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Átalakul a felvételi 

Az érettségi is számít 
A felsőoktatási felvételi 

rendszerére évek óta a 
középiskolák és az egye-
temek is panaszkodnak, 
nem beszélve a felvételi-
zőkről. Az oktatási kor-
mányzat most úgy dön-
tött, hozzányúl az eddigi 
rendszerhez. Az átalakí-
tás legfontosabb célja: 
egységes követelmények 
és pontszámítás segítsé-
gével valóban összemér-
hetővé tenni a teljesítmé-
nyeket. 

Az Oktatási Minisztérium 
Felsőoktatási Főosztálya elké-
szítette a felvételi rendszer 
átalakításának szakmai terve-
zetét. Dr. Szövényi Zsolt fő-
osztályvezető-helyettestől 
megtudtuk: elképzeléseiket 
államigazgatási és szakmai 
egyeztetéseknek vetik alá, ezt 
követően kerülhet sor a felvé-
teli eljárásról szóló 1995-ös 
kormányrendelet módosításá-
ra. 

A felvételi rendszer átala-
kítására vonatkozó elképzelé-
seknek két fő eleme van. Az 
egyik, hogy központilag meg-
határozzák az államilag finan-
szírozott hallgatói helyek me-
goszlását az egyes képzési 
szintek, szakcsoportok és in-
tézmények között, melynek 
ismeretében az egyetemek és 
főiskolák maguk alakítják ki 
helyi keretszám-stratégiáju-
kat. A másik elem, hogy 
ilyan, valamennyi intézmény-
re kötelező, egységes felvételi 
rijárást vezetnek be, amely -
ehetővé téve az alkalmasság 
jsszehasonlítását - minden 
rélsőoktatási intézményben 
izonos lesz, ugyanakkor iga-
•odik a közoktatás rendszeré -
íez is. 

Alapképzés esetében a leg-
íagyobb különbség az eddigi 
gyakorlattal szemben az, hogy 
i középiskolai eredmény szá-
nítása öt, az általános művelt-
léget adó tantárgy és az érett-
;égi érdemjegyek átlagának 
igyelembe vételé vei történik. 
\ felvételi vizsga eredményét 
cét tantárgyból, alapvetően 
rásbeli vizsga alapján, egysé-
gesen 120 pontos rendszerben 
tzámítják majd. A középisko-
ai és a felvételi eredményeket 

az érettségi évében és azt kö-
vetően három évig 50-50 szá-
zalékos arányban veszik fi-
gyelembe, ugyanakkor az 
érettségit követő évtől a je-
lentkező továbbra is választ-
hatja a számára kedvezőbb 
pontszámítási módot. A felvé-
teli eljárás keretében összesen 
5 többletpont adható állami-
lag elismert nyelvvizsgáért, 
felsőfokú szakképesítési vagy 
technikusi bizonyítványért 
vagy kimagasló sportteljesít-
ményért. Emellett az oktatási 
miniszter által elfogadott ta-
nulmányi versenyek alapján 
továbbra is felvételi kedvez-
mények adhatók. Sem az álla-
milag finanszírozott, sem a 
költségtérítéses helyekre nem 
vehető fel olyan jelentkező, 
aki nem éri el a többletpontok 
nélkül számított maximális 
pontszám felét. 

Az akkreditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzés-
ben a felvétel az alapképzés-
től eltérően a középiskolai 
eredmény alapján számított 
pontok megkettőzésével törté-
nik. Második vagy további, 
valamint kiegészítő alapkép-
zés esetén a felvételi vizsgát 
és az eredményszámítás mód-
ját a felsőoktatási intézmé-
nyek határozzák meg. 

A tervezett átalakítás jogi 
kereteit a felsőoktatási tör-
vény 2000. évi módosítása 
adja. Eszerint az államilag fi-
nanszírozott létszámok me-
gosztása a miniszter, a helyi 
keretszám-tervezés viszont az 
intézmények hatásköre. A 
jogszabály kimondja azt is, 
hogy az államilag finanszíro-
zott és a költségtérítéses kép-
zésre történő felvétel egyaránt 
a felvételi vizsgán nyújtott 
teljesítmény alapján lehetsé-
ges. Dr. Szövényi Zsolt hang-
súlyozta, hogy az átalakítások 
hallgatókat közvetlenül érintő 
részét, így a felvételi vizsga-
követelményeket legalább két 
évvel a bevezetésük előtt nyil-
vánosságra kell hozni, így 
például az új, érettségi ered-
ményeket is figyelembe vevő 
középiskolai pontszámítási 
rendszer legfeljebb két év 
múlva alkalmazható. 

