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Al(TUÁLIS OLDALAK 

AZ EGYETEMI INTEGRÁCIÓ KÉRDÉSEI 
A Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar 

Di: Kata Mihálr és di: Eréís !st\'lÍll 

A felsőoktatási intézn1ényhálózat <italakításáról szóló 
1999. évi LII. törvény szerint 2000.januúr 1-jétöl Szeged 
állan1i felsőoktatási i11téz111ényci S:egedi Tudonuí11yc:2,ye
tc111 elnevezéssel egyesülnek. 

Bizon;'ára érdekli a gyógyszerészeket - főként azokat. 
akik városunkban végeztek -· hogy az újj.úalnku!t intéz-
1nény rnilycn lesz. hogyan szcrvczödik. 111iként 111üködik 
és benne karunk. a Gyógyszerésztudo111ún:).'i K.ar inikép
pcn vflltozik. i\z új szcrkezt:'t isrncrt:tt.:' azért is f'ontos. 
hogy' a g:yógyszcrész kollégúk ~·a hozzújuk f'orduk1knak -
/'elvételi. diplo1na-honositúsi és 111ús. a !"c!söoktatZisi intéz
inényck ko111petcnciújába tartozó kérdésekkel kapcsolato
san szakszcrü tanúcsokat tudjanak adni. 

Össze<lllitúsunk erről szól. 

!. l:Jli;,111éuye/i 

Szegeden 19.2 ! Óla \'<111 !\:lsöok1at<:is. an1ikoris a l\.o
lozsv{tron ! 872-bcn ,\/ik.(J hnre által alapított Ferencz .Jó
zsef 'I\1dornánycgyeten1 a trianoni elöntés kö\'clki.:ztébcn 
és rövid útrnt:ncti budapesti 111üküclés ut{tn Szegeden 
nyert elhelyezést (a II. vilúghúborús évek cscn1énycit 111ost 
nen1 részletezzük) . .'\z ütvcncs évek elején { J 95 l ) az orszúg 
négy tudorn{1nycgyctc111Cböl az orvostudo111únyi karokat lc
vú\asztottók és - szovjet 111in1ára -- önúlló or\·ostudoinúnyi 
cgyetc1nckkC szervezték. s ezzel éppen az egycten1 tuni
rersiros.1 J 1nint intéz111ény lényegét szütltt?tték 111eg. E tény
nek szún1os furcsa és indokolatlan küYetkcz1nényc lett. pl. 
párhuzn111osan szerveztek nzonos profilú tanszékeket az 
egy vúrosban 111üködö különbüzö egycterncken (Szegt?den 
háron1 111ikrobiológiai és két-két élettani. ill. biokérniai tan
szék n1üködik}! Budapesten 1955-bcn. Szt.:geclcn 1957-bcn 
alakult ineg a Gyügyszcrésztuclo1nónyi J(ar. 

;\ f'clsöoktatás integrúciójaként - lassan tiz éve - fo
!ya111atban volt és van az orszúg csakncin száz ilyt.:n intt!z-
111ényc stc:'nuszának rcvidiálúsa. azaz a hagyon1~ínyos Cs a 
ne1nzctközi gyakorl<Jtnak incgrclclö he!.yzct visszaú!lítú
sa. Evégett alakult rncg a Szegedi Fclsöoktatc:'isi Szövet
ség. arnclyböl 2000. elsö napján jött létre a régi „új'" !n
tézrnény. s e változús ugyancsak n1érfölclkönck tckinthc-
16. 

l . . ·I S;,egedi J'udo11uí11yegyete111 
(SZTE = L'11h·crsi1as s·cie1uiari11111 S=cgcdicnsis. 

L:11in..'rsiz1· (!l-~'=cged. L:'nh·crsiliit S=cgcd; 

;\z .. új„ cg1·e1e1J1 alapítója a i\„lagyar l(öztúrsusúg Or
szággyü!ésc. cnnélft1gva az a i\·lagyar K.öztársasúg állanii 

felsöoktatúsi intéz1nénye. a111e!y szaktnailag öná!!ó. ön
konnányzattal rcndelkezö jogi szc1nély·. Székhelye: Sze
ged. l)ugonics tér 13. 

