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Tanszékek 
• Munkatársunktól 

A JATE közgazdasági képzésében a következő tan-
székek oktatói vesznek részt: közgazdasági tanszékcso-
port: elméleti közgazdaságtani tanszék, gazdaságpszi-
chológiai tanszék, marketing-menedzsment tanszék, 
pénzügytani tanszék, regionális és alkalmazott gazda-
ságtani tanszék, számviteli tanszék, világgazdaságiam 
és európai gazdasági integrációs tanszék, statisztikai és 
demográfiai tanszék: állam- és jogtudományi kar: köz-
igazgatási jogi és pénzügyi jogi tanszék, munkajogi és 
szociális jogi tanszék, nemzetközi jogi tanszék, nemzet-
közi magánjogi tanszék, polgári jogi és polgári eljárás-
jogi tanszék, politológiai tanszék: természettudományi 
kar: gazdasági földrajzi tanszék, informatikai tanszék-
csoport, matematikai tanszékcsoport; bölcsészettudo-
mányi kar: filozófia tanszék, szociológia tanszék, törté-
neti segédtudományok tanszék, új- és legújabbkori 
egyetemes történeti tanszék. 

A József Attila Tudo-
mányegyetem tanácsa 
nemrégiben elfogadta a 
közgazdaságtudományi 
kar a lapításáról szóló 
javaslatot. Az akkredi-
tációs eljárást kővetően, 
a tervek szer int jövő 
szeptembertől már négy 
kara lenne az egyetem-
nek. 

A dél -a l fö ld i rég ióban 
nem volt egyetemi közgaz-
dasági képzés, amely egyút-
tal a József Attila Tudomány-
egyetem oktatási kínálatá-
ból is nagyon hiányzott. A 
nyolcvanas években néhány 
esztendeig működött a JA-
TE-n a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egye-
tem kihelyezett tagozata, a 
helyi intézményre alapozott 
képzés 1993-ban indult el 
másoddiplomás formában. 

Graduális 
képzés 

A graduális képzés 1994-
ben kezdődött gazdálkodási 

. szakon, amely iránt az ér-
deklődés évről évre nőtt. A 
negyed- és ötödéven három 
specia l izác ió t indí tot tak: 
pénzügy-informatikát, euró-
pai integrációst és közigaz-
gatási-nonprofitot. A képzés 
egész koncepciójának kidol-
gozásában törekedtek arra, 
hogy olyan irányokat vá-
lasszanak, amelyekben ka-
matoztatni tudják a JATE 
meglévő erősségeit. Ennek 
jegyében egészítették ki a 
szokásos pénzügyi tárgya-
kat informatikával. Az Eu-
rópa- tanulmányok jogi és 
bölcsész blokkja országos 
viszonylatban is az úttörők 
közé tartozik, amit célszerű 
volt kiegészíteni egy köz-
gazdaságival. A közigazga-
tási-nonprofit specializáció-
ban a jogtudományi kar és 
annak két főiskolai szaka 
( t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s és 
munkaügyi kapcsolatok) ad-
ta lehetőségeket igyekeztek 
kihasználni. Ezeket egyúttal 
olyan irányoknak gondol-
ják , amelyek munkapiac i 
keresletet elégítenek ki, és 
amelyek kiegészítő alapkép-
zés formájában a régióban 
főiskolai diplomát szerzett 
hallgatóknak megadják az 
egyetemi diploma megszer-
zésének l ehe tőségé t . Az 
egyik specializáció, a pénz-
ügy-informatikai 1995-ben 
levelező tagozaton is bein-
dult. 

A közgazdasági jel legű 
tárgyak okta tása j e l en tős 
feladat a JATE más szakjain 
is. Egyéves, szigorlattal zá-
ruló tárgy az elméleti köz-
gazdaságtan a jogászkép-
zésben, nappali és levelező 
tagozaton, a Károli Gáspár 
Református Egyetem kecs-
keméti Állam- és Jogtudo-
mányi Karán . Az Á J T K 
munkaügyi kapcsolatok sza-
kán, nappali és levelező ta-
gozaton az egyéves közgaz-
daságtan, valamint a féléves 
emberi erőforrás gazdálko-
dás t á rgyaka t o k t a t j á k . 
Ugyanezen a karon a társa-
dalombiztosítás szak nappa-
li és levelező tagozatán az 
egyéves közgazdaság tan , 
vezetési, szervezési ismere-
tek, a féléves vállalkozások 
gazdaságtana tárgyakat gon-
dozzák. 

