
Tandíjmentesség 
- kibővítve 

• Budapest (MTI) 
Az Országgyűlés Oktatási 

és Tudományos Bizottsága 
támogatta Balczó Zoltánnak 
(MIÉP) a felsőoktatási tör-
vény módosításához benyúj-
tott azon két indí tványát , 
amelyek azt k íván ják le-
hetővé tenni, -hogy tandíj-
mentesség illesse meg a pár-
huzamos a lapképzésben 
résztvevő hallgatót is. Ellen-
zéki képviselők a testület ál-
tal elvetett indítványaik kap-
csán ismételten hangot adtak 
azon álláspontjuknak, hogy 
a törvénymódosítási javaslat 
e lkapkodot t és propagan-
diszt ikus célokat szolgál . 
Rámutattak arra is, hogy a 
tandíjkérdést nem törvény-
ben, hanem kormányrende-

letben kellene szabályozni. 
Kormánypárt i képviselők 
ezzel szemben azt hangsú-
lyozták, hogy nem lenne he-
lyes, ha hosszú távra kiható 
költségvetési döntések ren-
delet útján születnének meg. 
A bizottság javasolja, hogy 
az első szakirányú tovább-
képzésben résztvevő hallga-
tókat vegyék ki a tandíjmen-
tességi körből. A testület tá-
mogatta azt a költségvetési 
bizottság által beterjesztett 
módosító javaslatot, amely 
az idei köl tségvetés i tör-
vényt új ponttal kiegészítve, 
lehetőséget teremtene arra, 
hogy a felsőoktatási intéz-
ményeknél más forrásokból 
pótolják a kieső tandíjbevé-
teleket. 

Nyerj 
Internet-előfizetést! 
• Munkatársunktól 

Kvízjátékot hirdet a Neu-
mann János Számítógéptu-
dományi Társaság Csongrád 
megyei tagszervezete a Sze-
gedi Nemzetközi Vásár 
„Universi tas" s tandján. A 
Neumann-kvíz olyan kérdé-
seket tartalmaz majd, ame-. 
lyekre a számítástechnika 
iránt érdeklődők - középis-
kolások és felnőttek - vála-
szait várják. A komputer-vi-
lág érdekességeire, alapfo-
galmaira vonatkozó kérdése-
ket a Szegedi Felsőoktatási 

Szövetség standján vehetik 
át az érdeklődők a „H" pavi-
lonban. A válaszokat péntek 
délig kell bedobni a standon 
elhelyezet t urnába. Ered-
ményhirdetés és .a (jíjak, sor-
solása szombaton 14 órakor 
lesz a vásár színpadán. A he-
lyes megfejtők között féléves 

internet- 'é lőf izétést , szak-
könyveket és szakkönyv-
csomagokat, az európai szá-
mítógép-kezeTői engedély 
megszerzéséhez szükséges 
vizsgakártyát és Neumann? 
pólókat SÓreothák kí. ' 

Bemutatták 
az új vezetőket 

• Budapest (MTI) 
Pokorni Zoltán, a Fi-

desz alelnöke, oktatási 
miniszter-jelölt - még bi-
zottsági meghallgatását 
megelőzően - sajtótájé-
koztatón mutatta be a 
tárca leendő államtitká-
rait, illetve helyettes ál-
lamtitkárait a Képviselői 
Irodaházban. 

A politikai államtitkári 
poszt várományosa Pálinkás 
József fizikus, az MTA leve-
lező tagja, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Kísérleti 

.Fizikai tanszékének tanszék-
vezető egyetemi tanára, a 
Magyar Akkreditációs Bi-
zottság alelnöke. Pálinkás 
alapító tagja a Professzorok 
Batthyány Körének és tagja 
a Magyar Demokrata Nép-
pártnak. A közigazgatási ál-
lamtitkár Szilágyiné Szem-
keő Judit matematikus lesz, 
aki 1992 és 1994 között a 
Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumban részt vett a 
közoktatási törvény előké-
szítésében, és mintegy egy 
évig megbízott közoktatási 
helyettes államtitkár volt. 

Környei László matemati-
ka, fizikaszakos tanár kapja 
a közoktatási helyettes ál-

lamtitkári posztot. A jelölt 
1996-tól mint az Országos 
Közoktatási Intézet informá-
ciós irodájának vezetője irá-
nyította azokat a munkálato-
kat, amelyek nyomán tanter-
vi adatbankjuk az Interneten, 
illetve CD-lemezen is hozzá-
férhető vált. A felsőoktatási 
he lyet tes á l lamt i tkár i te-
endőket Kiss Ádám, az EL-
TE atomfizikus professzora, 
az MTA magfizikai bizottsá-
gának, illetve az Országos 
Atomenergia Bizottság tagja 
látja majd el. 