Szervezeti Cs i'vlüködCsi Szabályzata alapján az L"!!_\"C-

1cn1 az oktatúsi. kutat{1si és gyógyítási tevékenység elví.l
Jaszthatatlansúgún nyugvó olyan autonón1 intéz1nény·. 
arnelynek 1nüköclt.!si alapelve- erkölcsi és szellctni vonat
kozúsban - politika1ncntes .. Az egyete1n valan1ennyi okta
tója és kutatója szánuíra lehetővé teszi az oktatoís és a ku
t<i!<is szabaclsúgút. valrnnint hallgatói szúiní.lra a tansza
bads.úgot. 

.i\z egyctt.?111 karokra. ccntnunokra. közponii oktatási 
egységekre és szoci{t!is el!útúsi egységekre tagolódik. 1\z 
cgycten1 tíz kara úbécében a következö: 

1. ;\[lain- és Jogtuclo111únyi J(ar (;\JTI(). 
") 1\!talúnos Orvostuclo1nányi l(ar (:\<)K ). 
3. Bölcsészeuuclon1únyi J(ar (BTI\.). 
-L Egészségügy·i és Szociális Föiskolai Kar (ESZFI<.). 
5. Gazcl<1ságtuclon1ányi J(ar (GTK.). 
(i. Gy·ógyszerésztudon1ányi I<.ar (G'i'TI<:.). 
7. i'Vlczögazdnsúgi Főiskolai !(ar (i\,lFI\.), an1e!v az 

l'gyctctn székhelyen kívül. Hódrnezövásárhelyen rnükü
dik. 

8. Tanárképzö Föisko!ai J(ar (TFK.). 
t). Szegedi l':lc!iniszt?ripari Föiskolai Kar (SZf~F) és 
! 0. lcn11észcttudo111ányi l(ar (TTK). 

A Szcgt?cli Tudo111<inycgyctcn1nek két ccntrurna !esz: a 
J)élalfüldi ,;\grúrtudon1i.Ín)'i Ct?ntrun1. <.uncly 1nagúban 
foglalja a !Vit?zögazdas;.'tgi Föiskolai !(art és a Szegedi 
(Jel111iszeripari Föisko!;:ii !(art. i!I. a Szcnt-Gyürgyi t\l
bt:rt ()rvos- és Gyógyszcrésztudo111ú11yi Centnun. a111cly
nt:k tagjai az /dtalúnos l1rvostudo111ányi !(ar és a Ciyógy
szcrCsztudL1tnúny·i Kar. 

.'\z egyetc111 küzpotHi hivatala a Rektori Hivatal. to
\'<lhbú a Gazdasági és íV!üszaki Főigazgatós<lg. Az int0z-
111énynek küzponti oktatósi és oktatúst segítő egységei is 
\'annak. nevezetesen az Egycte111i N~iornda. a Központi 
Idegennyelvi Lcktorútus és a J(.özponti Testnevelési -rr:1n
sz0k. K.özponti egységként 111üködik a Zencn1üvészcti 
J(onzcrvatóriu111 is. an1ely azért 11en1 lehet (cgyelöre) 
iinálló kar. inert nen1 tagozódik tanszCkckre. 

i\Z egyctcn1 vezetésével k.apcsol<itos központi fclada
tLlkat az Egyclenli Tanúcs és a rektor !útja cl. r\z Egyetc
rni Tanács az cgyetcn1 li.:gfelsö elöntési. javaslattételi. vé
lc111{·11yczö és e!lcnörz0si joggal rcndclkczü tcsti.i!t?te. 
an1ely szabúlyalkotúsi jogót azokon a területeken tartja 
fr.:1111. ahol a szabúlyozús az cgycte111 valan1ennyi oktat;;"1si 
és szcrvczt?ti egységét. ill. 111indcn dolgozóját érinti. i\z 
Egyetc1ni l'anúcs - a hatúskörébe tartozó kérdésekben -
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a Felsőoktatási -rörvény 53. ~-ának rncgf"ele\öen dönt. 
többek között a költségvetési keretek fClosztásüróL az 
arany-. gyé1nánt-. vas- és rubin-diplo111ák odaítéléséről 
stb. 

