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Informatikus 
doktoranduszok 
Munkatársunktál 

A Szegedi T u d o m á n y -
egyetem Informatikai Intéze-
te rendezte meg július 20. és 
24. között az informatikai 
dok to randuszok második 
konferenciáját. A közel ki-
lencven r é sz tvevő dön tő 
többsége a hazai doktor i 
programok hallgatója volt, de 
érkeztek előadók Spanyolor-
szágból, Szerbiából és Finn-
országból is. Az angol nyel-
ven tartott előadásokat két 
párhuzamos szekcióban tar-
tották. Ezek témái felölelték 
a számítástudomány számos 
ágát és annak alkalmazásait. 

Ide tartoznak a hálózatok, a 
formális nyelvek, a mestersé-
ges intelligencia, a képfeldol-
gozás, az információs rend-
szerek, a diszkrét algoritmu-
sok, a funkcionális progra-
mozás, az adatbázisok, a lo-
gikai programozás, vagy a 
numerikus algoritmusok. 

A záróülésen osztották ki 
a legjobb előadások díjait . 
Első díjat kapott Imreh Csa-
nád, a második helyért járó 
díjat megosztva kapta Hal-
mai Csongor, Erdőhelyi Ba-
lázs, Ollé Krisztián és Kuba 
Attila, harmadik lett Gulyás 
László. 

Tovább Csökken a tanárszakok népszerűsége 

Felvételi gyorsmérleg 
Összességében sike-

res volt a felvételi idő-
s z a k a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, hiszen 
a legtöbb karon be tud-
ták tölteni az eredeti ke-
retszámokat. Aggasztó 
u g y a n a k k o r a termé-
szettudományos tanár-
s z a k o k i ránt i e g y r e 
c s ö k k e n ő é r d e k l ő d é s , 
v a l a m i n t az a t é n y , 
hogy 70 ponttal is be le-
het kerülni az egyetem-
re. 

Az idei felvételi ponthat-
árok a Szegedi Tudomány-
egye tem ese tében megle -
hetősen változatosak, bizo-
nyos he lyekre meglepően 
magas, más szakokra viszont 
nagyon alacsony pontszám-
mal lehetett bejutni Aki pél-
dául a Szegedi Tudomány-
egyetemre je lentkezet t jo -
gásznak, az országban a leg-
magasabb pontszámot, 105-
öt kellett elérnie. Egy-egy 
természet tudományos sza-
kon viszont olyan alacsony, 
70 körüli pontszám, is elég 

volt az idén, mint még soha. 
Homoki Nagy Mária oktatási 
rektorhelyettes szerint az ok-
tatási kormányzatnak az új 
felvételi rendszer kidolgozá-
sánál el kellene gondolkod-
nia azon, valóban ez a meg-
felelő módja-e annak, hogy 
minél többen szerezzenek 
d ip lomát . A rektorhelyet -
testől megtudtuk: az egye-
tem legtöbb karán gond nél-
kül be tud ták tö l ten i az 
előzetes keretszámot, prob-
lémák csak a természettudo-
mányi karon, a jogi karon -
feltehetően a magas pontha-
tár miatt - és néhány nyelv-
szak, például a szláv nyelvek 
és a francia esetében merül-
tek fel. Az e lőző évekhez 
hasonlóan most is kiugróan 
nagy volt a túljelentkezés a 
kommunikáció, a pszicholó-
gia, a szociológia, a nyugati 
nyelvszakok és az informati-
ka képzésekre, és nőtt az ér-
deklődés a biológia és a ve-
gyész szakok i ránt is. -
Összességében elmondható, 
hogy az SZTE jó felvételi 
évet zárt az idén. Ám az 

egyre alacsonyabb pontha-
tárok, és a természettudomá-
nyos tanári pályák iránti ér-
dektelenség aggasztó jelen-
ségek, melyek gyökerét a 
középiskolai oktatásban kell 
keresni - szögezte le Homo-
ki Nagy Mária. 

