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HALLGATÓK 

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem 

polgáraiként részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál. A KPVK a 

folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra reagálva piacképes, jól hasznosítható, 

Magyarországon és külföldön egyaránt kamatoztatható tudást nyújt, kiemelt figyelmet fordítva a 

tehetséggondozásra és a hallgatók intenzív szakmai segítésére. Az oktatásban a hallgatók által 

megszerzett szakmai kompetenciák mellett lényeges szerephez jut az elemző, kritikus, rendszerben 

való gondolkodás elsajátítása, az együttműködés és társas készségek fejlesztése, a tudományterületen 

átívelő megközelítések felismerése és alkalmazása, az esélyegyenlőség, a társadalmi és kulturális 

különbségek elfogadása, fenntarthatóság iránti fokozottabb elkötelezettség, a tudatos szerepvállalás 

és az aktív állampolgárság. A KPVK-n folyó oktatás, tehetséggondozás, a tudományos és innovatív 

tevékenységek folyamatos fejlesztésével, az oktatói és hallgatói kiválósági mutatók javításával a Kar 

előkelő helyet kíván elfoglalni a hazai karok rangsorában, színvonalas képzéseivel növelve a karon 

tanuló magyar és külföldi hallgatók létszámát egyaránt. 

MUNKATÁRSAK 

A Kar vállalt feladatainak megvalósítását megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársak segítik, 

olyan munkavállalók, akik az oktatási folyamatok menedzseléséhez szükséges tudáselemekkel, 

rugalmassággal és jó adaptációs képességekkel rendelkeznek, és képesek a jó minőségű szolgáltatások 

biztosítására. A magas színvonalú oktatói munka feltétele a hazai és nemzetközi szinten egyaránt 

elismert tudományos tevékenység, amelynek sajátos keretet biztosít a kari képzési portfólióhoz 

szorosan kötődő Dienes Zoltán Pedagógus-továbbképző és Gyermekkultúra Módszertani 

Kutatóközpont, az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont és a Vidékfejlesztési Központ. 

Az oktató munkatársak számára olyan együttműködő, innovatív környezet megteremtése a cél, mely 

lehetőséget biztosít szakmai fejlődésükre oktatásban és kutatásban egyaránt. A Kar nem oktató 

kollégái számára is lehetőséget biztosít kompetenciáik, tudásuk, szervezési ismereteik folyamatos 

bővítésére.  

PARTNERSÉG 

A szekszárdi kar a PTE integrált, elismert karaként működik, szem előtt tartva azokat az egyetemi 

normákat, szabályokat és értékeket, amelyek a hosszú távú sikeres működés elengedhetetlen 

feltételei. A Kar korrekt együttműködést alakít ki a társkarokkal és egyetemi szervezeti egységekkel, 

valamint azokkal a hazai és nemzetközi partnerekkel, akikkel szorosan együttműködik képzési 

programjainak megvalósításában. A KPVK számára Tolna megye és Szekszárd város elsődleges 

prioritást jelent, ahogyan a megye és a város számára is kiemelt jelentőségű a felsőoktatás Tolna 

megyében. E kölcsönösség és egymásrautaltság a szinergiák kölcsönös és folyamatos kihasználását 

(képzési igények kielégítése, közös programok, rendezvények, pályázatok) vetíti előre. A KPVK az 

egyetem paksi jelenlét mellett saját képzési portfólió-elemeit és tudásbázisát is elérhetővé teszi Paks 

számára. 

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 



A KPVK kiemelt feladata, hogy működési területe társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődését elősegítse, 

képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként működjön, szerepet vállaljon a térségi 

kohézió erősítésében, és a társadalmi kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejlessze képzési 

portfólióját, korszerű válaszokat, piacképes és jól hasznosítható megoldásokat kínálva a Tolna megye 

és a régió társadalmi, gazdasági kihívásaira. A magyar nyelvű képzések mellett a PTE nemzetköziesítési 

stratégiájával összhangban fontos kari prioritás az idegen nyelvű képzési portfólió fejlesztése is. E 

folyamatban a hagyományos és sikeres képzési tevékenységek mellett a változó környezetben 

felmerülő piaci igényekre reagálva új képzési irányok, oktatási programok folyamatos fejlesztése 

történik, ahol lényeges elemként jelentkezik a 21. századi igényekre reagáló korszerű oktatás 

megteremtése, a digitális kompetenciák és az elektronikus oktatási programok fejlesztése.  

KOMMUNIKÁCIÓ  

A KPVK gazdag eszköztárra épülő, folyamatos kommunikáció keretében olyan markánsan felismerhető, 

hiteles arculatot alakít ki a köztudatban, amely az intézmény jó hírnevének növekedéséhez, társadalmi 

beágyazottságának fokozásához vezet. KPVK által képviselt értékek a célcsoportok számára jól 

feldolgozható formában jelennek meg a legfontosabb kommunikációs csatornákon, amelyek a 

korszerű marketing és PR eszközrendszer segítségével szemléletformáló, a befogadók körében pozitív 

attitűdöket kialakító kommunikációs gyakorlatokat valósítanak meg.  

FENNTARTHATÓSÁG 

A fenntarthatósággal kapcsolatos kari tevékenységek az OVHR-modell alapján az intézményi 

fenntarthatóság négy pillére (működés, az értékek, az emberi erőforrások, a felelősség) köré 

szerveződnek. Az egyre intenzívebben fokozódó gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások valódi 

kezelése indokolja, hogy a KPVK fontos szerepet vállaljon abban a tudástranszferben, amely felkészíti 

a jövő generációit a fenntarthatósági kihívások hatékony menedzselésére. 

FELELŐSSÉG 

A KPVK által felvállalt szekszárdi, tolnai megyei és regionális oktatási szerepkör mellett fontos kari 

prioritás a Harmadik Kor Egyeteme, illetve Családakadémia programok működtetése több városban, 

az egyetemi képzési igényeket kielégítő Belső Képzési Központ működtetése, az egyetemi kulturális 

érzékenyítési programok koordinálása, valamint tanártovábbképzési programok szervezése és 

megvalósítása. Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar emellett kiemelt feladatot 

vállal a régió társadalmi, gazdasági felzárkóztatásában, a szakemberszükséglet biztosításában és a 

fiatalok helyben tartásában. 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan, az egyetemi rendszerrel összhangban lévő 

minőségirányítási rendszert működik a Karon, amely garantálja a kari szolgáltatások megfelelő 

minőségét, folyamatos fejlesztését, a felmerülő kockázatok kezelését, valamint a hallgatók, 

munkatársak és partnerek elégedettségét.  

 

 

 

 