2000. januúr l-jétől az egyetein in11nár kinevezett rek
tora cÍI: Més:áros Re:sö (JATE) professzor. Az SZTE-nek 
öt rektorhe lyettcsc !esz: nevezetesen tudo1nónyos. oktatú
si és ifjúsági (a volt SZOTE-röl. J;\TE-ró! és Juhász Gyu
la Főiskoláról). ill. a n1ár en11itett két centnun vezetője. A 
Szent-G~iörgyi Albert Orvos- és Gyógyszcrésztudo1nányi 
Centru111 vezetője - tehát rektorhelyettesi szinten ~ rwql 
,/,: Doho:F .·lttila (SZOTE) lesz. 

/:1.truházott jogkörben a kari tanácsok döntenek a kari 
tantervek. szabályzatok n1egalkotúsa. tuclotn<ln;'os prog
ra1nok incghatil.rozúsn és értékelése 1úrgyóban. \'ezctési. 
döntési 0s gazdasági kérdések 1negoldúsában v3Jarncnnyi 
kar önú!lósága és jclcntöségc - igy a Gyógysz.:résztudo-
1nún.yi J(aré is -- nagyrnértékbcn növekszik.;\ kar cliákott
IHJna a Sen1111ch\'cis Ignác J(ollégiun1 (Sen1nh:h\'cis utca 
.j. ). 

i\ Gyógyszcrésztucio111{1nyi E.ar dékánja d1: Er/i.1· lst-

ván tanszékvezetö ce.vcten1i tanár, helyettese pedig (/i: 
Falka)· G_iúr,R\' tanszékvczetö cgycten1i tanár tnaracl. 

3 . . -f /1özeljövif 

Ne111 nehéz bclútni. hogy az egységes egy·e1en1et szét
verni sokkal cgyszcrlibb volt. tnint n1ost újra egyesíteni. 
Ebből kövctkezöcn.a régi „új„ egyctc1n kisebb problé1ná
inak n1cgoldásúra 1-2 év elegendőnek látszik: ün1 zökke
nö111entes n1üködéséhez bizonyúra több évre lesz szl'lkség. 

1\zt is rneg kell jegyeznünk. hogy a 2000.januúr l-jé
től induló sz-rE 111üköclését kénytelen a - 111indcddig c!-
111araclt - l'clsüoktatúsi rcf'onn tchcnétt:léve\ kezdeni. 

i'v1inclczck ellenére <JZ sz·rE és a GyógySZLTésztudo
!llÚnyi l<..ar vezctöi. oktatói. dolgozói és hallgatói bizako
dóan és vúrakuzfissa! tckinti.:nek a közcljövö rcladatainak 
incgoldósúra. 

\1 Kata an<l 

'!( Ph11r11w(y. 

['. r ii ·; ( 111ii'~'r.1·i(r of S:eged 1111d its F11c11/ty 

Integrálódtunk, új nevünk Semmelweis Egyetem 

Dr S'1a1111~(CT_rúrgy és tii: /·/11c:::e Zo!tún 

.'\111int 1n<ir arról a „Gyógyszerészt:(' !999. ! !. szfunú
nak a 746. oldalán olvashattuk. <i fclsöoktatúsi intézrnény
hálózat {italakítúsáról szóló 1999. évi L 1 !. törvény alapjün 
- a111cly í:IZ 1993. évi LXXX. örvény n1ódosítúsa - 111eg
törté11t h<iron1 cgyt:ten1 integrációja.;\ háro111 elöd intéz-
111ény a 1-laynal linrc Egészségtudon1ányi Egyetcn1. Buda
p.:st. a fV!agyar-rcstnt:vc!ési Eg~yctctn, Budapest és <i Scn1-
111chveis Orvostudotnúnyi EgyL'tL'!lL Budapi.:st \'Olt. 

.'\Z integrúcióra való IC!készülés rövid hat<°lriclök 111cl
lett zajlott. az Elökészítö ·rcstület irúnyítúsúval. Ennek 
tagjait az egyes karok clelcgálti1k. ;\testületnek hivatalból 
tagiai voltak a jogclöd intézn1ényck rektorai. dék:injai és 
a Hallgatói Önkonnúnyzat vczctüségc. J\z Eltikészitö 
Testület tilkos sZa\·azússa! \'Ü[asztotta n1eg elnökét d1: ll
hanyi J1í.::-sl:/profcsszor. a i'vlagyar T'estncvt:>lési Egyctc111 
rl'ktora szcrnélyében. ,1\ testület konszenzusos alapon ha
túrozta rneg a kari struktúrfikat. így a Scn1111ch\'cis Egyc
tc111 hat karból :ill. Ezek: 

- J\!ta!<inos Orvostuclon1únyi l(ar (.;\()[( L ! 08:'i Buda
pest Üllöi út 26 .. 

