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ZÁDORI IVÁN 

A FEEK, ahogyan én láttam 

Régóta terveztem, hogy leírom a FEEK-kel kapcsolatos gondolataimat. Az elmúlt évekről 

számtalan érdekes, szép és kevésbé szép, tanulságos és kevésbé tanulságos dolgot lehetne 

elmesélni. Ez az írás azon egyszerű oknál fogva nem született még meg, hogy úgy gondo-

lom, nekünk, akik benne voltak, ezek a dolgok egészen mást jelentettek és jelentenek, mint 

másoknak, kívülállóknak. Nem vagyok tehát teljesen biztos abban, hogy az érintetteken 

kívül különösebb érdeklődésre tartanak számot ezek a történetek, noha magunk miatt még-

iscsak lényegesek. Összességében azonban örülök annak, hogy lehetőségem nyílik megírni 

az én történetemet is. 

1998-2009 

1998 őszén kezdtem meg humán szervező tanulmányaimat a FEEFI-n. Akkor már negyed-

éves voltam a Közgazdaságtudományi Karon, és egy olyan képzést kerestem, amely a köz-

gazdaságtanhoz szorosan kapcsolódó, de az egyetemen különösebben nem tárgyalt határ-

területekkel kapcsolatban bővíti majd az addigi közgazdasági ismereteimet. Másrészt fon-

tos választási szempont volt, hogy a korábban elvégzett tárgyak jelentős részét (hiszen eb-

ben az időszakban a Közgazdaságtudományi Kar számtalan oktatója tanított a FEEFI-n) el 

lehetett fogadtatni, harmadrészt pedig, ismerve Koltai Dénest és a Koltai családot, felületes 

ismeretekkel már rendelkeztem arról, hogy mi a helyzet a FEEFI-n. 2000-től, miután 1999-

ben diplomát szereztem a Közgazdaságtudományi Karon, néhány hónapos kaliforniai ki-

térő után első, OTP-s, meglehetősen monoton munkám (elemző közgazdászként tevékeny-

kedtem az akkori Számviteli Osztály Közgazdasági Csoportjában) mellett, szabadságaim 

terhére jártam a humán szervező szakra. Jól emlékszem arra a nyári napra, amikor Alsóbé-

latelepen Dénes részéről újra elhangzott a már több alkalommal felmerült, de a korábbiak-

nál egy fokkal komolyabbnak tűnő lehetőség és hívás, hogy menjek a FEEFI-re dolgozni. 

Ezúttal némi gondolkozási idő után 2002 őszén egyetemi tanársegédként kerültem be abba 

az egyetemi rendszerbe, amelyben az elmúlt 15 évet töltöttem. A 2002 és 2009 közötti 

időszak az új feladatoknak történő megfeleléssel, az oktatással való ismerkedéssel, majd 

tanítással, doktori tanulmányaimmal, projektmunkákkal telt, viszonylag keveset érzékelve 

az intézet, később kar működéséhez kapcsolódó feladatokból és kihívásokból. 

Ezen az új munkahelyen – az OTP merev, monoton és bizonyos szempontból perspektí-

vák nélküli világa után – számtalan olyan, számomra izgalmas és a korábbiaknál lényege-

sen rugalmasabb dolog vált mindennapi részévé életemnek, mint például a más városokban 

történő óratartás és vizsgáztatás, vagy a hazai és külföldi utazások, tanítás, tanulmányutak, 

konferenciák és projektek világa. (Annak ellenére, hogy ekkor már a 19 országos képző-

hely lényegesen megkopott, de még én is rendszeresen jártam órát tartani Budapestre, 

Szombathelyre, Zalaegerszegre és Nagykanizsára.) És – ami szempontomból szintén fontos 

– munkám mellett több időm volt festeni, kiállításokat szervezni is. Ebből az időből fontos 

kiemelni azokat a kollégákat, Pavluska Valit, Kleisz Terit, Minorics Tündét, Mazzag Évát, 

Koltai Zsuzsit, Szabó Szilvit, Sári Misit, Bodó Lacit, Bokor Bélát, Várnagy Pétert, Huszár 

Zolit, Németh Balázst, akikkel részben egy irodában, részben különböző feladatokban, pro-

jektekben dolgoztam együtt. 
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2009-2012 

