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A PROJEKT ELŐZMÉNYE
Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 28. napján
a Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást (továbbiakban:
Megállapodás) kötött, mely Megállapodás eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
elfogadásra került a Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló
1316/2015. (V.21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A Korm. határozat 2.
pontja felhívta az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálják
meg a Pécsi Tudományegyetem kapacitásfejlesztésének feltételrendszerét, ami biztosítja a
külföldi hallgatók számának bővítését és a kutatási, fejlesztési potenciáljának erősítését, és a
vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a szükséges intézkedések megtételére a Kormány
részére.
Az előzetes egyeztetések a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével
megtörténtek. Az előterjesztés a Pécsi Tudományegyetem javaslatának figyelembevételével
készült. A szaktárca felülvizsgálta a Pécsi Tudományegyetem javaslatát mind tartalmi, mind
pénzügyi vonatkozásban, melyet hosszas tárgyalásokat követően elfogadott.
A megvalósítás a 2016. február 9-ei kormányhatározatnak megfelelően történik a Kormány
1035/2016. (II. 9.) Korm. határozata a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi
Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez,
valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról.

A PROJEKT CÉLJA
Hosszú távú célok:
A fent bemutatott Megállapodás célja, hogy Pécs városát vonzó célponttá tegye, szinte
minden területen, értve ezalatt a gazdasági befektetők figyelmét, a turisták, az egészségügy,
az egyetemi hallgatók figyelmének felkeltését, illetve vonzását. További cél a térség
népességmegtartó erejének, kutatási és innovációs infrastruktúrájának fejlesztése
párhuzamosan a szociális ellátórendszer fejlesztésével. A végső cél egy élhető város
kialakítása, ahol szimbiózisban él egymással a gazdaság, a kultúra, az egyetem és hallgatói, a
lakosság, a szolgáltatóipar és a közszféra. A Pécsi Tudományegyetem projektje a fenti
globális cél elérésének egyik eleme, de nem egyetlen eleme, mely a hivatkozott
Kormányhatározat indoklásából is világosan kitűnik. Elvárás, hogy a projektnek illeszkednie
kell a városi, illetve gazdasági fejlesztésekhez, melyben szorosan együtt kell működni a helyi
önkormányzattal, megyei önkormányzattal, a gazdasági szférával és a civil szervezetekkel.
Stratégiai célok:
Az PTE által elérni kívánt cél a felsőoktatás minőségének, versenyképességének javítása az
idegen nyelvű képzéseken résztvevő hallgatói létszám jelentős növelése.
Az idegen nyelvű képzés fejlesztése hozzájárul a hallgatók létszámának növeléséhez,
valamint Magyarország nemzetközi oktatási piacon betöltött pozíciójának erősítéséhez. Az
orvosképzés külföldi hallgatói létszám növelésére irányuló fejlesztése azért is különösen
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indokolt, mert ezen a téren a régiós versenytársakkal (cseh, szlovák, román, horvát
egyetemek) egyre kiélezettebb a verseny. A ma még meglévő előnyök csak komoly
fejlesztésekkel tarthatók meg.
A projekt operatív céljai:
-

A meglévő idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése és
racionalizálása;
Az idegen nyelvű képzéseken résztvevő hallgatók létszámának jelentős növelése, a
jelenlegi létszám megduplázása, mintegy 5000 főre történő emelése 2020-ig;
A versenyképes képzési környezet kialakítása;
Az Egyetem kutatási, fejlesztési potenciáljának növelése, melynek figyelembevétele
az emberi erőforrás fejlesztési célok között kiemelt jelentőségű.

Számszerűsíthető célok:
-

Külföldi diákok létszámának emelése 5000 fő/év-re 2020-ra (a jelenlegi létszám
nappali képzéseken 2313 fő);
Ingatlanüzemeltetési költségek csökkennek 5%-kal;
Dologi költségek csökkennek további 5%-kal;
Az ingatlan racionalizáció következtében 10%-al csökken a nem hatékonyan
felhasznált egyetemi területek aránya;
A kutatási tevékenység fejlesztésével 10%-al nő az egyetem K+F+I bevétele.

