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A VIR ELŐNYEIRŐL

Egyszerre gyorsnak, hatékonynak és korszerűnek 
lenni nagy kihívás. Meggyőződésem, hogy a Pécsi 
Tudományegyetem számára hosszútávon ez lehet a 
járható út, amennyiben  innovatív- és nemzetközi 
piacképességét szeretné erősíteni.  
Fantasztikus tudás és hatalmas érték jellemzi az 
Egyetemet, hagyományai évszázadosak, és nem 
idegen tőle az állandó megújulásra való törekvés.
A Kancellária feladata, hogy mindennek megbízható 
hátteret biztosítson, hogy egyetlen kreatív, nemes 
ötlet vagy kezdeményezés se bukjon el.    
Bizakodásra ad okot, hogy az év végén már nem 
volt tartozásállománya az Egyetemnek, ezért 
szabadabban, bátrabban gondolkodhat a gazdasági 
életben betöltött szerepéről is. A pályázati aktivitás-
nak köszönhetően komoly összegeket szereztünk, 
mindezt okosan kihasználva időszerű, hogy 
elmozduljunk egy „vállalkozó egyetem” modellje 
felé. 
Az előttünk álló időszak kiemelt feladata a Jubileum 
650 projekt sikeres lebonyolítása és a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló 24 milliár-
dos egyetemfejlesztési program precíz, tartalmas 
menedzselése. 
Ezután is szándékunk a Kancellária szolgáltatásait 
bővíteni és törekszünk a munkatársak számára 
további lojalitásnövelő ötleteket kidolgozni, 
megvalósítani.

Közhelynek számít, de vezetői információs rend- 
szerekre jellemzően azért van szükség, hogy 
javuljon az információk elérhetősége. Ugyanis, nem 
az információ hiányával van gond. Információ van 
bőséggel, csak éppen nem, vagy nehezen érhető el. 
Ezt a problémakört a Kancellária sem kerülhette 
meg, nevezetesen, hogy építsen egy vezetői 
információs rendszert, biztosítva, hogy a benne lévő 
információk a döntéshozók és döntéselőkészítők 
számára elérhetők legyenek. Akkor és olyan 
formában, ahogyan szükségük van rá. 
Az eddigi humán és kontrolling adatok mellett 
immár havonta tájékoztatást adunk a beruházások, 
az iratkezelés, a Jogi Főosztály, a közbeszerzés és a 
pályázati terület adatairól. A havi riportokkal érintett 
területeink körét folyamatosan bővítjük és remé-
nyeink szerint ezzel jelentősen támogatni tudjuk a 
Karok és szervezeti egységek vezetőinek munkáját. 
Arra törekszünk, hogy az adatszerkezet a vezetők 
gondolkodását tükrözze és otthonosan mozogjanak 
benne. Ehhez elengedhetetlen a jó párbeszéd, hogy 
ismerjük, értsük a különböző területek folyamatait 
és ezek alapján le tudjuk képezni a szükséges 
adatszerkezetet.

Jenei Zoltán
kancellár



ÉSSZERŰ BIZTOSÍTÉK A BELSŐ KONTROLL RENDSZER

Cikksorozatot tervezünk azzal a szándékkal, hogy a 
belső kontrollal kapcsolatos információkat 
megosszuk Önökkel, tisztázzunk fogalmakat és 
kissé tabukat is döntögetve beszéljünk a 
működéséről. Hangsúlyozva, hogy gyakorlati 
alkalmazása miként segíti elő a zökkenőmentes 
szervezeti működést, a kockázat - haszon - veszte-
ség nézőpont alkalmazása által a hétköznapi 
döntésekben pedig könnyedén átláthatóvá válhat 
minden döntési folyamat.    