Ez a változatos, intenzív, de sok tekintetben „idilli”, tehát a kari kihívásoktól, hallgatói 

létszám-csökkenéstől, a Bologna-rendszerre történő átállás negatív hatásaitól, a képzőhe-

lyek megszűnésététől és az egyre inkább Pécsre történő visszaszorulástól viszonylag men-

tes állapot 2009 tavaszán teljesen megváltozott. Nemeskéri Zsolt, a FEEK gazdasági és 

stratégiai fejlesztési dékánhelyettese, akivel korábban nemigen volt különösebb munka-

kapcsolatom, többször is megkeresett, hogy ő nem szeretné  tovább ellátni a dékánhelyettesi 

feladatokat, viszont rám gondolt. Nem sokkal azt követően, hogy PhD-fokozatot szereztem 

a Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában, a 

dolog élessé vált és néhány hét múlva igent mondtam Koltai dékán úr felkérésére. Nyu-

godtan mondhatom, hogy szinte teljesen zöldfülűként csöppentem bele ebbe az új világba 

és kezdtem meg működésemet Vámosi Tamás oktatási és Várnagy Péter általános 

dékánhelyettesek mellett. Zsolt, aki akkor már évek óta benne volt az egyetem zűrzavará-

ban, később tapasztalataival és minden (egyetemi) titok (vélt vagy valós) tudójaként sokat 

segítette a munkámat. 

Az új valóság természetesen nem volt kihívásoktól mentes. A kar képzései iránti érdek-

lődés csökkent, a korábbi periódusban meghatározó költségtérítéses hallgatói arány módo-

sulása, a normatív állami támogatás folyamatos változásai, valamint a kari források jelen-

tős részét érintő központi elvonások a kari bevételek jelentős csökkenését eredményezték. 

E változások hatására a kari vezetés 2010-től takarékossági lépéseket indított el, valamint 

a kari folyamatok racionalizálását célozta meg az új helyzet hatékony menedzselése érde-

kében. A külső-belső helyzet azonban nem volt bíztató. A 2011-es felsőoktatási törvény-

változások kritikusan érintették az andragógia alapszakot, hiszen bemeneti követelmény-

ként emelt szintű érettségit írtak elő, amely a korábbi évek hallgatói létszám-csökkenését 

még inkább felgyorsította, mivel a képzés jelentős részét biztosító felnőtt -tanulók korábbi 

érettségivel rendelkeztek és kevés esély volt arra, hogy ez a célcsoport a szakra történő 

felvétel érdekében újra érettségizzen, másrészt az államilag finanszírozott helyek is lassan 

megszűntek. Szintén drasztikus változások következtek be a felsőoktatás finanszírozásá-

ban, amely természetesen a társkarokat és más szervezeti egységeket is érzékenyen érin-

tette, és néhány év alatt a korábbi források durván harmadát-felét kivonva a rendszerből. 

Ezek a változások a korábbi tevékenységek, mechanizmusok radikális újragondolását ve-

títették előre, még akkor is, ha sokáig sem a vezetés, és persze a kollégák sem szívesen 

vettek tudomást a megváltozott külső és belső helyzetről. 

A kart 2010-ben szintén érzékenyen érintette az a rendőrségi vizsgálat, amely – Magyar-

országon nem rendszeridegen, névtelen feljelentés alapján – különösen nagy vagyoni hát-

rányt okozó hűtlen kezeléssel vádolta meg a szervezetet. Azt hiszem, ennyi év távlatából 

leírható, hogy a feljelentés minden bizonnyal olyan volt belső kollégáktól indult, akiknek 

volt némi fogalma kari projektekről, folyamatokról, de – szándékosan, vagy éppen a meg-

felelő információk hiányában – a valóságot színezték ki annak érdekében, hogy ez valóban 

hűtlen kezelésnek tűnjön. A rendőrség a 2006-2010 közötti időszakot vizsgálta, ahol már 

– Nemeskéri Zsolt, korábbi gazdasági és stratégiai fejlesztési dékánhelyettes mellett  – 

2009-től már én is pozícióban voltam. Talán csak a feljelentőknek kívánom ezt a közel 

másfél évet, amikor a folyamatos adatszolgáltatás, vizsgálatok, kihallgatások és találgatá-

sok mellett továbbra is dolgozni kellett és működtetni kellett a kart. A vádak végül nem 

állták meg a helyüket, a nyomozás megszűnt és papírt is kaptunk arról, hogy gazdálkodá-

sunk szabályszerűen, a törvényeknek megfelelően történt, azonban ez az időszak a szerve-

zeten belüli emberi kapcsolatokra is jelentős mértékben rányomta a bélyegét és nagymér-

tékben közrejátszott Árvai Helga kolléganőnk későbbi távozásában.  
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A fenti dolgok a kar egyetemen belüli pozícióit is gyengítették, és a szervezet koránt 

sem volt már az a régi, erős és proaktív szereplő, mint a korábbi, jóval sikeresebb években. 