A nemzetközi ügyekkel 
Kroó Norbert, az MTA ren-
des tagja, az Akadémia Szi-
lárdtestfizikai és Optikai Ku-
tatóintézetének igazgatója, 
az Európai Tudományos 
Akadémia fizikai és mérnöki 
tudományok osztályának el-
nöke foglalkozik majd. To-
vábbra is Stark Antal köz-
gazdász marad a tárca gaz-
dasági és pénzügyi tevé-
kenységekkel foglalkozó he-
lyettes államtitkára. A szak-
képzési helyettes államtitkár 
Benedek András mérnök-ta-
nár, művelődésszociológus, 
a Munkaügyi Minisztérium 
jelenleg szakképzésért fe-
lelős helyettes államtitkára 
lesz. 

Továbbképzés 
• Debrecen (MTI) 

Határon túli magyar peda-
gógusok intenzív nyári to-
vábbképző tanfolyamát ren-
dezték Debrecenben, a Köl-
csey Ferenc Református Ta-
nítóképző Főiskolán. Az in-
tézmény több miat 10 esz-
tendeje szervez hasonló jel-
legű kurzusokat a határon túl 
élő és oktató magyar peda-
gógusoknak. 

Az idei továbbképzésen 
30 Kárpátaljáról, Erdélyből 
és a Vajdaságból érkezétt, 
tanítóképző intézetekben, il-
letve ezek gyakorló áltálános' 

iskoláiban tanító pedagógus 
vett részt. 

Az egyhetes tanfolyam 
keretében egyebek mellett 
előadásokat hallgattak meg a 
magyar nyelv és irodalom 
tanítás módszereiről, vala-
mint a szaktárgyak oktatásá-
val kapcsolatos legújabb pe-
dagógiai kutatások eredmé-
nyeiről. 

A pedagógusok emellett 
mégismerkedtek a kő/nyék 
nevezetességeivel, többek 
között ellátogattak a Horto-
bágyfa. Sárospatakra éts To-
kajba is: 

• Megfelelni a gazdasági és társadalmi igényeknek 

Universitas-stcmd a vásáron 

„Szférák" találkozása a megnyitón, o Szegedi Felsőoktatási Szövetség standján'. '(Fóf£j:"biagy László) 

Az országban egyedü-
lállóan a helyi felsőokta-
tási intézmények és ku-
tató intézetek is bemu-
ta tkoznak a tegnap 
megnyílt Szegedi Nem-
zetközi V á s á r o n . Az 
egyetemek és főiskolák 
alkotta Szegedi Felsőok-
tatási Szövetség oktatási 
programjait és tudomá-
nyos kapacitását mutat-
ja be a „H" pavilonban 
a város polgárainak és a 
gazdasági szférának. 

Az öt szegedi felsőoktatá-
si intézményt tömörítő Sze-
gedi Felsőoktatási Szövet-
ségben (SZFSZ) közel 12 
ezer nappali tagozatos fiatal 
tanul főiskolai, egyetemi sza-
kokon illetve vesz részt dok-
tori képzésben. Az intézmé-
nyekben 1300 oktató dolgo-
zik. Az intézmények a régió 
egyik legnagyobb gazdálko-
dó szervezetét jelentik mint-
egy 13 milliárd forintos egy-
üttes költségvetésükkel. A 
tagintézmények és a társult 
tagok - lapunk kezdeménye-
zésére és Universitas rova-
tunk közreműködésével -
úgy gondolták, az életükben 
bekövetkezett változásokkal 
és az ezután megvalósítandó 
célokkal meg kell ismertetni-
ük a külvilágot, a város pol-
gárait is. Ezért nyolc intéz-
mény e lha tároz ta , közös 
standon mutatkoznak be az 
idei Szegedi Nemzetközi Vá-
sáron. Az intézmények vásá-
ri megjelenésének üzenete, 

A k iá l l í tók 
József Attila Tudományegyetem (6720 Szeged, Du-

gonics tér 13.; www.jate.hu-szeged.hu) /Állam- és 
Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Ter-
mészettudományi Kar/ 

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
(6720 Szeded, Dugonics tér 13.; www.szote.hu-sze-
ged.hu) /Általános Orvostudományi Kar, Gyógysze-
résztudományi Kar, Egészségügyi Fó'iskolai Kar)/ 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (6725 Szeged, 
Boldogasszony sgt. 6-8.; www.jgytf.hu-szeged.hu) 

Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar (6724 Sze-
ged, Mars tér 7.; www.szef.hu-szeged.hu) 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Kon-
zervatóriuma (6722 Szeged, Tisza lajos krt. 79-81.) 