A belső kontroll rendszer a kockázatok kezelése és 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében 
kialakított folyamatrendszer, amely az alábbi célokat 
szolgálja:
A › a működés és gazdálkodás során a tevékeny-
ségeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékony- 
an, eredményesen hajtsák végre,
B › az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
C › megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, 
károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontroll rendszer a nemzetközi gyakorlattal 
összhangban magában foglal korszerű szerve- 
zetirányítási, menedzselési elemeket is. Nem egy 
statikus, kőbe vésett rendszer, hiszen annak dinami-
kusan kell követnie a költségvetési szerv céljaiban, 
feladataiban bekövetkező változásokat. Ugyanakkor 
ne váljon túlszabályozottá, a folyamatokat 
indokolatlanul lelassítóvá, és/vagy túlságosan 
költségessé. A kontrollok lényege, hogy nem egy- 
szeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem 
különböző folyamatokba épített kontrollpontok 
vagy szervezeti szintű kontrollok (pl. 
minőségbiztosítás, kockázatelemzés, ösztönző 
rendszer, etikai kódex stb.) alkalmazását.
Elemei: 
» kontrollkörnyezet
» integrált kockázatkezelési rendszer 
» kontrolltevékenységek 
» információs-, és kommunikációs rendszer 
» monitoring

EGY JÓ ALKU »
AVAGY A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Elsősorban a munkavállalók érdeke, hogy a Kollektív 
Szerződés egy olyan megállapodás legyen, amely 
túlmutat az általános érvényű munkajogi törvé-
nyeken, és amely a Munkavállalók felé a Munkáltató 
olyan egyéb kötelezettségeit is rögzíti, amelyekre a 
Munka Törvénykönyve egyébként nem kötelezné. 
Cserébe a Munkáltató egy kiszámítható, 
együttműködő partnerségre számíthat a munkavál-
lalók részéről hosszú távon. Az a Kollektív Szerződés 
fogja betölteni a funkcióját, amely valóban a közös 
érdekek mentén kerül megkötésre. A Kollektív 
Szerződés konkrét tartalmának összeállítása tárgya-
lásos folyamat eredménye. 

A munkáltató és az érdekképviseletek között az 
elmúlt hónapokban többfordulós egyeztetés zajlott 
a Kollektív Szerződés módosítására tett munkáltatói 
javaslatról. Ennek eredményeként létrejött a megál-
lapodás, amelyet a Szenátus 2017. február 9-i ülésén 
7/2017. (02.09). sz. határozatával jóváhagyott. A 
március 1-től hatályba lépő módosított Kollektív 
Szerződés a PTE honlapján mindenki számára 
elérhető lesz. 
Kérjük, esetleges kérdéseikkel forduljanak a Humán-
politikai Igazgatóság munkatársaihoz, referenseihez, 
készséggel állnak rendelkezésre.

MIT, HOGYAN?
Kontrroll folyamatok:
mit és hogyan végez
a szervezet a céljai
megvalósítása érdekében

KIK?
A szervezet egésze:
akik felelősek
a rendszer működéséért,
működtetéséért

MIÉRT?
A szervezeti célok
megvalósulása
érdekében

MONITORING
INFORMÁCIÓ

ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK
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JÁRJUNK A ZÖLD ÚTON!

CSELEKEDJÜNK
ZÖLDBEN!

A Pécsi Tudományegyetem is felkerült arra a 
nemzetközi listára, amely a világ környezettudatos 
felsőoktatási intézményeit rangsorolta.
A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló 
rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a 
University of Indonesia a fenntartható környezeti 
fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld 
területek találhatók az egyetemek campusain, 
mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak 
csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, 
használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve 
vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek 
környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő 
szempontok a Green Metric Ranking of World Univer-
sities listán. 
A felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 
intézménye szolgáltatott adatokat, 2016-ban már 75 
ország 516 felsőoktatási intézménye mérettette meg 
magát. A Pécsi Tudományegyetem a 355. a listán.   

„Jelenleg az Egyetemen közel 100 kurzus foglalkozik 
környezeti kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel, 
jelentős összegeket fordít az intézmény kutatásokra 
és a témában készült publikációk száma is jól 
mérhető. A zöld gondolat tehát él, de van még teendő 
annak érdekében, hogy meghatározó jelentőséggel 
bírjon az Egyetem mindennapjaiban.” 
Dr. Czigány Szabolcs, a Természettudományi Kar 
docense, a pályázat szakmai koordinátora 

Az elmúlt években, számos, a „zöld gondolat” jegyé-
ben született ötlet és program népszerűsítette a 
környezettudatos magatartást a PTE-n. Egyértelműen 
tapasztalható a hallgatók szemléletbeli változása, 
fogékonyabbak lettek a „zöld gondolat” iránt, amit 
bizonyít az is, hogy egy átlagos napon közel 800 
hallgató érkezik kerékpárral az egyetemre. 