A képet tovább árnyalta Koltai dékán úr 65. életévének betöltésével összefüggő „leköszö-

nése” és az ezzel kapcsolatos „utódlási” kérdések is. A fenti, kevésbé pozitív események 

ellenére lényeges eredményként értékelem, hogy a 2009 és 2012 közötti periódusban, rész-

ben a kar gazdasági helyzetét stabilizáló lépések következményeként a FEEK képes is volt 

a kihívások menedzselésére, képes volt komoly szakmai sikereket is felmutatni, a meglévő 

képzéseinek színvonalát növelni, új oktatási programokat kialakítani és versenyképes tu-

dást nyújtani az egyre jobban élesedő külső és belső oktatási piaci versenyben.  

2012-2015 

2012-ben Nemeskéri Zsolt lett a kar dékánja, én pedig Barakonyi Eszter és Koltai Zoltán 

dékánhelyettesek mellett ismét szerepet kaptam gazdasági és stratégiai fejlesztési 

dékánhelyettesként a kar vezetésében. Sokat tanultam és sokat köszönhetek Zsoltnak és az 

éveken át tartó közös munkának. A folyamatosan jelentkező kihívások, feladatok, problé-

mák és projektek elég jól összekovácsoltak minket, és azokat a kollégákat is, akikkel ebben 

a folyamatban szorosan együttműködtünk – Barakonyi Esztert, Koltai Zolit, Muity Gyurit, 

Schmidt Attilát, Árvai Helgát, Dránovits Klárit, Gyutai Andrást, és persze a többieket is. 

Zsolttal folyamatosan együtt dolgoztunk, tárgyaltunk, harcoltunk, vitatkoztunk, konfron-

tálódtunk, lavíroztunk, pályáztunk, utaztunk, settenkedtünk, publikáltunk, konferenciát 

szerveztünk, összességében talán nem is rosszul. Sokat tanultunk az egyetem működéséről 

és működéséből, a belső konfliktusokról, és egy szervezet sok esetben teljes ellenszélben 

történő irányításából. És persze vitatkoztunk, emberségről, korrektségről, tudományról, ér-

dekekről és ellenérdekekről, esélyekről és lehetőségekről. 

Ebben az időszakban a (kényszer)racionalizálási lépésekkel párhuzamosan kísérletet tet-

tünk a kar egyfajta újrapozícionálására is: ezek a lépések a csoportos létszámleépítésekkel 

részben már a 2011/2012. tanév folyamán megkezdődtek, majd a 2012 júliusában hivata-

lába lépő új dékán, illetve a megbízott dékáni vezetés is elsőszámú feladatként tekintett e 

kihívások hatékony kezelésére és menedzselésére, a kari gazdálkodás stabilitásának folya-

matos biztosítását, fenntartását szem előtt tartva. Megkezdődött a kar használatában lévő 

terek újragondolása is (a Szántó Kovács János utca 1/B. épület 5. emeletének átadása a 

Gazdasági Főigazgatóságnak, illetve irodakiadás, Aula-terembérlet, programok), valamint 

a pályázati aktivitás fokozása, párhuzamosan a képzési kínálat újragondolásával és néhány 

ponton annak átalakításával. 

