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A JATE ÁLLAM-
ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA 

az új évben is meghirdeti esti, 
levelező és távoktatású képzési 

programjait jogász, közgazdász, 
társadalombiztosítási 

és munkaügyi kapcsolatok 
szakokon. 

A különböző képzési fonnák differenciált 
lehetőséget nyújtanak érettségizettek 

és diplomások munka melletti 
továbbtanulására, alapdiploma, vagy 
kiegészítő diploma megszerzésére. 

Az új évfolyamok egy része februárban, 
másik része szeptemberben indul, 

de a jelentkezés általában 
1999. elején esedékes. 

A képzési programokról, a jelentkezési 
és felvételi feltételekről, tandíjakról stb. 

tájékoztató füzet készült, 
amely december 17-től átvehető 

a kar tanulmányi osztályán 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 54., I. emelet). 

A programokról az érdeklődők 
tájékoztatást a 455-976-os 

telefonszámon is kaphatnak. 

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 
tisztségviselői 

• Munkatársunktól 
Szegeden tartja ülését 

a Felsőoktatási és Tudo-
mányos Tanács ma és 
holnap. A megbeszélés 
fő témája a felsőoktatási 
integráció. Az alábbiak-
ban felsoroljuk a tanács, 
valamint két szakbizott-
sága tagjait, és összefog-
laljuk a testület legfonto-
sabb feladatait. 

>1 tanács tagjai 
Az FTT tagjai: dr. Frenyó 

V. László elnök, egyetemi ta-
nár, Állatorvostudományi 
Egyetem (Magyar Rektori 
Konferencia); tagok: dr. As-
bóth Ede elnökhelyettes, Or-
szágos Ügyvédi Kamara 
(Ügyvédi Kamara), dr. Bálint 
Csanád igazgató (lemondott, 
helye jelenleg betöltetlen), 
dr. Bazsa György rektor, 
Kossuth Lajos Tudománye-
gyetem (Magyar Rektori 
Konferencia), dr. Bor Zsolt 
akadémikus, József Attila Tu-
dományegyetem Optikai és 
Kvantum-elektronikai Tan-
szék (Magyar Tudományos 
Akadémia), Roóz József (Fő-
iskolai Főigazgatói Konferen-
cia), dr. Kiss Adóm helyettes 
államtitkár, Oktatási Minész-
térium (az oktatási miniszter 
megbízásából), dr. Fráter Lo-
ránd egyetemi tanár, Szent-
Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem Radiológiai 
Klinika (Magyar Orvosi Ka-
mara), dr. Hajtó Ödön elnök, 
Magyar Mérnöki Kamara 

(Magyar Mérnöki Kamara), 
dr. Hevessy József polgár-
mester, Debrecen Megyei Jo-
gú város Polgármesteri Hiva-
tal (vidéki önkormányzatok), 
dr. Kandikó József főigazga-
tó, Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskolája (nem állami 
felsőoktatás), dr. Nagy István 
főigazgató, Károli Gáspár 
Református Egyetem Tanító-
képző Főiskolai Kar (egyházi 
felsőoktatás), dr. Orbán Sán-
dor tudományos főigazgató-
helyettes, Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola (Főis-
kolai Főigazgatói Konferen-
cia), Schrammel Imre rektor, 
Magyar Iparművészeti Főis-
kola (Művészeti Egyetemek 
Rektori Széke), dr. Soós 
Adrianna főtitkárhelyettes, 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara), dr. 
Spira Veronika vezető tanár, 
Trefort Ágoston Gyakorló Is-
kola (budapesti önkormány-
zatok), dr. Szabó Gábor fő-
igazgató, JATE Élelmiszeri-
pari Főiskolai Kar (Főiskolai 
Főigazgatói Konferencia), dr. 
Szajáni Béla vezérigazgató-
helyettes, COVENT Rt. (Ér-
dekegyeztető Tanács munka-
adói oldal), dr. Székely Csaba 
rektor, Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem (Magyar 
Rektori Konferencia), dr. Te-
legdy Gyula akadémikus, tan-
székvezető egyetemi tanár, 
oktatási rektorhelyettes, 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Kórélet-
tani Intézet (Magyar Rektori 

Konferencia), dr. Váradi Má-
ria tudományos főigazgató-
helyettes, Központi Élelmi-
szeripari Kutató Intézet (Or-
szágos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, kutatóintézetek). 