„Az egyetemfejlesztési program is szem előtt tartja a 
környezet- és energiatudatos megoldások 
alkalmazását. Amolyan „smart building” lesz például a 
Műszaki és Informatikai Kar tervezett, új épülete, a 
NOÉ (Nemzetközi Oktatási Épület).”

A lista szerint a világ “legzöldebb” egyeteme az 
amerikai University of California Davis, amelyet a brit 
University of Nottingham és a holland Wageningen 
University & Research követ.
A 2016-os rangsor elérhető a 
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
honlapon.
Köszönjük az előkészítésben résztvevő Karoknak, 
szervezeti egységeknek az együttműködő készséget. 
Az első lépést sikerrel megtettük. Nem állunk le! A 
Programot folyamatosan bővítjük, fejlesztjük és 
hamarosan újabb figyelemfelkeltő akciókat is 
szervezünk.

Hasznos app, hogy komfortosabb
legyen a tömegközlekedés
Okostelefonra/számítógépre 
történő letöltését követően 
elérhetővé válik az aktuális 
pécsi autóbusz menetrend 
és a felhasználó megnézheti, 
hogy az a busz, amire vár, 
vagy amivel közlekedni 
szeretne, hol van adott 
pillanatban és mikorra ér 
a nevezett buszmegállóba. 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
menetrend.tuke&hl=hu

SIKERES PÁLYÁZAT A HORIZONT 2020 KERETÉBEN

Nagy összegű kutatási támogatást nyert a közelmúlt-
ban a Pécsi Tudományegyetem egy 25 tagú nemzet-
közi konzorcium tagjaként, a Horizont 2020 program 
keretében.
Konzorciumi szinten elnyert támogatási összeg:        
9 999 277,50 EUR
PTE-re eső támogatás: 344 062,50 EUR

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és 
innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó 
program, amely közel 79 milliárd eurós költségvetés-
sel gazdálkodik. A program egyik missziója, hogy az 
Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi 
kérdések megoldásához járuljon hozzá az egész-
ségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható 
mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlat-
változás valamint a környezetvédelem területein.

A pályázatot az andalúziai Córdobai Egyetem 
docense, Dr. Raúl Zornoza koordinálja és a „Termény-
diverzifikációs rendszerek az élelmiszer-, takarmány-, 
iparinövény-termesztés és ökoszisztéma-
szolgáltatások előmozdítására – a gazdasági 
 előnyöktől az értéklánc szervezésig” címet viseli
A PTE részéről az ötéves projektet, mely kilenc 
részprogramra tagozódik, a TTK Földrajzi Intézete 
egyetemi tanára, Lóczy Dénes és adjunktusa, Dezső 
József irányítja. 
A Karon belül a Kémiai Intézet, a Biológiai Intézet, 
valamint a Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív 
Menedzsment Intézete működik közre. A magyar 
vállalkozói partnerek, a villányi székhelyű AKA Kft. 
(azaz Gere Attila pincészete) és a jakabszállási 
Nedel-Market Kft. (egy zöldség- és gyümölcstermesz-
téssel, valamint -kereskedelemmel foglalkozó cég), 
élen járnak a környezetkímélő és fenntartható 
gazdálkodási eljárások bevezetésében. A projekt épp 
az ilyen módszerek továbbfejlesztését, nemzetközi 
összehasonlítását, a mezőgazdaság erőforrásainak 
optimális, fenntartható használatát szolgálja. 



 

„MINDEN ÉVBEN VALAMI ÚJAT, MINDIG A LEGÚJABBAT!”