A kar 2012. szeptember-októberében sikeresen pályázott az egyetemi Oktatásfejlesztési 

Alap forrásaira. A pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munka során a kari vezetés és a 

kari munkatársak közös munkájának eredményeképpen körvonalazódtak azok a súlypontok 

és prioritások, amelyek, legalábbis akkor úgy tűnt, az elkövetkező évek elmozdulási irá-

nyait jelenthették az egyetemi fejlesztési elképzelésekkel, valamint a dékáni programmal 

összhangban. Az új prioritások között a karon az előző dékáni ciklusban már létrejött Belső 

Képzési Központ, illetve e központhoz kapcsolódó külső és belső képzések mellett lénye-

ges elemként jelent meg az e-learning projektek és tananyagfejlesztések kidolgozása és 

megvalósítása, az új alap- és mesterszakok kialakítása, valamint a tanárképzésbe történő 

bekapcsolódás is. FEEK területén került kialakításra a Campus Hungary program országos 

központja. A Szakképzési Intézet korábbi területét a Tempus Közalapítvány, a JESZ ko-

rábbi helyét a Balassi Intézet bérelte ki. A gondnokság korábbi helyét, a földszinti folyosón 

található „üvegkalitkát” 2013 júliusától az Antall József Alapítvány bérelte ki, első vidéki 

irodáját nyitva a karon. Természetesen veszteségek is voltak: hosszú, és nem túl elegáns 
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tárgyalási folyamat eredményeként a földszinti Hidy terem és a Fsz. 5. terem 2013 -ban 

átadásra került a Baranya Megyei Kormányhivatalnak, ahol később kormányablak nyílt.  

A felsőoktatási szakképzések új rendszerének kialakítása szintén érzékenyen érintette a 

kart. Annak ellenére, hogy a PTE 2012. évi stratégiai terve (Intézményfejlesztési Terv) 

kifejezetten előirányozta a FEEK egyetemi szintű FSZ központi feladatait, a kar inkább 

veszteségeket szenvedett el ezen a területen. A Közgazdaságtudományi Kartól korábban 

átvett FSZ szakokat az új rendszer logikájának megfelelően a KTK visszavette, illetve a 

FEEK-en is működő moderátor képzéshez a BTK rendelkezett csak befogadó alapszakkal, 

így ezt a képzést is elvesztettük. Összességében a korábbi 13 szak helyett mindössze 3 szak 

5 szakirányát indíthattuk, azonban, nem kis részben a Turizmus-vendéglátás szakképzés 

iránti komoly hallgatói érdeklődés miatt, a PTE vonatkozásában továbbra is a legjelentő-

sebb FSZ képző intézmény maradt a kar. 

A legsúlyosabb veszteségeket az alapképzések tekintetében szenvedte el a kar. Itt önma-

gában már az is komoly eredmény volt, hogy képesek voltunk ebben a periódusban is in-

dítani az andragógia alapszakot, ugyanakkor az informatikus-könyvtáros alapszak létszáma 

is csökkent. Újraindítottuk a KTK-val közös emberi erőforrások alapszakot levelező tago-

zaton, ekkor más alapszakos képzésünk levelezőn nem is indult. A mesterképzések tekin-

tetében vegyes volt a kép. Továbbra is a PTE legnépszerűbb mesterképzése maradt az em-

beri erőforrás tanácsadó szak, azonban a többi mesterszakunk vonzereje jóval alacso-

nyabbá vált. 

Összességében e változások komolyan veszélyeztették a kari pozíciókat, a kiürülő alap-

szakok, az elvesztett FSZ-képzések és az egyre alacsonyabb létszámú mesterszakok követ-

keztében a kari vezetés komoly lépéseket próbált tenni annak érdekében, hogy a meglévő 

oktatói kompetenciák jobb kihasználása érdekében a kar helyzetét stabilizálja az egyre in-

kább feszültté váló környezetben. A 2012-2015 közötti időszakban a teljesség igénye nél-

kül az alábbi elemek, fejlesztések, eredmények voltak különösen hangsúlyosnak:  

– 2014 februárjában levelezős tanrendben elindult az angol nyelvű emberi erőforrás ta-

nácsadó mesterszak. A Magyarországon egyedülálló képzés 2014 szeptemberétől nap-

palis formában is elindult a FEEK-en, kialakítva egy emberi erőforrás gazdálkodással 

kapcsolatos teljes képzési kínálatot a karon (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mes-

terszak magyar és angol nyelven). 

– 2012-2015 közötti időszakban közel 200 kazah és orosz mesterszakos hallgatót foga-

dott a kar. A hallgatók a kar által meghirdetett rövid ciklusú képzéseken vettek részt, 

ahol a kari oktatók mellett a társkarok oktatói is bekapcsolódhattak a munkába . 