A bölcsészet tudományi 
kar kommunikáció szakán 
az e g y é v e s gazdaság i és 
pénzügyi ismeretek tantár-
gyat tanítják, mind Szege-
den, mind a kihelyezett. Bu-
dapesti Média Intézettel kö-

zös tagozaton. A természet-
tudományi karon több olyan 
szak van az akrreditáció kü-
l ö n b ö z ő f á z i s á b a n , ame-
lyekben ú j abb tá rgyakat , 
modulokat kell oktatni a kö-
vetkező tanévekben. A már 
akkreditált alkalmazott fizi-
kus főiskolai szakon a há-
rom évfolyamon összesen 
heti 21 órás menedzsment 
modu l lép be, ame lye t a 
most a lapí tandó telekom-
munikációs menedzser sza-
kon is fe lvesznek majd a 
hallgatók. 

Az akkreditáció alatt álló 
környezetkutató egyetemi 
szak egyik kétéves szakosí-
tási iránya a környezetgaz-
dálkodó, amelynek döntő 
hányadát szintén egy me-
nedzsment modul teszi ki, a 
két év fo lyamon összesen 
heti 59 órával. A közgaz-
dász-matematikus és pénz-
ügyi matemat ikus szakok 
alapítása és indítása most 
van folyamatban. Jelenleg a 
levelező programozó sza-
kon kötelező tárgy az egyé-
ves közgazdaságtan. 

A különböző karokra a 
fen t ieken tú lmenően fél-
évente kilenc-tíz fakultatív 
tárgyat hirdetnek meg. A 
Szent-Györgyi Albert Or-
v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
Egészségügyi Főiskolai Ka-
rával közösen folytatott szo-
ciá l is munkás képzésben 

egyéves k ö z g a z d a s á g t a n 
tárgyat oktatnak. 

Szakirányok 
A graduális szakokon kí-

vül a képzés teljes spektru-
ma szakirányú továbbkép-
zéssel és két Phare-program 
segítségével teljesedik ki. 
Műszaki és természettudo-
mányos alapdiplomával ren-
delkezők, illetve a jogász és 
bölcsész diplomások némi-
leg eltérő kurzusokat kap-
nak a matematikai előkép-
zettségükben meglévő kü-
lönbségeknek megfelelően. 
Az e g é s z s é g ü g y i mene-
dzserképzés rövidesen bu-
dapesti tagozat indítását is 
megkövetelte. 

A JATE részese egy fran-
cia-magyar másoddiplomát 
adó menedzserképzésnek 
közösen a Budapesti Mű-
szaki Egyetemmel és a Ja-
nus Pannonius Tudomány-
egyetemmel, amelyet fran-
cia részről a lyoni egyetem 
szervez. 

A t ávok ta tás fő i sko la i 
gazdálkodási szakon 1997 
szeptemberében kezdődött, 
egy holland távoktatási tan-
anyag adaptálásával egyé-
ves szakirányú továbbkép-
zést 1998 februárjától hir-
detnek európai menedzs-
ment témakörében. A kis-
és középvállalkozási mene-

dzse r akkred i tá l t i skola i 
rendszerű felsőfokú szak-
képzés előkészületei szintén 
a Phare keretében történtek 
meg. 

Szervezeti 
keretek 

A szervezet i keretek a 
közgazdaságtani tanszékből 
indultak ki, amely a rend-
szerváltás óta tartozik az ál-
lam- és jogtudományi kar-
hoz. Azóta a tanszék átala-
kult elméleti közgazdaság-
tani tanszékké, amely mellé 
több lépésben jöt t létre a 
pénzügytani, a számviteli, a 
marketing-menedzsment, az 
a lkalmazot t és regionál is 
gazdaságtani, a világgazda-
ságtani és az európai gazda-
sági integrációs, valamint a 
gazdaságpszichológia tan-
szék. Ezek együttesen alkot-
ják a közgazdaságtani tan-
székcsoportot az ÁJTK-n 
belül. 

A közgazdaságtudomá-
nyi kar megalakulásakor a 
s tat iszt ika tanszék a jogi 
karral közös egység lenne. 
Azok a tanszékek, amelyek 
önálló szakot gondoznak a 
JATE-n, és más karokhoz 
tartoznak, továbbra is beok-
tatnak a közgazdászképzés-
be, de az oktatók a felsőok-
tatási integrációs racionali-
tás szellemében megmarad-
nak a szé le sebb szakmai 
műhelyükben, és az új kar 
szervezői nem szándékoz-
nak a jövőben sem létrehoz-
ni szétaprózott tanszékeket. 
Ennek értelmében az állam-
és jogtudományi karról ok-
tatják a polgári, társasági, 
munka-, szociális, közigaz-
gatási, pénzügyi és bank-, 
valamint európai jogot és a 
politológiát, a természettu-
dományi karról a matemati-
ka tanszékcsoporttól a kü-
lönböző matematikai tár-
gyakat, az informatika tan-
székcsoporttól az informati-
kát, a gazdaságföldrajz tan-
széktől a gazdaságföldraj-
zot, a bölcsészettudományi 
karról a gazdaságtörténetet, 
a szociológiát és a filozófi-
át. Az együttműködés a sze-
gedi universitas más intéz-

