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Együttműködés 
a zentai 

kórházzal 
A Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudo-
mányi Kara oktató kórházi 
osztályának választotta a 
zentai Dr. Gerő István Kór-
ház sebészeti osztályát. Ez 
az első alkalom, hogy egy 
határon túli kórház és a 
szegedi egyetem között 
ilyen együttműködés jött 
létre. 

Az SZTE ÁOK kari tanácsa 
még júniusban döntött ar-
ról, hogy oktató kórházi 
osztályának választja a 
zentai Dr. Gerő István Kór-
ház sebészeti osztályát, 
amely a déli határunkon 
túli magyarlakta terület 
központi egészségügyi in-
tézménye. Az erről szóló 
oklevelet a múlt héten adta 
át a zentaiaknak dr. Bene-
dek György dékán és dr. 
Lázár György, a szegedi se-
bészeti klinika igazgatója. 
Lázár György elmondta, 
hogy a megállapodás lehe-
tővé teszi a Szegeden ta-
nuló vajdasági orvostan-
hallgatóknak, hogy otthon 
végezzék a gyakorlatot. A 
megállapodás azonban 
nem csak a graduális kép-
zésre vonatkozik: a szegedi 
orvoskaron szívesen fogad-
nak szakképzésre fiatal vaj-
dasági sebészeket, akik 
mostantól szintén Zentán 
végezhetik el a gyakorlatot. 
Emellett tervezik, hogy kö-
zösen indulnak olyan euró-
pai uniós pályázatokon, 
amelyek segítségével javít-
hatják a zentai kórház és a 
szegedi klinika műszere-
zettségét. 

A múlt heti találkozón az 
SZTE ÁOK vezetői felvették a 
kapcsolatot a Novi Sad-i 
egyetemmel is. A megálla-
podás értelmében újvidéki 
hallgatókat várnak Szegedre, 
a Tudományos Diákköri Kon-
ferenciákra, a részvétel és az 
utazás költségeit pedig a sze-
gedi egyetem vállalja. Az 
SZTE ÁOK a jövőben más, 
határon túli intézményekkel is 
hasonló megállapodásra tö-
rekszik. 

TRÁSER FERENC, AZ SZTE RÉGI-ÚJ GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓJA 

Készül a jövő évi költségvetés 
iskolai épület, ahol idén decemberben 
kezd el dolgozni a kivitelező, hogy jövő 
évvégére elkészüljön a felújítással, és a 
gazdaságtudományi kar méltó körül-
mények közé kerülhessen. A regionális 
pályázatokon elért egyetemi sikernek 
köszönhetően megújul a Tisza Lajos 
körút 107. szám alatti épület, ahova a 
neurobiológiai tudásközpont költöz-
het. E változások hatására enyhül szin-
te minden egyetemi és főiskolai kar 
helyhiánya. 

A helyi gazdaság 
zászlóshajója 

Az egyetem a legnagyobb szegedi 
gazdasági egység. Idén az intézmény 
költségvetésében 15 milliárd 587 millió 
forint volt a támogatott főösszeg, amit 
kiegészítettek a pályázatok és a saját 
bevételek több mint 40 milliárd fo-
rintra. A nem végleges számok alapján 
az alapszám 2006-ban több mint 42 
milliárd forint, ami - saját bevételekkel 
- az év végére akár az 50 milliárd 
forintot is elérheti. Az előző évhez 
képest mintegy 800 millió forinttal kap 
több támogatást az egyetem, amiből a 
hallgatói juttatások tesznek ki 400 mil-
lió forintot. Az SZTE költségvetésének 
véglegesítése december 19-e után, az 
országgyűlés költségvetési döntését 
követően várható. így - a karok közötti 
egyeztetés után - jövő év február végén 
vagy március elején fogadhatja el az 
egyetemi tanács az SZTE 2006. évi 
költségvetését. 

- Az egyetem egyáltalán nem gaz-
dálkodhat több évre előre nézve, 
tervszerűen és az államtól függetle-
nítve magát - magyarázza a laikus 
kérdezőnek Tráser Ferenc, aki nem-
csak irányítja az egyetemi gazdálko-
dást, hanem 21 éve oktatja is a gaz-
dasági ismereteket, miközben a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság megyei 
elnöke, a Munkaadók és Gyáriparo-
sok Országos Szövetségének orszá-
gos alelnöke, a Kereskedelmi és Ipar-
kamara megyei alelnöke. - Például az 
elmúlt hat évben egyszer sem volt 
ugyanolyan a normatív támogatás 
képzésének módszere és összege. Itt 
a legbiztosabb dolog: a bizonytalan-
ság. Minden évben, minden percben 
alkalmazkodni kell az újabb és újabb 
feltételekhez. Ez a szakmai kihívás, 
nem az állandóság. 

