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Mozgalmas hetek, h ó na -
pok állnak a felsőokta-
tásba felvételizni

vágyók mögött, a kormány
több ponton is változtatott az
eddig megszokott gyakorlaton
a felsőoktatás működését és a
felvételit illetően. Az intézke-
dések közül néhány közvetle-
nül hatással van a felsőoktatá-
si intézményekre, a bennük
zajló oktatásra és életre, ezért
négy nagy egyetem, az Eötvös
Loránd Tu do mány egyetem
(ELTE), a Mis kol ci Egyetem
(ME), a Pécsi Tudo mány egye -
tem (PTE) és a Budapesti Mű -
szaki és Gaz da ságtudo mányi
Egye tem (BME) képviselőit
kérdeztük meg arról, hogy mit
gondolnak a 2013-tól életbe
lépő változásokról.

55 ezer állami 
ösztöndíjas hely
A legnagyobb visszhangot
természetesen a keretszámok
kérdése váltotta ki. A kor-
mány eredeti terve szerint
mindössze 10,5 ezer hallgató

tanulhatott volna állami ösz-
töndíjas képzésben, a többiek
részösztöndíjas vagy önkölt-
séges formában folytathatták
volna tanulmányaikat. A hírre
a diákok és a hallgatók tilta-
kozni kezdtek, végül a kor-
mány úgy döntött, minimum
55 ezer fiatalnak biztosít álla-
mi ösztöndíjas lehetőséget,
ugyanakkor fenntartották,
hogy bizonyos szakokon ki -
zárólag önköltséges formában
folyhat az oktatás.

Mivel a sajtóhírekben meg-
jelenteken kívül még nincse-
nek pontos adatok arra vo nat -
kozóan, hogy mennyi pénz jut
a felsőoktatásra, az egyetemek
vezetői óvatosan nyilatkoznak
azzal kapcsolatban, hogy ele-
gendő lesz-e az összeg 55
ezer állami ösztöndíjas hallga-
tó képzésére. Még nem ismer-
tek teljes körűen a 2013-as évi
finanszírozás keretei, ahogy
azt sem lehet tudni, idén
miként oszlanak el az intéz-
ményenként felvehető állami
ösztöndíjas létszámok – fogal-

mazott Bódis József, a PTE
rektora. Az Ak tív Szemesz -
ternek adott interjúban (lásd a
7. oldalon) hozzátette: a pon-
tos számok is merete nélkül
nem lehet még megmondani,
hogy az esetleges többletforrá-
sok milyen vál tozásokat hoz-
nak az egyetemek életében.
Patkó Gyula miskolci rektor
bizakodóbb, szerinte, ha való-
ban képzési támogatásra for-
dítható, a pillanatnyilag ismert
24 milliárdos többlettámoga-
tással együtt elegendő lehet az
összeg.

Feketelistás szakok

Azzal kapcsolatosan, hogy
összesen 16 szakon egyálta-
lán nem lesz állami ösztöndí-
jas képzés, már határozottabb
vélemények születtek. Hell
Judit, a Miskolci Egyetem rek-
torhelyettese nem tartja he -
lyesnek ezt az irányt. „Van -
nak igen tehetséges, ám ne -
héz körülmények között élő
diákok, különösen a Miskolci
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Így változik a felsőoktatás 2013-ban
Megoszlik az intézményvezetők véleménye

55 ezer fiatal tanulhat állami ösztöndíjas képzésben, 16 szakon csak önkölt-
séges képzés indulhat, a felvételizők a korábbi korlátlan helyett csak 5
helyet jelölhetnek majd meg, a felsőfokú szakképzések helyett pedig felső-
oktatási szakképzések indulnak – ezek a változások várnak a felsőoktatásba
vágyókra 2013-ban. Idén még minimum 240 pont kell majd a bejutáshoz, a
jövőben viszont ez évente 20 ponttal emelkedni fog. Négy intézmény veze-
tőinek véleményét kérdeztük meg a változásokkal kapcsolatban



Egyetem hagyományos beis-
kolázási régiójában, akik
évek óta tudatosan készülnek
pályájukra, hivatásukra, kivá-
ló tanulmányi eredményt
mutatnak fel, s az utolsó pil-
lanatban kell szembesülniük
azzal, hogy nem kapnak
„zöld lámpát” a választott
szakhoz”. 

Hell Judit szerint az intéz-
kedés bizonyos szakok eseté-
ben a végzettek későbbi elhe-
lyezkedést is megnehezítheti,
a nem támogatott képzési
területeken ugyanis olyanok
is diplomát fognak szerezni,
akik a közszférában helyez-
kednek majd el, az állam ígé-
rete szerint pedig ebben az
esetben vissza kell téríteni a
tanulmányok költségeit a
hallgatónak. A munkaadó
ezért nagy valószínűséggel
olyan pályázót fog előnyben
részesíteni, aki után nem kell
visszafizetnie a korábbi tanu-
lási költségeket. „Egy méltá-
nyos keretszámot tehát min-
den szakterülethez helyes
vol na hozzárendelni, így az
oda való bejutás további mi -
nőségi teljesítményfokozó
hatással bírna” – véli az
egye tem képviselője. Ha son -
ló véleményen van Fábri

György, az ELTE kommuniká-
ciós rektorhelyettese: „A fel-
sőoktatási képzés számára
káros egyes szakterületek dif-
ferenciálatlan kirekesztése a
támogathatóság köréből,
hiszen ez szakmai kultúrákat
fenyeget. A társadalmi mobi-
litás szempontjából pedig bi -
zonyosan negatív következ-
ményű ez a lépés.” 

Bódis József szerint a hall-
gatói létszámot nem biztos,
hogy befolyásolja a döntés,
viszont erősítheti a verseny-
helyzetet az intézmények
között. Kiolvasható ez a 2012-
es jelentkezési statisztikákból
is, melyek szerint a piacképes
szakokon az állami ösztöndíj-
lehetőség megszüntetése nem
eredményezi közvetlenül a
felvett hallgatói létszámcsök-
kenését. Ha ugyanis a feltéte-
lek változnak is, né hány
hónap alatt a diákok érdeklő-
dése nem fog. Ami eltérést
eredményez, az az intézmé-
nyek árképzése és minőségi
megítélése, ez pedig jelentő-
sen befolyásolhatja a jelentke-
zők választását. Ha már
ugyanis fizetnek a hallgatók,

szeretnék azt a legjobb képzé-
sért tenni – emelte ki a pécsi
rektor. Hell Judit szerint
viszont csökkenhet a hallgatói
létszám, sokan ugyanis nem
merik bevállalni a Diák hitelt,
és az oktatókra is ha tás sal
lehet a változás. „A fizetőké-
pes hallgatói kereslet folyama-
tos csökkenése akár (minősí-
tett) oktatói létszámleépítéssel
is járhat, ami az évtizedek
alatt megszerzett tudást pilla-
natok alatt fölöslegessé teszi,
továbbá a szakterületi kutatási
potenciált is szűkíti. Az ország
számára ez egyértelműen
veszteség, kö zép- és hosszútá-
von különösen.”