Lednitzky Andrástól, az 
általános orvosi kar dékáni 
hivatalának vezetőjétől meg-
tudtuk: kari szinten nem volt 
gond a keretszámok betölté-
sével. Igaz, a tavalyi évhez 
képest kétszázzal jelentkez-
tek a szegedi ÁOK-ra, ám ez 
országos jelenség: úgy tűnik, 
a korábbi évekhez képest 
c sökken az orvos i pá lya 
i ránt i é r d e k l ő d é s . Orvos 
szakra a 949 jelentkezőből 
155-öt vettek fel finanszíro-
zott és ötöt költségtérítéses 
képzésre. Fogorvos szakra 
298 jelentkezőből 19-et álla-
milag finanszírozott és ötöt 
költségtérítéses helyre vettek 
fel. Az idei felvételi pontszá-
mokat reálisnak tartja a hi-
vatalvezető, vagyis nem kö-
vetkezett be az, amitől az or-
v o s e g y e t e m e k ta r to t t ak , 

hogy a magas ponthatár mi-
att nem tudják majd betölte-
ni a keretszámokat. Pótfel-
vételit csak a költségtérítéses 
képzésre hirdet a kar. 

Mezősi Gábor, a termé-
szettudományi kar dékánja 
arról tájékoztatot t , hogy a 
830 államilag finanszírozott 
helyre 780 hallgatót tudtak 
felvenni az idén. Kritikus a 
helyzet a tanárszakokon, kü-
lönösen a fizika és a mate-
mat ika e s e t é b e n . Ezeken 
évek óta nem sikerül betölte-
ni a k e r e t s z á m o t , az ér-
deklődés hiánya miatt. Ez 
nem szegedi, hanem általá-
nos , o r s z á g o s j e l e n s é g , 
melynek oka feltehetően az, 
hogy e szakmák presztízse 
igen alacsony, a képzés vi-
szont meglehetősen nehéz. 
A dékán olyan új szakok in-
dításában látja a kiutat, mint 
a f i z i k u s - i n f o r m a t i k u s , 
melyre már az idcn pótfelvé-
telit is hirdettek. Nőtt az ér-
deklődés a biológia és az in-
formatika szakok iránt; eze-
ken az eredeti keretszámnál 
jóval több hallgatót vettek 

fe l . Az a lacsony fe lvéte l i 
p o n t h a t á r o k okát Mezős i 
Gábor a rendk ívü l nehéz 
írásbeli felvételi dolgozatok-
ban lát ja. A dékán szerint 
fontos lenne, hogy az egyes 
évek írásbeli felvételi dolgo-
zatai között ne legyenek ek-
kora kü lönbségek , hiszen 
így a rendszer teljesen kiszá-
míthatatlan. 

Elégedett az idei felvételi-
vel Szabó Gábor, a SZÉF 
főigazgatója. Mint mondja, 
minden helyet be tudtak töl-
teni, és az idén több olyan 
ha l lga tó került be, aki az 
első helyen jelölte meg je-
lentkezési lapján a szegedi 
élelmiszeripari kart. A pont-
határokat reálisnak tartja a 
főigazgató. Vállalkozó-me-
nedzser szakon 110 volt a 
felvételi ponthatár, ami ma-
gasabb, mint más gazdasági 
képzést folytató egyeteme-
ken és fő iskolákon. A gé-
pész és technológus szako-
kon a l acsonyabb ugyan a 
ponthatár, mint tavaly, ám 
ez országos jelenség. 

Kecrer Gabr ie l la 

Ötvenmilliós támogatás 
a vásárhelyi karnak 

Ötvenmillió forintos tá-
mogatást nyert a Szegedi 
Tudományegyetem Hód-
mezővásárhe ly i Mező-
gazdasági Főiskolai Kara 
a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztéri-
um által kiírt pályázaton. 
A pénzt a kecsketenyész-
tés, illetve a sertéságazat 
fejlesztésére fordítják. 

