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„Egymilliárdból 
is tudnánk  
világszínvonalú 
egyetemet  
csinálni”
Az elmúlt években a rektori 
konferencia és a felsőoktatá-
si érdekképviseletek kemény 
harcokat vívtak a kormány-
nyal, azok gyümölcse pedig 
mostanra beérett. Fábri 
Györgyöt, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) 
közkapcsolati és kommuni-
kációs rektorhelyettesét a 
megváltozott kormányzati 
hozzáállásról, a felsőoktatási 
finanszírozásról és a diplo-
másokkal kapcsolatos társa-
dalmi tévhitekről kérdezte az 
Aktív Szemeszter.

Aktív Szemeszter: Nemrég az 
ELTE Társadalmi Kommunikáci-
ós Kutatócsoportja által „Rang-
sorok az átalakuló felsőokta-
tási viszonyok között” címmel 
megrendezett konferencián 
beszélt arról, hogy sok tévhit 
gyökeresedett meg a társada-
lomban a felsőoktatásról, példá-
ul hogy a diplomások között sok 
a munkanélküli, vagy hogy nem 
is akarnak dolgozni. Hogyan 
lehetne tenni ezek ellen?

Fábri György: Az volna a 
legegyszerűbb, ha el tudnánk 
mondani, hogy ez nincsen így, 
de ez nyilván kevés. A felsőok-
tatás, flegmaságból vagy előke-
lősködésből, de elmulasztotta 
a 2000-es évek közepén, hogy 
tudatosan, szisztematikusan, 
minden informális és formális 
fórumon kommunikálja a valós 
helyzetet. Ráhagyta a sajtóra, a 
politikusokra ezeket a közhelye-

(folytatás a 3. oldalon)

A nemzetközi felsőoktatási 
rangsorok többféle célt szol-
gálnak: hogy az intézményeket 
könnyebben elhelyezhessük 
a tudományos életben, hogy 
felmérhessük, hol találhatóak a 
legjobb akadémikusok vagy me-
lyik egyetem oktatói publikálnak 
a legtöbbet. A hazai rangsorok 
feladatuknak ellenben elsősor-
ban azt jelölték ki, hogy segítsé-
get nyújtsanak a továbbtanulást 
fontolgató diákok számára, és 
persze hogy rávilágítsanak az 
egyetemek, főiskolák erőssé-
geire, illetve gyengeségeire. 
Nem sokat segít azonban a 
döntésben, ha attól kerül előrébb 
egy intézmény, hogy kevesebb 
hallgatót tud felvenni: hiába javul 
ezzel az oktatói-hallgatói arány, 
az még nem a minőség záloga.

Alapképzésen 240 helyett 260 lett szeptembertől a minimum ponthatár, így a felsőoktatásba jelentkezőknek 
még jobban kell teljesíteniük a bejutáshoz. Jó hír azonban, hogy minden szakon lesz állami ösztöndíjas hely, 
majdnem mindegyik intézményben több mint tavaly. A nagy egyetemeket idén szintén előszeretettel támo-
gatja a kormány, de a főiskolák is jobban járnak, mint 2013-ban. Mely egyetemen, főiskolán várja a legtöbb 
állami ösztöndíjas hely a leendő hallgatókat, illetve milyen képzési területek részesülnek a legnagyobb támo-
gatásban? Mindez kiderül az Aktív Szemeszter férőhelykörképéből.

Nőtt az állami ösztöndíjas 
helyek száma
Mely intézményeket preferálja idén a kormány?

ingyenes Xi. évfolyam 1. szám
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(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 5. oldalon)

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem tavaly óta sikeresen bővítette gárdáját, náluk 160 
fővel több lett a tudományos fokozatot szerzett oktatók száma. Így jelenleg e 
tekintetben harmadikak, csak az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem előzi 

meg őket. Ennek ellenére nem ebben teljesítenek a legjobban, a rangsor is 
kiemeli, hogy a szegedi és pécsi egyetemekkel ellentétben Debrecen inkább 

a hallgatói kiválóság terén mondható erősnek.

Változatlan rangsorok
Helytelen hozzáállás?
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Emelkedett a minimum 
ponthatár, de mindenhol 
lesz állami hely
Fontos információ a 2014-ben 
felvételizők számára, hogy az év 
elejétől alap- és osztatlan sza-
kokon, valamint a felsőoktatási 
szakképzésben is egyaránt emel-
kedtek a ponthatárok: előbbi 
esetben 240 pont helyett 260-at, 
utóbbiban pedig 200 helyett 220 
pontot kell elérni a bejutáshoz. 
Azok a felvételizők, akik e két 
pontszám alatt teljesítenek, sem 
állami (teljes vagy rész-) ösztön-
díjas, sem önköltséges helyre 
nem kerülhetnek be.

Nem túl jó hír a jövőre, illetve 
2016-ban a felsőoktatásba ké-
szülők számára, hogy a minimum 
ponthatárok tovább fognak 
emelkedni: két év múlva a be-
kerüléshez szükséges minimum 
300 pont lesz alap- és osztatlan 
szakokon, a felsőoktatási szak-
képzésben pedig 260 pontot kell 
majd elérni a sikeres felvételihez. 
A mesterképzésre jelentkezők 
azonban örülhetnek, az ő esetük-
ben nincs változás a minimum 
pontokat érintően, továbbra is 
a 100 pont felét, azaz 50-et kell 
elérni a bejutáshoz.

Az idén felvételizőknek sem 
kell aggódniuk, minden szakon 
lesznek állami ösztöníjas helyek 
– köszönhető ez a Balog Zoltán, 
emberi erőforrások minisztere 
és a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája képvise-
letében (HÖOK) Körösparti Péter 
elnök közötti részmegállapo-
dásnak, melyet 2013. november 
13-án írtak alá. A dokumentum 

szerint azonban tizenhat szakon 
– többek között közgazdász, 
jogász és kommunikációs kép-
zésben – külön meghatározták a 
bekerüléshez szükséges pontha-
tárokat, melyek 410 és 465 pont 
között mozognak. A legmaga-
sabb bejutási pontszámot  
a nemzetközi tanulmányok,  

a gazdaságelemzés és az alkal-
mazott közgazdaságtan sza-
kokon kell majd elérniük az ide 
felvételizőknek.

BME, PTE, SZTE – ők kapták a 
legtöbb állami helyet idén is
Az Oktatási Hivatal Felsőok-
tatási Információs Rendszerek 

Osztálya által készített össze-
sítésből egyértelműen kide-
rül: a 2013/2014-es általános 
felsőoktatási felvételi eljárásban 
részt vevőknek sokkal nagyobb 
esélyük van bejutni valamely 
egyetem vagy főiskola nappali 
munkarendű állami ösztöndíjas 
helyére, mint a tavaly felvéte-
lizőknek – legalábbis ami az 
intézmények befogadóképessé-
gét, az egyes képzési területeken 
meghirdette felvehető hallgatói 
létszámot illeti. 

Természetesen nem meglepő, 
hogy az elmúlt évekhez hason-
lóan a legtöbben idén is a nagy 
budapesti és vidéki egyetemekre 
kerülhetnek be. Az adatokból 
megtudható, hogy míg 2013-ban 
a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen (BME) 
kevéssel több, mint 9 000 állami 
ösztöndíjas helyet hirdettek meg, 
addig 2014-ben több mint 9 600 
támogatott  
hely várja a leendő hallgatókat.  
A BME-en 2013-ban magyar 

Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás 2013. december  
21-én indult el, ettől az időponttól lehet jelentkezni a szeptember-
ben induló alap-, mester- és osztatlan képzésekre, valamint fel-
sőoktatási szakképzésekre. Legfeljebb öt helyet jelölhetnek meg 
a felvételizők, a jelentkezési határidő 2014. február 15-e. De mit is 
érdemes tudni az idei felvételiről?

Nőtt az állami ösztöndíjas 
helyek száma
Mely intézményeket preferálja idén a kormány?
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ket, például azt, hogy „túl sok 
a diplomás”. Ezt most már na-
gyon nehéz lesz visszacsinálni.

ASZ: A Guardian egy kutatása 
szerint az európai fiatalok még 
soha nem voltak ilyen pesszi-
misták, egyre kevésbé számí-
tanak arra, hogy diplomával 
könnyen elhelyezkedhetnek és 
kevésbé is vágynak dolgozni. Ez 
elsősorban a válság által jobban 
sújtott országokra igaz. Ön sze-
rint Magyarországon érzékelhe-
tő ilyen tendencia?