Maximum öt helyet
lehet megjelölni
A felvételi menete is változni
fog annyiban, hogy ezentúl
csak maximum öt helyet jelöl-
hetnek meg a jelentkezők,
szemben az eddigi rendszer-
rel, melyben korlátlan számú
helyet lehetett beírni. Ezt a
lépést az intézmények több-
nyire támogatják, meglátásuk
szerint segíti a pályaorientáci-
ót, költségkímélő is lehet, illet-
ve a tapasztalatok szerint ed -
dig is elég volt ennyi hely.
„Statisztikai adatok eddig azt
bizonyították, hogy a felvételi-
zők zöme az általuk 1-5. he -
lyen megjelölt intézmények
valamelyikébe jutott be. Va -
lószínűleg ennyi lehetőség a
helyek megjelölésére elégsé-
ges” – mutatott rá Hell Judit.
Ugyanígy vélekedik Jobbágy
Ákos, a BME oktatási rektor-
helyettese is. Mint mondta, az
eddigi tapasztalatok szerint a
jelentkezők döntő többsége
bekerült az általa első három
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A fizetőképes hallgatói
kereslet folyamatos csök-
kenése oktatói létszámle-
építéssel is járhat, ami az
évtizedek alatt megszer-
zett tudást pillanatok alatt
fölöslegessé teszi
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helyen megjelölt szakok vala-
melyikére. Bódis József szerint
az intézményekre is hatással
lehet az új szabály, azzal erő-
södni fog a verseny, a hallga-
tók a legjobb ár-érték arányú
képzéseket fogják preferálni.

Garantált a minőségi
felsőoktatási 
szakképzés
A felsőfokú szakképzés helyét
a felsőoktatási szakképzés
(FSZ) veszi át, ilyet pedig kizá-
rólag egyetemek illetve főisko-
lák indíthatnak majd, ameny-
nyiben ugyanazon a szakterü-
leten alap- vagy osztatlan kép-
zést is szerveznek. Az intéz-
mények vezetői többnyire
örülnek ennek, mert szerintük
az, hogy csak egyetem vagy
főiskola indíthat ilyen képzést,
a minőségre ad garanciát,
amivel Jobbágy Ákos is egye-
tért, azonban kétségeket is
megfogalmazott a rendszerrel

kapcsolatban. „Az oktatás mi -
nőségi voltát garantálja, hogy
csak egyetem vagy főiskola
indíthat felsőoktatási szakkép-
zést. A Magyar orszá gon beve-
zetés alatt álló FSZ képzés
azonban inkább az alapkép-
zések előszobájának tekinthe-
tő. A rendelet ugyanis előírja,
hogy az FSZ képzésben szer-
zett kreditek legalább 75 szá-
zalékát a szakterületi alapkép-
zésben (BSc, BA) kötelező
beszámítani. Így olyan nagy
kell, hogy legyen a hasonló-
ság, ami lehetetlenné teszi a
sikeres FSZ képzéshez szüksé-
ges alkalmazói, gyakorlati is -
meretek oktatását. Az erős
kap csolódás miatt bekerülő
elméleti képzés viszont nem
lesz jól hasznosítható” – ma -
gyarázta. Hell Judit szerint
ugyanakkor kifejezetten előny
lehet az átfedés, „ahol az FSZ
szakhoz kapcsolódóan alap-,
illetve osztatlan képzés is kap-
csolódik, ott az oktatói felké-

szültség, tapasztalat még in -
kább garantált”. Bódis József
kiemelte, hogy az új rendszer
egyben továbblépési lehetősé-
get is biztosít a hallgatóknak,
igen jelentős kreditbeszámí-
tással.

Minimum 240 
pont kell
A tavalyi évhez hasonlóan
2013-ban is minimum 240
pontot kell egy felvételizőnek
elérnie ahhoz, hogy bekerül-
hessen a felsőoktatásba. Aki
ezt a küszöböt nem éri el,
önköltséges formában sem
tanulhat tovább. Maruzsa
Zoltán felsőoktatásért és tudo-
mánypolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár ehhez hozzátet-
te, hogy a következő években
ez a küszöb évi 20 ponttal
emelkedni fog, a minőség biz-
tosítása érdekében. A megkér-
dezett intézmények vezetői
örülnek a minimumszint meg-
határozásának, ugyanakkor az
ELTE esetében például ennél
magasabb lécet kell megugor-
ni. „Az ELTE számára a mini-
mális ponthatár a gyakorlat-
ban másutt van, hozzánk
nagyon jó eredményekkel
érkeznek a továbbtanulók. 
Az ELTE a minőségi elvárások
emelését tartja követendő
útnak.” Hell Judit is azon a
véleményen van, hogy – bár
igen sok szakra ennél lénye-
gesen jobb eredménnyel lehet
csak bejutni – a 240-es mini-
mumszint kevés: „a 240 pon-
tot egy 480-500 pontos rend-
szerben alacsonynak tartjuk,
az eltömegesedett felsőoktatás
fenntartása nem lehet cél” –
fogalmazott. 

GERSTMAYER ANITA

Ultimátumot adtak
Decemberbenszámostiltakozóakciótindítottakadiákokafelső-
oktatásváltozásaivalszemben.Ennekhatásáraakormányugyan
jócskánmegemelteakeretszámot,adiákokazonbanúgyérzik,
nemhallgattamegőketakormány,ennélugyanisjóvaltöbbköve-
teléstfogalmaztakmeg.Azösszesenhatpontjukköztszerepelta
keretszámokvisszaállításaa2011-esállapotokra,ahallgatóiszer-
ződésekeltörlése,azegyetemekautonómiájánakvisszaállítása,a
köz-ésfelsőoktatásátfogóreformja,aforráskivonásleállításaés
az,hogyahátrányoshelyzetűcsaládokbólislegyenesélybejutni
afelsőoktatásba.
Január7-énazELTEMúzeumkörútikampuszántartottfórumot

aHallgatóiHálózat(HaHa).Afórumonakorábbihatpontmellett
követeléskéntfogalmaztákmegazérdemitárgyalásokmegkezdé-
sét„valamennyiérintettelésanyilvánosságbevonásával”.
Azonnaliválságintézkedéskéntkövetelik,hogysoronkívüligyors-
segéllyeladjákvisszaakivontpénzeketafelsőoktatásba,minden
szakonbiztosítsanakállamilagfinanszírozotthelyeket,afelvételi
ügyintézésdíjátvállaljákátahátrányoshelyzetűektől,éstegyék
lehetővé,hogysorrendváltoztatáskorújszakokatismegjelölhes-
senekafelvételizők.Kilátásbahelyezték,hogyhaakormányzat
február8-ándélignemteljesítiköveteléseiket,utcáravonulnak.
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Mitgondolarról,hogya
felsőoktatásifelvételivelkapcso-
latbanajelentkezéstmegelőző
háromhónapbanjelentősválto-
zásoktörténtek?
Bódis József: A kiszámítható-
ság nagyon fontos. Azt gon-
dolom, hogy jó előre, két–
három évre meg kellene
határoznunk a felvételi és a
finanszírozási feltételeket
mind a fiatalok, mind az
intézmények számára.