Pokorni Zoltán oktatási és 
Torgyán József földművelésü-
gyi és vidékfejlesztési minisz-
ter nemrégiben megállapodást 
írtak alá arról, hogy az agrár-
felsőoktatás gyakorlati képzé-
sét, illetve a kutatásokat az 
agrártárca bizonyos mérték-
ben támogatja. 

- Ennek keretében le-
hetőség nyílt arra, hogy a 
felsőoktatási intézmények pá-
lyázatokat nyújtsanak be az 
agrártárcához tanüzemeik, 
tangazdaságaik fejlesztésére. 
Egy intézmény legfeljebb há-
rom pályázatot nyújthatott be, 
egy pályázat felső határa pe-
dig harmincmillió forint lehe-
tett. Ennek megfelelően mi is 
három pályázatot adtunk be -
tudtuk meg a főiskola ve-
ze tő jé tő l . - Az elsőben a 
kecsketenyésztési ágazatunk 
fejlesztésére vonatkozó elkép-
zeléseink szerepeltek, mivel 
erre korábban más források-
ból nyertünk támogatásokat, 
így ezzel a beruházással már 
félig elkészültünk. Csak a be-
fejezéshez volt szükségünk 
bizonyos összegre. 

- A sertéságazat fejleszté-
séhez is kértünk támogatást, 
harmadik helyen pedig a pan-
kotai tangazdasággal közösen 
nyújtottunk be pályázatot a 
Funki Center működtetésére. 
Aki járatos az állattenyésztés-
ben, az tudja, hogy a dán Fun-
ki cég egy mezőgazdasági be-
rendezéseket gyártó, egész 
Európát átfogó vállalkozás. 
Ez a vállalat létrehozott Szen-
tesen egy bemutató termet, 
ahol a legújabb technológiai 
fejlesztéseit mutatja be az ér-
deklődőknek. Mi azt szerettük 

volna elérni, hogy hallgató-
inkkal bármikor ingyenesen 
látogathassuk ezt az intéz-
ményt. Amikor például a ser-
téstenyésztés egyik technoló-
giai részéhez érünk, akkor az 
órát ott, helyben tudnánk 
tartani, a legújabb technoló-
giai fejlesztések alkalmazásá-
val. 

Az országból 120 pályázat 
érkezett, amire az agrártárcá-
nak 600 millió forintja volt. 
Rendkívül büszke vagyok ar-
ra, hogy csak a mi három pá-
lyázatunkhoz nem kellett kie-
gészítést, pótlást benyújtani. 
Az elbírálás szempontjából ez 
igen nagy előnyt jelentett. A 
három pályázatunkból végül 
kettő nyert: kecsketenyésztés-
re 28 millió forintot kaptunk, 
a sertéságazat fejlesztésére 
pedig 22 millió forintot. Ezzel 
mi rettenetes elégedettek va-
gyunk! - mondja dr. Bicsérdy 
Gyula főigazgató. - Már épít-
jük a kecskeistállót, hétfő dé-
lelőtt megérkezett a sertéste-
lep alaprajza, most nézik át a 
munkatársaim, délután már át 
is adjuk a kivitelezőnek. A ré-
gi sertéstartó épületek bontási 
tervének előkészületei is foly-
nak. 

A jövőbeli elképzeléseket 
illetően dr. Bicsérdy Gyula el-
mondta, hogy a kecsketej fel-
dolgozása, illetve a feldolgo-
zott sajt piacának megterem-
tése az elsődleges cél. - A 
sertéstelepen - ha elkészül -
harminc koca és a szaporulat 
fog élni, ami körülbelül hat-
száz állatot jelent. Ez egy kel-
lemes, középméretű „családi" 
telep, amit két ember vidáman 
elüzemeltet. Ezt a csúcstech-
nológiával működő telepet az 
ott dolgozók számítógép se-
gítségével irányítják majd: a 
szellőztetést, fűtést minden 
teremben automatika szabá-
lyozza, a helyiségekben érzé-
kelő-berendezések lesznek. 
Távol állunk már attól, hogy 
vödörben hordjuk a moslékot 
- tette hozzá dr. Bicsérdy 
Gyula intézetvezető. 