F. Gy.: Annyira nem, mert 
Magyarországon a diplomások 
rendkívül jó munkaerő-piaci 
helyzetben vannak a többi 
munkakeresőhöz képest. Itt ma 
a diploma stabil utat jelent a 
munkaerőpiachoz. Nyilván nem 
minden diplomás kap mun-
kát, és akik kapnak, azok sem 
mindig olyat, amit szeretné-
nek, de ez így van, mióta világ 
a világ. Csak most divat lett 
erről ilyen sokat beszélni. Ne 
felejtsük el, hogy a gazdasági 
válság kellős közepén vagyunk 
– a ’30-as évek nagy válsága 
azonban sokkal keményebben 
érintette a diplomásokat, most 
sokkal puhábbra landoltunk. 
Erős kifejezés lenne persze azt 
mondani, hogy ez egy társadal-
mi hiszétria, inkább egy nagyon 
széles körben elterjedt tévkép-
zet. De attól, hogy valamit na-
gyon sokan ugyanúgy gondol-
nak, még nincs feltétlenül úgy. 
Az ország többsége például azt 
hiszi, hogy ha visszaállítanák a 
halálbüntetést, akkor kevesebb 
bűncselekmény történne – 
amiről tényszerűen tudjuk, hogy 
nem igaz. És attól még, hogy 
nagyon sokan így vélik, nem 
fogják visszaállítani.

ASZ: Ön mit gondol, léteznek 
ma olyan szakok a magyar 
felsőoktatásban, amelyeken 
tényleg túlképzés van?

F. Gy.: Szerintem nincs olyan 
terület, ahol kifejezetten túl-
képzés lenne, ez nem bizo-
nyosodott be. A gazdálkodási 

(folytatás a 4. oldalon)

nyelvű műszaki képzési területen 
volt a legtöbb, 4 818 állami hely, 
amely 2014-ben ugyan csökkent, 
de így is 4 759 finanszírozott 
helyre lehet jelentkezni. Az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) 2013-ban több mint  
12 100 állami helyet kínált a fel-
vételizőknek, míg 2014-ben ez a 
szám meghaladja a 13 500-at.  
A legtöbb állami ösztöndíjas 
helyet a magyar nyelvű bölcsé-
szettudomány képzési területen 
hirdették meg tavaly és idén is: 
2013-ban 5 052 állami ösztöndí-
jas férőhely várta a felvételizőket, 
2014-ben pedig – habár csök-
kent – 4 955 finanszírozott helyet 
kínálnak a számukra. A második 
legtöbb állami hely mindkét 
évben a természettudomány 
képzési területen volt: 2013-ban 
2 106, 2014-ben 2 103.  

A Budapesti Corvinus Egye-
temen idén és tavaly is megkö-
zelítőleg azonos számú állami 
ösztöndíjas helyet hirdettek meg 
(2013-ban több mint 6 100-at, 
2014-ben pedig csaknem 6 300-
at). A legtöbb államilag támo-
gatott helyet a magyar nyelvű 
gazdaságtudományok képzési 
területen: tavaly 2 098-at, idén 
2 043-at, ezt követte az agrár 
képzési terület (2013-ban 1 483, 
2014-ben 1 309 állami hely), majd 
a társadalomtudományok képzési 
terület (1 132 és 1 046 állami hely 
az elmúlt és az idei évben).

A Debreceni Egyetemnek 
2013-ban mintegy 11 800 állami 
hely jutott, idén – nem sokkal,  
de – kevesebb, kicsit több, mint 
11 500 hely. Tavaly az állami  
ösztöndíjas helyek száma a ma-
gyar nyelvű bölcsészettudo- 
mány képzési területen volt a 
legmagasabb, 2 054, míg idén  
2 141, ezt követte a gazdaságtu-
dományok és a műszaki képzési 
terület (előbbin tavaly 1 370,  
idén 1 423, utóbbin 2013-ban  
1 207, míg 2014-ben 1 039 állami 
hellyel). Érdekesség, hogy míg 

2013-ban agrár képzési területre 
1 135 állami helyet kaptak, addig 
idén csupán 764-et.

A Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) 2013-ban több mint  
17 800 állami ösztöndíjas helyet 
hirdetett meg, 2014-ben pedig 
több mint 20 ezer támogatott 
hely várja a leendő hallgató-
kat. A PTE 2013-ban a magyar 
nyelvű bölcsészettudomány 
képzési területen 2 266 államilag 
támogatott helyet kínált a felvé-
telizőknek, melyet a pedagógus-
képzés képzési terület követett 
2 221 hellyel, majd az orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 1 906, a műszaki 1 532, 
a gazdaságtudományok 1 521, 
valamint a társadalomtudomány 
képzési terület 1 365 állami 
hellyel. Idén szintén a bölcsé-
szettudomány képzési területen 
hirdették meg a legtöbb állami 
helyet – tavalyhoz képest emel-
kedett a szám –, 2 387-at (esti/
levelező munkarendben 2 475- 
öt), mely után következett a pe-
dagógusképzés képzési terület 
2 155 hellyel, majd a műszaki 1 
778, az orvos- és egésztudo-
mány 1 688 (visszacsúszott a 4. 
helyre), a gazdaságtudományok 
1 671, a társadalomtudomány  
1 561 és végül a természettudo-
mány képzési terület 1 186 állami 
ösztöndíjas férőhellyel.

A Szegedi Tudományegyete-
men (SZTE) szintén nőtt az állam 
által finanszírozott helyek száma: 
2013-ban több mint 10 500 
helyet hirdettek meg, 2014-ben 
pedig több mint 14 600 állami 
hely várja a leendő hallgatókat. 
Az SZTE idén a legtöbb állami 
ösztöndíjas hallgatót a magyar 
nyelvű bölcsészettudomány 
képzési területen tudja fogadni, 
ahol 2 484 állami hely van (tavaly 
ez a szám 1930 volt!), a második 
helyen a természettudomány 
képzési terület áll 2 074 állami 
ösztöndíjas hellyel – 2013-ban 
mindössze 1 245 állami helyet 

hirdettek meg ezen a területen. 
Utána következik a pedagógus-
képzés képzési terület 1 580 
hellyel (tavaly kicsit több volt, 
1600), majd a társadalomtu-
domány 1 300, a jogi 1 258, az 
informatika 1 200 és a gazda-
ságtudományok képzési terület 
1 160 állami ösztöndíjas hellyel 
– utóbbi négy területen 2013-ban 
ezer alatt volt az állami helyek 
száma.

A főiskolák közül a Budapesti 
Gazdasági Főiskola (BGF) várja 
a legtöbb állami képzésben részt 
vevő hallgatót, összesen több 
mint 7 300 főt (tavaly csupán alig 
több mint 6 400-at). Meglepő 
adat, hogy a Szolnoki Főiskola 
2013-ban gazdaságtudományok 
képzési területre 1 251 állami 
ösztöndíjas helyet kapott, 2014-
ben azonban jóval többet, 1 311 
helyet. A számokból az is kiderül, 
hogy a legtöbb távoktatás mun-
karendű állami ösztöndíjas helyet 
idén és tavaly is a BGF hirdetett 
meg: magyar nyelvű gazdaság-
tudományok képzési területen 
tavaly 1 103-at, idén pedig  
1 505-öt. A Károly Róbert Főis-
kola érdekessége, hogy magyar 
nyelvű gazdaságtudományok 
képzési területen idén több mint 
300-zal több államilag támoga-
tott helyet kapott.

A Semmelweis Egyetemen 
esti/levelező munkarendű ma-
gyar nyelvű orvos- és egész-
ségtudomány képzési területen 
230-cal emelkedett az állami 
férőhelyek száma tavalyhoz ké-
pest. Említésre méltó még, hogy 
a Szent István Egyetem gödöllői 
székhelyű gazdaságtudományok 
képzési területén tavaly 432 álla-
mi hely volt, míg idén 839 várja a 
leendő hallgatókat.

A művészeti felsőoktatás 
intézmények közül a Budapesti 
Kortárstánc Főiskola budapesti 
székhelyű magyar nyelvű művé-
szet képzési területre 66 helyet, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem 317-et, a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem 217-et, a 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
96-ot, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem 400-at, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem pedig 
80-at kapott.

SZÍJJÁRTÓ ANITA

Fontos tudni!
A felvételizők jelentkezésüket elsősorban az e-felvételi rend-
szerén keresztül nyújthatják be, amely szintén a www.felvi.hu 
oldalon érhető el. A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2014. 
február 15. éjfélig kell rögzíteni, majd február 23-ig hitelesíteni.
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„Egymilliárdból is tudnánk világszínvonalú 
egyetemet csinálni”
(folytatás az 3. oldalról)

szakosok és a bölcsészek is 
ugyanolyan remekül el tudnak 
helyezkedni, mint a többiek.

ASZ: Néhányan a felsőokta-
tásban úgy vélik, szigorúbban 
kellene szabályozni a képzé-
seket, még ha a támogatás 
teljes megvonása túl drasztikus 
megoldás is. 