ményeivel is fo lyamatos . 
Az élelmiszeripari főiskolai 
karon már a JATE közgaz-
dászképzését megelőzve el-
indul t az é le lmiszer ipa r i 
vállalkozó-menedzser kép-
zés, a Juhász Gyula Tanár-
képző Fő isko lán pedig a 
művelődési menedzserkép-
zés. Az integráció fejleszté-
sére közös pá lyáza toka t 
nyújtottak be a FEFA-hoz, 
és a más intézményekben 
oktatókat is bevonták a kép-
zésbe. 

Kutatások 
Az elmúlt időszakban a 

közgazdasági tanszékcso-
port meghatározó feladata 
az oktatásszervezés volt, hi-
szen egy teljesen új egyete-
mi képzés kiépítése óriási 
munkát igényel. A jövőre 
nézve úgy tűnik, előtérbe 
kerülnek az európai integrá-
ciós kutatások - különös te-
kintettel a regionális politi-
kára - , valamint a gazda-
ságpszichológia és a gazda-
ságma tema t ika . A FEFA 
pályázatok je len te t ték az 
in f ras t ruk túra épí tésének 
alapját . Ennek köszönhe-
tően tudták besze rezn i a 
szükséges könyveket, okta-
tás- és számí tás technika i 
eszközöket. A tanszékcso-
port új helyiségbe költözött, 
amelynek épületét az önkor-
mányzattól csereingatlan-
ként kapták meg a Honvéd 
téren. 

A közgazdászképzés mé-
retei azó ta e lé r t ék azt a 
nagyságrendet, amely indo-
kolttá teszi, hogy kiváljon 
az ÁJTK kereteiből és önál-
ló karrá vá l jon . Különös 
nyomatékot ad ennek, hogy 
a Szegedi Fe l sőok ta t á s i 
Szövetség, majd az 1999. 
január elsejével megalakuló 
Szegedi Egyetem struktúrá-
ja jelenleg lépésről-lépésre 
formálódik. A közgazdász-
képzés számára sokkal ked-
vezőbb, ha ebben a folya-
matban kezdettől részt vesz, 
képviselete minden intéz-
ményi tanácsi, bizottsági fó-
rumon biztosított. 

H. Sx. 

Július elsejétől Galam-
bos Gábor programter-
vező matematikus, tan-
székvezető főiskolai ta-
nár a J u h á s z G y u l a 
T a n á r k é p z ő Fő i sko la 
főigazgatója. Helyette-
sei: Benkő Zsuzsanna és 
Varga István. Az intéz-
mény e lső s z á m ú ve-
zetője nagy lendülettel 
fogott a m u n k á n a k , 
mert mint mondta: sze-
retne morális tartást ad-
ni a főiskolának. 

• Ön eddig is fontos 
szerepet játszott a főisko-
la életében: irányította a 
számítástechnikai tanszé-
ket, igazgatta az Alkal-
mazott Informatikai Inté-
zetet és elnöke volt az In-
tézetigazgatók Tanácsá-
nak. A vezetés tekinteté-
ben mi újat hozhat önnek 
a főigazgatói poszt? 
- A főigazgatói tisztség 

dimenziójában egészen más, 
mint az eddigi beosztásaim. 
Tanszékvezetőként csak ti-
zenegy embert irányítottam, 
és néhány százezer for int 
felett rendelkeztem. Ezzel 
szemben a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola főigazga-
tója több mint négyszáz em-
ber munkáját kíséri figye-
lemmel, s több mint egymil-
liárd forint felett diszponál. 
Ennyi ugyanis az intézmény 
éves költségvetése. Ehhez 
még hozzájön a szegedi in-
tegráció, amiben tevékenyen 
részt kell venni. A feladatok 
nagyságát illetően tehát ezt a 
posztot nem lehet összeha-
sonlítani a korábbi tisztsé-
gekkel . Mindezek mellett 
vallom: bármely intézmény-
ben első számú vezetőnek 
lenni önmagában nem rang. 
A rangot az adja, ha valaki 
egy jól működő, országosan 
is ismert és elismert intéz-
mény élén áll. Én a munka-
társaimmal négy évig azon 
munkálkodom majd, hogy 
ez így legyen. 

„Az integrációt 
én szeretném 

kézben tartani" 

9 Milyen személyi válto-
zásokat tervez? Kik lesz-
nek például a helyette-
sei? 
- Varga István a nappali, 

a levelező és a gyakorlati 
képzésért, Benkő Zsuzsanna 
pedig a nem konvencionális 
képzésért felel. Utóbbihoz 
tartoznak még az i f júsági 
ügyek és a külügyi kapcsola-
tok. 