Ennekfényébenindokolt-
naktartanáahallgatóktovábbi
tüntetését?
B. J.: Mielőbb el kell kezdőd-
nie az érdemi egyeztetések-
nek és a részletes szakmai
munkának. Ezeket jó lenne
közösen végezni a kormány-
nyal, oktatókkal, hallgatók-
kal, rektorokkal, mert csak
így juthatunk eredményre.
Nagyon sok olyan kérdésre
meg kellene találnunk a
választ ebben a félévben,
amellyel eddig nem foglal-
koztunk, vagy foglalkoztunk
ugyan, de érdemi döntés nem
született. 

Jogosnaktartjaatüntető
hallgatóságazonkövetelését,
melyszerinttöbbautonómiára

volnaszükségeazegyetemek-
nek?
B. J.: Tény, hogy az egyetemi
autonómia a magas színvona-
lú oktatási és kutatási tevé-
kenység alapfeltétele. Ezt alá-
támasztja, hogy a világ leg-
jobb mutatókkal rendelkező
egyetemei mind autonóm
módon működnek.

Akormánydrasztikusan
csökkentettevolnaazállamilag
támogatotthelyekszámát,
összesen10,5ezerre.Később
módosított,úgydöntött,55ezer
helyetfinanszíroz.Egyetért
azzal,hogyakormánymeghát-

ráljonegyilyendöntésnélavál-
ságellenére?
B. J.: Ez alapvetően nem vál-
ság vagy meghátrálás kérdé-
se, hanem egyszerűen arról
van szó, hogy közösen, jó
előre kiszámíthatóan, szak-
mai alapon kellene megter-
veznünk, hogy milyen legyen
a magyar felsőoktatás követ-
kező tíz éve. Tehát egy straté-
giai koncepciót kellene mie-
lőbb kialakítani, és ennek
megfelelően dolgozni. A vilá-
gon egyébként mindenhol
megfigyelhető az a stratégia,
mely szerint hangsúlyosab-
ban támogatják az oktatást és
a kutatást, mert onnan várha-
tó a megújulás.

Miavéleményeafelső-
oktatásrajutóforrásokról,az
önfenntartófelsőoktatásról?
NicholasBarr,neveslondoni
közgazdászszerintállamiés
magánbefektetésekegyaránt
kellenénekegyjólműködő
rendszerhez.
B. J.: Valóban, állami és
magánforrások egyaránt kel-
lenének, és én még a vállala-
tival kiegészíteném. A vállala-
ti szféra abban jeleskedik,
hogy megrendelőnek nevezi
magát, és ebben a pozíció-

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

„A kiszámíthatóság nagyon fontos”
Interjú Bódis Józseffel, a PTE rektorával
„Jó előre kiszámíthatóan, szakmai alapon kellene megterveznünk, hogy
milyen legyen a magyar felsőoktatás következő tíz éve” – hangsúlyozta
Bódis József a felsőoktatásban végbemenő változások kapcsán. A Pécsi
Tudományegyetem (PTE) rektora a finanszírozást illetően elmondta, a
világon mindenhol megfigyelhető az a stratégia, hogy hangsúlyosabban
támogatják az oktatást és kutatást, mert onnan várható a megújulás.
Bódis Józseffel a jelentkezési helyek számáról, a felsőoktatásra jutó forrá-
sokról, valamint a lezajló változásokról beszélgetett az Aktív Szemeszter.
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ban befolyásolja a politikát,
valamint a közvéleményt,
tudtommal azonban a meg-
rendelő fizet is. Tehát véle-
ményem szerint jelentősen
növelni kell a vállalati hozzá-
járulást, ehhez azonban meg
kell teremteni a megfelelő
ösztönző szabályozást. Az
egyetemek, főiskolák bevéte-
lének jelenleg is csak egy
része állami támogatás, van
olyan intézmény, ahol az
összes költségvetés felét sem
éri el, de általában 50–70
százalékos.

Elegendőnektartjaafel-
sőoktatás24milliárdostöbblet-
támogatásátannakfényében,
hogy55ezerállamilagtámoga-
totthelyetígérakormány?
B. J.: A 2013-as évi finanszíro-
zás keretei még nem ismertek
teljes körűen, mint ahogy az
intézményenként felvehető
állami ösztöndíjas hallgatók
létszáma sem, így jelenleg
nem megítélhető, hogy az
ígért többletforrások milyen
változásokat eredményezhet-
nek a képzési helyek számára.

Hogyanérintiazegyete-
metakormányazondöntése,
melyszerint16meghatározott
szakon–főkéntbölcsészettudo-
mányiésgazdaságiképzési
területen–kizárólagönköltsé-
gesképzéstindíthat?Önhogy
látja,feltudjáktölteniezeketa
helyeketis?Azintézkedés
Önöknéltízszakotérint,azaz
kétteljes–ajogiésaközgaz-
daság-tudományi–kart.
B. J.: Mint ahogy azt a 2012-
es jelentkezési statisztikák is
mutatják, a piacképes szako-
kon az állami ösztöndíj-lehe-
tőség megszüntetése nem

eredményezi közvetlenül a
felvett hallgatói létszám csök-
kenését. A jelentkezők irá-
nyultsága jelentősen nem vál-
tozik meg néhány hónap
alatt. A változás abban mutat-
kozhat meg, hogy az intéz-
mények árképzése és minősé-
gi megítélése nagyban befo-
lyásolhatja a jelentkezők vá -
lasztását, vagyis a „ha már
fizetek, a legjobbat kapjam”
elv hangsúlyosabb lesz a
„szerényebb, de ingyenes
képzés” választása helyett.

Felmerültahír,hogy
2013-tóldrágábbleszafelsőok-
tatásifelvételi(akorábbihárom
helyettcsupánegyetlenképzést
lehetmegjelölnia9000forintba
kerülőregisztrációslapon,min-
dentovábbijelentkezésplusz
3000forintlesz),éshogymaxi-
mumötképzéstválaszthatadi-
ák.Akormányúgydöntött,nem
változtat–egyelőre.Miavéle-
ményeerrőlazelképzelésről?
B. J.: A jelentkezések számá-
nak korlátozása nem feltétle-
nül jelent hátrányt, hiszen a
jelentkező szempontjából
segítség is lehet a pályaorien-
tációban, és egyben költség-
kímélő is. A felsőoktatási in -
tézmények számára ez a kor-
látozás elsősorban a verseny
erősödését jelenti, hiszen a
jelentkezők a kínálatból a
legjobb ár-érték arányú kép-
zéseket fogják preferálni. A
jelentkezési statisztikák azt
mutatják, hogy a felvételizők
átlagosan 3 képzést jelölnek
meg (maximum 6 sorban),

így a legtöbb leendő hallgatót
nem is érinti a változás.