K. G. 
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Honoris Causa" Horst Türk professzornak 

Díszdoktort avattak 
Munkatársunktól 

A Szegedi Tudomány-
e g y e t e m d í szdoktorává 
avatták tegnap Horst Türk 
német nyelvészprofesszort. 
A Honoris Causa cím ado-
mányozásáról szóló okle-
velet dr. Mészáros Rezső 
adta át a göttingeni Georg-
August Egyetem tanárának 
a szegedi egyetem aulájá-
ban. A hatvanöt éves pro-
fesszor germanisztikából és 
filozófiából végezte egye-
temi tanulmányait. 1963 és 
1972 között tanársegéd 
volt, majd 1972-ben habili-
tált, és két évvel később 
fog la l ta el a göt t ingeni 
egyetem professzori székét. 

Horst Türk kezdeménye-
zésére tizenkét évvel ez-
előtt alakult ki tudományos 
kapcsolat a göttingeni és a 
szegedi egyetem német és 
magyar tanszékei között. 

Dr. Horst Türk német professzornak dr. Mészáros Rezső rektor nyújtotta át 
a díszdoktori oklevelet. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

„Az egyetem külföldi kirakata,, 

Majd harminc éve fo-
lyik a szegedi egyete-
men hungarológia kép-
zés. Az eredetileg ame-
r ika iaknak szóló Hun-
gárián Studies program 
mára a nyugat-európai 
h a l l g a t ó k k ö r é b e n is 
igen népszerű képzéssé 
bővült, amely hungaro-
lógia t a n á r s z a k for-
m á j á b a n a m a g y a r 
h a l l g a t ó k s z á m á r a is 
ny i to t t . A k é p z é s r ő l 
Szönyi G y ö r g y Endré-
vel beszélgettünk, ak i 
1988 óta vezeti a prog-
ramot. 

Szegeden majd harminc 
éve, 1971 óta folyik angol 
nyelven hungarológia kép-
zés. A Hungárián Studies 
Pordány László kezdeménye-
zésére és vezetésével jött lét-
re. A nyolcvanas évek köze-
péig az Oregoni Egyetemmel 
kialakult cserekapcsolatok 
révén elsősorban amerikai 
programok fejlődtek ki. A 
képzés népszerűsége az ame-

rikaiak körében a rendszer-
váltáskor kulminált: akkori-
ban olyan nagy volt az érdek-
lődés Magyarország iránt, 
hogy egyszerre 34 amerikai 
diák tanult a szegedi hunga-
rológián. Néhány év alatt a 
rendszerváltás érdekessége 
lecsengett, ugyanakkor a ki-
lencvenes években olyan új 
programok indultak be, ame-
lyek átalakították a Hungári-
án Studies-t, és biztosították 
továbbfejlődését. Megjelen-
tek, és egyre nagyobb szám-
ban jöttek az európai diákok, 
a TEMPUS, majd az ERAS-
MUS csereprogramok kereté-
ben. Ezek a programok a 
nyugat-európaiakkal egyen-
rangú partnerként kezelik a 
magyarországi intézménye-
ket: a külföldi hallgatók itt 
elvégzett kurzusait otthon au-
tomatikusan kreditálják. 

Ennek köszönhetően a 
szegedi program jelenleg is 
igen népszerű a nyugat-euró-
pai hallgatók körében, jelen-
leg is több mint harmincan 
tanulnak itt. A Hungárián 

Studies népszerűsége annak 
is köszönhető, hogy a szerve-
zők - felismerve az új igé-
nyeket - a magyar nyelv és 
kultúra mellett a kelet-euró-
pai kultúra oktatását is be-
kapcsolták a programba, 
melynek hivatalos neve 
„Hungarológia és Közép-Eu-
rópa tanulmányok tanszékkö-
zi program". 

Közben a Hungárián Stu-
dies-t megnyitották a magyar 
hallgatók előtt is: bevezették 
a három éves hungarológia 
tanár speciális képzést. Az 
ezen rész vevő (jelenleg 20-
25) hallgató az alapdiplomája 
mellé tanúsítványt kap arról, 
hogy külföldieknek magyart, 
mint idegen nyelvet, vala-
mint magyar és közép-euró-
pai kultúrát taníthat. A kép-
zést önálló egyetemi szak-
ként is szeretnék elindítani, 
ennek akkreditációja folya-
matban van. 