Az FTT szak-
bizottságainak 

tagjai 
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Az FTT Képzési és Kuta-
tási Szakbizottságának tagjai: 
dr. Bojtár Imre a bizottság el-
nöke, egyetemi tanár, Buda-
pesti Műszaki Egyetem Tu-
dományos Igazgatóság, dr. 
Barakonyi Károly, pro-
fesszor, Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Közgazda-
ságtudományi Kar, dr. Beke 
Dezső tanszékvezető egyete-
mi tanár. Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Szilárdtest 
Fizika Tanszék, Darvas Péter 
HESP Igazgató, Nyílt Társa-
dalmi Intézet, dr. Nemessályi 
Zsolt rektorhelyettes, Debre-
ceni Agrártudományi Egye-
tem, Palcsóné dr. Zám Eva 
főigazgató, Eszterházy Ká-
roly Tanárképző Főiskola, 
Szabados Árpád rektor, Ma-
gyar Képzőművészeti Főisko-
la, dr. Varga Tibor egyetemi 
tanár, SZOTE Igazságügyi 
Orvostani Intézet. 

Az FTT Finanszírozási 
Szakbizottságának tagjai: dr. 
Csirik János a bizottság elnö-
ke, egyetemi tanár, József At-
tila Tudományegyetem, dr. 
Aradi Zsolt főosztályvezető, 

Pénzügyminisztérium Köz-
ponti Költségvetési Fejezetek 
Főosztálya, dr. Fésűs László 
tudományos rektorhelyettes, 
egyetemi tanár, Debreceni 
Orvostudományi Egyetem 
Biokémiai Intézet, dr. Kis 
Papp László, a Felsőoktatási 
Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke, Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Épület, 
dr. Mészáros Tamás rektor-
helyettes, Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetem, 
Semjén András tudományos 
főmunkatárs, MTA Közgaz-
daságtudományi Intézet, Ku-
csera Tamás Gergely elnök, 
Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája, dr. 
Soós Adrianna főtitkárhelyet-
tes, Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, Szabó István 
gazdasági főigazgató, Gödöl-
lői Agrártudományi Egyetem. 

A testület 
feladata 

és működése 
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Az Felsőoktatási és Tudo-
mányos Tanács a művelődési 
és közoktatási miniszter fel-
sőoktatással és tudományos 
kutatással kapcsolatos felada-
tainak ellátását segítő, javas-
lattevő, döntés-előkészítő és 
véleményező testülete, mely 
feladatait a felsőoktatás leg-
felsőbb szakmai testülete-
ként, önálló döntéshozatali 
joggal valósítja meg. 

A Felsőoktatási és Tudo-

mányos Tanács (FTT) a fel-
sőoktatási törvény (Ftv.) 
76. §-ának (1) bekezdése ér-
telmében a felsőoktatás leg-
felsőbb szakmai testülete. 
Tagjai ennek megfelelően 
olyan, a felsőoktatás vezeté-
sében, irányításában jártas 
szakemberek, akik szaktudá-
suknál fogva képesek és al-
kalmasak arra, hogy döntése-
ikben a felsőoktatás egészé-
nek szempontjait érvényesít-
sék a felsőoktatással szemben 
támasztott társadalmi, gazda-
sági, felhasználói elvárások 
figyelembevételével. 

Az FTT elnöke dr. Frenyó 
V. László, tsz FTT munkáját 
szervező, segítő és előkészítő 
szervezete a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács Titkár-
sága. Az FTT Titkársága 
gondoskodik az FTT és szak-
bizottságai, valamint az Or-
szágos Kredittanács és annak 
irodája, a Felsőoktatási Pá-
lyázatok Kuratóriumai és iro-
dája, továbbá a Felsőoktatás 
Fejlesztési Alapprogramok és 
irodája közötti kölcsönös in-
formációcsere feltételeinek 
megteremtéséről. Gondosko-
dik az oktatási minisztérium 
illetékes szervezeti egységei-
vel való koordinációról, az 
FTT ülései jegyzőkönyveinek 
vezetéséről, a jegyzőkönyv 
hitelességének biztosításáról 
és az FTT állásfoglalásainak 
az érintettek, valamint az OM 
illetékesei részére történő 
megküldéséről. A Titkárság 
vezetője az FTT főtitkára, dr. 
Várkonyi András. 