Akormányúgyhatáro-
zott,hogyminimum240pontot
elkellérniahhoz,hogyvalaki
résztvehessenafelsőoktatás-
ban.Jónaktartja-eeztazintéz-
kedést,illetveÖnökmilyen
minimumszintethatároznának
meg?
B. J.: A ponthatár emelése
már a 2012-es felvételi eljá-
rásban megtörtént, így ez
nem újdonság sem a felvéte-
lizők, sem az intézmények
számára. Véleményünk sze-
rint a 240-es minimum pont-
határ mindenképpen a minő-
ség emelését szolgálja, mint
ahogy a számos területen
bevezetett emelt szintű érett-
ségi követelménye is.

Mitgondolarról,hogy
2013-tólkizárólagegyetem
vagyfőiskolaindíthatfelsőokta-
tásiszakképzést,melyazúgy-
nevezettfelsőfokúszakképzé-
seketváltja,illetvehogycsak
akkorindíthatnakilyet,ha
ugyanazonaszakterületen
alap-vagyosztatlanképzéstis
szerveznek?
B. J.: A felsőoktatási szakkép-
zések új rendszere kialakuló-
ban van. A szakképzések
alap- vagy osztatlan képzé-
sekhez kötése a hallgatók
érdekeit, illetve a minőségi
képzést szolgálják, hiszen a
már rendelkezésre álló kapa-
citások garantálják az új kép-
zések minőségét, és egyben
továbblépési lehetőséget is
biztosítanak a hallgatóknak, a
korábbinál jelentősebb kre-
ditbeszámítással.

GERSTMAYER ANITA,
SZÍJJÁRTÓ ANITA

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

hangsúlyosabb lesz 
a „ha már fizetek, a
legjobbat kapjam” elv
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Mikéntérintiazintéz-
ménytaváltozás,miszerint
szeptembertőltöbbszakonnem
indíthatóállamilagtámogatott
képzés?
Tóth Tamás: Sajnos már
tavaly is ez volt a helyzet, és
ez ki is hatott a jelentkezők
számára, mivel nem minden
család tudja megengedni
magának, hogy finanszírozza
gyermeke továbbtanulását. A
kormányzat ugyanis már a
múlt tanév felvételi szakaszá-
ban 5000-ről 250-re csökken-
tette a helyek számát, tehát
gyakorlatilag megszüntette a
gazdaságtudományi terület
üzleti képzési ágába tartozó
BA képzéseken az államilag
támogatott férőhelyeket,
ugyanígy a jogászképzésen
is. Az idei évtől a teljes gaz-
daságtudományi képzési
ágra, illetve a kommunikáció
és médiatudomány, valamint
az andragógia szakokra is
kiterjed az állami finanszíro-
zás tilalma.

Azértvanmégremény
arra,hogymaradjanakahallga-
tók?
T. T.: Ha a magyar háztartá-
sok átlagkeresetét nézzük – a
KSH 2010-es adatai alapján,

és 200 ezer forintos féléves
költségtérítést veszünk alapul,
ami a legalacsonyabb finan-
szírozási igényű közgazdasá-
gi képzést jelenti, ennek költ-
sége az egy főre jutó jövede-
lem 42,8 százalékát teszi ki.
Ha pedig az egyéb tételeket,
mint a kollégiumi díjat, az
utazást vagy a tananyagot is
beleszámoljuk, az összeg
elérheti a jövedelem 50-60
százalékát. A legalacsonyabb
jövedelemmel bírók – vagyis
kerestük szempontjából a
népesség alsó tizedébe tarto-
zó háztartások – esetében
csak a tandíj összege az egy
főre jutó jövedelem 1,3-szo-
rosa. Így számukra a költség-
térítéses képzés teljesen
reménytelenné válik.

Nehézebbenahelyzet-
benfennmaradniaegygazdasá-
giközpontúkarnak.
T. T.: Éppen ezért nálunk a
kar tovább erősíti – természe-
tesen a lehetőségeihez képest
– a beiskolázáshoz kötődő
marketingtevékenységét, és a
legjobb reklám a jelenleg
hozzánk járó közel 4500
hallgató, valamint az itt vég-
zettek véleménye. Az elmúlt
évben nálunk diplomázó

mintegy 700 hallgató jelentős
hányada folytatná tanulmá-
nyait, legtöbbjük – több mint
90 százalékos aránnyal – újra
a kar mester- vagy doktori
képzéseit választja.

Továbbjavíthatjaagödöl-
lőikarhelyzetét,hogyagazda-
ságtudományiképzésekközüla
felvételizőkmagasrapozícionál-
jákaSzentIstvánEgyetem
érintettszakjait,a23– hasonló
területenképzéstindító– felső-
oktatásiintézményközülugyan-
isahetedikhelyresorolhatóaz
intézményajelentkezésiprefe-
renciákalapján.
T. T.: A gazdasági képzést
folytató egyetemek és főisko-
lák közül az oktatói rangsor
harmadik helyén a SZIE GTK
áll, a sorrendet a tudományos
fokozattal rendelkező oktatók
száma és aránya, valamint az
oktató-hallgató arány alapján
állították össze. A normál lo -
gika szerint a diákok kiválósá-
gához szükséges a tanári se gít -
 ség, természetesen ehhez a
kar a legjobb feltételeket igyek -
 szik biztosítani, így ná lunk a
bekerülő hallgatók az egyik
legmagasabb hozzá adott érté-
ket tudják elkönyvelni.

NAGY ZSÓKA

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

A végzettek tudása a legjobb 
marketingeszköz
Interjú dr. Tóth Tamással, a SZIE GTK általános 
és oktatási dékánhelyettesével
Az alacsonyabb jövedelmű családok számára komoly kihívást jelent manapság,
hogy gyermekeiket gazdaságtudományi képzésen taníttassák – mondta dr. Tóth
Tamás, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának
(SZIE GTK) általános és oktatási dékánhelyettese. A képzés költsége az egy főre
jutó átlagjövedelmet is meghaladja. A kar a végzettek tudásával kampányol.
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Akülönböző szakokon
130 és 300 ezer forint
között határozták meg a

képzési költségek lehetséges
mértékét 2013 szeptemberé-
től. Az államtitkárság, ahogy
tavaly, idén is kijelölte a mini-
mum és a maximum értéke-
ket, amelyeken belül majd az
intézmény írja elő a konkrét
összeget. Tavaly a tárca ha -
sonló kísérlete nem vezetett
sikerre, a közétett iránymutató
táblázat, amely jelentősen nö -
velte volna a költségeket egy-
egy szakon, nem ösztönözte
az intézményeket az emelés-
re. Bár a nagyobb létszámú,
magasabb díjat fizető önkölt-
séges hallgatói csoportok több
bevételt jelentettek volna, az
intézmények többsége alacso-
nyabb összeget határozott
meg, tartva annak elriasztó
hatásától. A 2012 szeptembe-
rében induló alapszakos kép-
zéseken a kormány a bölcsé-
szettudományi szakokon pél-
dául 230-400 ezer, a termé-
szettudományi szakokon pe -
dig 350-650 ezer forintos díjat

kért volna szemeszterenként.
Ehhez képest az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
(ELTE) Természettudományi
Kara biológia, fizika illetve
földrajz szakokra az előző
három évhez hasonlóan 210
ezer forint képzési költséget írt
elő, a bölcsészettudományi
képzéseken pedig a legtöbb
intézmény 115 és 130 ezer
forintot kért el a diákoktól
félévente, holott kétszázat is
elvárhatott volna tőlük. A leg-
főbb ok valószínűleg a keret-
számok módosítása volt, hi -
szen az intézmények tartottak
attól, hogy az államilag finan-
szírozott férőhelyektől elesett
hallgatók magasabb költségek
esetén nem jelölik meg az
önköltséges finanszírozási for-
mát ugyanazon a szakon.