– 2013-2014-ben megtörtént az andragógia és a turizmus alapszak angol nyelvű változa-

tának kari, illetve a kar által koordinált, társkarok (TTK, IGYK – a munkába a KTK 

nem kapcsolódott be) bevonásával történő kidolgozása. Ezek a képzések azonban csak 

tervek maradtak, részben az andragógia alapszak kivezetése, részben a turizmus alap-

szak kari indításával kapcsolatos, az érintett karok közötti feszültségek miatt . 

– Bár csökkenő hallgatói érdeklődés mellett, de továbbra is sikeresen működött a FEEK 

és a németországi Zittau/Görlitz Hochschule közös mesterszakos duális képzése. 

– A turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés ebben az időszakban az egyik legsi-

keresebb képzési területként működött a karon. A képzések során a kar lényeges hang-

súlyt helyezett a szakképzéshez kötődő gyakorlati helyszínek biztosítására, és még az 

USA-ban is kínált gyakorlati helyeket az érdeklődő hallgatóknak. 

– Fejlesztésre került a kultúratudományi képzési terület (itt a legjelentősebb eredmény a 

kulturális örökség tanulmányok mesterszak indítása a Pollack Mihály Műszaki Karral 

és más társkarokkal közösen) 
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– Különösen nagy sikerrel indult Harmadik Kor Egyeteme program, amelynek során, 

kecskeméti helyszínen, a város támogatásával hirdettünk meg kurzusokat az idős gene-

rációnak. A résztvevő, közel 300 nyugdíjas hallgató jól mutatta e célcsoportban rejlő 

lehetőségeket. A program később Pécsen is, Szenior Akadémia néven, hasonló érdek-

lődés mellett indult 2014-ben. 

– 2014. év elején a bajai főiskoláról a két intézmény megállapodása alapján hallgatókat és 

oktatókat is átvett a FEEK. Az együttműködés távlati lehetőségeket is felvetett, a két 

oktatási intézmény közös képzések kialakításával kapcsolatban folytatott tárgyalásokat. 

– FEEK-en működött az ország legtöbb alapszakos és mesterszakos hallgatót befogadó 

információ- és könyvtártudományi intézete. Az új, osztatlan tanárképzéshez kapcsoló-

dóan a kollégák kidolgozták az új szakok (könyvtáros-tanár, közösségi művelődés-ta-

nár) képzési programját és hálótervét, valamint az információs műveltség pedagógiája, 

illetve a biblioterápia szakirányú továbbképzések programját . 

– Csatlakoztunk az ifjúságsegítő alapszak, illetve a kulturális tanulmányok alapszak ala-

pításának konzorciumához. 

– Sikeres volt hallgatóink OTDK részvétele, ami kollégáink munkáját is dicséri. Hallga-

tóink eredményesen vettek részt a Campus Hungary pályázatokon, így számukra lehe-

tővé vált külföldi konferenciákon és tanulmányutakon való részvétel (Ankara, Török-

ország; Oslo, Norvégia; Görlitz, Németország, Brno, Csehország). 

– A PTE belső oktatásfejlesztési pályázata keretében elkészítettük a PTE e-learning stra-

tégiáját, amelynek menedzselésében a kar komoly szerepet kívánt játszani, az intéz-

ményfejlesztési tervben vállalt feladatokkal összhangban . 

– A kar 2011-ben Belső Képzési Központot hozott létre a PTE 2011/2012. Intézményi 

Akkreditációs Eljárás karra vonatkozó ajánlásai alapján. A központ tevékenysége dön-

tően az egyetemi belső képzési igények kielégítésére koncentrált . 

– A FEEK képzési palettájában 2013-tól új elemként jelent meg a részismereti képzési 

programok köre. E terület fejlesztése azért tekinthető különösen fontosnak, mivel a po-

tenciális hallgatók jelentős része hosszas döntési folyamatot követően kezdte meg vagy 

folytatta felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen. A részismereti képzé-

sekbe történő bekapcsolódás olyan kompetenciák fejlesztését és olyan tanúsítvány ki-

adását jelentette, amely egyrészt szélesebb körben is felhasználható tudást adott a hall-

gatóknak, másrészt a későbbiekben a graduális jellegű képzéseken előzetes ismeretként 

elismerésre kerülhetett. 