Új szlogennel, új évtizedbe lépett a Pollack Expo! 
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg február 
23-24-én a MIK a technikai újdonságokat felvonul-
tató szakkiállítást és konferenciát. Ebben az évben a 
Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves 
évfordulójához kapcsolódtak a rendezvény 
programjai. Paradoxon lehet a legfrissebb 
innovációkkal ünnepelni egy több mint félévezredes 
eseményt, de joggal állapítható meg, hogy az 1367-
ben alapított első magyar egyetem a maga korában 
 valóban újdonság és innovatív jelenség volt.

A Pollack Expo ezúttal is igyekezett minden 
építőipari és mérnöki területen mozgó szakember 
érdeklődését lefedni. A „Science in Practic 2017” 
nemzetközi konferencia előadói Európa 
villamosmérnök-képzésében meghatározó egyete-
meinek képviselői voltak, akik az ipari cégeknek 
végzett kutatásaikat és fejlesztéseiket ismertették. 
Egy másik nemzetközi kísérőprogram volt a 
„Hatékony vízellátás nemzetközi workshop”, ahol 
Európa vízgazdálkodásának általános kérdései és 
kihívásai kerültek napirendre.
Robotverseny ezúttal nem volt, viszont láthattunk új 
robotokat, négykerekű kis gépeket, amelyeket 
MIK-es hallgatók alkottak.

A sci-fiben a robotika három törvényét ki alkotta 
meg?             › A válasz megtalálható a Hírlevélben. ‹

IDÉN IS OTT VOLTUNK
AZ EDUCATIO KIÁLLÍTÁSON

A Pécsi Tudományegyetem közel 100 m2-es stand-
dal várta az érdeklődőket a három napos rendez-
vényen, ahol mintegy 43.000 látogató vett részt.
A PTE által kínált szolgáltatások pedig nemcsak
egyszerű információátadásra szorítkoztak,
hanem a fiatalok pályaválasztásának támogat-
ását is szolgálták. Ez egyedülállónak tekinthető
az intézményi standok kínálata közt. 
A Karok nem csak elméleti, hanem gyakorlati 
betekintést is adtak az egyes tudományterületek 
iránt érdeklődőknek. Így a disznóláb varrástól 
kezdve a kultúra-mércén, valamint a műszaki és a 
kémiai kísérleteken át számos emlékezetes pillanat 
ragadhatott meg a diákok fejében a PTE-ről.
Az EHÖK sokak által kedvelt Tigrise szórakoztatta a 
látogatókat, valamint tableten futó speciális online 
játékok is várták az érdeklődőket.
A Kiállításról remek beszámolót készített az Univer-
sitas Televízió:
https://m.youtube.com/watch?v=PYqa0wP1oPc

Nagy érdeklődés övezte a „levegő sztárjait”, a 
drónokat. Sokan kilátogattak az első Gépész 
Forma-1 Futamra, ahol emberi erővel hajtott 
csővázas autók mérkőztek egymással. A gépészmé-
rnök hallgatók által készített járművek – akárcsak az 
igazi Forma-1-ben – szponzori segítséggel készültek. 
 
Az idei évben a Breuer Marcell díjat - amelyet 
minden évben a város érdekében végzett műszaki 
tevékenység elismeréséül ítélnek oda – Wéber 
Árpád építőmérnök kapta.

 

 

2 NAP
100 KIÁLLÍTÓ
80 ELŐADÁS



IDEIGLENES HELYEN A HUMÁNPOLITIKAI IGAZGATÓSÁG

A Humánpolitikai Igazgatóság a 
Modern Városok Program keret- 
ében felújításra kerülő Damja- 
nich utcai épületből átköltözött a 
Rókus utca 2. szám alatti „K” 
épületbe, ahol 2017. február 13-tól 
ismét teljes körű szolgáltatást 
nyújt. A munkatársak telefo- nos 
és e-mailes elérhetősége nem 
változott. 

