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A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEKERÜLÉST ELŐSEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA, VALAMINT AZ MTMI SZAKOK 

NÉPSZERŰSÍTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN  

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezetésével, 

a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal (NJSZT) konzorciumban valósítja meg ezt a 

projektet a Pécsi Tudományegyetem és az NJSZT. A projekt fő céljai a felsőoktatásba való bekerülés 

fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése, a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági 

helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk 

elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon, valamint a matematikai, 

természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI / STEM) szakokra való jelentkezés fokozása. A projekt 

2017.09.01-2021.10.31-ig tart, összköltségvetése 788 millió Ft. 

 
Dr. Erostyák János szakmai vezetésével valósul meg a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és konzorciumi 
partnere, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közös projektje. Az 50 hónapos 
futamidő alatt az egyetemi beiskolázást segítő programok sokasága segíti diákokat céljaik elérésében. A 
projekt fő célcsoportja a 6. osztálytól kezdődő köznevelési korosztály. A PTE tág beiskolázási régiójában is 
kiemelt szempont a hátrányos helyzetű iskolák és diákok elérése, számukra az egyetemi lehetőségek 
bemutatása, az odavezető utak támogatása. A számos tudományterület között a projekt elsősorban a 
Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai (MTMI) területekre orientálást támogatja és 
segíti elő. 
 
A PTE-n három Kar, a Természettudományi Kar (TTK), a Műszaki és Informatikai Kar (MIK) és a 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) munkatársai vesznek részt a 
megvalósításban. A programok rendkívül sokszínűek: nyári táborok, szakmai versenyek, pályaorientációs 
tréningek, üzemlátogatások, nyitott labor programok, élményműhelyek, laborlátogatások és még számos 
más, a korosztályi sajátságokhoz igazított érdekfeszítő program várja a diákokat. 
 
A NJSZT nagy múltú országos tudományos egyesületként elkötelezett az informatikai tehetséggondozás és 
informatikus utánpótlás nevelésében. A mesterséges intelligencia által meghatározott jövő már csak 
karnyújtásnyira van. Ezért kedvcsináló szakmai előadásokkal, programozási és robotika szakkörökkel, 
hozzájuk kapcsolódó helyi táborokkal és a pedagógusok képzésével járul hozzá a projekt sikeréhez.  
 
A pályázat bő négy éve alatt lesznek egyedi és évente ismétlődő programok is, melyek mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a demográfiai trendeket is részben ellensúlyozva, akár hátrányos helyzetből is elindulva a 
kiváló, tehetséges diákok megtalálják az utat a Pécsi Tudományegyetemre és felismerjék, mennyire vonzó is 
a PTE által kínált hallgatói élet és az utána következő szakmai karrier. 
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