Arany T. János 

Dr. Bicsérdy Gyula: November végén, december 
elején az első kecskék már bent lesznek 

az épületben. (Fotó: Tésik Attila) 

Stratégiai tervet készít a Szegedi Tudományegyetem 

Komoly vitákra számítok" 

Dr. Galambos Gábor: A stratégiai terv fontosságát jelzi, hogy évtizedekre meghatározhatja az egyetem 
jövöjét. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

- Minden felsőoktatási 
intézménynek szüksége 
van olyan stratégiai terv-
re, amely középtávon 
meghatározza, mit és ho-
gyan kíván szolgáltatni a 
hallgatóknak, és milyen 
körülményeket biztosít az 
oktatóknak - állítja dr. 
Galambos Gábor, a Sze-
gedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karának főigaz-
gatója. A terv elkészítésé-
vel megbízott stratégiai 
bizottság elnökeként úgy 
véli, a karok vezetői felül 
tudnak emelkedni saját 
érdekeiken, ami nem je-
lenti azt, hogy nem tá-
madnak konfliktusok a 
koncepció k idolgozása 
során. 

- Milyen szándékkal hoz-
ták létre az egyetem straté-
giai bizottságát? 
- A Szegedi Tudomány-

egyetem stratégiai bizottsága 
a közelmúltban kezdte el a 
munkáját. Egyik feladata az 
intézmény stratégiai tervének 

elkészítése. Minden felsőokta-
tási intézménynek szüksége 
van olyan stratégiai tervre, 
amely középtávon meghatá-
rozza, mit és hogyan kíván 
szolgáltatni a hallgatóknak, és 
milyen körülményeket biztosít 
az oktatóknak. Mára minden 
kar elkészítette a saját straté-
giai tervét, és ezek figyelembe 
vételével állítja össze a bizott-
ság az intézményi szintű ter-
vet. A testület további feladata 
az integráció nyomán megala-
kuló központi szervezeti egy-
ségek, például központi infor-
matikai szolgáltatás, idegen 
nyelvi lektorátus és testneve-
lés tanszék kialakításáról szó-
ló javaslatok elkészítése, ame-
lyekről az egyetemi tanács fog 
dönteni. Ezeknek a javasla-
toknak konszenzussal kell 
megszületniük a stratégiai bi-
zottságban ülő kari vezetők 
között, akik egyetértenek ab-
ban, hogy felül kell emelkedni 
saját intézményi egységük ér-
dekein. A legnagyobb kon-
szenzus az informatika terén 
alakult ki, hiszen mindenki vi-
lágosan látja, hogy az egye-

tem gerinchálózatát csak egy-
ségesen szabad üzemeltetni. 
Más kérdésekben nagyobbak 
a nézetkülönbségek. A köz-
ponti szervezetek kapcsán úgy 
vélem, ezeket akkor szabad 
létrehozni, ha ezzel a raciona-
litás irányába mozdulunk el. 
Központi lektorátust például 
úgy érdemes felállítani, ha a 
meghirdetett órákat bármilyen 
képzésben részt vevő diák fel-
veheti. A lektorátus azzal tölti 
be feladatát, ha négy féléven 
keresztül ingyenesen hozzáse-
gíti a hallgatókat ahhoz, hogy 
középfokú állami nyelvvizs-
gát tehessenek. Az ötödik fél-
évtől kezdve a hallgatónak vi-
szont fizetnie kell a további 
szolgáltatásért. Az egyetem 
alapfeladatai közé tartozik az 
is, hogy mozgáslehetőséget 
biztosít a diákoknak. Nem va-
gyok azonban meggyőződve 
arról, hogy testnevelés órákat 
kell tartani, mert ha egy 20-22 
éves fiatal mozogni akar, ma-
gától is elmegy sportolni. Eb-
ben a kérdésben valószínűleg 
lesznek el lentétes vélemé-
nyek. 

