
U sklopu Erasmus+ projekta Mobilnosti nenastavnog osoblja posjetio sam Sveučilište u Pečuhu. 

Mobilnost se odvijala u najljepšem godišnjem dobu, početkom svibnja ove godine. U sklopu Fakulteta 

za znanosti (Faculty of Sciences) djeluje više sastavnica na kojima se obrazuju nastavnici. Specifičnog 

mađarskog obrazovnog sistema se očituje u tome što nije moguće pohađati jednopredmetni studij npr. 

Tjelesnog odgoja, nego su studenti prisiljeni birati dvopredmetne studije. 

Sastao sam se s Márkom Váczi, voditeljem Instituta za sportske znanosti i Tjelesnu kulturu (Institute 

for Sport Scienties and Physical education (PTE TTK) što bi bio pandan našem Kineziološkom fakultetu. 

U skopu Instituta imaju stalno dostupnu sportsku dvoranu, sa mogućnošću pregrađivanja za 

istovremeno odvijanje vježbi iz više kolegija. Par koraka dalje nalazi se bazen u kojem je u trenutku 

moje posjete predavačica Gép Zsuzsanna upravo vodila vježbe  joge na SUP dasci za grupu studenata. 

Nakon toga voditelj Instituta me je poveo u oblizak vanjskih sportskih terena gdje se u tom trenutku 

odvijala nastava Atletike konkretno skokovi u dalj. Na vanjskih terenima moguće je obavljati puno 

aktivnosti istovremeno jer je riječ o velikom travnatom igralištu s atletkom stazom. Dodatna prednost 

tog prostora je i učionica koja se nalazi praktički na samom terenu.  

Posjetili smo i biomehanički laboratorij koji se nalazi u sklopu same zgrade institituta. U sklopu Odjela 

za zdravstvo koji sam posjetio zadnji dan mojeg boravka se nalazi i laboratorij u kojem su tijekom mojeg 

posjeta obavljana istraživanja koja će rezultirati doktorskom disertacijom. 

Prilikom obilaska primjetio sam da Institut posvećuje izrazitu pažnju svojoj Alumni zajednici. Zidovi su 

ukrašeni fotografijama uspješnih studenata. Osim studenata uspješnih u akademskom životu, svoje 

mjesto su našli i studenti (alumni) koji su postigli značajne sportske rezultate na europskim i svjetskim 

prvenstvima kao i na Olimpijskim igrama.  

Razgovarao sam sa više članova osoblja i profesora od kojih će mi najviše ostati u sjećanju razgovori s 

Dr. Róbert Paic. 

U nastavku posjete su me upoznali sa aktivnostima svojih odjela DR. Gábor Lente (voditelj Odjela za 

kemiju, profesorica Dr. Zsuzsana Márton (Odjel za fiziku), Dr. Pap Margit (voditeljica Odjela za 

matematiku), Dr. Szabolcs Ákos Fábián (voditelj instituta za Geografiju i Znanost o Zemlji). 

Nakon svega mogu reći da sam zadovoljan obavljenom u sklopu moje posjete. Ugodno sam bio 

iznenađen opremljenošću laboratorija kao i dostupnošću sportskih terena za odvijanje praktične 

nastave. Iznenadila me i internacionalizacija Sveučilišta u Pečuhu budući da tamo u sklopu različitih  

programa i bilateralnih sporazuma (npr. Stipendium Hungaricum) studiraju studenti iz više od 35 

zemalja uključujući i države Afrike i Azije. 
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