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ERDEMES EMELT SZINTŰ ERETTSEGIRE JELENTKEZNI 

A régi felsőoktatási 
rendszer hattyúdala 

Egymás mellett működik a 
2004/2005-ös tanévben a ha-
gyományos és az új oktatási 

rendszer a Szegedi Tudomány-
egyetemen. A régi szakok 

megmaradnak, de egyebek 
mellett a természettudományi 
karon és az agrárképzésben 

az új, lineáris oktatás elvei is 
érvényesülnek. Az új rendszer 
2006-ban indul teljes gőzzel. 

Idén február 15-éig lehet utol-
jára hagyományos egyetemi és 
főiskolai képzésre jelentkezni a 
Szegedi Tudományegyetemen, 
az intézmény ugyanis csatla-
kozik a bolognai folyamathoz, 
és 2006-tól a lineáris képzésre 
tér át. Ez azt jelenti, hogy há-
roméves felsőfokú alapképzés-
re kétéves mesterszintű képzés 
épül. Ezenkívül kétéves felső-
fokú szakképzésre is lehetőség 
lesz, például a mezőgazdasági 
műszaki menedzser asszisz-
tens, vagy a baromfitenyésztő, 
termékelőállító technológus 
szakokon. A hagyományos ok-
tatás a zeneművészeti, állam-
és jogtudományi, valamint az 
orvosképzésben megmarad -
tudtuk meg Pukánszky Bélától, 
a Szegedi Tudományegyetem 
oktatási rektorhelyettesétől. A 
hagyományos rendszer mellett 
idén kísérleti jelleggel már az űj 
is működik, hároméves felső-
fokú alapképzésben a termé-
szettudományi karon prog-
ramtervező informatikus Bsc 
szak indul, de ilyen lesz a me-
zőgazdasági mérnök és mező-
gazdasági gépészmérnök Bsc 
szak is. Leendő gazdaságinfor-
matikusok és élelmiszermér-

nökök is már ettől az évtől az új 
képzésben tanulhatnak. 

A kétszintű érettségi ez évi be-
vezetésével a felvételi rendszer 
is változik, megszűnik a hagyo-
mányos felvételi vizsga, ezt a 
közép- és emelt szintű érettségi 
váltja ki. Egy évben többször 
lesz majd lehetőség emelt szin-
ten érettségizni, és az egyetem 
szeretné, ha oktatói is a vizsga-
bizottságban ülnének. 

- Érdekeltek vagyunk abban, 
hogy az érettségi vizsga színvo-
nalas legyen, hiszen ez jelenti a 
kaput a felsőoktatásba. Az új 
rendszernek köszönhetően az 
egyetem szinte kinyújtja a ke-
zét a középiskolai oktatás f e l é -
fogalmazott Pukánszky Béla. 

Továbbra is hatvan pontot 
hozhatnak a diákok a közép-
iskolából, ami az év végi és az 
érettségi eredményből tevődik 
össze. Idén a nyelvvizsga még 
pluszpontot ér, de jövőre már 
nem. Az emelt szintű érettségi 
és a tanulmányi versenyen va-
ló sikeres szereplés viszont 
2006-tól is többletpontot je-
lent. 

- Reméljük, hogy minél több 
diák tesz emelt szintű érett-
ségit, bár az Oktatási Minisz-
tér ium ennek az ellenkező-
jétől tart. A legtöbb szakra elég 
lesz a középszintű vizsga is, de 
a nyugati nyelvszakokra - né-
metre, angolra - csak emelt 
szintűvel lehet bejutni. Érde-
mes az emeltre jelentkezni, 
hiszen itt kevésbé jó teljesít-
ménnyel is több pontot lehet 
szerezni, mint a középszintűn 
- magyarázta az oktatási rek-
torhelyettes, aki elmondta, 
sok esetben egyedi felvételi 
elbírálásra lesz szükség. 

G.ZS. 

SZEGEDI PROFESSZOR NYITJA A MINDENTUDÁS EGYETEME HATODIK SZEMESZTERET 

Szabó Gábor Newton almájáról 
A külvilág jelenségei iránti ér-
deklődés egyben a fizika iránti 
érdeklődést jelenti - vallja Sza-
bó Gábor. A fizikusprofesszor 

szerint a jelenségek okainak ke-
resése a természettudományos 
gondolkodás alapja. Az iskolá-
ban úgy kellene a gyermekek 

érdeklődését formálni, hogy ne 
vesszen el a magoltatás miatt a 
kíváncsiságuk, a szakmai zsar-
gon helyett az okok keresését, a 

miértet kereső gondolkodás 
alapjait kellene átadni - véli az 

újdonsült akadémikus. 