- Egé.szség1uclor11únyi kqr <.ETl(L 113) Budapi.:sL 
Szah(1!cs u. 33~3:'. 

-- Egészségügyi Fóiskol;:li F:.ar (EF!(J. J()c\6 Budapest. 
Erkel Gyula u. 2<i. 

-- Fogurvostudl1n1<'u1yi kar(. F()]( L 1085 Bud<.ipe.sL CiJ
!üi út 2(). 

-- Ciyógyszerésztuclo1nú11yi J(ar ( CJ \"'r!\.). 1 085 Buda
pt:sL ()JJöi út 26. 

-„ Testnt:vclési 0s Spurttudu1n<'u1yi Kar (lFL 1123 Bu
dapest ;\lkotós u. ~-L 

Ez a felosztús azt is jelenti. hogy az .:gyes karok to
\·oibb rolytatjók eredeti. aJapVt..'lÖ szak111ai tevékenységü
ket. búr a hasznos és gyün1ö!csözö .:gyütunlíködés kia!a
kítósa 1112111 lesz cgyszcrü tl:lndat. Utalnék itt a gyógyítúsi 
tevékenység összchangolúsúra. az egyes speci fikun1ok 
!l:nntan<isúra. egy ko1nplcx klinikai profil kialakitús{ira. <! 
n1L'dikusképzés koordinól<'isúra stb. Jelcntüs vúltozús kö
VL'tkezik be a szakkl·pzés területén. egyrészt a rL'zidens 
rendszer bcvezct0s0vi.:L 1núsr0szt a progran1ok akkreclitú
cic\jáva! és föként azzal. hogy ennek incgszcrvt:zésc és le
bnnyo!itúsa a karok autonón1 !Cladatúvú vúlt. 

,\ gyl1gyszcrt:ll<'itús tL'rlilt:tén e1111ítésri: 111é\1ó tény. 
hngy a Sen11nel\\'Cis Egyeten1 húron1 különbüzö tcll'phc
lyü egyeterni gyógyszi.:rtürral rendelkezik. hiszen a Hö
gyes Tön1bben talúlható létesítn1énycn kí\'üL a Haynal 
linrc cgyctcn1cn Cs a „so·1-i::: ()ktató !(l1rhúz<.iba11'' (a híres 
Kútvülg)·ibcn) is Lizcinel egy-egy gy·ógyszertár. Ezeknek 
a k;1pacitúsa szinte teljL'scn kihasznált! 

.i\z Elökeszítö Testület szigorúan ineghatúrozott ülés
rend szerint tevékenykedett. \ G) O!.!\ szt:1esztudonldll)1 
Kart d1: / "inc:.:e Zultún dékún. tii: Tckc.1· /\.Ol'l/L;liu pro
resszor. lh: ,\ta1111~l Cr~n·!rgy doccn.s 0s /\.(n·ác.1· f\.;ter Ill. 
éves gyúg)'SZL'részhallgató. a H()J( tagia k0p\·iscltc. ;\ tcs-
10!.:t !cgfontosabb feladatai közé tarto?.ott a rt:ktori és a 
gazdas{1gi J"öigazgatói <il!úspály<'izatok kiirúsúnak L'lfoga
d~isa. a Szervezeti és rviüködé.si Sznb;,1lyzat és a CJazdú!ko-
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dási Szabályzat tervezeteinek előkészítése. valan1int az 
/\lapító Okirat niegszövegezésc. f\ törvény szerint az Elő
készítö ·rcstü!et záros határidőn belül át kellett adja a he
lyét az Ideiglenes lntézn1ényi Tanácsnak (l IT). ainelyben 
arányos képviseletet kapott az cgyctcrn legfclsö vezetése. 
a karok és a Hallgatói Önkonnányzat. Az an:ínyok kiala
kítása ne1n 111ent 111inden n1cgrázkódtatás né!küL de végül 
is kialakult az egyetértés. 

