4 felsõfokú
szakképzésünk, 24 alapképzési szakunk, 21 diszciplináris mesterszakunk, 15 tanári
mesterszakunk és 6 doktori iskolánk 18 programjából választhatnak
további információ ?
Egészségtudományi Kar

A kar az egészségügyi szakterület okleveles szakemberképzésének egyik legjelentõsebb
hazai bázisa. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Pécsett, Kaposváron,
Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az intézmény tizenöt szakirányon kínál alapképzést
(BSc), két szakon kiegészítõ egyetemi alapképzést és lehetõség van felsõfokú szak- és
szakirányú továbbképzéseken való részvételre. A hasonló profilú intézmények közül
kizárólag az ETK rendelkezik önálló doktori iskolával, valamint a kar az ország egyetlen
egyetemi szint? egészségtudományi kara. Jelentõsek a külföldi kapcsolatok valamennyi szak
területén, így a hallgatóknak lehetõségük van a tanulmányok egy részét külföldi
partnerintézményekben eltölteni.
további információ ?
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar

A Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar a magyarországi felnõttképzés
tudományos központja, nemzetközi szakmai kapcsolatai révén az európai felnõttképzés
meghatározó szereplõje. A több mint 30 éve dinamikusan fejlõdõ szervezet európai színvonalú
oktatási szolgáltatásaival, a hazai és nemzetközi szakmai közéletben elismert oktatóival
hallgatóinak a tanulás szabadságát kínálja és az élethosszig tartó tanulás lehetõségét
biztosítja. Az andragógia, emberi erõforrás, informatikus könyvtáros szakos alap- és
mesterképzések mellett a képzési kínálatban megtalálhatók a felsõfokú szakképzések, a
szakirányú továbbképzések is.
további információ ?
Illyés Gyula Kar

A szekszárdi kar 30 éves története a folyamatos megújulásról, képzés-bõvülésrõl szól. Ma a
hagyományos pedagógusképzés mellett (tanító- és óvodapedagógus szak) szociális munkás; magyar-; kommunikáció- és médiatudomány-; turizmus-vendéglátás és
környezetkultúra alapszak és több iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés (csecsemõ- és
gyermeknevelõ, gondozó; idegenforgalmi szakmenedzser; ifjúságsegítõ; moderátor;
vendéglátó szakmenedzser) várja a fõiskolai karra jelentkezõket. A több mint 2000 hallgató
pályára-készülését kollégium, könyvtár, gyakorló intézmények, E-klub, uszoda, valamint
nyitott és fedett sportlétesítmények segítik.
további információ ?
Közgazdaságtudományi Kar

Pécsett 1970-tõl mûködik egyetemi szintû közgazdasági képzés. Múltját tekintve, így a
második legrégibb magyar közgazdasági egyetemi kar, amely meghatározó szereplõje a
magyar felsõoktatásnak. Missziója az üzleti és közgazdasági tudományok rangos,
világszínvonalú mûvelése, kutatása, és oktatása. Az 1995/96-ban végbement
akkreditáció eredményeként kapott kiváló minõsítés és a legújabb szak-akkreditációs
eljárás teljes eredményessége egyaránt azt bizonyítja, hogy a kar megfelel a
küldetésében megfogalmazottaknak. A kar képzési struktúráját fokozatosan a bolognai
(tehát EU-konform, az európai felsõoktatási térségbe szervesen illeszkedõ) rendszernek
megfelelõen alakítja át. Az új struktúra és az oktatás hagyományosan kiváló minõsége
egymást erõsítve biztosítja azt, hogy a kar sikeresen képes felkészíteni hallgatóit az egyre
keményebb szakmai, munkaerõpiaci versenyben való helytállásra. A képzés nyelve
magyar, de a kar közel 10 éve lehetõséget nyújt a tanulmányok angol nyelvû végzésére,
és ezzel külföldi diploma megszerzésére. Mindez együtt, kiegészülve a modern épülettel és a
sokféle hallgatói programmal jelenti a pécsi közgáz különös minõségét.
további információ ?
Mûvészeti Kar

A pécsi Mûvészeti Kar az ország egyetlen felsõfokú, integrált zenei és képzõmûvészeti
képzést folytató központja, ahol egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítják a
hallgatóknak az alapozó, a mesterképzési és doktori programokat. A képzésekben helyet
kapnak a korszakot meghatározó mediális technikák kutatási eredményei is. A
mûvésztanárok és növendékeik rendszeres résztvevõi, s gyakran díjazottjai a régió, az
ország és Európa mûvészeti eseményeinek.
további információ ?
Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar

A karon 2006 szeptemberétõl hét alapképzési (BSc) szakra ? építészmérnök, építõmérnök,
gépészmérnök, környezetmérnök, mérnök informatikus, villamosmérnök ? és építész szakon
osztatlan szakra (MSc) lehet jelentkezni és ezeken oklevelet szerezni. A hallgatók
választhatnak
a
felsõfokú
szakképzések
?
gépipari
mérnökasszisztens,
hulladékgazdálkodási technológus, médiatechnológus-asszisztens, televíziómûsor-gyártó,
épített-környezet mérnökasszisztens, WEB programozó és villamos mérnökasszisztens ? és a
szakirányú továbbképzések széles skálájából. Jelenleg építész szakon DLA
végzettséget szerezhetnek hallgatóink, további szakjainkon PhD képzés bevezetését
tervezzük. A végzett hallgatók kiváló munkaerõ-piaci elhelyezkedési lehetõségekkel
rendelkeznek.
további információ ?
Természettudományi Kar

A természettudományi oktatás 1948-ban indult a Pécsi Pedagógiai Fõiskolán. 1982-tõl a
Tanárképzõ Kar, majd 1992-tõl a Természettudományi Kar megalakulásával a képzés
egyetemi szintre emelkedett. 2000-tõl a kar a Pécsi Tudományegyetem részeként mûködik.
A hallgatók bolognai rendszerû képzésekben szerezhetnek diplomát, 2006-tól kezdve
alapszakokra (BSc) nyernek felvételt. A legjobbak folytathatják majd tanulmányaikat a
mester (MSc) képzésekben majd a doktori iskolákban. A klasszikus természettudományi
területek Intézetei (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Kémia, Környezettudományi, Matematikai és
Informatikai) mellett a karon mûködik a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet. Jelenleg
négy doktori iskola (biológia, fizika, földrajz, kémia) nyújt PhD-képzést.
további információ ?