Szegedi Hittudományi Főiskola (6720 Szeged, dóm 
tér 6.; www.theol.hu-szeged.hu) 

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Közpon t (6726 Szeged , T e m e s v á r i k r t . 62 . ; , 
www.szbk.hn-szeged.hu) 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Bio-
technológiai Intézet (6726 Szeged, Derkovits fasor 2.; 
www.bzlogi.hu/bavbio) 

hogy a felsőoktatás átalakítá-
sa, az új képzési irányok és 
formák, az integráció a társa-
dalmi és gazdasági igények-
nek való megfelelést szolgál-
ják. 

A főbejárat melletti „H" 
pavilonban a JATE, a SZO-
TE, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola, az élelmi-
szeripari főiskola, a konzer-
vatórium mint tagintézmé-
nyek, a Hittudományi Főis-
kola, a Szegedi Biológiai 
Kutató és a Bay intézet mint 
társult tagok mutatják be ok-
tatási programjaikat, kutatási 

területeiket és a felsőoktatási 
integráció céljait, folyamatát. 
Az „Universitas" standjára 
látogatók szóbeli, nyomtatott 
és komputeres információkat 
kaphatnak a már meglévő és 
tervezett szakokról, oktatási 
formákról, továbbtanulási és 
továbbképzés i lehetősé-
gekről, az intézményekben 
folyó kutatásokról és tudo-
mányos eredményekről. A 
vásár színpadán fellép rock-
zenei koncertjével a tanár-
képzősök River együttese és 
a JATE Absolut zenekara, 
kedden délután háromkor. 

A7 egyetémefe'.'"főiskolák és 
kutatóintézetek standját meg-' 
tiszVéüT^jga^gyaíBnTjyK 
Lajos, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság elnöke 
is, aki ez alkalomból szerdán 
délelőtt 11 órakor előadást 
tart az innováció lehetősége-
iről, a felsőoktatás és a gaz-
daság kapcsolatáról a SZÉF 
Mars téri épüle tében . Az 
Universitas kiállítóiról az In-
terneten, a virtuális vásár 
web-helyén is bőséges infor-
máció olvasható. 

Jóllehet a felsőoktatás és a 
gazdasági szféra kapcsolatait 
kétségkívül szorosabbra kell 
fűzni , néhány gazdálkodó 
hozzáállása az SZFSZ vásári 
jelenlétéhez máris példaér-
tékű. A Szegedi Nemzetközi 
Vásár igazgatója , Kátona 
András nemes gesztussal fo-
gadta az intézmények jelent-
kezését: 1 forint plusz áfáért 
tette lehetővé az egyetemek 
és főiskolák vásári bemutat-
kozását. Úgy véli ugyanis, 
hogy az országban ez idáig 
egyedülálló kezdeményezés 
kölcsönösen előnyös a vásár-
nak és a kiál l í tóknak. Az 
SZFSZ standjára tegnap ellá-
togatok köztük Tolnai La-
jos, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamára elnöke és Ed-
ward G. Ciecka, a toledoi 
Lucas megye önkormányza-
tának hivatalvezetője - egye-
tértettek abban, hogy a sze-
gediek kezdeményezése eb-
ben az esetben is példaértékű 
lehet. 

Kaczer Gabriel la 

e Budapest (MTI) 
Budapesti Nyári Egyetem 

elnevezéssel határon túli ma-
gyar joghallgatók és pálya-
kezdő jogászok számára ren-
deznek programot július 6-
től á* fővárosban. Az iftimár 
harmadik alkalommal össze-
híVótt egyhetes nyári egyete-
met az ELTE Állam-, és Jog-
tudományi Kara, valamint a 
Határon Túli Magyarok Hi-
vatala (HTMH) szervezi. Á i 
e lőadások két munkacso-
portban, jögtüdorríáhyi és, al-

Budapesti 
Nyári Egyetem 

kotmánytörférieti szekcióban' 
folynak. A programot Ficze-
re Lajos dékán, és Törzsök 
Erika, a HTMH elnöke nyi-, 
totta meg.'Az azt követő ple-
náris ülésen Rukorelli Ist-
ván, az Országos Választási 
Bizot tság ' e lnöke tarfot t 
előa'd'ásr 'Választás ' 1.998 

"círriméfóÁ résztvevők a jog-
tudományi munkacsoportban 
tudományos értekezést hull-n 

hatnak péjdáül a 'média.'mai' 
helyzetéről, az európai jog-
harmonizációról. áz ádatvé" 
delem, az mformácioszábádé 
ság, és'az igazságszolgálta- , 
t á j aktuális 'kérdéseiről , a 
177: r . ... . - 1> .rtVvy 

Bős-Nagymaros ügyében 
hozott há^ai döntésről, az 
Alkotmánybíróság munkája-, 
ról, valamint a nemzeti ki? 
sebbségek és nyelvek védel-
méről. Az alkotmáríyforténe-'* 
ti szekció témakörei között 
találhatóba középkori Váró-' 
si igazgatás , az állam és 
az^égynáz kapcso la ta , á 
J t í X - X R . s z á z a ^ b ü n ó 
tetőjog, a közel-keleti reúde-
zesiTolyairwt, továfehá á ma-
gyarországi történeléjriokta-
tás. 