Szabó Gábor a szegedi egye-
tem Béke épületében lévő kis 
szobájában fogadja az újság-
írókat. Jellemző: az egyetem 
nagyjai általában kis lyukak-
ban szoronganak. Hétfőn a 
Délmagyarország és a Nép-
szabadság, kedden a Magyar 
Televízió jelentkezett be. Jövő 
héten ugyanis ő indítja a ha-
todik szemesztert a Minden-
tudás Egyetemén, és egyben 
megnyitja a fizika éve előtt 
tisztelgő előadás-sorozatot is 
- kicsit a fizikára kacsint a 
média. Ezért a nagy vendég-
járás az optikai és kvantum-
elektronikai tanszéken. 

A fizikusprofesszor előadása 
annak az eseménysorozatnak -
a fizika évének - a része, 
amellyel Einstein előtt tiszteleg 
a világ 2005-ben. Száz évvel ez-
előtt, az akkor még „nyeretlen 
kétévesnek" számító tudós egy 
esztendő leforgása alatt három 
olyan cikket közölt, amelyek-
ből kevés fizikusnak jut akár 
egy is életében. Szabó Gábor 

„Meg kellene győzni a fiatalokat arról, érdemes műszaki 
és természettudományos pályát választani" FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

azonban a tudománytörténet-
ben kicsit előrébb, Newtonnál 
kezdi. A televízióban és a rádió-
ban is elhangzó előadás címe: 
„Milyen messzire esett Newton 
a lmája?-A fizikai gondolkodás 
és a természettudományok". 
Nem „kemény" 
fizikával indít 
tehát a profesz-
szor. Inkább azt 
mutatja meg a 

£?S5?m. felsőoktatásból'kilépő 
domány az em-
beriségnek. So-
kat. Mégsem is-
meri el a közön-
ség ma már a 
tudást. Szabó idézi a jóhiszemű 
riportert, aki a tehetséges gim-
nazistától értetlenkedve kérde-
zi, miért csillagász szeretne 
lenni, miért nem inkább űrha-
jós. 

Szabó Gábor egyik tétele, 
miszerint fizika társadalmi el-
fogadottsága nem megfelelő, 

„Magyarországon 
a műszaki-
tudományos 

diplomások aránya 
harmada az Európai 

Unió átlagának." 

könnyen bizonyítható. Az 
okokat hosszan sorolja. Töb-
bek között az iskolában úgy 
kellene a gyermekeket for-
málni, hogy ne vesszen el a 
definíciók tanulása után az 
érdeklődésük. Kérdezni kell, 

az okokat kell 
keresni, kísér-
letekkel, fölfe-
dezéssel - véli 
az akadémikus. 
A természettu-
dományoktól 
való elfordulás 
a műszaki pá-
lyákat is érinti. 
Magyarorszá-
gon a műsza-

ki- tudományos felsőoktatás-
ból kilépő diplomások aránya 
ha rmada az Európai Unió át-
lagának. Kevés a jelentkező 
egyes műszaki pályákra, amit 
pusztán a keretszámok meg-
növelésével nem lehet orvo-
solni. Meg kellene győzni a fi-
atalokat arról, é rdemes mű-

szaki és természet tudomá-
nyos pályát választani. 

Hiszen készül a szegedi 
egyetem is műszaki képzések-
kel. Első körben anyagmér-
nöki, környezetmérnöki, in-
formatikus mérnöki szak in-
dul. Részben az élelmiszer-
ipari főiskolai kar mérnöki 
képzéseire, részben az egye-
tem természet tudományos 
oktatói gárdájára alapozva. 
Persze emellett még tudomá-
nyos fokozattal rendelkező 
műszaki szakemberek, meg-
felelően felszerelt laborok kel-
lenek. Ipari partnerek, akik 
egy-egy kutatásra áldoznak is, 
már vannak, és újabbak is fel-
tűntek. Az egyetem műszaki 
képzésének Szabó Gábor az 
egyik koordinálója. A Szegedi 
Tudományegyetem Műszaki 
és Anyagtudományi Intézeté-
nek igazgatójaként azt a vir-
tuális intézetet vezeti, amely-
nek feladata - főként a meg-
levő karok kapacitásaira tá-
maszkodva - az egyetemi 
szintű műszaki képzés meg-
szervezése. Az, hogy a feladat-
tal megbízták, többek között 
jó ipari kapcsolatainak is kö-
szönhető - véli. 

További címei, rangjai tavaly 
megszaporodtak. Az újdon-
sült akadémikus (tavaly óta 
levelező tag) friss Gábor Dé-
nes-díjas is. Az elismeréssel a 
NOVOFER Alapítvány kiemel-
kedő műszaki tudományos, 
kutatási-fejlesztési tevékeny-
séget értékeli. 

A fizika hatása a társadalom 
és a kultúra fejlődésére, Szabó 
Gábor előadásában, január 
25-én, kedden 21.55-kor kerül 
a Duna tévé műsorára. 