A ·ranácsnak hivatalból tagja 
- a jogutód intéz1nény rektora. 
- a jogutód intézn1ény <iltalános rektorhelyettese. 
- íl karok dékünjai. valarnint a f'öiskolai k<lr föigazga-

tója. 
- a jogutód intéz111ény Hallgatói ()nkonnányzatának 

elnöke. 
·-a jogutód intézrnCny Doktori Tan<-icsúnak elnöke. 
-- a jogutl:id intézn1ény gazdasági föigazgatója. 

;\ Tan<icsnak választás alapjún tagja 
- az ,;\ltalúnos ()rvostudon1únyi K.arról ·l fö oktató. 
- az Egészségtuclotn~inyi !(arról 2 fö oktató. 
- a Fogorvos1udo1nányi !\.arról 2 10 oktató. 

a Gyógyszcrésztudon1;:ínyi Karról 2 fö oktató. 
- a Testne\·clés és Sporttudo1núnyi !(arról 2 f'ö oktató. 
·-a hallgatók képviseletében összesen 1 {) rö. 
-- 11e1n oktató tag 1 fö. 
Állnndó incghivottak (tanácskozúsi ioggal. szavazati 

jog nélkül) 
„ a cí1nzctcs rektorok. 
- a tisztst!gérül leküszlint rektor tovúbbi egy vúlnsztá-

si cikluson {it. 

- a fötitkúr. 
- a karok jogi szakértői. 
- az ()li.tatási !'V!inisztt':riu111 és az EgészsCgl'igyi f\'li-

nisztériun1 képviselöje. 
tv!agyarúzatra szorul a cin1zetes rektorok i11téz111011ye. 

:\ jogelöd intéz111ények rektorai rnegbízúsuk lejúrtáig a 
rektor 1an1."tcsadó feladatait lótják cl. Egyete111ünkün az llT 
1999. október l-1-(·n alakult 1111..:g. 

()któber 28-ún került sor egy alapvetli fontossúgú ese-
1110nyre. a rektorv{daszt{1sra. 1\ kiírúsra ketten adták be pú
!yúzatukat: 1h: Rúrlzcl.i·i i\lik/1)s professzor- az 1\nntón1iai 
Szövet- és Fejlöcléstani Intézet és az EgészsJgügyi i'vlene
dzscrképzl\ l(özpont igazgatója. vala111int d1: S'óton.1·i flé-
1er proresszor az lgazsúgügyi Orvos!ani Intézet igJzgató
_ia. az i\ltalúnos Orvostudo111ú11yi K.ar dékL"u1ja. ,\ diint0s 
c!ött néhány nappal d1: Ri:rlze(i·i A!iklús prorcsszor púlyá
zatút visszavonta. ;\z Ideiglenes lntézrnényi Tanács d1: 
Srífon_i·i l'i...'ter prof~sszort egy ..::llenszavazat rnellett nagy 
szótöbbséggel vúlasztotta 1ncg rektornak. A rendkívül 
kedvezö szavazati anínyt a jelölt igen jó felépitésü pályá
zati anyaga. vczetöi n~pszerí.isége indokolta. vala1nint az 
a tény. hugy Sótonyi proresszort igazs<."tgos. dc1nukratikus 
stílusú crnbernck és vélhetően integratív szen1élyiségnek 
isn1crtc 1ncg és fogadta cl a plénuni. 

i\ ·ranács a gazdasúgi ll.iigazgatói púlyúzat n1cgisrné
tc!t kiírása n1clktt döntött. 

;\z elniú!t év nehéz reladatai közé tartozott a Sernrncl
\\'eis Egyctc111 Szervezeti és i'vlüködési Szabúlyzatúnak 

(SZiv'!SZ) végk:gesítésc és ell'ogadása. /\.z SZiv'ISZ 7'2 pa
ragrafusból úll. és ezt 33 incllék!et egészíti ki. 