- Hol tart a központi lekto-
rátus, illetve a testnevelés 
tanszék felállítása? 
- A szakemberekből álló 

előkészítő testületek munkája 
befejeződött, javaslataikat rö-
videsen leteszik a stratégiai 
bizottság asztalára. Nem hi-
szem, hogy az ezekben a kér-
désekben születendő döntések 
szeptember elsejétől életbe 
lépnek. A részleteket alaposan 
és körültekintően ki kell dol-
gozni, miután már látszik, 
hogy az elképzelt szervezetek 
alapjában működőképesek. 
Úgy vélem, csak részleteiben 
előre kidolgozott elképzelés 
valósí tható meg, és nem a 
szervezetek működése közben 
kell módosítani az elképzelé-
seken. 

- Milyen kérdésekben vár-
hatóak nagyobb vélemény-
különbségek? 
- Remélem, nem lesznek 

nagyobb ütközések. Azt hi-
szem, azzal együtt, hogy min-
den főigazgató és dékán a sa-
ját karának érdekeit képviseli, 
valamennyiükben megvan az 
együttműködés készsége. Az 

oktatás terén konfliktus hely-
zet ott adódhat, ahol bizonyos 
szakokon egyetemi és főisko-
lai szintű képzés is van, tehát 
elsősorban a tanárképző főis-
kolai kar. illetve a természet-
tudományi, valamint a bölcsé-
szettudományi kar között, de 
ennek nem feltétlenül kell be-
következnie. A gyakran emle-
getett szakösszevonások kap-
csán úgy gondolom, nem nagy 
baj, ha vannak párhuzamos 
képzések megfelelő hallgatói 
létszám mellett. Ha egy sza-
kon nincs elegendő hallgató, 
akkor az már nem az integrá-
cióval összefüggő, hanem fi-
nanszírozási, gazdaságossági 
probléma, amely az egysége-
sítés nélkül is felmerülne. 

- Mit tartalmaz majd az 
egyetem stratégiai terve? 
- Jól elkülönített fejezetet 

igényel benne az oktatás, a 
kutatás, a nemzetközi kapcso-
latok, a pályázati tevékenység, 
a szervezeti felépítés, a sze-
mélyi feltételek, valamint a 
gazdálkodás. A bizottság nem 
fogalmazhatja meg kizárólag 
a saját vízióit, hiszen állami 
forrásból csak úgy juthatunk 
plusz pénzhez, ha az adott el-
képzelés a korábban kidogo-
zott intézményfejlesztési terv-
ben is szerepel. Lényegesnek 
tartom a kollégiumi férőhe-
lyek számának növelését úgy, 
hogy nyolc-tíz év múlva két-
ágyas szobákba tudjuk elhe-
lyezni a hallgatókat, vagy la-
kásokat tudjuk nekik bérelni, 
ahol otthonosabban érezhetik 
magukal. Ha ez elmarad, ak-
kor nem jönnek Szegedre a 
diákok. Ezért javaslatunkban 
komolyan fontolóra kell venni 
a kollégiumi helyzet javítását. 
A stratégiai terv fontosságát 
jelzi, hogy évtizedekre meg-
határozhat ja az egyetem 
jövőjét, még akkor is, ha sze-
rintem pillanatnyilag nem sza-
bad tíz évnél messzebb gon-
dolkodni. A stratégiai terv 
első változatát szeptemberre 
szeretnénk elkészíteni, és ok-
tóberben az egyetemi tanács 
elé terjeszteni. Ott komoly vi-
tára számítok, mert ha vita 
nélkül szavazza meg a testü-
let, akkor az számomra azt je-
lenti, hogy valaki nem végzi 
jói a munkáját. 

Hegedűs Szabolcs 