A Közgazdaságtudományi Egyetem nem óhajt 
házasodni... (Fotó: Schmidt Andrea) 

• A „közgáz" fenntartásai 

Egyedül nem megy? 
• Munkatársunktól 

Ellenzi az oktatási tár-
ca integrációs előterjesz-
tésében fogla l takat a 
Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetem. A 
BKE ugyanis értékeinek 
védelme érdekében nem 
kíván házasságra lépni 
a az ELTE-vel és az Ál-
lamigazgatási Főiskolá-
val. Pokorni Zoltán okta-
tási miniszter szerint vi-
szont ezeket az értéke-
ket jobban meg lehet 
őrizni egy integrált Bu-
dapesti Tudományegye-
tem keretein belül. 

A Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetem taná-
csa holnapi ülésén alakítja ki 
álláspontját az Oktatási Mi-
nisztérium felsőoktatási in-
tegrációs e lképzeléseivel 
kapcsolatban. Az egyetemről 
eddig közzétett nyilatkoza-
tok szerint a BKE önállóan 
jobban meg tudná valósítani 
azokat a célokat, amelyeket 
az oktatási tárca integrációs 
elképzelései tartalmaznak. 
Palánkai Tibor rektor el-
mondta: a kialakítandó állás-
foglalás jobbára valószínűleg 
kérdés formájában fogalma-
zódik majd meg, ugyanis 
számos integrációs problé-
mát még megoldatlannak lát-
nak. Valószínű, hogy anyagi 
szempontból sem járna jól az 
egyetem az integráció befe-

jezése után, mivel jelenleg 
költségvetésének 40 százalé-
kát saját forrásból fedezi, és 
ezt a bevételt a egyesülés 
után meg kellene osztania a 
társintézményekkel - mond-
ta a rektor. Palánkai Tibor 
elmondta, hogy az önállóság 
megtartásának egyetlen hát-
rányos következménye az 
lenne, hogy a világbanki hi-
telből származó fejlesztési 
pénzekből kimaradna az 
egyetem, mivel a források-
hoz csak az új intézményi 
hálóhoz tartozó egyetemek 
és főiskolák juthatnak hozzá. 

Pokorni Zoltán oktatási 
miniszter a BKE-vel kapcso-
latban lapunknak elmondta: 
el ismeri az egyetem által 
hangoztatott értékeket, hi-
szen a „Közgáz" valóban 
több, mint egy üzleti ismere-
teket oktató intézmény, hi-
szen a közgazdaságtudo-
mány hosszú távú, stratégiai 
alapkutatásait is ott végzik. 
De ebből nem következik, 
hogy az egyetemnek válto-
zatlannak kell maradnia. Sőt: 
az integrációval a BKE okta-
tói és hallgatói számára is új 
lehetőségek nyílnak a két 
társ- in tézménnyel való 
együttműködésben. Elismeri 
viszont, hogy a leendő Buda-
pesti Tudományegyetemen 
belül garanciákat kell kapni-
uk a karoknak arra, hogy fel-
adataikat megfelelően el tud-
ják látni. 

• Tizenöt éves az angol nyelvű képzés a SZOTE-n 

Baseballsapka és csador 
Tizenöt évvel ezelőtt in-

dították el a szegedi or-
vosegyetemen Telegdy 
professzor szervezésével 
külföldi hallgatók részére 
az angol nyelvű oktatást, 
hivatalos nevén a deviza-
térítéses képzési tagoza-
tot. A tagozat vezetője, 
Benedek György pro-
fesszor elmondta: a tizen-
öt év komoly szakmai el-
ismerést hozott a SZOTE-
nak külföldön, és renge-
teg kalandot jelentett a 
képzésben résztvevő ok-
tatóknak és hallgatók-
nak. 

A devizatérítéses, angol 
nyelvű oktatást tizenöt évvel 
ezelőtt - elsősorban anyagi 
okok miatt - indította el a 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem. Budapes-
ten előtte két évvel indult a né-
met, majd egy év múlva az an-
gol nyelvű orvosképzés. Az 
angol nyelven történő oktatást 
vidéken először Debrecenben 
indították el 1984-ben, majd 
Szeged és Pécs is lépett. A 
SZOTE-n az elsó évfolyam 20 
fővel indult, a tandíj akkor 
3000 USA dollár volt. A jelen-
legi hallgatói létszám 405, ők 
6500 dollárt fizetnek. Az idei 
tanévben az orvosi karon 317 
„devizás" hallgató van, gyógy-
szerésznek 67-en tanulnak, 
pre-medikusból pedig 21 van. 