E tudás birtokában új kar-
rierlehetőségek nyílnak meg 
a hallgatók előtt, hiszen szá-
mos munkakörben (követsé-

geken, külföldi magyar inté-
zetekben. kulturális rendez-
vényeken. lektori állásnál) 
előnyt jelent az itt megszer-
zett tudás. A Hungárián Stu-
dies „stábja" a programigaz-
gató mellett Bata Ágnes ko-
ordinátorból és egy magyar 
nyelvtanárból áll. Az egyes 
kurzusokat az adott szakterü-
let (egyebek között történe-
lem, gazdaság, folklór, zene-
történet, politológia) oktatói 
tartják, szerződés alapján. -
A Hungárián Studies a Sze-
gedi Tudományegyetem kül-
földi kirakata. A SZTE az 
idegen nyelvek oktatásán kí-
vül nem sok külföldieknek 
szóló programot kínál, ezért 
az ide érkező hallgatók nagy 
része bekapcsolódik a hunga-
rológia kurzusba. 

Minél jobb a program, an-
nál jobb lesz a hírünk külföl-
dön, annál többen jönnek 
hozzánk, és mehetnek kül-
földre a magyar hallgatók kö-
zül - mondja Szőnyi György 
Endre programigazgató. 

Keczer Gabrie l la 

Átvilágítók 
A s z e g e d i fogorvos 

képzés színvonala és az 
oktatók felkészültsége 
megfelelő, az oktatás 
körülményein azonban 
sokat kellene javítani . 
Lényegében ezt a kö-
vetkeztetést vonta le az 
a d á n , h o l l a n d és ír 
s z a k e m b e r e k b ő l á l l ó 
négytagú európai uniós 
küldöttség, amely négy 
és fél napon keresztül 
vizsgálta a Szegedi Tu-
dományegyetemen be-
lül folyó fogorvos kép-
zést. 

A szakértők a fogászati 
és szájsebészeti klinika kez-
deményezésére látogattak 
Szegedre az Európai Fogor-
vosi Iskolák Szövetségének 
megbízásából, és azt tanul-
mányozták, megfelel-e az it-
teni képzés az Európai Uni-
óban elfogadott minőségbiz-
tosítási normáknak. - Ez a 
kérdés hazánk uniós csatla-
kozása előtt azért is aktuális, 
mert csak az azonosan jó 
minőségű oktatással érhet-
jük el, hogy az itt szerzett 
diplomát egyenértékűként 
fogadják el az EU többi or-
szágában is - magyarázza a 
látogatás je lentőségét dr. 
Fazekas András egyetemi 
tanár. 

A külföldi szakemberek 
elsősorban az oktatók anyagi 
megbecsültsége és a képzés 
infrastrukturális feltételei 
kapcsán tapasztaltak elmara-
dást az európai uniós nor-
máktól. A tanárok átlagosan 
tizedannyi fizetést kapnak, 
mint nyugat-európai kollé-
gáik. Sürgették az infrast-
rukturális feltételek javítását, 
és javasolták, hogy a hallga-
tók nagyobb beleszólást kap-
janak a tananyag kialakításá-
ba. 

A küldöttség hamarosan 
írásban is elkészülő jelenté-
sétől Fazekas András azt re-
méli, hogy az még inkább 
megalapozhatja a képzés fej-
lesztésére vonatkozó javas-
lataikat. Az európai fogor-
vos-képző intézmények „át-
világítását" egyébként az EU 
is támogatja a 4,3 millió eu-
rós költségvetéssel rendelke-
ző DentEd elnevezésű prog-
ramján keresztül. 

H. Sz. 

A tanárképzés jövője, a jövö tanárképzője 
A főiskolai kar kizáró-

lag tanárképzésből nem 
tud „megélni" a jövőben, 
hiszen fo lyamatosan 
csökken a beiskolázható 
gyermekek létszáma az 
általános és középisko-
lákban, ezért új szakok 
és képzési formák beindí-
tásával szeretnénk meg-
teremteni a több lábon 
állás feltételeit - nyilat-
kozta lapunknak Galam-
bos Gábor. Az SZTE Juhász 
Gyula Tanárképző Főisko-
lai Kar főigazgatójával az 
intézmény stratégiai tervé-
ről beszélgettünk. 