Újfajta jelentkezési
stratégiát hoz a
keretszám-módosítás
A keretszámok változása nem
kizárólag a költségek alakulá-
sát módosította, a diákok

jelentkezési stratégiáinak vál-
tozása is kiolvasható a szá-
mok mögül. 2012-ig az álla-
mi szakokat első helyen meg-
jelölők rendre magasabb
átlagpontszámot értek el, így
a költségtérítéses jelentkezés
a gyengébb teljesítményűek
biztosabb bejutását jelentette
elsősorban. Ehhez képest
2012-ben mindkét finanszíro-
zási forma esetében a koráb-
biaknál magasabb átlagpont-
számot produkáltak a felvéte-
lizők.

„A gazdaságtudományok
alapképzés ösztöndíjas szak-
ján több mint 60 ponttal, az
önköltséges szakon pedig
csaknem 25-tel nőtt az átlag-
pontszám 2011 és 2012
között” – mondta el Kiss
László, az Educatio Nonprofit
Kft. munkatársa a Budapesti
Corvinus Egyetemen novem-
ber 30-án rendezett Belépés
a felsőoktatásba című konfe-
rencián. A jogi osztatlan álla-
mi képzésen 20 ponttal, költ-
ségtérítésesen 13-mal emel-
kedett a bekerüléshez szüksé-

Új jelentkezési stratégiát
hoz az állami férőhelyek
megszűnése
Ma már népszerűek a fizetős képzések is

Míg korábban a költségtérítéses jelentkezéseket főként a gyen-
gébb teljesítményűek biztosabb bejutási szándéka motiválta,
2012-ben már komolyabb választási lehetőségként kerültek elő-
térbe, a keretszámok módosítása ugyanis eltérő jelentkezési
stratégiát eredményezett a hallgatók körében – derül ki az
Educatio kutatási adataiból. Bár az önköltség összegei 2013-
ban nem emelkednek drasztikusan, az állami helyektől mentesí-
tett szakokra vágyók számára ez sovány vigasz.
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ges átlagos érték, és a termé-
szettudományos szakok pont-
határai is hasonlóan alakul-
tak. Az Educatio adatai rámu-
tatnak arra, hogy az első he -
lyen önköltséges képzést
megjelölők 2012-ben már
nem csupán biztosra mentek
a költségtérítéssel, a csak egy

helyet megjelölők aránya
ugyanis erősen csökkent. A
választás lehetősége tehát
ugyanúgy motivációt jelentett
már az önköltséges szakot
jelölők táborában is. 

Mivel a gazdaságtudomá-
nyi szakok állami férőhelyei
tavaly huszadára csökkentek,
itt még inkább előtérbe került
az önköltséges képzési forma.
A gazdasági pályára készülő
felvételizők kénytelenek vol-
tak elfogadni a tényt, hogy
többségüknek finanszírozni
kell a tanulmányait, és ahe-
lyett, hogy másik tudomány-
terület szakjait választották
volna, inkább mentek eredeti
céljuk után – ha kellett, a
költségek vállalásával is. Ezt
bizonyítja, hogy a második
helyen szintén gazdaságtudo-
mányi képzést választók

átlagpontja például csaknem
negyven ponttal volt maga-
sabb azokénál, akik más terü-
leteket is megjelöltek.

Nemcsak a finanszírozás,
de a mennyiség tekintetében
is változott a jelentkezés. Bár
az eddigi évekhez hasonlóan
a felvételizők többsége há -

rom-négy képzést jelölt meg,
2012-ben a négy-tíz szakot
választók aránya magasabb
lett, a korábbi egyharmadról
negyven százalékra nőtt. Az
óvatosság tehát, amelyet ed dig
a költségtérítéses szakok beje-
lölése jelentett, most az egyre
több – ösztöndíjas és nem
ösztöndíjas – képzés megjelö-
lésében mutatkozott meg.

Idén sem lesz 
drasztikus változás 
az önköltségek
összegeiben
Bár a hírek és a közvélemény
hangja a költségek jelentős
növelését kérik számon, az
elmúlt öt-hat év összegeit
nézve nem lesz meglepő
mértékű emelkedés. Átlago-
san évente 10-20 ezer forint-

tal nőtt a különböző szakok
önköltsége, és a jelenleg
közétett adatok szerint ez a
nagyságrend 2013-ban sem
változik. A Budapesti Műsza -
ki és Gazda ságtu do má nyi
Egyetem energetikai mérnök
és gépészmérnök szakán pél-
dául 2009-ben és 2010-ben
300 ezer, 2011-ben 315 ezer,
2012-ben pedig 325 ezer
forintot fizettek egy szemesz-
terért a költségtérítéses kép-
zést választó hallgatók. Idén
pedig a tavalyi évihez hason-
ló összeget kérnek majd
tőlük. A Budapesti Kommu -
nikációs és Üzleti Főiskola
(BKF) kommunikáció és mé -
diatudomány szakán 264
ezerről 279 ezerre nőtt a kép-
zés ára négy év alatt. Tény,
hogy az önköltség összege itt
is csupán 15 ezer forinttal
emelkedett, azonban míg
2009-ben a BKF szakjára
összesen 269 hallgató került
be, akik közül 209 kapott
költségtérítéses helyet, mára
már egy állami hely sem
várja a hallgatókat ebben az
intézményben. A költségek
csekély mértékű emelkedése
tehát mégis teremthet nehe-
zebb feltételeket, elsősorban
azokon a szakokon, ahol az
állami férőhely kevesebb lett,
vagy teljesen megszűnt. Az
ELTE jogi karán például
2012-re nyolcadára, 2013-ra
pedig nullára csökkent az
ösztöndíjas helyek száma,
ezért sovány vigasz lehet,
hogy az évi 7-10 ezer forin-
tos emelkedés megmaradt,
hiszen idén szeptembertől
minden hallgatónak szemesz-
terenként 247 ezer forintot
kell majd fizetnie.

HORVÁTH ANNA

inkább
mennek
eredeti 
céljuk után
a hallgatók,
még 
a költségek
vállalásával
is
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Hogyegyművészmiként
válikművésszé,aztnehézelkép-
zelniegykívülállónak.Temeg-
fogalmaztadmagadnakgyerek-
ként,hogyíróakarszlenni,vagy
véletlenülsodorterreazélet?
Grecsó Krisztián: Már tízéves
koromban tudtam, hogy író
vagyok, de szerencsémre nem
mondtam senkinek, ezzel je -
lentősen megkönnyítve a ka -
maszkoromat. A falu bo londja
szerepét így csak félig-meddig
vettem magamra, nem teljes
egészében. Először tizennyolc

évesen adtam jelét, hogy mire
készülök. Érettségi ajándéknak
nálunk, a családban kötelező
volt arany nyakláncot adni, és
én könyörögtem, hogy ne azt
kapjak, mert írógépet szeret-
nék. Ez volt az első alkalom,
amikor fel mertem vállalni,
hogy egyáltalán erről gondol-
kodom. 

