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HÁTTÉRANYAG
Metszési bemutató és szakmai nap
Program:
Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telep 9.30 órakor:
Dr. Májer János: A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szőlészeti és borászati
kutatásfejlesztési tevékenységének fontosabb irányai
Dr. Kozma Pál: A 2014-es évjárat jellemzése. Új kutatási eredmények
Hevér László: Régi magyar fajtáink tegnap és ma – hagyomány és újítás egy délvidéki
borász szemével
Dr. Csikászné Dr. Krizsics Anna: Az integrált szőlővédelem időszerű kérdései
Tarczal Erik: A Syngenta Kft. aktuális növényvédelmi ajánlata
Tóth Gábor: 2015. évi növényvédelmi technológia a szőlőben a Belchim-től
Dr. Werner János: Gyakorlati szőlőmetszési bemutató különböző tőkeművelés módokon
Központi Telep (Pázmány P. u. 4.) 12.00 órától:
Egerszegi Zoltánné, Hevér László: Kísérleti borok bemutatása, évjáratjellemzés

Simonyi Bootcamp
A Pécsiközgáz a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ vezetésével, a 21.
századi követelményeknek megfelelően, kiemelt hangsúlyt fektet az egyetemi hallgatók
gyakorlatorientált képzésére, vállalkozási kapacitásának fejlesztésére, interdiszciplináris
tapasztalatszerzés elősegítésére.
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Ezen készségek és képességek fejlesztése az évente két alkalommal megrendezésre
kerülő Simonyi 5LET OUTLET, és az azt követő Simonyi Vállalkozásfejlesztési Program
(SVP) keretében zajlik. Az 5LET OUTLET Pécsi Tudományegyetem szintű
ötletversenyének eredményhirdetése és az SVP program elindításának közös eseménye a
Simonyi BootCamp, ami egyben lehetőséget biztosít a Simonyi tudás ökoszisztéma tagjai
számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, közös gondolkodásba, aktivitásba
kezdhessenek. Az idei évtől kezdődően az ökoszisztéma tagjainak közös munkáját,
interakcióját növelendő, a BootCamp keretében indítjuk útjára a Simonyi Növekedési
Programot (SNP) is, aminek keretében innovatív kis- és közepes vállalatok projektjeinek
inkubációja folyik. Ennek a programnak is az a kiemelt célja, hogy az egyetemi polgárok és
a versenyszféra szereplői között szoros kapcsolat alakuljon ki, közös tanulás jöjjön létre.
Részletes program:
http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Esemenyek/2015/februar/bootcamp_program_2015febr.p
df

Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz
Egészségtudományi Karán – sajtótájékoztató

Intézet

alakult

a

PTE

A világon hetedikként a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán alakult meg
az a Konfuciusz Intézet, amely a jelenlegi akadémikus orvoslást kiegészítve a kínai
medicinában gyökerező terápiás eljárások oktatására, tudományos módszerekkel történő
vizsgálatára és alkalmazására vállalkozik. Az intézet ünnepélyes átadására tavasszal kerül
sor.
A pekingi kormány a kínai kultúra, a hagyományok és természetesen a nyelv
népszerűsítését 2004 óta tartja kiemelt feladatának a kínai filozófus és tanító Konfuciusz
nevével fémjelzett program keretében. A világon eddig csaknem 500 Konfuciusz Intézetet
hoztak létre azokon a befogadó egyetemeken, ahol erre érdeklődés mutatkozott, és
megfeleltek azon szakmai követelményeknek, amelyeket a kínai kormány felállított.
A PTE Egészségtudományi Kara a meglévő korábbi kínai kapcsolatokra alapozva – melyek
a komplementer medicina részeként a hagyományos kínai orvosláson nyugszanak, és dr.
Hegyi Gabriella, kutatóprofesszor nevéhez fűződnek – intenzív tárgyalásokat kezdett a
világ hetedik intézetének megalapítására.
Az erőfeszítések következtében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter diplomáciai
munkájának eredményeként, a Kínai Népköztársaság Kormányának nevében az Oktatási
Minisztérium háttérintézetének (Hanban) főigazgatója, dr. Xu Lin 2014. augusztus 29-én az
intézetet alapító együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem
rektorával, prof. dr. Bódis Józseffel. Tekintettel arra, hogy ezzel a feladatkörrel csupán hat
hasonló intézmény működik a világon, a PTE Egészségtudományi Kar büszke arra, hogy a
Pécsi Tudományegyetem intézete lehet a hetedik, annál is inkább, mert jelenleg egyedül itt
történik a Hagyományos Kínai Orvoslás szabályozott és elfogadott oktatása és
vizsgáztatása, amely egyébként a működési engedély feltétele.

2