Ú. I. 

Szeged legnagyobb gazdálkodási egy-
sége a 40 milliárd forint költségvetésű 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Az 

intézmény gazdasági és műszaki főigaz-
gatói feladatainak ellátásával további 

öt évre Tráser Ferencet bízta meg a kö-
zelmúltban az SZTE egyetemi tanácsa. 
Az éppenséggel az egyetem 2006. évi 
költségvetésén dolgozó Tráser Ferenc 
az akadémiai szféra szolgálatát tekinti 
feladatának, de közben jól ismeri a má-

sik oldalt, hiszen 21 éve oktat is - a 
gazdasági főigazgató gazdasági isme-

reteket tanít a diákoknak. 

- Egészen más munka ez, mint a re-
álszférabeli. Ott a döntések hierarchiá-
jában kell irányítani egy céget, az egye-
temen viszont konszenzuskereséssel 
lehet egy döntést végrehajtani - ösz-
szegzi tapasztalatait a gazdasági és 
műszaki főigazgató. 

Leltár az universitasról 
Az elmúlt hat év leltára szerint az 

universitas gondolata érzékelhető va-
lósággá először a gazdálkodás terü-
letén lett. Az SZTE jogelőd intézmé-
nyeinek önálló gazdálkodását 2001 ja-
nuárjától integrált rendszerbe, a közös 
gazdasági és műszaki főigazgatóság 
keretébe fogták, amit támogatott a 
2000-ben elkészült informatikai rend-
szer. Mindez azt eredményezte, hogy a 
szegedi egyetem - más hasonló in-
tézményekkel szemben - megőrizte 
gazdasági likviditását. 

Megújult az Eötvös utcában a gyógy-
szerésztudományi kar, az Egyetem ut-
cában a bölcsészettudományi és a ter-
mészettudományi kar által közösen 
használt épület, valamint a jogi kar 
központja. Ez az universitason belül is 
jól működő kari gazdálkodásnak kö-
szönhető. Egyébként az egyetemi in-
gatlanok forgalmi értéke százmilliárd 
forint körüli, ám az állami tulajdonú 
épületek fenntartására és felújítására 
2005-ben egy vasat sem kapott az 
egyetem - jelzi a nehézségeket a fő-
igazgató. 

Az SZTE tizenegy kara közötti közös 
gazdálkodásra szép példát szolgáltat-
nak az universitas olyan közös in-
tézményei, mint például az idegen 

Tráser Ferenc a közgazdaságtan legújabb eredményeit nemcsak alkalmazza, de 
oktatja is a szegedi egyetemen FOTÓ: FRANK YVETTE 

nyelvi lektorátus, a sportközpont, il-
letve 2005-től a közel 360 millió forint 
éves költségvetésű tanulmányi és in-
formációs központ. 

A győztes csapat marad 
- Örömmel, de semmilyen tekintet-

ben nem megelégedettséggel tölt el 
az egyetemi tanács döntése - reagált 
az újraválasztását követő gratuláció-
ra Tráser Ferenc, aki büszke arra, 
hogy hat éve ugyanazokkal a főosz-
tályvezetőkkel dolgozik. - Úgy vélem, 
a relatíve győztes csapaton nem sza-
bad változtatni - néz előre, a követ-
kező öt évre. 