Mégisaközépiskolát
követőenelőszörtanítóképző
főiskoláramentél,csakezután
kezdtedelabölcsészkartSze-

geden.Miérttettélkitérőt
apedagóguspályafelé?
G. K.: Azért a tanítókép-
zőre mentem, mert elő-
ször oda vettek fel.
Akkoriban a főiskolára
bejutni nagy eredmény
volt. A hetvenes évek
közepén született gene-
ráció ugyanis a demog-
ráfiai hullám csúcsát
jelentette. Elképesz tő en
sokan voltunk, még a
gimnáziumi helyekért is
komoly verseny folyt. A
tanítóképzőknek furcsa
kettős hangulata volt,
egyszer ott voltak azok
a lumpen elemek, akik
nem tanultak semmit,

mellettük meg azok, akik
tanítók szerettek volna lenni.
Volt olyan csoporttársam, akit
úgy en gedtek át, hogy meges-
kették, nem fog tanítani.
Persze azóta is pedagógus-
ként dolgozik. A tanítóképző-
ből, úgy látom, mára nagy
részben vigaszág lett, ami
azért probléma, mert a végé-
re azok is elhiszik, hogy tud-
nak tanítani, akik „nincs ló,
jó a szamár” alapon végzik
el. Utána pedig ők kaparint-
ják meg a mi gyerekeinket
hatéves korukban, amikor a
legérzékenyebbek. 

Abölcsészképzésrőlis
rengetegkritikáthallani.Általá-
nossáváltanézet,hogytúlsok
bölcsésztképeznek,haszonta-
lantudással.
G. K.: A bölcsészkaron alap-
vetően hasonló problémát
tapasztaltam, mint a tanító-
képzőn. Aki nagyon kitartó
volt, és nagyon sokszor visz-
szament, azt előbb-utóbb
átengedték, akkor is, ha nem
tudott eleget. Ők végül mind
elhiszik, hogy valós a végzett-
ségük. Ők fémjelzik majd a
papírt, az intézményt, a böl-
csészkart. Így azok diplomáját

ASZ

ASZ

ASZ

Az írói pályára nem lehet készülni
Interjú Grecsó Krisztián íróval

Tízéves korában már írónak érezte magát, és bár ezt sokáig titkolta, a sze-
gedi bölcsészkarra már azzal a szándékkal ékezett, hogy tanulmányozza a
hatástörténetet, amelyet folytatni szeretne. Grecsó Krisztián, az Élet és
Irodalom szerkesztője a magyar szakon nemcsak a könyveket bújta, saját
tárcasorozatban állított emléket az őt megbuktató tanároknak, és előfor-
dultaz is, hogy tüntetésre vonult az oktatási reformokkal szemben. Az író
az egyetemi éveiről, a bölcsészképzés problémáiról, a középiskolákban
tartott rendhagyó irodalomóráiról mesélt az Aktív Szemeszternek.
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is értéktelenné teszik, akik
ugyanazon a szakon becsület-
tel megszerezték a tudást.
Erről továbbra is azt gondo-
lom, hogy nem kell mindenki-
nek végeznie, mert nem tud
mindenki végezni. Véres szak-
mai küzdelemnek kellene
folynia a bennmaradásért.

Hallgatókéntrészesevol-
tálennekaküzdelemnek,vagy
könnyedénvettedazakadályo-
kat?Milyenemlékekélnekben-
nedaszegediévekről?
G. K.: Többször buktam tár-
gyakból én is, de ha átmen-
tem, akkor nem érdemtelenül.
Akkoriban még más felfogás
élt, a régi bölcsészek azt
mond ták, az egyetemet nem
lehet öt év alatt elvégezni.
Sokan hat-hét év után diplo-
máztunk, viszont azzal az
elszántsággal és szent lendü-
lettel tanultunk mindvégig,
hogy nincs annál nagyobb
megtiszteltetés, mint idejárni.
A tanáraink a mestereink vol-
tak, hittünk nekik, nem kérdő-
jeleztük meg őket. Mi még
családias, intim környezetben
tanulhattunk, utánuk jött be a
kreditrendszer, a fejkvóta, a
tömeges képzés.

Számosváltozásérinti
jelenlegafelsőoktatást,ahall-
gatókpedigerőteljesenkiállnak
véleményükmellett.Egyetemis-
takénttégedfoglalkoztatottaz
aktuálisoktatáspolitika?
G. K.: Érdekelt, és nem is ül -
tem tétlenül. Egyetemista vol-
tam, amikor először vezették
be a tandíjat, mi is tüntettünk
ellene három hónapon át.
Em  lékszem, beosztottuk,
hogy mikor melyik intézmény
vonul ki, virrasztottunk, lelke-

sek voltunk. Azt, hogy a hall-
gatók most kivonultak, meg-
szólították a döntéshozókat,
jogosnak tartom.

Ekkor,aszegediévek
alattmártudatosankészültélaz
íróipályára?
G. K.: A szó szoros értelmé-
ben erre készülni nem lehet,
de a bölcsészkaron például
leadtam a tanárszakot, hogy
az irodalom tudományos
részére koncentráljak. Azért
mentem oda, hogy érezzem
és értsem, milyen az a hatás-
történet, amelyet én folytatni
szeretnék. Az egyetemen már
tárcasorozatom volt a Dél ma -
gyarországban. Ha valaki
meg  buktatott az egyik héten,

a következő héten megírtam
a lapban. Sokat játszottam,
szórakoztam így például a
nyelvészekkel. 

Anyelvész-irodalmár
szembenállásalegtöbbböl-

csészkaroshallgatóéletét
végigkíséri.Tégedisutolértaz
irodalmár-skatulya?
G. K.: Nagyon sokat tanultam
a nyelvészektől, sokat segítet-
tek abban például, hogyan
működik a szöveg, hogyan
működik a mondat. Nincs
olyan íróiskola, amelyben
ennyit meg lehetne tanulni
erről, fölfedezni magát a
struktúrát. Ez a szembenállás
inkább játék volt, nem csinál-
tam olyat, ami méltatlan lett
volna hozzám vagy a tanára-
imhoz, és ők sem buktattak
meg úgy, ha nem voltam
mél tó rá. Tudták persze, hogy
az irodalom érdekel, hiszen
akkor már voltak köteteim, a
Pletykaanyu is még az egye-
temi évek alatt jelent meg,
annak pedig már nagyobb
visszhangja lett.