– A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 2013 

őszén indult először online kurzus. A kezdeti sikerek után 2014-ben három újabb online 

kurzus került meghirdetésre (Munkaerő-piaci ismeretek, Minőségirányítási alapisme-

retek, Tématérkép ontológiák építése). A PTE FEEK online kurzusaira regisztráltak 

száma 2014-ben 320 fő volt, amely többszöröse a korábbi év jelentkezőinek. A kurzu-

sokon 2014-ben több mint 70 fő végzett. A kurzusok 2015 márciusában tovább folyta-

tódtak, az elvégzett tárgyak későbbi képzési programokba történő beszámítási lehető-

ségével. 

– A PTE FEEK komoly hangsúlyt fektetett gyakorlatorientált , kétoldalú egyetemi okta-

tási programok kialakítására. A felsőoktatási szakképzésekhez kapcsolódó intézményi 

gyakorlatok koordinálásánál és menedzselésénél, illetve a duális képzési profil kiala-

kításánál fontos szempont volt olyan együttműködő partnerek bevonása, amelyek a ré-

gió meghatározó piaci szereplőiként valós ismeretekkel képesek felkészíteni a hallga-

tókat a munka világára. A kar jelentős hallgatói létszámmal rendelkező turizmus-ven-

déglátás szakképzése esetében kiemelt együttműködő partner volt a pécsi Laterum 

Konferencia és Wellness Hotel, valamint Harkány város is. 2014 novemberében a kar 
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együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a várossal, így Harkány 2015 tavaszán in-

duló átfogó turizmusfejlesztési tevékenységeibe a kar hallgatói is bekapcsolódhatnak. 

A modellértékű együttműködés során a város és az egyetem így közösen munkálkodott 

a fürdőváros turizmusának fellendítésén. 

– Komoly kísérletek folytak annak érdekében, hogy kínai kormánytisztviselők számára 

továbbképzési programokat szervezhessen a kar. Sajnos végül nem sikerült bekerülni 

abba a képzési katalógusba, amely rövid ciklusú képzéseket ajánlott kínai államigaz-

gatásban dolgozó vezetőknek. 

– A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja 2013 áprilisától a PTE 

FEEK-re került. A Cégszolgálati Központot 1999-ben a Nemzeti Szakképzési Intézet 

hozta létre az Oktatási Minisztérium támogatásával, osztrák közreműködéssel indított 

projekt keretében. A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja (CK) 

2001 februárjától próba-üzemmódban kezdte meg működését. A 2001/2002-es tanévtől 

teljes körű szolgáltatásokkal állt a gyakorlócégek rendelkezésére. 2012-től az Intézet 

átalakítása miatt a CK a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához került. A cégközpont 

megfelelő kiegészítése volt a korábbi felsőfokú szakképzés, illetve a jelenlegi felsőok-

tatási szakképzés gyakorlati igényeinek részbeni kielégítésére létrehozott, 2011 óta mű-

ködő kari tanirodának. 

– A kari gazdálkodás a folyamatos zárolások és elvonások negatív hatásai ellenére, a 

megtett intézkedések hatására, valamint a rendelkezésre álló reorganizációs források, 

valamint külső pályázati források folyamatos bevonásának eredményeképpen folyama-

tosan stabil maradt. 

Összegzés 

A PTE FEEK a 2012 és 2015 közötti időszakban nehéz, sokszor súlyos lépések sorozatát 

tette meg annak érdekében, hogy a kari konszolidáció megtörténjen és a kar minél kisebb 

feszültségek árán tudjon alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Többször megfogal-

maztuk különféle dokumentumokban, hogy a kar által megtett lépések, jelenlegi is zajló 

folyamatok, illetve a felvázolt jövőbeli elmozdulási lehetőségek a szigorú keretgazdálko-

dás mellett csak abban az esetben jelenthetnek hosszabb távon fenntartható pályát, ha a kar 

képzési kínálatának megújítását, versenyképességének fokozását megcélzó diverzifikációs 

elképzelések – túllépve a karok, szervezeti egységek közötti feszültségeken, illetve össz-

hangban a rektori vezetés fejlesztési elképzeléseivel, valamint a Pécsi Tudományegyetem 

prioritásaival – megvalósulhatnak. 