F. Gy.: Azt gondolom, hogy 
maga a kiindulópont rossz. Ha 
lenne egy normális finanszírozási 
rendszer, amelynek integrális 
része a tandíj, akkor nem kéne 
ilyen félrevivő vitákat folytatni. 
Senki sem törődne azzal, hogy a 
saját pénzükön milyen szakra jár-
nak a diákok, hogy hány jogászt 
képzünk.

ASZ: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
rektorhelyettese, Andor György 
nemrég azt mondta, „a BME 
támogatása tízmilliárd forint 
a hallgatói ösztöndíjak nélkül. 
Tizenkettőből elfogadható 
színvonalon lehetne működni, 
tizenötből nagyon jó egyetemet 
lehetne csinálni”. Ön szerint ilyen 
nagyságrendű összegekkel ez 
valóban lehetséges? 

F. Gy.: Nézzük ezt egy kicsit más 
oldalról. Egymilliárd forintból is 
tudnánk egy nagyon jó egye-
temet csinálni – egymilliárd 
forintból egy körülbelül 30-40 
oktatóból és 800 hallgatóból 
álló intézményt világszínvonalon 
lehetne működtetni. De a társa-
dalom számára kevesebb embert 
tudnánk kiképezni, kevesebb 
innovációt tudnánk véghezvinni.

ASZ: Nagyjából ilyen méretű a 
Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS).

F. Gy.: Így van, és a maga terü-
letén az IBS egy nagyon magas 
színvonalú intézmény. De ha azt 
igényli a társadalom, hogy adjunk 
neki magas szintű középiskolai 
tanárokat, óvodai pedagógu-
sokat, jogászokat, akkor ne 12 

milliárdot adjon, amennyit most 
az ELTE kap. Adjon legalább  
16-17 milliárdot. Én úgy látom, 
ahhoz a társadalmi elváráshoz, 
ami az egyetemmel szemben 
fennáll, amit teljesítenünk kellene, 
ahhoz nem is lenne elég, ha visz-
szaállítanánk az egyetem támo-
gatását a nagy elvonások előtti 
szintre. Ahhoz az is kevés volt.  
A társadalom számára igazán 
hatékonyan ezt az egyetemet 
20-25 milliárd közötti állami 
támogatásból lehetne működtet-
ni úgy, hogy közben hagyják azt 
szabadon gazdálkodni. 

ASZ: Ebből futná oktatásra, 
kutatásra, publikálásra?

F. Gy.: Igen. Ha van 20-25 
milliárdunk, és még további 
bevételeink például pályáza-
tokból, azzal már elérhetjük a 
kelet-európai középmezőny alját. 
Illúzióink ne legyenek: a zürichi 
műszaki egyetem költségvetése 

például csaknem annyi, mint a 
teljes magyar felsőoktatásé. De 
mondhatok durvábbat is.  
A Harvard kutatási költségvetése 
1,5 milliárd dollár, majdnem any-
nyi, mint a teljes magyar K+F-re 
fordított összeg. Akkor mihez is 
mérjük magunkat?

ASZ: Ezért nevezte irracioná-
lis elvárásnak, hogy magyar 
egyetem kerüljön a világ kétszáz 
legjobbja közé?

F. Gy.: Olyan, mintha abban bíz-
nánk, hogy a Bajnokok Ligájában 
az egyenes kieséses szakaszba 
kerül egy magyar csapat. 

ASZ: A rektorok közül többen 
említették, hogy az elmúlt idő-
szakban változást érzékelnek a 
kormányzat hozzáállásában. 

F. Gy.: Igen, ez az idei év nagy 
fejleménye. A felsőoktatási 
államtitkárság létrehozásával 

és Klinghammer államtitkár úr 
kinevezésével egyértelműen 
megváltozott a felsőoktatáshoz 
való hozzáállás a kormány ré-
széről. Az a koncepció, amelyet 
az államtitkárság kidolgozott, 
már kifejezetten a felsőoktatás 
fejlesztését szolgálja. Ez egyéb-
ként egy nagy újdonság így a 
Fidesz kormányzásának három 
és feledik évében, ugyanis most 
egy valóban fideszes koncepció 
született. Az eddigi oktatáspo-
litika kifejezetten szembement 
a korábbi, 1998-2002-ben kép-
viselt politikával. Ettől 2010-ben 
tért el a kormányzat, de most 
mintha visszahoznák, és mi 
örülünk ennek.

ASZ: Minek a hatására következ-
hetett be ez a váltás?

F. Gy.: Nos, ez már a politika 
világa.

ASZ: Az egy évvel ezelőtti 
eseményeknek, a tüntetéseknek 
lehet köze ehhez?

F. Gy.: Nyilván van. Akkor a 
felsőoktatás nagyon határozot-
tan lépett fel, és ezt a politika 
meghallja, ha van egy csepp 
esze. Ez nagy nyomatékot adott 
a rektorok fellépésének. Az is 
nagyon lényeges volt, hogy a 
rektorok szolidárisak voltak a 
hallgatókkal.

ASZ: A Magyar Rektori Kon-
ferencia mennyire tud hatni a 
kormányzatra?

F. Gy.: Én ott voltam, amikor 
megalakult a rektori konferencia 
csaknem 25 évvel ezelőtt, és 
azóta ez egy folyamatos huzako-
dás. Hol jobban, hol kevésbé tud 
hatni – az elmúlt három évben 
inkább a kevésbé volt a jellemző, 
nehezen tudott érvényesülni a 
döntéshozatalban. De minden 
kormányzat rájön előbb-utóbb, 
hogy nem érdemes állandóan 
szembemenni a felsőoktatással, 
az egyetemekkel.
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ASZ: Az ELTE-nek nemrég 635 
millió forintot kellett befizetnie az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
részére a túlzottdeficit-eljárás mi-
att, ami nagy visszhangot keltett a 
sajtóban. Miről szólt ez az ügy? 

F. Gy.: Ez egy félreértett történet 
volt. Egy tavaszi zárolásról volt 
szó, amely magyarul elvonást 
jelent. Ezt még tavasszal meg-
tudtuk, meg is szenvedtük, de 
tisztában voltunk vele, hogy ezzel 
a pénzzel nem számolhatunk. 
Ugyanakkor érkezett egy olyan 

ígéret, hogy azt a pénzt, ami 
még tavalyról jár nekünk, meg 
fogjuk kapni. Hogy egy egyetem 
Magyarországon megkapja, ami 
jár neki – örömet okozott nekünk 
ez a teljesen újszerű megközelítés. 
Ez az összeg viszont nagyjából 
megegyezett a zárolás összegével, 
ezért mi úgy tekintettük, hogy ez a 
pénz valójában nem is érkezik be.

ASZ: És az nem probléma, hogy 
a deficiteljárás azóta megszűnt? 
Sokan ezért támadták ezt az 
elvonást.

F. Gy.: A deficiteljárás éppen 
azért szűnt meg, mert az állam 
nagyon sok ponton megnyir-
bálta a költségvetést. Az, hogy 
tőlünk elvonták ezt a pénzt, része 
annak, amiért megszűnt végül az 
eljárás. Ha mégis megkaptuk vol-
na ezt az összeget, azzal átver-
jük az Európai Uniót. Ez a pénz 
igazából már nem volt benne a 
rendszerben, és hogy most visz-
sza kellett fizetni, az nem okozott 
problémát. Tavasszal persze volt 
belőle gondunk.

ASZ: Összességében optimisták 
a felsőoktatás jövőjét, a finanszí-
rozást tekintve?

F. Gy.: Aki oktatással foglalkozik, 
az óvodától az egyetemig, az 
nem lehet más, mint optimis-
ta. Ebben az értelemben van 
egy általános optimizmus. Én 
a felsőoktatás erejében hiszek 
inkább, hogy van benne annyi 
bölcsesség és érdekérvényesítő 
képesség, amivel képes küzdeni.

BENYÓ DÁNIEL

Éppen ezért a hazai rangso-
rok teljesen más módszereket 
alkalmaznak, más indikátorokat 
vesznek figyelembe, mint a 
nemzetköziek. Az elsődlegesek 
a hallgatói és oktatói kiváló-
ság szempontjai, ezek alapján 
készülnek el az egyes magyaror-
szági szakok ranglistái.

Továbbra is a nagy költségvetésű és reputációjú intézmények ural-
ják az összes jelentősebb képzésterületet – derült ki a HVG és a Heti 
Válasz 2013-ban is közreadott felsőoktatási rangsoraiból. A szakem-
berek szerint ezek a rangsorok azonban nem adnak valódi válaszokat 
a legfontosabb kérdésekre, így például arra sem, hogy melyek a leg-
értékesebb diplomák vagy mely szakokon a legmagasabb az oktatás 
színvonala.

Változatlan
rangsorok

Helytelen hozzáállás?