Személyes ügyintézés esetén:
» Személyügyi Szolgáltatási Osztály és osztályvezető 
   II. emelet (jobbra)
» Személyi Juttatások Osztály és osztályvezető Fsz. 
   (balra), I. emelet (jobbra)
» Titkárság, igazgató, főosztályvezető I. emelet (balra)
» Jogi csoport I. emelet (balra)
» HR Kontrolling Osztály I. emelet (balra)
» HR Fejlesztési Osztály III. emelet (balra)

KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁR KIALAKÍTÁSA

A Modern Városok Program keretén belül megvaló-
suló egyetemfejlesztési projekt része a Janus 
Pannonius Klinikai Tömb Honvéd utcai bejáratánál - 
a volt porta épület helyén - egy közforgalmú 
gyógyszertár kialakítása. A klinikumot és a 
lakosságot kiszolgáló patika fejlesztési munkái jó 
ütemben haladnak. 
A tervezés során korszerű megoldások 
alkalmazására törekedett a PTE. Folyamatban van 
egy számítógép vezérlésű gyógyszer komissiózó 
automata beszerzése, amely merőben új 
lehetőségeket biztosít a gyógyszertár szervezésére.

Előnyei: 
» automata juttatja kézhez a kívánt készítményt, 
   ezzel felgyorsul az értékesítés;
» optimálissá válik a raktárterület kihasználása;
» az officina a beteggondozás és egészségügyi 
   tájékoztatás minőségi környezetévé válik.
 
A prognosztizált gazdasági eredmények mellett, az 
új gyógyszertár teljessé teszi a betegeknek nyújtott 
szolgáltatást, helyszínt biztosít a gyógyszerész 
hallgatók gyakorlati képzéséhez és innovatív 
megoldások kipróbálásához.



INSPIRATÍV MŰHELYEK

3 PERC KÉPZŐMŰVÉSZET

Folytatjuk sorozatunkat. Ezúttal a Janus Egyetemi 
Színházra esett a választásunk, annál is inkább, mert 
márciusban új előadással jelentkezik a társulat. 
Zakariás Máté színész-rendező K – egy ország két 
lóért címmel a jól ismert kleisti Kohlhaas-történetet 
viszi színpadra. 

„Lényeges volt már a munka legelején, hogy ebben a 
rettenetesen bonyolult kérdésben, hogy az ember 
meddig megy el a saját igaza érdekében, benne 
legyen minden alkotó véleménye; és bevallom, ezt 
szeretem legjobban az egyetemi színházban, hogy 
itt ezt meg lehet tenni. A játszók nagyon saját 
ügyüknek érzik az előadásokat és azokról tényleg 
gondolkodnak. Így a vége felé pedig azt mondom, 
hogy ez már nem a kleisti Kohlhaas, hanem a miénk. 
A címe egyszerűen „K” lett.” – interjú részlet Zakariás 
Mátéval új rendezése kapcsán. (forrás: 
http://jesz.pte.hu)

„Nincs kevésbé jelen ma a festészet, csak más 
helyen találkozhatunk vele. A művészet helyszínei 
megosztódtak…”

Tolvaly a magyar képzőművészeti élet titokzatos 
alakja. Csendes személyisége ellenére az 1970-es 
évek óta 2008-ban bekövetkezett haláláig nagy 
hatást gyakorolt pályatársaira művészként, 
szervezőként, tanárként egyaránt. 

Tolvaly Ernő Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi 
tanár emlékére Dr. Colin Foster, a PTE Művészeti Kar 
volt dékánja 2010-ben festészeti díjat alapított a 
kiemelkedően tehetséges festőművész hallgatók 
támogatására.
A Kar Képzőművészeti Intézete és Hallgatói 
Önkormányzata szintén csatlakozott egy-egy díjjal a 
kezdeményezéshez.
A díj 2010 óta évente kerül átadásra a tavaszi 
szemeszter elején. A Festészet Tanszék mesterei a 
díj átadását megelőző év kiemelkedő szakmai 
teljesítménye alapján javasolják hallgatóikat a 
pályázaton való részvételre.