- Kezdetben főleg az arab 
területről és Görögországból 
jöttek hallgatók, olyanok, akik 
otthon nem jutottak be az 
egyetemre. Ma már inkább a 
skandináv országokból, Izrael-
ből, az Egyesült Államokból, 
Indiából jönnek hallgatók, de 
vannak még csadoros lányaink 
is. Amerikából szívesen jelent-
keznek hozzánk magyar, vagy 

Benedek György tagozatvezető és egy „devizás" csoport. Tizenöt éve együtt. (Fotó: Karnok Csaba) 

magyar származású fiatalok -
mondja Benedek György pro-
fesszor, az Élettani Intézet ve-
zetője, a devizatérítéses képzé-
si tagozat irányítója. - A je-
lentkezőket egy amerikai ügy-
nökség közvetíti több magyar 
egyetemre, így a SOTE-ra és a 
SZOTE-ra is. A hallgatójelöl-
tek írásbeli és szóbeli felvételi 
vizsgát tesznek, vagyis csak a 
megfelelő jelentkezők kerül-
nek be. A hallgatók egy része 
az első évben úgy gondolja, 
hogy itt nem kell tanulni, elég, 
ha befizetik a tandíjat. De az 
első év után rájönnek, hogy 
éppen olyan követelményeket 
állítunk velük, mint a magyar 
hallgatókkal szemben. A devi-
zás hallgatóknak ugyanis 

ugyanabból a tananyagból kell 
vizsgázniuk, mint a magyarok-
nak, ugyanazokat a teszteket 
töltik ki. (Sőt! A külföldiek-
nek „saját" tárgyaik is vannak; 
ilyen például a Magyarország 
története vagy a trópusi beteg-
ségek.) Aki nem tudja az 
anyagot, megbuktatjuk - állít-
ja Benedek professzor. Az 
élettan vizsgák hírét ismerve 
nem alaptalanul. És hozzáte-
szi: volt már példa arra, hogy 
egy eltanácsolt hallgató szülei 
repülőn, ügyvéddel jöttek rek-
lamálni egyenesen Egyiptom-
ból - mindhiába. 

A külföldi hallgatók né-
hány dologban mások, mint a 
magyarok. Amerikai módra 
sapkában ülnek az órán, esz-

nek, isznak. Nyíltabbak, bát-
rabban mernek kérdezni, fel-
állnak, beleszólnak az elő-
adásba, naprakész felkészült-
séget igényelnek az oktatók-
tól. „Megizzasztják" a gya-
korlatvezetőt, mert elvárják, 
hogy törődjenek velük. Meg-
felelő szolgáltatást akarnak a 
pénzükért. A hallgatók az első 
év után vagy megszoknak, 
vagy megszöknek és átjelent-
keznek valahova. A száz-
százhúsz első évesből úgy 
harmincan szereznek itt diplo-
mát, a többiek vagy tranzit-
vizsgát tesznek, és otthon 
folytatják az egyetemet, vagy 
sikertelennek bizonyulnak és 
abbahagyják tanulmányaikat. 
Az itt végzettek közel egyne-

gyede Magyarországon ma-
rad, családot alapít, itt kap ál-
lást, de azoknak a száma is 
magas, akik magyar feleséget 
visznek haza. 

- Akik megmaradnak ná-
lunk, később mindenütt meg-
állják a helyüket. Sikerrel te-
szik le saját országukban akár 
a tranzitvizsgát, akár a diplo-
mahonosítót. Ez meglehetősen 
jó hírnevet szerez a világban a 
szegedi orvosegyetemnek -
szögezi le á tagozatvezető. -
Bármerre járok a világban, 
mindenütt találkozom nálunk 
végzettekkel. És felhívja a fi-
gyelmet arra is, hogy a négy-
száz Szegeden élő külföldi a 
városnak sem rossz „üzlet". 

Kecxer Gabr ie l la 