Budapesti Corvinus Egyetem
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Ugyan a felsőoktatást érintő 
átalakulások miatt arra lehetett 
számítani, hogy az intézmények 
és a szakok rangsorai észreve-
hetően átalakulnak, komolyabb 
átrendeződés idén sem követ-
kezett be. A listákat továbbra is 
elsősorban a nagyobb budapesti 
intézmények és a vidéki városok 
tudományegyetemei uralják.  
A Heti Válasz rangsorában talál-
hatóak figyelemreméltó újdon-
ságok, e rangsor elkészítésének 
módszertana ugyanakkor ebben 
az évben radikálisan átalakult.

HVG: Az ELTE oktatókat, 
Nyíregyháza hallgatókat 
veszített
A HVG összesített intézményi 
rangsorának élén az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) áll, akárcsak a megelőző 
évben. Ennek oka, legalábbis a 
kiadvány készítői szerint, hogy 
nem egy-egy területen erősek, 
eredményeik szinte minden mu-
tatót illetően stabilan jók. Vezető 
helyüket például úgy őrizték meg, 
hogy közben a két legfontosabb 

indikátor, az oktatói és a hallgatói 
kiválóság tekintetében a negye-
dik, illetve a harmadik helyen 
állnak. Ugyanakkor továbbra is 
őket jelölik meg a legtöbben első 
helyen (tavaly összesen 6 879-
en), és a tudományos fokozattal 
rendelkező oktatók száma is ezen 
az egyetemen a legmagasabb az 
országban (1 115 fő).

Az élen álló tíz egyetem közül 
nyolc már tavaly is a lista élén 
szerepelt, és a változás is csak 
minimális, hiszen a kieső Nyugat-
Magyarországi Egyetem (NYME)
és a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem csupán a 11. és a 12. 
helyre szorult vissza. Bekerült 
viszont a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME), amely most a kilence-
dik helyet tudhatja magáénak a 
tavalyi 11. után.

Akad meglepő változás is: 
az oktatói kiválóságot díja-
zó rangsorban az egy évvel 
korábbi listát még a NYME 
vezette, mára ugyanez csak a 
nyolcadik, holtversenyben a 
Budapesti Corvinus Egyetemmel  

és a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemmel, pedig az oktatók 
és hallgatók számában minimális 
volt a változás. Két helyet javítva 
az élre ugrott a Nyíregyházi 
Főiskola, aminek oka, hogy bár 
tudományos fokozattal rendelke-
ző oktatóból nem lett kevesebb, 
hallgatóik száma egyetlen év 
alatt 2 585-ről 591-re csökkent. 
Így az intézményben már nem 
14, hanem három hallgatóra jut 
egy magasan képzett oktató. 
Javított továbbá egy helyezést az 
ELTE – pedig 2012 óta több mint 
százötven tudományos fokozatú 
kollégától váltak meg –, és öt 
pozíciót a Semmelweis Egyetem 
is, mely mintegy 140 magasan 
képzett oktatóval gazdagodott.

A hallgatói érdeklődést vizs-
gáló rangsorban is találhatók 
érdekességek: a BME például 
úgy került az élre, hogy az első 
helyes jelentkezések számát 
mintegy hétszázzal növelte, 
eközben pedig a felvettek pont-
átlagát is feljebb tornászta.  
Az ELTE ugyanakkor, bár idén  
1 500-al többen jelölték első he-

lyen, továbbra is a dobogó alsó 
fokán áll. A rangsor összetétele 
lényegileg változatlan, szembe-
tűnő viszont, hogy szinte kivétel 
nélkül mindenhol csökkent a 
nyelvvizsgával felvett hallgatók 
aránya. Mivel ez nem intéz-
mény-specifikus jelenség és a 
nyelvoktatást érintő reform sem 
volt még érvényben a kiadvány 
készítésekor, ennek magyaráza-
ta minden bizonnyal társadalmi 
okokban keresendő.

Heti Válasz:  
A gyógypedagógusok 
elhivatottak,  
a villamosmérnökök 
kelendőek
A Heti Válasz legfrissebb rang-
sorának összeállításakor teljesen 
más módszertant alkalmaztak, 
mint a korábbi években. Összesí-
tett intézményi rangsort egyál-
talán nem készítettek, és idén 
nem vették figyelembe az oktatói 
kiválóság és a munkaerő-piaci 
eredményesség szempontjait 
sem. Ezúttal a 15 legnépszerűbb 
szakot vizsgálták, és ezeknél 

A Szolnoki Főiskola az összesített rangsorban négy helyet lépett előre. Az eredményt elsősorban diákjaiknak köszönhetik, hiszen a hallga-
tói kiválóságot vizsgáló rangsorban öt helyezést nyertek, így most a 32. helyen állnak, míg oktatói indikátoraik gyakorlatilag nem változtak 
egy év alatt: egy hellyel csúsztak csak hátrébb a 40. pozícióról. A legerősebb karok összesített listáján ugyanakkor mindössze a 141. 
helyet szerezték meg.
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sem számítottak be minden, a 
hallgatók kvalitásaira vonatkozó 
mutatót, csak azokat, amelyek 
valóban relevánsak. Így a termé-
szettudományos szakoknál nem 
számított, hányan vizsgáztak je-
lesre magyarból, a humán jellegű 
képzéseknél pedig nem vették 
figyelembe a matematikából jól 
teljesítők arányát.

A ranglistákból összes-
ségében az derül ki, hogy a 
Corvinuson igen magas színvo-
nalú képzés folyik, illetve hogy 
az ide felvett diákok számos 
tekintetben az ország legjobbjai.  
A gazdaságinformatikusi, keres-
kedelem és marketing, nem-
zetközi gazdálkodás, pénzügy-
számviteli, turizmus-vendéglátás, 
valamint a gazdálkodás és me-
nedzsment képzések listáin ez az 
intézmény végzett első helyen.

Más képzések esetében sem 
születtek meglepő eredmények. 
Az általános orvosi képzések 
között a legjobb a Semmelweis 
Egyetemé, a mérnökinformatikusi 
és gépészmérnöki képzések győz-
tese a BME, a jogászhallgatók 
pedig az ELTE-n a legkiválóbbak.

Érdekes adatokkal szolgálnak 
ugyanakkor azok az indikátorok, 
amelyeket a rangsorszámítás-
nál nem vettek figyelembe, a 
kiadványban azonban közöltek. 
A legnagyobb szakok diplomásai 
között például a statisztika szerint 
a legtöbb munkanélküli a kom-
munikáció és szabad bölcsészet 
szakon tanulók közül kerül ki. Ma-
gas a pályakezdő munkanélküliek 
aránya a turizmus-vendéglátást 
végzettek között is, amely pedig 
szerepel a legnépszerűbb szakok 
között. A villamosmérnökök 
viszont igen kelendőek, csak 3,5 
százalékuk nem talál munkát friss 
diplomájával, és a legtöbbeknek 
három hónapon belül sikerül 
elhelyezkedniük.  
A legkönnyebben ugyanakkor a 
gyógypedagógusi és igazgatás-
szervezői diplomát megszerzők 
találnak munkát. Átlagfizetésük 
pedig hiába alacsony (111 ezer 
forint), jellemzően nem mennek 
külföldre, és a pályaelhagyást is 
kevesebb mint minden huszadik 
ilyen képesítéssel rendelkező vá-
lasztja. A mérnökök közül viszont 
kiemelkedően sokan hagyják el 

az országot a képzés befejezését 
követően. 

A lényeg nem derül ki?
A két rangsort összehasonlítani 
nem csak felesleges, de gyakor-
latilag lehetetlen is. A Heti Válasz 
eleve nem készített összesített 
listát, mivel már a különféle 
szakok esetében is más-más 
mutatókat vettek figyelembe.

Érdekes, hogy azok az 
indikátorok, amelyeket pedig az 
egyetemek szívesen látnának 
megjelenni a rangsorokban, idén 
egyáltalán nem jutottak szerep-
hez. Ezek jellemzően a munka-
erő-piaci adatok, hiszen egy-egy 
diploma értékét a szakemberek 
szerint jobban jelzi, hogy milyen 
arányban, mennyi időn belül 
képesek elhelyezkedni birtoko-
saik vagy éppen mennyi az átlag-
fizetésük, mint hogy az adott 
képzésre milyen hallgatókat 
vesznek fel, illetve hogy mekkora 
a tudományos fokozattal rendel-
kező oktatók aránya. 

Azt is kifogásolják a szakem-
berek, hogy a hallgatói kiváló-
ságot meghatározó indikátorok 
gyakorlatilag figyelmen kívül 
hagyják magát a képzés folya-
matát, hiszen abból, mekkora a 
felvettek között a nyelvvizsgával 
rendelkezők vagy jelesre érett-
ségizők aránya, nem tudhatjuk 
meg, mennyire piacképes vagy 
legalábbis átfogó az a tudás, 
amit elsajátíthatnak a hallgatók. 
Ez nem feltétlenül derül ki az 
oktatói kiválóság alapján sem, hi-
szen nem láttak napvilágot olyan 
mellékesnek látszó, de igen 
lényeges információk, mint hogy 
az oktatók közül mekkora azok-
nak az aránya, akik elsősorban a 
kutatásra koncentrálnak és ezért 
kevesebb alkalmuk nyílik magá-
val az oktatással foglalkozni.