/\Z SZivlSZ rögzíti az egyeten1 alapvctö feladatát. fog
lalkozik az egyes szervezeti egységekkel. Részletesen le
í1:ja az Egyt':ten1i "fanúcs és a kari tanácsok hatáskörét. 
1negválasztásuk rendjét. elöntési kon1petenciájukat. Fog
lalkozik a rektori n1egbízás betöltésének n1ódjúval, a rek
tor !Cléidat- és hatáskörével. valaniint a rektorhelyettesek 
tevékenységével. Az IIT döntésének értcln1ében egyete
n1ünkön h;:íron1 rektorhelyettes fogja segíteni a rektor 
111u11kújftt. ,\z általános helyettes - aki szavazati jogú tag
[;:1 llZ Egyetc1ni Tanácsnak - ellátja a klinikákkal kapcso
latos Drvosszak111ai tcvékeny·séget. ellenőrzi a klinikák 0s 
intézetek n1üködését. fl:~lügyeli az cgycte111 tanuhnányi 
ügyei\·e! kapcsolatos feladatokat. vala111int a iV!inösCgel
lenórzési és Biztosítúsi Bizottsúg 111unkáját és évi jelen
tést ir a JvL:\B szúinúra. 

i\ tudo111;:í11yos és külkapcsolati rektorhelyettes a tudo-
111~inyos életet érintö kérdésekben képviseli az egy·etcn1et. 
szcrVL'Zi és irúnyitja a hazai és a külföldi egyeteinekkel és 
intéz111é11yekkc! az együtttnüküdést. összehangolja íl kü
züs kutatúsi területek 111unkáját. felügyeli a l\.üzponti 
Ki.i11y\·t;'1rat és a Se111n1ehveis J(iadót. 

1\z integrúciós rcktorhel)'Ctles ellútja az integrúcióval 
kapcsolatos f'claclatokat. l~lUgycli az lntéz1nén:;'i Fejlesz
tési Púlyázati Iroda rnunkcijút. a késöbbiekben az Intéz
n1ényi Beruhúzúsi Prograin n1cgvíJlósításúL Felügyeli a 
kollégiu111okat és az egyeten1 sport Cs rekreációs tcvé
kL'nységét. Tennl'.szetesen az el111011dottakon kivül inég 
111ús egyéb feladatokkal is n1cgbízhatja a rektor n hely·et
tescit. söt bizonyos jogköröket is átruházhat rújuk. 

i\z SZivlSZ külön szabúlyozza a dékánok. a föiskolai 
föigazgató. valan1int a dékánhelyettesek fCladatkürét. 

Jelentös \'Í\'n1únya az e~yetc1neknek '1 tuclo111ányos ro
kLlZ<lt odaít(·lésének .ioga. !gy érthctö. hogy a Doktori ls
koL.1 és az Egyeten1i Doktori Tanúcs tcv2kcnységc issza
búlyozúsra került. 

:\z cgyeten1 inüküdése alapvctlicn az intézetek. !dini
L:1i..: és 111ús oktatúsi sz~rvezeti egys0gek hatékonysúgútól 
függ. Ezért az igazgató professzor (docens, vagy föiskolai 
tanúr) irúnyító. szervezö készsége. ered111énycsségc, va!a
rnint a jó egyOtunüködése az Intézeti ·ranúccsal. 111int a 
szervezeti egy'ség dcrnokratikus fónunúvaL alapvetö jc
lentöségü .. 1\z ~O. ~ roglalkozik az cgyete111i vezetök és 
testületek dcn1ok:ríltikus vúlasztúsúnak alapelveivel. 

Az cgye1e111i hallgatók és közalkal1nazottak jogai és 
ki.itclcsségci tétL·]es fi:lsorohísra kcrli!tek. Ne111 lehetséges 
e helyen ben1utatni szabólyzatunk n1inden egyes elernét. 
•1\znnha11 szeretnék utalni arra. hogy rnCg 33 inelléklet vúr 
kidolgozúsra. 