9 Az integrációért ki fe-
lel? 
- Azt elsősorban én sze-

retném kézben tartani, de a 
napi munkában kiemelten 
számítok majd Benkő Zsu-
zsanna segítségére. 

9 Apropó, integráció. Mi 
a véleménye arról, hogy 
a Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskola a JATE kara 
lett? 
- Az élelmiszeripari főis-

kola karrá válása a SZÉF és 
a JATE belső ügye, amely 
nem zavarhatja meg a Sze-
gedi Felsőoktatási Szövetség 
működését, hiszen a szená-
tusban konszenzusos alapon 
születnek meg a döntések. 

„Szükség van 
struktúraváltásra " 

9 Információim szerint 
júniusban végiglátogatta 
a főiskola tanszékeit, s 
találkozott és beszélgetett 
az oktatókkal. Milyen ta-
pasztalatokat szűrt le? 

- Nem minden tanszéket 
tudtam meglá togatn i , így 
azok, akik kimaradtak, szá-
míthatnak arra, hogy ősszel 
hozzájuk is elmegyek. Tet-
tem és teszem ezt a jövőben 
is azért, mert a személyes 
megjelenést és beszélgetést 
mindennél fontosabbnak tar-
tom. Az embereknek tudni-
uk kell a főiskolán, hogy ki-
re bízták a sorsukat. A köz-
vetlen információcsere sokat 
ad mindannyiuk számára. 
Azt már korábban is tudtam, 
hogy szükség van struktúra-
váltásra. A különböző sza-
kok népszerűségében bekö-
vetkezett hangsúlyeltolódá-
sok is a struktúraváltást in-
dokolják. 

9 Ez mit jelent konkré-
tan? Leépítést, összevo-
nást? 
- Nem kell okvet lenül 

tanszékek megszüntetésében 
gondolkodni, de a struktúra-
váltással mindenképpen stá-
tuszok mozgására lehet szá-
mítani. Bevallom: szeretnék 
morális tartást adni a főisko-
lának, és ehhez először a sa-
ját házunk táján kell rendet 
rakni. A konstruktívan gon-
dolkodó oktatók egyébként 
hasonlóképpen látják a prob-
lémákat , mint én. S mint 
ahogy ők, úgy én is szeretem 
az egyenes beszédet . Azt 
már a látogatások előtt is 
tudtam, hogy nagyon kevés 
a problémamentes tanszék a 
főiskolán. De azt is tudtam, 
hogy a tanszékeken egyre 
erősebbek azok a törekvé-
sek, amelyek az integráció-
hoz szükséges szintre emelik 
az ott folyó munka színvon-
alát. 

9 Említette, hogy évi 
egymilliárd forint a költ-
ségvetésük. Mennyire 
stabil a tanárképző főis-
kola gazdálkodása? 
- A főiskola gazdaságilag 

szilárd alapokon áll. Igen je-
lentősek a saját bevételeink, 
de ezért a kollégáknak na-
gyon sokat kell dolgozniuk. 

9 Mindezt azért kérde-
zem, mert a jövő tanévtől 
kezdődően kiesik majd a 
saját bevétel egy részét 
képező tandíj. Ez a tanár-
képző esetében mekkora 
összeg? 

„Nem a tandíj volt 
a meghatározó" 

- Megmondom őszintén, 
nem tartom szerencsésnek a 
tandíjmentesség körének ki-
szé les í tésé t . Szer in tem 
ugyanis a hallgatók tanulás-
sal kapcsolatos költségeiben 
nem a tandíj volt a meghatá-
rozó. A miniszteri szék váro-
mányosának legutóbbi nyi-
latkozatai azt sejtetik, hogy a 
tandíjmentesség következté-
ben kiesett összeget egy év 
á tmenet i időszak után a 
felsőoktatási intézmények-
nek saját maguknak kell pó-
tolniuk, mert ezután az állam 
nem nyújt semmilyen kom-
penzációt. Ebben az esetben 
a JGYTF hatvan, a JATE 
pedig közel százhetven mil-
lió forintot könyvelhet el mí-
nuszban. Ez nagyobb terhet 
róna az egyetemekre és főis-
kolákra, mint annak idején a 
Bokros-csomag, ami egyéb-
ként a tanárképzőnek negy-
venmillió mínuszt jelentett. 
Ha az állam nem kompen-
zálja valamilyen módon a 
bevé te lk iesés t , akkor a 
felsőoktatási intézmények 
gazdaságilag ellehetetlenül-
nek. Remélem, hogy ezt a 
most hivatalba lépő kormány 
tagjai is érzékelik. 

Sxabó C. Szilárd 