A felsőoktatási vezetők ösz-
szességében nem elégedettek 
a rangsorok jelenlegi módszer-
tanával – derült ki a témában 
decemberben rendezett konfe-
rencián az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Karának Társa-
dalmi Kommunikációs Kutató-
csoportja és a Magyar Rektori 
Konferencia szervezésében. 

SOLT KRISZTIÁN
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Itthon a legtöbbet 2011-ben kap-
ták az egyetemek, 189 milliárdot, 
az inflációt is bekalkulálva ez 
azonban alig jelentett változást 
az előző esztendőhöz képest. Az 
elmúlt években viszont a támo-
gatás radikálisan csökkent, 2013-
ban pedig már csak 123,5 milliárd 
jutott a központi büdzséből az 
egyetemeknek és főiskoláknak, 
ami reálértéken számítva a 2005-
ös összeg alig több mint felének 
felel meg, de még az előző évhez 
képest is mintegy 17 százalékos 
csökkenést jelent.

Az európai országokban az 
oktatásra fordított összegek 
nagyságát az Eurydice vizsgálja, 
amelyet az Európai Unió Okta-
tási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) 

működtet az Unió országaiban 
és további kilenc államban. Az 
Európai Bizottság számára ösz-
szeállított Funding of Education 
in Europe - The Impact of the 
Economic Crisis, illetve a National 
Sheets on Education Budgets in 
Europe 2013 című jelentéseikből 
világos minták rajzolódnak ki az 
egyes országok oktatási célokra 
szánt kiadásait illetően. A szerve-
zet legutóbb azt vizsgálta, hogyan 
változtak az összegek 2012 és 
2013 júniusa között.

Ausztriában a felsőoktatási 
intézmények valamivel több mint 
3,3 milliárd eurós büdzséből 
gazdálkodhattak, a tanárok kép-
zéséért felelős egyetemek pedig 
további 185 millió eurós támoga-
tást kaptak. Nyugati szomszé-

dunknál 2010 óta a felsőoktatási 
támogatás emelkedése folya-
matos, és az országban külön 
programot indítottak annak érde-
kében is, hogy a válság hatásait 
mérsékeljék. Valószínűleg ennek 
köszönhető többek között az is, 
hogy bár a krízis idején a hallga-
tók száma csökkent, a tanároké 
nem, azaz nem voltak tömeges 
elbocsátások. Ez annak tükrében 
különösen figyelemreméltó, hogy 
a tanárok száma – a válságot 
megelőző években – csökkent.

A szlovákiai felsőoktatás 
költségvetése 461 millió euróra 
rúgott, kutatási és fejlesztési 
célokra pedig további 407 millió 
eurót kaptak az intézmények. 
Az oktatásra fordított összeg 
összességében növekedett, 

és bár kevesebb jutott tech-
nológiai beszerzésekre, ezt az 
intézmények működtetésére és 
a pedagógusok fizetésének eme-
lésére fordított összeg növelése 
kompenzálta.

Romániában csaknem 1,2 
milliárd euró jutott a felsőokta-
tás finanszírozására ebben az 
időszakban. A büdzsét minden 
területen megnövelték, így pél-
dául a tanárok fizetését egy év 
alatt kétszer is emelték. Románia 
egyébként a válság által sújtott 
országok közül egyedül tudta 
már 2012-ben is 3,5 százalékkal 
emelni az oktatási költségve-
tést. Az országban ugyanakkor 
még így is tüntetéseket tartottak 
novemberben a pedagógusok 
és az egyetemisták, akik szerint 

A válság utóhatása, hogy minden törekvés ellenére egyre mélyül az egyes európai régiói 
közötti szakadék az oktatási támogatás tekintetében.

Bécsi Egyetem. 2009-ben a tandíjak miatt tüntettek

Nem csökkentek a források a 
szomszédoknál
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túl sok anyagi terhet rónak a 
hallgatókra, miközben számos 
támogatást megvontak tőlük 
az elmúlt években. A romániai 
tanügyi szakszervezeti szövetség 
a kormányzattól azt követelte, az 
oktatásügy támogatását a kor-
mányzat emelje GDP-arányosan 
hat százalékra.

Közben a kontinens nyugati 
és keleti fele között egyre nő a kü-
lönbség, és bár vannak kivételek, 
Magyarország az egyik legerő-
sebb példája ennek. Hazánkban 
a támogatás csökkentése olyan 
mértékű, amilyen a válság által 
kiemelten sújtott Írországban és 

Görögországban, illetve Litvániá-
ban. A görögökkel együtt a 2013-
as évben hazánk volt a sereghajtó 
nem csak a régióban, de egész 
Európában is.

A felsőoktatásban vezető sze-
repet betöltő szakemberek szerint 
bár érezhető a kedvező irányváltás 
az oktatáspolitikában, ez még 
közel sem elegendő. Fábri György, 
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektorhelyettesének vélemé-
nye szerint (lásd a vele készült 
interjút az 1. oldalon) ahhoz, hogy 
a felsőoktatás színvonalát fenn-
tarthassák vagy akár emelhessék, 
hogy régióbeli versenytársaikat 

az intézmények maguk mögött 
hagyhassák, ekkora támoga-
tás nem elegendő, sőt, még ha 
visszaállítanák az elvonások előtti 
szintre, az sem jelentene érdemi 
különbséget. Szabó Gábor, a Sze-
gedi Tudományegyetem rektora 
decemberben arról beszélt egy 
konferencián, hogy mindehhez 
egy hosszú távú, fenntartható és 

alaposan átgondolt, nem évekre 
hanem évtizedekre szóló finanszí-
rozási politika kidolgozására volna 
szükség, nem pedig arra, hogy 
esetenként ötletszerűen megemel-
jék egyes intézmények vagy akár 
az egész terület támogatását.

BENYÓ DÁNIEL

Az egyetemtől egyelőre bőveb-
ben nem kívánnak nyilatkozni 
az esetleges egyesülésről; a 
következő hónapokban azt 
vizsgálják meg, milyen előnyei 
és lehetséges kockázatai vannak 
az integrációnak. A dehir.hu 
munkatársai keresték a KRF-et 
is, ők azonban későbbre ígérnek 
tájékoztatást.

Egy évvel ezelőtt az akkor 
még a teljes magyar oktatásért 
felelős Hoffmann Rózsa java-
solta, hogy négy kevésbé jól 
teljesítő intézményt olvasszanak 
bele egy-egy másikba. Az akkori 
oktatási államtitkár elképzelései 
szerint a Nyíregyházi Főiskolát a 

DE-be, míg a gyöngyösi főiskolát 
a gödöllői Szent István Egyetem-
be integrálták volna. Hoffmann 
Rózsa azzal érvelt az egyesü-
lés mellett, hogy a jelentkezők 
alacsony száma, a hallgatók 
idegennyelv-tudásának hiánya és 
a magas üzemeltetési költségek 
miatt nem tartható fenn a főisko-
la. A tervekből azonban semmi 
sem valósult meg.

A DE az egyesüléssel az 
ország legnagyobb tanulói 
létszámú egyeteme lehet, hiszen 
a jelenlegi körülbelül 29 ezer fő 
mellé kapna még 7-8 ezer diákot.

EDUPRESS

Egyesül a Debreceni 
Egyetem és a Károly 
Róbert Főiskola?
A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola (KRF) kezde-
ményezésére elindulhat a Debreceni Egyetem (DE) 
és a főiskola egyesítésének előkészítése - erről 
döntött a napokban az egyetem legfőbb döntésho-
zó testülete, a szenátus. Az összevonásnak kö-
szönhetően az ország legnagyobb tanulói létszámú 
felsőoktatási intézménye a debreceni marad.

A magyar kormány 2014-ben növeli a felsőoktatásra jutó támo-
gatás öszegét, így idén 136,7 milliárd forintból gazdálkodhatnak 
az egyetemek. A forrásból a kiemelt és a nagyobb intézmények 
részesednek elsősorban.
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Okosan külföldre: tanulmányi 
ösztöndíjak a nagyvilágban
Ahhoz, hogy külföldön tanuljunk, szerencsés esetben nem kell százezreket költenünk a 
tandíjra vagy a lakhatásra – egy megfelelő ösztöndíjprogrammal úgy végezhetjük tanul-
mányainkat egy európai, de akár egy messzi ázsiai vagy amerikai országban, mintha el se 
hagytuk volna Magyarországot, már ami az anyagiakat illeti.