Ezek között szerepel többek között az oktatói kövctcl-
111ényrendszer. a PhD. szabúlyzat, a f~lvételi szab{!lyzat, a 
kol!égiun1i szabú!yzat. az aclatszolgú!tat;."lsi. a bctegcll{itú
si. a tüzvédcl111i. 111unkavCdcl111i. higiénés szabúlyzatok 
stb. Tennt:szctesen a szabúlyzatok eleddig is funkcionál
tak klili.in-külön a jogelöd intCzrnényeknCI. dc 111ost a 
fenn~dló Hirvt:nyek és renclelkezt:sek cilapj{111 úgy kell 
111cgalkotni ezeket. hogy a Scnllnehveis Egyetern 111inde11 
L'gyes kara. cgyett::111i polgúra és szcrvezt:te 1ncgf~lelöc11 
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tudjon dolgozni ezek szcllen1ében. Pályázat alapján vár 
bctölt~src a rektorhelyettesek. a gazdasági főigazgató ~s a 
fötitkár státusza. ·rekintctte! az óriási 1nenny·iségü n1unká
ra eb: Sótonyi Péter rektor az alUbbi n1unkatúrsait bízta 
n1cg e rontos tisztségek ideiglenes ellátásával: 

ni. Sajnos a SO,rE n1int jogelőd intéz111ény kereken 800 
rnillió forintos adósságát kénytelenek vagyunk továbbra 
is 1nagunk előtt görgetni és ez bizonyára tnég sok nehéz
séget tartogat szó.n1unkra! 

Nagy örön1ünkre szolgúl viszont. hogy intéz111ényünk 
fejlesztési projektjét A kategóriásnak fogadták el. ez je
lentős korszerüsítést nyújthat a Sen1n1ehveis Egyete1nnek. 

- általános rektorhelyettes ch: Tu/ass(~\' Til'adar. 

- integrációs rektorhel;.'cttcs ch: Tihanyi .Jó::.sej: 
- tudoinányos és külkapcsolati rektorhelyettes d1: Pré-

da ÍS(\'Úll, 

- rektorhelyettesi tanácsadó d1: .·Ídá111 Veronika. 

- gazdasági főigazgató S::.éke(\' GJ·órgyné d1: 
- rötitkúr d1: /-/úri :\liklris 
i\Z llT elfogadta az egyete1n i\lapító Okiratát. vala-

1nint incgtúrgyalta és szintt.'n elfogadta a Gazd3\kodúsi 
Szabályzatot. ;\ Scn1111chrcis Egyctc111 kereken 28 ini!!i-

iv1indent egybevetve. kiváncsian vá1juk az integráció 
nyújtotta elönyös lehetöségeket. Bíznunk kell abban. 
hogy az orszúg legnagyobb egészségügyi intézn1ényc a 
XXI. százud kihivúsainak hagyon1án~yaihoz n1éltó 1nódon 
fog n1cgfelc!ni. 

úrd forinttal gazdúlkodhat .2000-ben. ebből kell a színvo- li:- Stamp( ~111d !. \'1n,,;1.i.:· .·tfreri11regrario11; 1111r11eH'1u1nll' 

na!as oktatást. gyógyit{1st és rt.'szbt:n a kutatást biztosita- í11 s~·111111dwá.\· U11il·cr.l"i(r. 
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A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 

pótfelvételt hirdet 

az induló gyógyszerész szakra a 2000/2001-es tanévre, 
30 fő államilag finanszírozott és 20 fő költségtérítéses helyre. 

' Evfolya1n találkozó 

Dr. Fischer Emil 
PTE Általános Orvostudományi Kar 

dél\án 

Ertesítjük a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karán 19GO-ban vég
zett kollégákat, hogy 2000. április 8-án, szombaton évfolyam találkozót tartunk. 
Program: Találkozás délelőtt 11 órakor a Hőgyes Endre utcai nagy elóacló teremben. 

13-17 óra között ebéd ill. sörözés a Kaltenberg sörözőben (DC, Kinizsi u. 
30-3G.). (Fogyasztás rendelés szerint) 

Kérjük az évfolyam találkozóról tudomást szcrzö évfolyamtársakat, hogy az informá
ciót adják tovább a megyében dolgozó (esetleg már nyugalomba vonult) évfolyamtár
saknak is, ezzel is segítve a szervezők munkáját. 

A helyfoglaláshoz egy hozzávetöleges létszámot kell megadnunk, ezért ké1jük volt 
évfolyamtársainkat, hogy mielöbb jelentkezzenek a szervezőknél: Gesztes Lajosné 
(iVlazán Kamilla): 1073 Bp„ Erzsébet krt. 36„ telefon: (1) 3'11-2129 • Jakovác Vilmos: 
1141 Bp„ Tihany tér 4G„ telefon: (1) 220-1068 