Az elmúlt évek finanszírozással kapcsolatos változásai és folyamatos bizonytalanságai, 

a hallgatói létszámok negatív irányú változásai, a csökkenő vagy egyes esetekben teljesen 

megszűnő állami finanszírozás komoly kihívások elé állították a Pécsi Tudományegyete-

met és az önállóan gazdálkodó szervezeti egységeket egyaránt. A felsőoktatás f inanszíro-

zásának átalakulása és az egyes normatíva-elemek változásai az egyetem és az egyes szer-

vezeti egységek hosszabb távú pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása érdekében a je-

lenlegi állapot újragondolását vetítették előre. 

Az EY tanácsadó cég 2014 év folyamán elvégezte a Pécsi Tudományegyetem átvilágí-

tását és megfogalmazta javaslatait az egyetem átalakításával kapcsolatban. Az EY által 

felvázolt elmozdulási lehetőségek egyik fontos rendezőelveként az egyetem diszciplináris 

alapon történő átszervezése jelent meg. Ezzel összefüggésben elvi jelentőségű kérdésként 

többször felvetettük, hogy a 21. századi igényekre reagáló modern felsőoktatás nem nélkü-

lözheti az interdiszciplináris és multidiszciplináris programokat, amelyek sok esetben ép-

pen a leginkább fejlődőképes, piacorientált területeket jelenítik meg. 
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Az átvilágítás során a diszciplináris elv alapján történő átszervezés több szervezeti egy-

ség képzési struktúráját érinthette kedvezőtlenül, jelentős alkalmazkodási kényszert te-

remtve. A FEEK esetében kihívásként és folyamatos bizonytalanságként jelentkezett, hogy 

a megfogalmazott javaslatok végrehajtása a kar hagyományosan – egyes területeken több 

mint 25 éve – folytatott képzéseinek megszűnésével járhat, így egységünk esetében az át-

lagosnál jelentősebb reorganizációs kényszerrel kell szembenézni, ráadásul a korábban 

egyértelműen a FEEK-hez rendelt képzések kerültek volna a javaslatok alapján társkarok-

hoz (emberi erőforrás, illetve turizmus vertikum), tovább gyengítve az egyébként sem túl 

erős szervezeti pozíciókat. 

Ebben a helyzetben a két, leginkább érintett kar, a FEEK és a szekszárdi Illyés Gyula 

Kar számára – összhangban a rektori vezetés szándékaival – elfogadható forgatókönyvnek 

tűnt a két szervezeti egység egyesítése, a hagyományosan az érintett karokon működő, a 

diszciplináris átszervezés után maradó képzések közös menedzselése. A 2014/2015. tanév-

ben sor került az IGYK és a FEEK teljes képzési portfoliójának áttekintésére, annak feltá-

rása érdekében, hogy a kari működés szinergiáinak kihasználásával  milyen kölcsönös elő-

nyök realizálhatók a két kar számára, és milyen előnyökkel jár a közös megjelenés az ok-

tatási piacon a két kar jelenlegi és jövőbeni telephelyein 2015 szeptemberétől.  

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015-ben ünnepelte 10 éves szü-

letésnapját, jogelőd intézményeiben pedig éppen 40 éve kezdődött meg a kultúraközvetí-

téssel, felnőttképzéssel és emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó szakemberek kép-

zése. A kar interdiszciplináris képzési kínálata változatos tudományterületeket ölelt át a 

felnőttképzés, az emberi erőforrás fejlesztés, a kultúratudomány, a könyvtártudomány és a 

turizmus területén, és felsőoktatási szakképzésein, alap- és mesterképzésein, valamint 

szakirányú továbbképzésein készítette fel a hallgatókat leendő hivatásuk gyakorlására. 

A megváltozott külső és belső helyzet 2015-től azonban nem tette lehetővé a további, 

önálló kari működést. Ezért a 40, illetve 10 éves évforduló méltó megünneplésével párhu-

zamosan a legfontosabb feladat az volt, hogy a két szervezeti egység a rendelkezésre álló 

erőforrásaik és kompetenciáik segítségével közösen dolgozzanak azon, hogy a Pécsi Tu-

dományegyetem új szervezeti egysége minél sikeresebben, minél szélesebb, versenyképe-

sebb oktatási kínálatot kialakítva és minél nagyobb hallgatói létszámokat produkálva mű-

ködhessen a jövőben. 

 