Ma már szinte a világ bármely 
országába eljuthatunk állami 
támogatással, vagy egy oktatási 
szervezet, esetleg alapítvány 
programja révén. Minden csak 
azon múlik, mennyire vagyunk 
tájékozottak, és mennyire ismer-
jük lehetőségeinket. Érdemes 
felkutatni a rendszeres ösztön-
díjprogramokat és az időszakos, 

egyszeri lehetőségeket, hiszen 
a külföldi tanulás vagy kutatás 
páratlan élettapasztalattal gaz-
dagíthat.

Erasmus 
A legkézenfekvőbb természe-
tesen az Erasmus program, 
amelynek keretében az Európai 
Felsőoktatási Térség orszá-

gaiba juthatunk el, hogy ott a 
partnerintézmények valame-
lyikében folytassuk egy ideig 
tanulmányainkat. Így tanulhatunk 
valamennyi uniós országban, 
de akár Norvégiában, Izlandon, 
Lichtensteinben, Törökországban 
vagy Horvátországban is, vagy 
arra is lehetőségünk nyílhat, 
hogy három-tizenkettő hónapon 

keresztül valamely külföldi nagy-
vállalatnál szakmai gyakorlatot 
folytassunk.

Az Erasmus az egyik leg-
népszerűbb program, amelyet 
az Európai Bizottság valaha 
elindított. Összesen több mint 
két és félmillióan használták már 
ki az ösztöndíj által biztosított 
lehetőségeket, köztük sok ezer 
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Japán 1500 külföldi oktatóval 
kerülne a legjobbak közé
Tíz felsőoktatási intézményét akarja 
bejuttatni a világ száz legjobbja közé 
a japán kormány, ezért három év alatt 
1500 kutatót vesznek majd fel az 
ország nyolc legnagyobb egyetemére. 
A tervezet megvalósításának költségeit 
teljes egészében az állam fedezi, ami a 
becslések szerint 100-160 millió forint-
nak megfelelő jent jelent majd. 

A tudományos minisztériumért 
küzd az osztrák felsőoktatás
Beolvasztja a Tudományos és Kuta-
tási Minisztériumot a Gazdasági és 
Családügyi Minisztériumba az újonnan 
felállt osztrák kormány – jelentették be 
decemberben. A lépés az oktatók és a 
hallgatók részéről is heves tiltakozást 
váltott ki. Több tüntetést is tartottak 
Bécsben és más osztrák városok-
ban, amelyeken tízezrek követelték a 
minisztérium megmentését, számos 
egyetem pedig fekete zászlók kitűzé-
sével tiltakozott. A kormány szerint az 
intézkedés célja valójában nem a mi-
nisztérium megszüntetése, hanem egy 
új és hatékonyabb szervezeti rendszer 
bevezetése. 

Az orosz munkaadókat 
is bevonják az egyetemi 
teljesítményértékelésbe
Dimitrij Medvegyev orosz miniszter-
elnök aláírta azt az új jogszabályt, 
melynek értelmében a nemzeti egye-
temek hatékonyságának felmérésben 
ezentúl a munkaerő-piaci szereplők is 
részt vesznek majd. A 2014-ben életbe 
lépő törvény értelmében a munkaadók 
megvétózhatják majd az Oktatási 
Minisztérium intézkedéseit, így például 
az intézménybezárásokat vagy az 
összevonásokat, ha úgy látják, azok 
rontanák az intézmények teljesítmé-
nyét. Ezen kívül saját, a felsőoktatást 
érintő törvényjavaslatokat is beadhat-
nak majd.

Bevezetnék a tandíjat és 
átszerveznék a felsőoktatást 
Dániában
A Termelékenységi Bizottság javaslatot 
tett a kormányzat számára a felsőokta-
tás nagyszabású átalakítására. A testü-
let többek között bevezetné a hallgatói 
tandíjat és nagyobb hangsúlyt fektetne 
a munkaerő-piaci igények kielégítésére. 
A 2012-ben felállított bizottság kilenc 
tagból áll, akiket nagyvállalatok és 
egyetemek delegálnak, feladata pedig, 
hogy megállapítsa, miért zuhan csak-
nem két évtizede a dán termelékeny-
ség. Dánia jelenleg a bruttó nemzeti 
össztermék nyolc százalékát, mintegy 
330 milliárd forintnak megfelelő össze-
get költ évente a felsőoktatás finanszí-
rozására, az óriási ráfordítás azonban a 
szakemberek szerint aránytalanul kevés 
eredményt hoz.

magyar hallgató is. Ahhoz, hogy 
jogosulttá váljunk az Erasmus-
státuszra, intézményi koordiná-
torunknál kell jelentkeznünk, a 
pályázók közül pedig elsősorban 
tanulmányi eredményeik alapján 
maga az intézmény választja ki a 
szerencsés hallgatókat.

Az ösztöndíj a magyar tanulók 
számára átlagosan havi 350 
euró, minimális összege 200 
euró. A maximálisan kapható 
összeg minden ország esetében 
más és más, de a felső határ 
általában 1 000 eurót jelent 
havonta.

Fulbright 
Annak, aki az Egyesült Államokba 
vágyik, a Fulbright ösztöndíjjal 
kell megismerkednie. A program 
a diplomásokat szólítja meg: a 
Fulbright 166 ország hallgatói, ok-
tatói és kutatói számára biztosítja 
a lehetőséget, hogy a tengerentú-
lon képezzék magukat a tanulás 
vagy a munka segítségével.

A programba való bekerülés 
nem könnyű, csaknem hét évti-
zed alatt ugyanis mindössze 185 
ezer nem amerikai állampolgár 
számára adatott ez meg, közöt-
tük mintegy ezer magyarnak. 
A jelentkezés online felületen 
keresztül történik, és a szakmai 
színvonal, a munkaterv milyensé-
ge, az Egyesült Államokban való 
tartózkodás szükségessége és 
a hosszú távú eredményesség 
szempontjai alapján bírálják el.

A havi támogatás összege 
államonként és egyetemenként 
változik, alsó határa 1 100 dollár, 
a maximum kifizethető ellátmány 
pedig 2 000 dollár. Emellett jár 
még egy egyszeri kezdeti 1 100 
dolláros támogatás, illetve 15 000  
dollárig a két ország közötti 
utazás költségeiből is vállal át a 
program, 50 százalékig. Mind-
ezeken túl egészségügyi- és 
balesetbiztosításban is részesítik 
az ösztöndíjast.

Magyar Állami Eötvös  
Ösztöndíj
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
célja, hogy biztosítsa a külföldi 
továbbképzés és kutatómunka 
lehetőségét a legtehetségesebb 
magyar szakemberek számára.  
A részvétel feltételei azonban igen 
szigorúak, a követelmények ma-

gas szintűek, a választás nagyobb 
eséllyel esik olyanokra, akik már 
rendelkeznek PhD-fokozattal.

Az ösztöndíjat két kategó-
riában ítélik oda. A predoktori 
csoportba azok is jelentkezhet-
nek, akik még nem szerezték meg 
PhD- vagy DLA-fokozataikat, így 
például posztgraduális képzésben 
részt vevő PhD-hallgatók.  
A posztdoktori kategóriában pedig 
értelemszerűen a már doktorált 
szakemberek pályázhatnak. Mind-
két esetben feltételként jegyzik 
meg, hogy a jelentkező nem lehet 
40 évesnél idősebb. Az ösztön-
díj három-nyolc hónapra vehető 
igénybe, legfeljebb egyszeri hathó-
napos hosszabbítással.

A támogatás mértékét, amely 
a megélhetésben, a lakhatásban, 
a munkával kapcsolatos dologi 
kiadások fedezésében nyújt 
segítséget, a Magyar Ösztöndíj 
Bizottság határozza meg, és ők 
döntenek arról is, kaphat-e az 
ösztöndíjas támogatást az uta-
záshoz vagy a munkájával kap-
csolatos speciális költségekhez.

Német Felsőoktatási  
Csereszolgálat 
Kutatók és hallgatók számára 
arra kínálnak lehetőséget a Né-
met Felsőoktatási Csereszolgálat 
(DAAD) ösztöndíjprogramjai, 
hogy a tanulást vagy a tudo-
mányos tevékenységet Német-
országban űzzék. A szervezet 
partnerei között szinte az összes 
német felsőoktatási intézmény 
megtalálható, a programot a 
német állam költségvetéséből 
finanszírozzák.

A DAAD keretében több 
kurzusra jelentkezhetnek a 
hallgatók. Akik az egyhónapos 
tanfolyamot választják, 650 euró 
támogatásra számíthatnak, a 
graduális képzésre pályázók pe-
dig havi 750 (doktoranduszoknak 
1 000) eurót kaphatnak, egyszeri 
200 eurós utazási támogatással 
kiegészítve.

Kutatók és oktatók számára 
is tartogatnak programokat, 
amelyekkel egy-három hónap-
ra utazhatunk ki, havi 2 000 
eurós támogatással (profesz-
szorok 2 150 euróssal). Ugyan-
ilyen feltételekkel saját korábbi 
DAAD-ösztöndíjasaik számára is 
fenntartanak egy programot.