Felsőoktatás 
és gazdaság 

• Siófok (MTI) 
Egy most záruló háro-

méves Phare-program 
kere tében mintegy 
nyolcmillió ECU támoga-
tást kapott h a z á n k , 
amelyre felsőoktatási in-
t é z m é n y e k , i l letve a 
gyakor la t i képzésnek 
helyt adó nagyvállala-
tok pályázhattak. 

Tátrai Ferenc, a Műve-
lődési és Közoktatási Mi-
nisztérium Phare Programi-
roda igazgatója bejelentette: 
az eddigi sikerek nyomán 
hamarosan indul egy követ-
kező regionál i s program, 
amelyben Északkelet-Ma-
gyarország több megyéje, 
valamint a Dél-Dunántúlon 
Baranya és Somogy pályáz-
hat majd 3,5 millió ECU-re. 
A támogatást az oktatás fej-
lesztésére fordíthatják. A ha-
marosan véget érő program-
ban négy témakörben lehe-
tett pályázni. 

A felsőoktatás és a gazda-
ság együttműködésére a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem és 
a Dunaferr képviselői szol-
gáltak számukra bevált és 
másoknak is követendő pél-
dáktísr 

A győri közlekedési főis-
kola és a Miskold^éyfeféiff 
képviselői ügyáncsák elege-
dettek az eredményekké!'. 
Kértén öskzesén csákfiem 
száz nagyvállalattal kötöttek 
szerződés! hállgátóílt: 
kórját! kejrzéséfe.' 

A szakemberek égyetét-' 
tették abban;, hogy á félsÖplÚ 
tatást sokoldalúbbá kell ten-
ni. a lka l t f t özkodva ' á^dá - ' 
ság.élvárásai^óz. Az oktatási 
intézményekben -mégvan éti" 
hez a hajlándőáág, ámélyét 
az is mutat, hogy az utóbbi 
években tucatnál i>í'több'új1 

k é p ^ i hí -
hetőt tégeukTtfá ininnn'f tTü-
loknak"*-*Ti%fr^'?«t*6Mi tájé-
koztatón. . «„ 

Roóz József, a főiskolai 
főigazgatók konferenciájá-
nak elnöke kiemelte azt á 
szeptembertől induló kété-
ves, a Phare által támogatóit 
képzési formát, amely fő-
ként a gyakorlatra épít. és 
azok számára nyújt tovább-
tanulási lehetőséget, akiket 
nem vettek fel va l ame ly 
felsőoktatási intézménybe. 
Ők két év után vagy tovább-
tanulnak, vagy munkát vál-
lalnak, ám ez utóbbi esetben 
is jóval képzettebbek, mint 
érettségizett társaik. A 42 
ezer fe l sőokta tás i intéz-
ményben tanuló hallgató, 
mellett számuk egyelőre cse-
kély, mindössze kétezer, dé 
a szakemberek nagy jövőt 
jóso lnak ennek a képzési 
formának. 

Szakosító 
Szegeden 

• Munkatársunktól 
A Magyar Testnevelési 

Egyetem három évvel ez-
előtt indította be Szegeden a 
mentálhigiénés posztgraduá-
lis szakosító képzését, tago-
zatát. Az akkreditált, iskolai 
rendszerű, felsőfokú szak-
képzésen tanuló pedagógu-
sok, orvosok, jogászok, teo-
lógusok, szociális munká-
sok, egészségügyi szakápo-
lók és gyógyszerészek a .na-
pokban vehették át másod-
diplomájukat Budapesten. 
A képzésre, mely a hurpán 
értékek megfogalmazására 
és képviseletére készít fel," 
július 31-éig lehet jelentkez-
niük , * | ' | " i innsta 

Á képzésről szó lp bqv'ébb' 
tájékoztatót ' j ú l i u s 2 0 - á n a. 
napilapokban jele'píetí m e g j a 
min i sz t ér ium; .A k ö v e t k e z ő 
tanfolyam' í 9 9 9 februárjában 
indul. Jeiept'kezpsi lápokat á, 
nyomtatványboltból (Csong-
rádi sgf.' ól.Y'féhej'bészeréz-J 

http://www.jate.hu-szeged.hu
http://www.jgytf.hu-szeged.hu
http://www.szef.hu-szeged.hu
http://www.theol.hu-szeged.hu
http://www.szbk.hn-szeged.hu
http://www.bzlogi.hu/bavbio

