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HÁTTÉRANYAG
Nyílt Nap a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézetében
A PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet a „Sporttudományi képzés fejlesztése a
Dunántúlon 2015” európai uniós projekt keretén belül nyílt napot szervez 2015. október 26-án
mindazon középiskolások részére, akik a testkulturális alapképzés és az osztatlan tanárképzés
szakjai iránt érdeklődnek: Testnevelő – edző BSc; Sportszervező BSc; Osztatlan tanárképzés.
A résztvevők a nyílt napon megismerkedhetnek az intézet oktatóival és az intézet munkájával.
Lehetőségük lesz az elméleti és gyakorlati tanórák látogatására, valamint az aktív részvételre is,
ezért a jelentkezőknek célszerű sportfelszerelést hozni magukkal. A részvételről szükség esetén
az intézet igazolást ad.

„A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye” cím ünnepélyes átadása
A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2015. szeptemberében pályázatot hirdetett
köznevelési intézmények számára „A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye cím
elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre.
A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2015. január 1. óta a PTE önálló szervezeti
egysége. Feladata a pedagógusképzést folytató karok szakmai, tartalmi, szervezeti és
tudományos feladatainak összehangolása. A Tanárképző Központ a pályázattal kívánja fenntartani
és tovább erősíteni a szakmai kapcsolatot a korábbi években az Egyetemmel jó
együttműködésben dolgozó köznevelési intézményekkel, gyakorlatvezető mentortanárokkal, és
kapcsolatot kíván kialakítani új gyakorlóhelyekkel, pedagógusokkal is, a gyakorlóhelyek széles
körét biztosítva hallgatói számára.
A pályázatban való sikeres részvétel feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az
együttműködés vállalása volt. A beérkezett pályázatok alapján a PTE Tanárképző Központ
Tanácsa 31 köznevelési intézménynek ítélte oda „A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye”
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címet, de további három pályázatot benyújtott intézménnyel is szeretne együttműködni a hallgatók
szakmai gyakorlatának biztosításában partnerintézmény jelöltként.
A köznevelési intézmények által elnyert „A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye” cím
2015. november 1-től 2016. december 31-ig szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését
igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való
elhelyezésre.
A PTE Tanárképző Központja a cím átadására ünnepséget szervez 2015. október 28-án, szerdán
11 órai kezdettel a PTE Szenátusi Tanácstermébe, melyre meghívja a pályázatban sikeresen
részt vett intézmények vezetőit, képviselőit, az Egyetem és a pedagógusképző karok vezetőit,
képviselőit, a PTE Gyakorló Iskola vezetőit.
Az ünnepségen Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Font Márta főigazgató és
Lengvárszky Attila oktatási igazgató köszönti a vendégeket. A partnerintézményi cím átadása után
közös ebéd következik, majd a vendégeknek lehetőségük lesz megismerni a PTE néhány
különleges helyszínét, a Mozgás- és Tánctermet, a Szentágothai János Kutatóközpontot és a
Tudásközpontot.
A partnerintézményi pályázat a Pécsi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban c. pályázati
projektjének támogatásával valósult meg.

A mozgás a legolcsóbb gyógyszer – új applikáció a PTE ETK fejlesztésében,
sajtótájékoztató
A PTE Egészségtudományi Kar nemcsak az evidenciákon alapuló egészségtudományban, hanem
a sporttudományi fejlesztésekben is vezető szerepet tölt be mind régiós, mind országos szinten.
A kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézete az elmúlt időszakban számos hiánypótló tankönyv
megírásában járt élen a sporttudomány, sportmenedzsment és a sportegészségügy területén. Az
európai uniós támogatás segítségével megvalósult tananyagfejlesztéseknek köszönhetően 11
tankönyv – ebből 2 angol nyelvű – készülhetett el, valamint akkreditálásra került a Sportmenedzser
mesterképzési szak, és a fitness- wellness és táplálkozásterapeuta szakirányú továbbképzési
szak.
A projekt keretében elkészült tankönyvek ingyenesen letölthetőek a kar weboldaláról
(www.etk.pte.hu).
A fejlesztés során az intézet oktatói és kutatói öt népbetegség (szív-érrendszeri betegség, elhízás,
csontritkulás, depresszió, alvászavar) megelőzésében segítő mobiltelefonon használható
mozgásprogram applikációt fejlesztettek. A mozgásprogram bemutatását a kar adjunktusa, dr.
Kovács Antal olimpiai bajnok vállalta. Az „Egészséges mozgásprogram készítése betegségek
figyelembe vételével” Android applikáció a kar weboldaláról ingyenesen letölthető.
A sajtótájékoztatón levetítik az applikációt bemutató kisfilmet.
A sajtótájékoztatón részt vesznek:
Dr. Betlehem József PTE ETK dékán
Dr Ács Pongrác PTE ETK dékán-helyettes, projektvezető
Dr. Kovács Antal PTE ETK adjunktus, olimpiai bajnok
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, applikáció-fejlesztő
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