A pályázatokat többnyire a 
Balassi Intézetben, a Magyar 
Ösztöndíj Bizottságnak kell lead-
ni. Bizonyos esetekben azonban 
előfordulhat, hogy Németország-
ba kell postázni azt – bővebb 
információk az aktuális progra-
mokról a szervezet honlapján 
érhetőek el.

Bécsi Collegium  
Hungaricum
Ez az ösztöndíj fiatal és sze-
nior kutatókat céloz meg, akik 
általános elméleti vagy éppen 
forrásfeldolgozó munkát akarnak 
végezni az osztrák fővárosban. 
A programba jelentkezőket két 
csoportra osztják életkor szerint: 
35 év alattiakra és felettiekre.

A kutatók irat- és levéltárakban, 
múzeumokban, közgyűjtemé-
nyekben végezhetik munkájukat 
az általános mellett többek között 
magyar történelmi, gazdaságtör-
téneti, irodalmi, filozófiai, pszicho-
lógiai, jogtudományi területeken. 
Szenior kutatók számára egy-két 
hónapos, fiatalabb akadémikusok 
számára pedig kettő-négy hóna-
pos támogatott kint tartózkodást 
biztosít az ösztöndíj, amelynek 
havi összege 500 euró. Útiköltség-
támogatásra ebben az esetben 
nem számíthatunk, a szállást 
azonban a program biztosítja.

A pályázatokat a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság részére kell 
beadni a hivatalos honlapon 
meghatározott időpontig, postai 
úton vagy online. A kutatóknak 
az ösztöndíj letelte után néhány 
oldalban be is kell számolniuk 
arról, milyen szakmai munkát 
végeztek Bécsben tartózkodásuk 
ideje alatt.

Az állandó, több évtizede 
működő ösztöndíjprogramo-
kon túl is számos alkalom akad 
természetesen arra, hogy akár 
a fiatal kutatók, akár a graduális 
képzésben részt vevő hallgatók 
tanulva lássanak világot.  
A tájékozódáshoz elsősorban a 
Balassi Intézet honlapját (www.
scholarship.hu) érdemes felke-
resni, ahol részletesen tájéko-
zódhatunk a különféle fajtájú 
aktív és már lejárt ösztöndíjakról, 
pályázatokról.

BENYÓ DÁNIEL
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Olcsóbban látogathatják a hazai 
múzeumokat azok a magyar di-
ákok, akik kiváltják a nemzetközi 
igazolványukat. A közlekedési 
ágazatban ugyanakkor csak 
a budapesti helyi közlekedés 
esetében váltható kedvezményre 
az International Student Identity 
Card – a kártyát bárki igényel-
heti, aki nappali tagozaton tanul, 
ára pedig 2 500 forint. 

Ha azonban csak a magyar 
igazolvány van a tarsolyod-
ban, hiába számíthatsz uniós 
állampolgárként az adott ország 
fiataljait illetőekkel azonos ked-
vezményekre, kedvezményeid 
csak a „határig” érvényesek. Ha 
azonban kiváltod nemzetközi 

kártyádat, nem csak a városi 
közlekedésben, a múzeumokban 
számíthatsz kedvezményekre, 
hanem a városok közötti utazást 
is olcsóbban megúszhatod. Ha 
pedig hosszabb európai kikap-
csolódásra vágysz, érdemes 
végignézni a nagyobb vasúti 
társaságok honlapjait, kéthetes 
európai vonatozást ugyanis már 
442 euróból megvalósíthatsz 
úgy, hogy közben 24 országot 
jársz végig. 

Nemzetközi diákigazolvánnyal 
a zsebben a magyar állampol-
gárok ugyanazokat a kedvez-
ményeket élvezhetik, mint az 
adott ország diákjai. Ha Prágába 
szeretnél utazni, vagy ott tanulsz 

„Jegyeket,
bérleteket!”
Számos kedvezményre számíthatnak itthon és külföldön 
azok, akiknek érvényes matricát ragasztanak a diákigazol-
ványára. Igaz ez az utazásra belföldön-külföldön, a kultúrá-
ra, megannyi klubra, gyorsétteremre, könyvtárra. 
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tovább, napi hat járat közül vá-
laszthatsz a két város között. Az 
ülőjegyet egy-egy nappali járaton 
már 19 eurótól megválthatod, de 
persze a jegyvásárlási kedv nö-
vekedésével egyenes arányban 
emelkednek az árak is – először 
az olcsóbb jegyek fogynak el. 
Csehországban a 15-26 éves kor 
közötti fiataloknak lehetőségük 
van továbbá az utazási ked-
vezményt biztosító IN 25 kártya 
kiváltására 300 cseh koronáért. 
Ez a kártya a vasúti közlekedés-
ben érvényesíthető a tanévben, 
tehát júliusban és augusztusban 
nem. A kártya valamennyi járat 
másodosztályára 45 százalékos 
kedvezményt biztosít. 

Prágában egy 90 napos diák-
bérlet ára 740 Korona, ami körül-
belül 8 730 forintnak felel meg.  
A magyar gyakorlathoz hason-
lóan a diákként kapott diák-
igazolvány számos kulturális 

és szabadidős programra 50 
százalékos kedvezményt biztosít. 
Ausztriában a kedvezmények ér-
vényesítéséhez egy kártyát is be 
kell szerezni: a Vorteilscard<26 
kiváltására 26 éves kor alatt van 
lehetőség – ez egy évig érvé-
nyes, mely idő alatt 50 százalé-
kos kedvezményt nyújt felhasz-
nálójának az ÖBB osztrák vasúti 
társaság vonalain (ára 19,9 euró). 
Londonban egy úgynevezett 
utazási kártyát (Student Oyster) 
válthatnak ki a 18. életévüket 
már betöltöttek, akik valamely 
oktatási intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állnak, szakmai 
gyakorlatot teljesítenek, esetleg 
teljes- vagy részmunkaidőben 
dolgoznak, valamint rendelkez-
nek bejelentett lakcímmel.

Berlin a közlekedést tekint-
ve három körzetre oszlik: az A 
kizárólag a belvárost, a C viszont 
már a környező települések közül 

is érint párat. Az első két körzetet 
magában foglaló havi bérlet ára 
78 euró – ez azonban át is ru-
házható. Azok a diákok viszont, 
akik valamilyen képzésben, vagy 
önkéntes szolgálatban vesznek 

részt, esetleg gyakorlatot teljesít-
nek, 55 euróért is vásárolhatnak 
bérletet – ez azonban már nem 
ruházható át.

RUPRECH BARNABÁS

Cél
A Campus Hungary célja, 
hogy kapcsolatot alakítson ki a 
hazai és külföldi felsőoktatási 
intézmények között, növelje a 
Magyarországon tanuló, de más 
országokból származó hallga-
tók számát, valamint emelje a 
magyar felsőoktatás nemzetközi 
versenyképességét. 

A Campus Hungary Program 
a Balassi Intézet és a Tempus 
Közalapítvány konzorciumában, 
az Európai Unió támogatásával, 
az Új Széchenyi Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében valósul 
meg.

Részeredmény
Az első meghirdetés után, mely 
2012. október 15-én volt, 3 600 
hallgató nyert ösztöndíjat a világ 
70 országába. Az észak-magyar-
országi, észak-alföldi, dél-alföldi, 
közép-dunántúli, nyugat-dunán-
túli, dél-dunántúli egyetemeken 
oktatóknak és adminisztratív 
dolgozóknak 2013. január 15-től 
volt lehetőségük jelentkezni.  
A két pályázatra csaknem ötszáz 
oktató, és több mint száz admi-
nisztratív dolgozó pályázott.

A legnépszerűbb országok
Az első helyet Németország ve-
zeti 477 utazóval, a második hely 

Olaszországot illeti 232 hallgató-
val, a bronzérmes Románia 192 
pályázóval büszkélkedhet, míg 
az Egyesült Államok a negyedik 
helyen végzett 189 hallgatóval.  
A Campus Hungary segítségével 
azonban akár Kínába, Brazíliába, 
Japánba, Kanadába, Thaiföld-
re, Ausztráliába, Jordániába és 
Dél-Koreába is eljuthatnak a 
hallgatók. Ezen kívül tanulmányo-
kat, kutatásokat folytattak még 
a nyertesek számos különleges 
helyen, például Indiában, Mexikó-
ban, Szingapúrban, Új-Zélandon, 
a Dél-afrikai Köztársaságban, az 
Egyesült Arab Emírségekben, Vi-
etnámban, Nepálban és Peruban.

Kik pályázhatnak?
Hallgatóként
A jelentkezéshez elengedhetet-
len az aktív hallgatói státusz, 
szükséges legalább két lezárt 
félév, középfokú nyelvtudás 
a pályázat munkanyelvén, a 
választott intézmény/egyetem 
fogadólevele, a küldő intézmény 
igazolása, valamint a hazaérke-
zés után egy szakmai beszámo-
ló készítése határidőre. 