MOLNÁR B. IMRE 

CSONGRÁD MEGYEBEN MAR ELKEZDŐDÖTT A FIZIKA EVENEK PROGRAMSOROZATA 

A titkok felfedezésének élménye 
Látványos show-elemekkel tarkított 
bemutatókat szerveznek Csongrád 

megyében az ENSZ által a fizika évé-
nek nyilvánított 2005-ös esztendőben. 
A fizikai kísérletekkel, versenyekkel, 

előadásokkal a szervezők a tudomány-
ágat kívánják népszerűsíteni. 

Az elmúlt tíz-tizenöt évben inkább a 
h u m á n tudományok felé fordult az 
emberek, s köztük a fiatalok érdeklő-
dése. Ezen változtatni kellene, hogy 
az 1970-es, 80-as években nevelke-
dett, s a társadalmi fejlődéshez mun-
kájával hozzájáruló fizikus tudósge-
nerációnak legyen megfelelő után-
pótlása. A fizika ugyanis napjainkban 
is jelentős szerepet játszik életünk-
ben, vívmányai megtalálhatók a jóléti 
társadalmakban, vagy például az 
egészségügyben - magyarázza Csi-
szár Imre fizikatanár, az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Csongrád me-
gyei titkára mi késztethette az Euró-
pai Fizikai Társaságot arra, hogy ja-
vaslatot tegyen a fizika évének meg-
hirdetésére. A kezdeményezést az 
ENSZ is támogatta, és a világszervezet 

A fizika éve látványos kísérletek bemutatásával kezdődött a Móra Ferenc 
Szakközépiskolában FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

tavaly június 10-i közgyűlése a 
2005-ös esztendőt a fizika évének 
nyilvánította - egyúttal Albert 
Einstein előtt is tisztelegve, aki éppen 
száz évvel ezelőtt fogalmazta meg 
kvantum-, illetve relativitáselméletét. 

A fizika népszerűsítésére egész éves 
programsorozatot szerveznek Ma-

gyarországon is az Eötvös Loránd Fi-
zikai Társulat megyei csoportjai. A 
Csongrád megyei szervezet a Szegedi 
Tudományegyetemmel közösen ké-
szíti elő a gyakran show-elemekkel 
színesített, látványos rendezvényeket, 
amelyekbe alsó- és középfokú oktatá-
si intézményeket, önkormányzatokat, 

vállalkozásokat és civil szervezeteket 
is bevonnak. Az első programot már 
meg is tartották: a szegedi Móra Fe-
renc Szakközépiskola edzőtermében 
fizikai játszóházat rendeztek be hét-
főn és kedden. Ezen a két napon több 
száz, a városból és más megyei tele-
pülésről érkezett diák végezhetett el 
különböző kísérleteket az intézmény 
tanulóinak segítségével. 

A fizika évének következő megyei 
programja február 7-én kezdődik. 
Ezen a napon 17 órakor, a szegedi 
egyetem tanulmányi és információs 
központjában tartják annak az elő-
adás-sorozatnak az első részét, 
amely a fizika évszázadain kalauzolja 
végig az érdeklődőket. Elsőként az 
ókor fizikájáról lesz szó. Az előadáso-
kat akadémikusok, professzorok tart-
ják, s mindegyik egy-egy iskola diák-
jainak látványos bemutatójával zá-
rul. Február 7-én például a Tömör-
kény gimnázium tanulói végeznek 
érdekes kísérleteket folyadékokkal. 

A fizikát népszerűsítő kísérleteket 
máshol, nem éppen szokványos he-
lyeken is bemutatnak: Szeged külön-
böző pontjain, tereken, bevásárló-
központoknál, parkolókban igyekez-

nek a szervezők a diákok bevonásá-
val olyan embereknek is betekintést 
engedni a fizika csodáiba, akik eddig 
távol érezték maguktól ezt a tudo-
mányt. A tervek szerint a látványos 
kísérleteknek a környező települése-
ken élők is szemtanúi lehetnek. 

A fizika éve a diákoknak számos ki-
hívást tartogat. A kísérleti csapatver-
senyen tavasszál minden hónapban 
egy izgalmas feladatot kell megolda-
ni a négy-hatfős csoportoknak. Csi-
szár Imre példaként említi a gőzha-
jóépítést, amelynek végén az elkészí-
tett konstrukciókat majd a vízben is 
kipróbálják a résztvevők. Ezenkívül 
akadályversenyt terveznek, amelyen 
a fizikához kapcsolódó feladatokkal 
kell megbirkózniuk a fiatal indulók-
nak. A diákok az év folyamán több 
pályázaton is megmuta tha t ják te-
hetségüket és kreativitásukat. 

Ha a tervezett programokat sikerül 
érdekes tartalommal megtölteni, ak-
kor talán a rendezvényeken részt ve-
vők valóban rácsodálkozhatnak a kö-
rülöttünk lévő világ szépségeire. Mert 
ahogyan Einstein mondta: legszebb 
élményünk a titkok felfedezése. 

H. S Z . 