APletykaanyukapcsán
megjelentkritikákMikszáthfoly-
tatójakéntdefiniáltak.Tudtál
azonosulniezzelastátusszal?
G. K.: Ezek feladott labdák
voltak akkor, amiket nyilván
le is ütöttek. Feltűnt számos
Mikszáth-allúzió a könyvben,
de valójában ennél nem tör-
tént több. A hasonlítás persze
nyilván jólesett, imponált.
Érdekes módon technikában
semmit sem lestem el Mik -
száthtól, akkoriban még külö-
nösen nem. Az a hihetetlen
enciklopédikus tudás és hu -
mor, amit ő beleszór a szöve-
gekbe, nálam nem élt, sőt ki -
fejezetten szűkszavú voltam
hozzá képest. Ami a Pletyka -
anyuban is hasonlóan áradó
hatású lehetett, az esetleg a
szereplők monológja, szöve-
gelése volt. Amit én művelek,
amit a mondat és a szöveg

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

Volt olyan csoport-
társam, akit úgy
engedtek át, hogy
megeskették, nem
fog tanítani. Persze
azóta is pedagó-
gusként dolgozik.
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nálam mutat – különösen
azóta – Móriczhoz áll köze-
lebb. 

Foglalkoztálpedagógiá-
val,devégülazirodalomratet-
tedfelazéleted.Sohanem
gondoltálarra,hogyközépisko-
lábantaníts?Írókéntakatedrán
állnilehetőségetadna,hogy
neveldazirodalmiközönsége-
det.
G. K.: Egy tanár a meghatáro-
zott érettségi követelmények
miatt nem lehet öntörvényű.
Íróként sokat járok középis-
kolákba. A szerzőnek fontos
feladata, talán mondhatom
missziója, hogy a diákok kö -
zé menjen, így megérthetik,
hogy az író hús-vér em ber,
nem egy fekete-fehér kép a
falon. A szerzővel való pár-
beszéd része lehet az olva-
sásra nevelésnek, a kritikai
gondolkodás kialakításának,
az irodalomról való eszme-
csere elindításának. A diák-
nak meg kell mondani, hogy
lehet kritikus, ha nem tetszik
a könyv, tegye félre, és olvas-
son mást. Érdekes, hogy a fia-
talok konzervatívabbnak tűn-
nek. Egy középiskolai irodal-
mi vetélkedőn például meg-
botránkoztak a tőlem feladott
szövegeken, mert megjelent
benne a testiség. Persze
lehetséges, hogy náluk ez
maga a lázadás – a mi gene-
rációnk még azon kísérlete-
zett, hogy a valóság bizonyos
részletei ne csak burkolt kife-
jezésekkel kapjanak helyet az
irodalmi szövegben. Amiből
mi ki akartunk törni, ők azt
most visszahoznák.

AMagyarÍróakadémia
SzépíróiMesterkurzusánok-

tatsz.Kikbőlállazakör,amely
írnitanulna?
G. K.: A többség azért érke-
zik, hogy dialógushelyzetbe
kerüljön. Sokan nem alkotóvá
akarnak válni, csak beszélge-
tést folytatni az irodalomról,
együtt gondolkodni. Régen
ezt a folyóiratok nagyobb lét-
számú szerkesztői gárdával
tudták biztosítani, kapocsként
működtek az olvasók és az

irodalom között. Sokan az
Akadémián az írásaikról sze-
retnének véleményt kapni, és
akad, aki azért jelentkezik,
mert itt házhoz jönnek az
írók. Hétközben ugyanis dol-
gozik, nem tud felolvasóes-
tekre, író-olvasó találkozókra
járni. A dolgot nehezíti, hogy
a képzés költséges, ezért így
sem juthat el mindenkihez,
aki igényelné, vágyna rá.

Tudatosan,azíróipályád
miattköltöztélBudapestre?
G. K.: A művészeti élet máig
hálátlanul fővárosközpontú.
Vannak erős vidéki közpon-
tok, ahol jó szellemiségű mű -

helyek működnek, de ott még
nehezebb bekerülni, mert ke -
vesebb a státusz, több em ber
áll sorba ugyanazért a he -
 lyért . Az egyetemet követően
Békéscsabán voltam irodalmi
szerkesztő öt-hat évig, majd
egy berlini ösztöndíj után
kerültem a fővárosba. A kül-
föld lendületet adott, úgy
éreztem, váltani kell. Egy
évig dolgoztam szabadúszó-
ként Budapesten, amit nehe-
zen éltem meg. Nagyon fon-
tos, hogy az ember kötődjön
egy műhelyhez, egy közös-
séghez. Ha ez megvan, a vá -
ros egész más arcát mutatja. 

Milyenüzenetetfogal-
maználmegazoknakatehetsé-
gesfiataloknak,akikíróiálmo-
katdédelgetnek?
G. K.: A rendhagyó irodalom -
órákon tapasztalom, hogy a
középiskolás generáción ül
egyfajta kétségbeesés, nem
látják, hogyan indulhatnának
el a választott pálya felé, re -
ménytelennek, esélytelennek
látják a helyzetet. Nagy a ver -
seny, ezért a legtöbb he lyen
már kész szakmai tu dást,
tapasztalatot várnak tőlük.
Minden pálya rengeteg sze-
rencsén, rengeteg odafigyelé-
sen, kitartáson múlik. A gya-
korlat elengedhetetlen, újra és
újra helyet kell keresni, nem
feladni, mindig ott lenni. A
most indulóknak nagy lehető-
séget ad az internet, ami min-
dent felszabadított, demokrati-
zált. Adott egy felületet a fiata-
loknak, ahol fe lülbírálhatják a
hivatalos irodalomkritika, a
kánonalkotók véleményét,
ami szá munk ra még elképzel-
hetetlen volt.

HORVÁTH ANNA

ASZ

ASZ

ASZ

ASZ

Véres szakmai
küzdelemnek kel-
lene folynia a
benn maradásért.



NAGYÍTÓ

14 AKTÍV SZEMESZTER 2013.JANUÁR

Aköltségek finanszírozásá-
nak egyik eszközeként
tekint a kormány a Di ák   -

hitel2-re, melynek kö szön he -
tően nem kell azonnal fizet-
ni, így több ember előtt meg-
nyílik az út a diploma előtt.
A hír heves kétségbeesést vál-
tott ki a hallgatókból, akiknek
megfelelő anyagi háttér, szü-
lői támogatás híján kérdéses-
sé vált a továbbtanulásuk.
Ugyanakkor azok számára,
akik nem akarnak hitelt fel-
venni, még mindig számos
lehetőség adódik a költségté-
rítés előteremtésére. 