- A kar stratégiai tervének 
megalkotásánál mire fek-
tették a legnagyobb hang-
súlyt? 
- A főiskola stratégiai ter-

vének elkészítésekor egyrészt 
megvizsgáltuk az oktatás és 
kutatás, valamint az intéz-
mény szervezeti felépítésé-
nek, gazdálkodásának és nem-
zetközi kapcsolatrendszeré-
nek helyzetét, másrészt meg-
fogalmaztuk a jövőbeli célo-
kat, igényeket és lehetősége-
ket. Azzal tisztában vagyunk, 
hogy a főiskolai kar kizárólag 
tanárképzésből nem tud 
„megélni" a jövőben, hiszen 

Galambos Gábor: Állást kell foglalni abban a 
kérdésben, hogy már működő szakra más karokon 
„ráindítható-e" azonos szintű képzés. (Fotó: Mis-
kolczi Róbert) 

folyamatosan csökken a beis-
kolázható gyermekek létszá-
ma az általános és középisko-
lákban. Mivel a finanszírozás 
mértéke a hallgatói létszámtól 
függ, döntenünk kell a külön-
böző tanári szakok működte-
tését illetően. Karunk speciá-
lis helyzetben van, mert egye-
temi szinten a volt JATE ka-
rok is folytatnak hasonló sza-
kokon képzést, ezért - a hall-
gatókért folytatott versenyben 
- fennáll a veszélye annak, 
hogy párhuzamosságok ala-

kulnak ki, ami nem kívánatos 
az egyetemen belül. Meggyő-
ződésünk. hogy a már meglé-
vő szakok esetében a szakok 
összevonása elsősorban a 
hallgatói létszám függvénye. 
Nem érdemes összevonáson 
gondolkodni olyan esetben, 
amikor a szakok megfelelő 
létszámú hallgatóval rendel-
keznek. Alacsonyabb hallga-
tói létszám azonban minden-
képpen kikényszeríti a fúziót, 
amit csak körültekintően lehet 
végrehajtani. Megjegyzem: 

nem biztos, hogy az egyesített 
tanszékeknek mindig az egye-
temi karokon kell helyet biz-
tosítani. Az egyetem vezető-
ségének állást kell foglalni 
abban a kérdésben, hogy már 
működő szakra más karokon 
„ráindítható-e" azonos szintű 
képzés. 

- Milyen területen kíván-
ják bővíteni a képzési kí-
nálatot? 
- Többek között új tanári 

és nem tanári főiskolai szakok 
indításával szeretnénk megte-
remteni a több lábon állás fel-
tételeit, amelyek esetében 
együttműködésre törekszünk 
a társkarokkal. De nemcsak 
főiskolai, hanem más képzési 
formák, irányok - akkreditált 
felsőfokú szakképzések, szak-
irányú továbbképzések, felső-
fokú iskolarendszerű és isko-
larendszeren kívüli képzések 
stb. - kiterjesztésében, fej-
lesztésében és elindításában is 
gondolkodunk, amelyekben 
szintén lehetne kooperálni 
más karokkal. Szeretnénk to-
vábbá bővíteni a tanítókép-
zést, valamint az informatika 
és a mentálhigiéné szakirányt. 
De a távoktatási program be-
indítása is terveink között sze-
repel. Mindezek komoly lehe-
tőséget biztosítanak a főisko-

lának. Ügy vélem, az integrá-
ció egyik legnagyobb nyere-
sége lenne, ha a hallgatók sza-
badon mozoghatnának az 
egyetem különböző karai kö-
zött. A kreditrendszer - amely 
a főiskolán már működik - er-
re teremtene jó lehetőséget. 

- Beszélgetésünk elején 
említette, hogy a kutatói 
munkát is megvizsgálták a 
főiskolán. Milyen tapasz-
talatokról tud beszámolni? 
- Úgy látom, hogy munka-

társaim az oktatói munka mel-
lett a kutatási feladatoknak is 
igyekeznek megfelelni, s a 
sztereotípia - mely szerint az 
az oktató, aki a főiskolán dol-
gozik, rosszabb kutató, mint 
egyetemi kollégája - lassan, 
de biztosan a múlt ködébe 
vész. Jövőbeli célunk, hogy 
külföldi kapcsolataink révén 
nemzetközi szinten is ismertté 
tegyük az itt folyó kutatói 
munkát. A főiskolai kar gaz-
dasági működésére vonatko-
zóan az egyetem szmsz-ében 
is rögzített alapelvet támogat-
juk stratégiai tervünkben, ami 
önálló gazdálkodást biztosít a 
karoknak, amelyek egységes 
elvek alapján támogatnák a 
létrehozandó központi szerve-
zeteket. 

Szabó C. Szilárd 