A gazdasági-műszaki szakterületen a 
legfontosabb feladatnak az egyetem 
Dugonics téri központi épületének fel-
újítását tekinti. A tárgyalások mára 
odáig jutottak, hogy Tráser Ferenc re-
méli: Szeged e patinás épülete re-
konstrukciójának előkészítése 
2007-ben elkezdődhet. Folyamatos 
munkának tartja a kollégiumok fel-
újítását, illetve az egyetemi épületek 
akadálymentesítését. Feladatot ad a 
gazdasági főigazgatónak az újszegedi, 
úgynevezett ipszilon-biológiai épület 
új szárnyának építése, ami már el-
kezdődött. Szép munkának ígérkezik a 
jezsuitáktól megvásárolt, Kálvária su-
gárúti, volt egészségügyi szakközép-

Tanuljunk egymástól! 
Holnap a három dél-alföldi felsőok-
tatási intézmény közös konferenci-
át rendez a HK-ben: a téma a mun-
kaerőpiac és az oktatás kapcsola-
ta, a piaci igényekre épülő minő-

ségirányítási rendszer bevezetése. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A dél-alföldi régió három felső-
oktatási intézménye, a Szegedi Tu-
dományegyetem, a Tessedik Sá-
muel Főiskola és az Eötvös József 
Főiskola a munkaerőpiac igé-
nyeire közvetlenül épülő minő-
ségirányítási rendszer bevezeté-
sén dolgozik. A program egyik 
alappillére az, hogy egymás ered-
ményeit megismerjék, az egymás-
tól tanulás filozófiáját terjesszék és 
tapasztalatcseréket szervezzenek. 

Első alkalommal idén február 
25-én, Szegeden Regionalitás, mi-
nőségügy, felsőoktatás címmel 
szerveztek konferenciát, amely el-
ső lépés volt afelé, hogy közelítsék 
a munkaerőpiac elvárásait az ok-
tatási kormányzat és a felsőoktatá-
si intézmények által érzékelt köve-
telményekhez. Majd szeptember 
13-án, Baján vitatták meg a felső-
oktatási intézmények tevékenysé-
gének minőségi dimenzióit a régió 
munkaerő-piaci, illetve gazdaság-
politikai szervezeteinek bevonásá-
val és közreműködésével. 

A téma és a közös gondolkodás 
holnap a harmadik, Tanuljunk 
egymástól! című konferenciával 
folytatódik a TIK-ben, 10 órai kez-
dettel: immáron a munkaerőpiac 
szereplői is elmondhatják eddigi 
tapasztalataikat. 

ALMA MATER-PROGRAM INDULT AZ EGYETEMEN 

Öregdiák nem vén diák 
Az egyetem és az egykori diákok közti kapcsolatot erősí-
tené a most indult SZTE Alma Mater-mozgalom, amely az 
oktatási, szolgáltatási színvonal emeléséhez javaslatokat 
is vár az exhallgatóktól. A programhoz kutatások is kö-
tődnek. 

A Szegedi Tudományegyetemen egy ideje már tervezték az 
itteni felsőoktatási intézményekben végzett hallgatók számára 
öregdiák-mozgalom indítását - ami december 5-én hivatalosan 
is megalakult, SZTE Alma Mater néven. 

A szervezet feladata a folyamatos kapcsolattartás és -erősítés 
a végzett hallgatókkal, a karrierépítés segítése, az anya-
Intézmény oktatási és szolgáltatási színvonalának állandó fej-
lesztéséhez való hozzájárulás a tagok tapasztalatainak fi-
gyelembevételével és hasznosításával. A régi hagyományok 
ápolásával és újak teremtésével az egyetem hírnevének öreg-
bítését, hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővítését is szol-
gálni kívánja a mozgalom, amely együttműködésre készül a 

néhány karon eddig Is működő, de nem egységesített öreg-
diákklubokkal. 

Első lépésként az egyetemi felső vezetés - a rektor, a kari 
dékánok és főigazgatók - csatlakoztak a kezdeményezéshez, és 
regisztráltatták magukat annak informatikai rendszerében. Az 
adatbázis többek között lehetővé teszi majd az egykori hall-
gatóknak azt is, hogy megtalálják régi csoport- és évfo-
lyamtársaikat, ismerőseiket, vagy találkozót szervezzenek. 

Mint Görög Márta, a projektet szervező SZTE Karrier Iroda 
vezetője elmondta, a mozgalomba való jelentkezésnek nin-
csenek életkori korlátjai: ennek jegyében a diplomájukat jövő 
januárban átvevők máris egy Alma Mater-csomagot kapnak, 
hogy azonnal csatlakozhassanak az öregdiákok köréhez. 

A projektben kutatások is elindulnak: az egyik a hallgatók 
életútját próbálja meg figyelemmel kísérni, a másik pedig azt 
mérné, mennyire kötődnek egykori egyetemükhöz, főiskolá-
jukhoz a végzett diákok. 

T. R. 