Ledolgozható tandíj
és munkaerő-piaci
ösztöndíjak 
az Edutuson
A felsőoktatás finanszírozásá-
nak átalakulására reagálva a
tatabányai és budapesti szék-
helyű Edutus Főiskola (koráb-
ban Modern Üzleti Tudo má -
nyok Főiskolája) speciális,
munkaerő-piaci ösztöndíjával
a műszaki, a gazdasági és a
turizmus képzések legtehetsé-
gesebb hallgatóit támogatja.
Az intézmény december 7-én
tartott nyílt napján többek
közt bemutatkozott a Pegazus
program is, melynek kereté-
ben a főiskola a regionális
vál lalkozások szereplőivel

együttműködésben támogatja
a fiatalokat. A lehetőség nem-
csak abban egyedülálló, hogy
megfelelő anyagi hátteret
nyújt a hallgatók tanulmánya-
inak finanszírozására, hanem
segítségével a fiatalok bete-
kintést kaphatnak egy-egy
vállalat működésébe is, eze-
ket a tapasztalatokat pedig a
ké sőbbiekben a munkaerőpi-
acon hasznosíthatják. Csak -
nem egyedülálló módon a
főiskola arra is lehetőséget
biztosít, hogy a hallgatók
ledolgozhassák a tandíjukat.
A rendszerben az elsőéves
diákokat az intézmény iskola-
szövetkezete a főiskolával
kapcsolatban álló vállalkozá-
sokhoz közvetíti ki. Mun ká -
jukért a hallgatók iskolaszö-
vetkezeti bért kapnak, amely-
ből a tanulmányaikat finan-
szírozhatják. A főiskola ráa-
dásul nemcsak a munkalehe-

tőséget, hanem
a munkavég-
zéshez elen-
gedhetetlen
kedvezményes
órarendet, az
egyéni konzul-
tációt és az
elektronikus
tananyagokat is
biztosítja hall-
gatóinak. Az
intézmény tájé-

koztatása szerint a progra-
mokkal a fiatalok képzését
leendő munkaadóik támogat-
ják, illetve az elsőévesek nem
szorulnak diákhitel felvételé-
re vagy egyéb hitelkonstruk-
ció igénybevételére, mert a
diákok által megszerezhető
források akár a teljes finanszí-
rozás mértékét elérhetik. A
2012/2013-as tanév első félé-
vében 129 fő jelentkezett a
programba, a visszajelzések
alapján pedig kiderült, hogy
a munkáltatók elégedettek
voltak a hallgatók munkavég-
zésével.

Külföldi munkaválla-
lás és tanulmányok:
egyre többen vágnak
bele
Gerlei Béla tapasztalatai sze-
rint a tavalyihoz képest sok-
szorosára nőtt az érdeklődés

Hogyan teremthető elő a tandíj?
A Diákhiteltől a külföldi munkavégzésig
Ha változtak is a felvételi szabályok, és több olyan szakot is megjelöl a kormány, melyeken
nem ad lehetőséget államilag támogatott képzések indítására, nincs még minden veszve. Aki
nem akarja felvenni a Diákhitelt, annak is számos opciója maradt a tandíj előteremtésére. Az
Edutus Főiskolán például ledolgozható tandíjjal és munkaerő-piaci ösztöndíjakkal segítik a hall-
gatókat, emellett külföldi munkavégzéssel is fedezhető a költségtérítés ára.
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a külföldi munkavállalás,
illetve tanulmányok iránt,
elsősorban az Európai Unió
területén. A Karrier Intézet
igazgatója kifejtette: aki kül-
földre készül, annak oda kell
figyelnie rá, hogy stabil
angol nyelvtudással rendel-
kezzen, illetve, ha csak alap-
szinten is, de beszélje az

adott ország nyelvét. "Emel -
lett a hosszabb kinntartózko-
dás megkezdése előtt érde-
mes az adott helyre kilátogat-
ni, körülnézni, felvenni a
kapcsolatot olyan magyarok-
kal, akik már kint végzik ta -
nulmányaikat, vagy évek óta
ott élnek" – mondta Ger lei
Béla, aki szerint ezzel eny-

híthető a kulturális sokk. Az
igazgató arra figyelmeztet,
hogy munkakeresés esetén
érdemes helyi e-mail címe-
ket, illetve telefonszámokat
beszerezni, arra az esetre
pedig, ha bármi baj történne,
jó, ha van félretett pénze az
embernek.

FILÁKOVITY RADOJKA

AzEdutusInternetesKlub(EIK)
január26-ánindul,melynek
kereteinbelülKészíts egy nap

alatt saját portált vagy blogot

címmel,egynaposelőadásokat
tartafőiskola.Azúttörőnekszá-
mítókezdeményezéscélja,hogy
afiatalokminéljobbanmegis-
merjékazújinformációstechno-
lógiákműködését,valamintaz
internetáltalnyújtottlehetősége-
ket–ezekazismeretekugyanis
elengedhetetlenekatovábbtanu-
lásésapályaorientáció,valamint
amindennapiügyintézésszem-
pontjából.„Azinternethatalmas
információforrás,amitmindenki-
nekelkéneérnie,éstudniakel-
lenehasználni.Elsősorbanez
vezéreltbennünket,hogyelindít-
sukazEdutusInternetKlubot
(EIK)”–mondtaDamjanovich
Nebojsa,akurzusvezetője.
AzEdutusFőiskolaévekóta

kiemeltszerepetvállalaközépis-
kolásdiákoktovábbképzésében,
pénzügyi,valamintműszakiszak-
körökésversenyekkeretében.
2013-banegyúttörőnekszámító

kezdeményezésselszeretnétár-
sadalmiszerepvállalásátésedu-
kációsszolgáltatásaitbővíteni:
januárvégétőlegynapostanfo-
lyamokatindítazinternetután
érdeklődőközépiskolásokszá-
mára.AzEdutusInternetesKlub
kereteinbelülazújinformációs
technológiákműködését,vala-
mintazinternetfelhasználási
lehetőségeitismertetikmegafia-
talokkal.Eztöbbekköztazért
fontos,mertafelsőoktatásiintéz-
ményekbenegyregyakoribb,
hogyazindexet,illetveaházifel-
adatokatiselektronikusúton
kezelikahallgatókésprofesszo-

raik.Atudásanyagotazinterne-
tespiacismertszereplőiadjákát
arésztvevőknek,azingyenes
kurzusokatpedigDamjanovich
Nebojsa,azonlinemarketing
szakirányelsőemberevezeti
majdazEdutusFőiskolatatabá-

nyaikampuszán.
„Elsősorbanazvezér-
eltbennünket,hogy
útjáraindítsukaz
EdutusInternetes
Klubot,melynekelő-
adásaisoránazinter-
netespiacismertsze-
replőimutatjákbea
diákoknakatöbbké-
pernyősmegoldáso-
kat(laptop,táblagép,
mobil),azelektroni-

kuskereskedelmet,illetveafiata-
lokarraisválasztkaphatnak,
hogymekkoraaGoogle,vagy
mikéntlehetzenévelaYoutube-
onkeresztülpénztkeresni.Ezek
olyaninformációk,melyeketa
középiskolábannemkapnakmeg
adiákok”–magyarázta.
DamjanovichNebojsakiemel-

te,hogyazokatazalapismerete-
ketszeretnékátadni,melyekfel-
készítikafiatalokataszámítógé-
pes,internetesügyintézésre-ez
pedigegyreelterjedtebb,nem-
csakafelsőoktatásiintézmé-
nyekben,hanemamindenna-
pokbanis.

Egy nap alatt saját portál 
vagy akár blog
Ingyenes kurzussal segíti 
a középiskolásokat az Edutus



         