A Tolvaly Ernő Festészeti Díj 2017 pályázatra beadott 
díjazott hallgatói munkák mellett még három pályázó 
alkotásai is megtekinthetők a Nádor Galéria Art&Med 
Kulturális Központban (Pécs, Széchenyi tér 15.) március 
17-ig, hétfőtől péntekig 11-től 19 óráig.
A galéria látogatása ingyenes.
A megnyitóról összefoglaló olvasható: 
http://univpecs.com/egyetemi_elet/cim_nelkul

A JESZ előadásainak megtekintése díjmentes, de 
regisztrációhoz kötött. 
Helyfoglalás:
jegy@pte.hu
vagy honlapon:
http://jesz.pte.hu/helyfoglalas_eloadasra
Még több aktuális:
https://www.facebook.com/jesz.pte/?fref=ts

A Janus Egyetemi Színház működése, egyetemi 
beágyazottsága egyedülálló a hazai 
felsőoktatásban. A PTE színházát a 20 éves folyama-
tos, magas művészi színvonalú munkája az európai 
egyetemi színházak élvonalába emelte. A színház 
fontos és elismert szereplője Pécs város művészeti 
életének, és részese a magyarországi szakmának is. 
Kapcsolatai kiterjednek az európai egyetemi 
színházak, a hazai alternatív és kőszínházak és a 
pécsi művészeti élet köreire.

I. DÍJ 
Pertics Flóra
V. éves hallgató 
Mester: Ernszt András DLA

2. DÍJ
Kolozsvári Viktória
V. éves hallgató 
Mester: Somody Péter DLA

3. DÍJ
Friesz Bernadett
III. éves hallgató 
Mester: Nyilas Márta DLA

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!



MINI
KVÍZ

Ki fektette le 1946-ban a számítógépek 
működésének alapelveit, többek között a kettes 
számrendszer használatát és a tárolt program 
szerinti működést?
A › Wigner Jenő
B › Neumann János
C › Szilárd Leó

Melyik volt az a vállalat, amelyik egymáshoz 
szabadon csatlakoztatható, nyílt szabványú 
egységekből felépített számítógépével lehetővé 
tette a személyi számítógépek (PC-k) tömeges 
elterjedését?
A › IBM
B › Commodore
C › Apple

Tételezzük fel, hogy kapok egy emailt amiben arra 
kérnek, hogy nyissak meg egy weboldalt és adjam 
meg a jelszavam, mit teszek?
A › megnyitom a weboldalt és megadom
    a kért adatokat;
B › azonnal törlöm az e-mailt és figyelmen kívül 
    hagyom az abban foglaltakat;
C › felhívom az Informatikai Igazgatóság
    ügyfélszolgálatát.

Egy PEN drive-ot hagytak az asztalomon, mit kell 
tennem vele?
A › behelyezem a gépbe és amit csak lehet
     elindítok rajta;
B › elteszem a fiókba és megvárom, amíg a jogos
     tulajdonosa jelentkezik érte;
C › árverezős internetes oldalon keresztül eladom.

A munkatársaimmal szeretnék megosztani egy 
tréfás videót. Hogyan?
A › az NIIF fájlküldő szolgáltatással átküldöm  
    számukra  (https://filesender.niif.hu/filesender/);
B › odahívok mindenkit munkaidőben
    és együtt megnézzük;
C › a raktárból rendelt DVD lemezre kimásolom
    és belső postával átküldöm a kollégáknak.

Az alábbi applikációk közül melyik a kakukktojás?
A › PocketGuide
B › Instagram
C › Aviary

Végezetül, egy kis játékra invitáljuk Önöket
az informatikai kultúra világába.

Megfejtés
Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus. 
Tudományos-fantasztikus és tudománynépszerűsítő művei 
tették ismertté rendkívül sikeres és kivételesen termékeny 
írói pályafutása során.

Megfejtés
1B•2A•3B•4B•5A•6A

impresszum
Szerkesztette:
Both Vilma sajtóreferens
PTE Kancellária
e-mail: both.vilma@pte.hu
tel: 72-501500/22384

Továbbra is kérjük Önöket,
jelezzék észrevételeiket,
javaslataikat és azt is, hogy a Kancellária
mely hatáskörébe tartozó ügyeiről olvasnának.
Juttassák el hozzánk megjelentetni szánt híreiket,
készséggel állunk rendelkezésre!
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