Jelentkezni bármely olyan 
külföldi intézménybe lehet, 
melyet a küldő intézmény jóvá-
hagyott: ez lehet többek között 
múzeum, kutatóintézet, levéltár 
és akkreditált felsőoktatási 
intézmény. A nyertes hallgató 
havi 40 ezertől 275 ezer forintig 
terjedő összegben részesül 
havonta, hogy tanulmányait 
fedezni tudja.

Oktatóként
Az oktatók rövid, illetve hosszú 
tanulmányútra pályázhatnak. 
A rövid tanulmányút minimum 
egy napra, maximum négy hétre 
szól, mely idő alatt a pályázó 
jelentkezhet konferencián való 
részvételre, vendégoktatói láto-
gatásra, csoportos tanulmány-
útra – utóbbin kísérőként vehet 
részt. A nyertes oktató 40 ezertől 

A Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program olyan pályá-
zati rendszert működtet, mellyel a magyarországi felsőoktatási 
hallgatók ösztöndíjjal tanulhatnak külföldön, ezáltal fejleszthetik 
a nyelvtudásukat, tapasztalataikat pedig utána itthon is kamatoz-
tathatják.

Campus Hungary
Cserebere

Múzeumlátogatás Berlinben
Berlinben lehetőség nyílik arra is, hogy a diákok a múzeumok-
ba éves bérletet váltsanak.

•  BASIC:  ára 25 €
  érvényes az állandó kiállításokra
  hétköznap 16 órától vehető igénybe, hétvégén pedig 11-13 

óra között kell megérkezniük a diákoknak, ezt követően 
azonban addig maradnak, amíg akarnak

•  CLASSIC: ára 50 €, a kedvezménnyel 25 €
  érvényes az állandó kiállításokra
  a múzeumok bármely időpontban látogathatók

•  PLUS:  ára 100 €, a kedvezménnyel 50 €
  időszaki kiállítások is megtekinthetők
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275 ezer forintig terjedő ösztön-
díjban részesül. 

A hosszú tanulmányút során 
az oktatók lehetőséget kapnak a 
nemzetközi tudományos életben 
való megjelenésre, kutatási 
projektekben való részvételre, 
vendégoktatói látogatásra, mely 
29 naptól 26 hétig terjedhet.  
A nyertes pályázó havi 140 ezer-
től 217 ezer forintig növelhető 
támogatást kap.

Adminisztratív dolgozóként
Lehetőségük nyílik a rövid, illetve 
a csoportos tanulmányutakra. 
A rövid tanulmányút során a 
pályázóknak esélyük van, hogy 
nemzetközi tapasztalatokat 
gyűjtsenek, megismerjenek 
más intézményi struktúrákat, új 
együttműködéseket hozzanak 
létre, valamint részt vehetnek 
felsőoktatással kapcsolatos kon-
ferencián is. A nyertes 40 ezertől 
275 ezer forintig terjedő összeg-
ben részesül. Az utazás egy nap, 
vagy akár négy hét is lehet. 

A csoportos tanulmányút alatt 
a dolgozó oktatási vásáron, staff 
week-en vehet részt.

Nem tudod, mit válassz?
•  Rövid tanulmányút: ez esetben 

a pályázók lehetőséget kapnak 
a nemzetközi hallgatói tudomá-
nyos életben való megjelenés-
re, részt vehetnek tudományos 
diákkonferenciákon, intenzív 
programokon, rövidtávú képzé-
seken, közös tanulmányi vagy 
kutatási projektekben. Emellett 
lehetőség nyílik kifejezetten 
szakdolgozat, doktori disz-
szertáció esetén a megíráshoz 
szükséges tanulmányút meg-
valósítására.

•  Csoportos tanulmányút: a 
jelentkező itthoni képzéséhez 
hasonlít, melyet kiegészíthet 
külföldi tapasztalatokkal. 
Lehetőséget nyújt a választott 

partnerintézménnyel való szo-
rosabb együttműködés kialakí-
tására, az adott intézményben 
hasonló területen tanuló diákok 
megismerésére, kapcsolatok 
kiépítésére. Minden esetben 
szükséges a tanszék, illetve 
a vezető oktató jóváhagyása, 
támogatása is.

•  Szakmai gyakorlat: a külföldi 
cégnél, fogadó szervezetnél 
eltöltött időszak után olyan 
tapasztalatokkal, készségek-
kel gazdagodva térhet haza a 
pályázó, amely jelentős előnyt 
biztosít a magyar munkaerő-
piacon való elhelyezkedéshez. 
A szakmai gyakorlat minimum 
négy, maximum 21 hétre szól, 
az utazás napjai nélkül. 

•  Féléves képzés: egy trimesztert 
vagy szemesztert kell eltölteni 
egy külföldi felsőoktatási intéz-
ménynél a tanulmányok folyta-
tásával. Az ösztöndíj ideje alatt 
minimum 15 ECTS-kreditet 
kötelező teljesíteni, amennyi-
ben az Európai Felsőoktatási 
Térség (EFT) intézményében 
tanul a pályázó. A féléves 
részképzés az utazás napjai 
nélkül minimum 12, maximum 
26 hétre szól. 

Ki dönt?
A pályázatokat szakmai bíráló 
testület értékeli, amely alapján 
a Campus Hungary Ösztöndíj 
Bizottság hozza meg a döntést.

Hallgatóknál szempont a 
tanulmányi átlag (számtani átlag: 
SUM jegy/jegyek száma), a tudo-
mányos tevékenység (publikáció, 
tanulmányi verseny, konferencián 
való részvétel előadóként, egyéb 
tudományos tevékenység) és a 
munkaterv színvonala.

Az oktatóknál a tudományos 
tevékenység, valamint a munka- 
és kutatási terv.

TÓTH GÉZA

Habár 30-ról 38 százalékra nőtt 
az egyetemre bejutó frissen érett-
ségizettek aránya, a növekedés 
nem volt egyenletes az egyes 
csoportokat tekintve – áll az 
angol Felsőoktatás Finanszírozási 
Tanács tanulmányában, mely a 
2011/12-es adatokat az 1998/99-
es tanév számaival vetette össze. 
A lányok háromszázalékos előnye 
12 százalékra nőtt a fiúkkal szem-
ben, a leghátrányosabb régiókban 
azonban még ennél is nagyobb a 
különbség: harmadannyi fiú jut be 
egyetemre, mint lány. Az ország 
legszegényebb részeiről továbbá 
jóval kisebb, szintén harmadnyi 

eséllyel indulnak a fiatalok a leg-
előnyösebb régiókból származó 
társaikkal szemben. A legszeren-
csésebb helyzetben jelenleg is 
a londoni fiatalok vannak: kiváló 
középiskoláiknak köszönhetően 
még tovább - 35-ről 48 száza-
lékra - növelték az arányukat 
az egyetemi hallgatók között. 
Érdekesség, hogy míg a bejutási 
arány leginkább a London nyugati 
részén lakók között csökkent, a 
legintenzívebb növekedést éppen 
a város keleti felének fiataljai 
produkálták.

RUPRECH BARNABÁS

Londoniaké az  
angol egyetemi 
helyek nagy része
A londoni fiatalok csaknem kétszer akkora eséllyel indul-
nak a felsőoktatási felvételin, mint azok a pályázók, akik 
Anglia észak-keleti felén laknak. 

I M P R E S S Z U M
megjelenik az egyetemi és főiskolai lapok terjesztési pontjain, 
országosan.
Online-megjelenés: www.szemeszter.hu
Kiadja: mese Kommunikációs Kft.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Takács erzsébet, főszerkesztő

Munkatársak: Benyó Dániel, Csákvári zsigmond,  
Ruprech Barnabás, solt Krisztián, szíjjártó anita, Tóth géza

Lapterv és tördelés: shortcut design

Szerkesztőség: 1055 falk miksa u. 1.
Tel.: 0620/3546785

E-mail: szemeszter@szemeszter.hu
Értékesítés: shortcut Communications Kft.
Tibenszky móni lisa, ügyfélkapcsolati igazgató
E-mail: monilisa@shortcut.hu
www.shortcut.hu
A szerkesztőség a hirdetések tartalmáért nem vállal 
felelősséget.
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2014. január 15 – március 3.
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CAMPUS
HUNgArY
   ProgrAM

www.campushungary.hu
Kövess minket a facebookon!

-  féléves részképzés 
-  szakmai gyakorlat 
-  rövid tanulmányút 
-  csoportos tanulmányút 

CAMPUS 
HUNGARY 
PROGRAM

PÁLYÁZATI IDŐSZAK:  

2013. szeptember 3-tól 
október 10-ig

HALLGATÓKNAK
Ösztöndíjak a világ összes országába

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