A kapacitásfejlesztési program megvalósításához
eredményeket várjuk (nem számszerűsíthető célok):
-

kapcsolódóan

a

következő

az oktatás színvonalának emelkedése;
új pedagógiai és módszertani gyakorlatok bevezetése;
tényleges működési integráció valósul meg;
a hallgatók vonzásához és megtartásához szükséges infrastruktúra kialakulása;
a nemzetközi képzési portfólióhoz csatlakozó karokon megvalósul a felújítási és
ingatlan racionalizáció, kapacitások koncentrálása;
az egyetemi egységes működés és egységes hallgatói szolgáltatások létrejönnek;
az egyetem attraktivitása fejlődik, mely a város és környezete számára példát mutat a
változásokra és a gazdasági fellendülésre;
új stratégiai K+F műhelyek alakulnak ki, a meglévők fejlődnek;
gazdasági-, oktatási-, kulturális-, társadalmi ökoszisztéma kialakítása az egyetem és
környezete (városi, megyei, regionális) között.

PROJEKT ERŐFORRÁSTERV
A tervezett cél eléréséhez az egyetemnek jelentős fejlesztéseket kell végrehajtania oktatási
(oktatói/kutatói/klinikusi
háttér
kialakítása,
klinikai
kapacitások
fejlesztése,
oktatástechnológiai háttér fejlesztése) és szolgáltatói (informatikai, kulturális, sport, lakhatási)
területeken.
A fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat az infrastrukturális fejlesztések kivételével az
Egyetem saját forrásaiból biztosítja.
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A Kormány által e célra biztosított pénzügyi forrásokon túl minden kar, szervezeti egység
kötelező és támogató részvétele szükséges a projekt sikeres végrehajtásához. A projekthez
kapcsolódóan felmerülő feladatokat az érintett munkatársak alapfeladataik ellátása mellett
végzik.

A PROJEKT KÖLTSÉGTERVE ÉS FINANSZÍROZÁSA
A projekt megvalósításához az állam 2019-ig 24 mrd Ft költségvetési támogatást biztosít a
következő bontásban:
-

-

2016. évben 4,550 mrd Ft a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetem,
főiskolák címen,
2017. évben 12,300 mrd Ft,
2018. évben 4,750 mrd Ft,
2019. évben 2,400 mrd Ft;

A fejlesztések az alábbi kiemelt területeket érintik:
-

oktatási/kutatási humánerőforrás fejlesztés;
az érintett területek infrastrukturális fejlesztése, és racionalizációja;
szolgáltatásfejlesztés (oktatói, hallgatói);
hallgató toborzás,
nemzetközi képzések curriculum fejlesztése.

PROJEKTSZERVEZET
A projektet a Projekt Irányító Bizottság (PIB) irányítja. A PIB munkáját a Projekt
Felügyelő Bizottság (PFB) felügyeli. Munkáját a Társadalmi Tanácsadó Testület segíti,
mely olyan civil delegáltakból áll, akik jelentős szerepet töltenek be a Régió gazdaságélénkítő
tevékenységében.
A projektelemek megvalósulását a Modern Városok Projektiroda segíti, a projekt
munkaszervezete, segíti annak működését, ellátja a szervezési, előkészítési feladatokat,
adminisztrál, a határidőket szem előtt tartva összefogja a projektet.
A projektben megfogalmazott fejlesztéssekkel két szakmai terület érintett, melyeket egy-egy
szakmai bizottság képvisel, a Képzés Fejlesztési Bizottság, és az Infrastruktúra Fejlesztési
Bizottság.
A projekt funkcionális területei közül kiemelt a jelentősége a közbeszerzési jogi, a pénzügyi,
valamint a kommunikációs területeknek. Ezen területeken munkacsoportok látják el a
projektfeladatokat, mely munkacsoportok az érintett területek zavartalan működtetéséért
felelnek.
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