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Kétszer módosították idén
a felsõoktatási törvényt
Évértékelés, avagy mi történt 2009-ben a felsõoktatásban?
A jövõben kutatóegyetemi vagy éppen nemzetközi jellegû intézményekké válhatnak
az egyetemek és fõiskolák. A kutatói cím három évre szól és plusztámogatást jelent,
a nemzetközi jelleg pedig a magánintézmények számára kínál lehetõségeket arra,
hogy Magyarországon nem akkreditált képzéseket indítsanak el. Míg azonban egyes
szakértõk szerint a nemzetköziesítési törekvések száma elhanyagolható, más
lépések jelentõs változásokat hoznak. Így például az intézmények már bérbe
adhatják, sõt értékesíthetik vagyonukat, de számos uniós pályázat sorsáról is döntöttek: Debrecenben a geotermikus rendszerek kutatását támogatják, Pécsett pedig
a természettudományokhoz kötõdõ kutatóközpontot hoznak létre.

Botrányos
évkezdés
Botránnyal indult az év,
már januárban is jelentkeztek a Katapult
Mentorprogrammal
kapcsolatos problémák,
az addig a HÖOK a
Hallgatókért Alapítvány
kezében lévõ szervezet
ugyanis nem vállalta az
oktatási tárcával kötött
támogatási szerzõdés
teljesítését – írta meg
már korábban lapunk.
Egy hónapos szünetet
követõen azonban, más
néven, de ismét elindult
a felsõoktatásba hátránynyal érkezõ diákokat segítõ program. A probléma okát a fizetési nehézségek jelentették: ugyan
2008-ban drasztikusan emelkedett a programban részt vevõk száma, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Esélyegyenlõségi Fõigazgatósága
30 millió forintnál kevesebbet szánt a program
mûködtetésére. Miután márciusban a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája vállalta a program folytatását, megegyeztek abban,
hogy évi 60 millió forintra emelik a támogatás
összegét.
4
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Nemzetközi intézmények magyarországi megtelepedését támogatják
A parlament nyáron fogadta el a felsõoktatási
törvénymódosítást, mely szerint a magánintézmények nemzetközi jellegû felsõoktatási intézményekké válhatnak. A szabaddemokraták és a
szocialisták közös javaslata az Andrássy Egyetem és a Közép-európai Egyetem (CEU) státusát
hivatott tisztázni. Ugyan az eredeti elképzelések
szerint a nemzetközi jellegû felsõoktatási
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intézményi cím megszerzése minden egyetem
és fõiskola számára fennállt volna, a július 1jén hatályba lépett törvénymódosítás szerint
az állami intézmények kikerültek a kedvezményezettek körébõl. A nemzetközi jellegû felsõoktatási intézmények alapításának feltétele,
hogy az adott képzési ciklusban az adott
egyetem, fõiskola által indított szakok többségén a képzés idegen nyelven folyjon.
Kikerült azonban a törvénymódosításból a
hallgatói és az oktatói létszámra vonatkozó, a
javaslatban szereplõ 30 százalékos részvételi
limit. A módosítással a magánfõiskolák
számára fennáll a lehetõség, hogy a feltételek
biztosítása mellett egyetemmé neveztessék át
magukat, de a rektori kinevezés megszerzése
is fellazul a számukra: a nemzetközi jellegû
felsõoktatási intézmények esetében ugyanis
nem szükséges a vezetõi tisztség betöltéséhez
az egyetemi tanári cím – pusztán hároméves
tapasztalat.
Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem
rektora a novemberben megrendezett Oktatás

Külföld
Franciaország 22 városában
közösen vonultak utcára február 5-én egyetemi tanárok és
diákok azért, hogy a kormány
visszavonja a felsõoktatási reformot, mely az egyetemek vezetõinek döntésétõl teszi függõvé: mennyi idõt töltsenek az
oktatók kutatással. A megmozdulás négy hónapig tartott.
Románia több egyetemén indult márciusban vizsgálat hamis
diplomák kiállítása miatt. A vizsgálatot követõen, szeptemberre
az oktatási miniszter felszólítása
ellenére sem szerezte be a romániai Spiru Haret magánegyetem vezetõsége az illegálisan
mûködõ szakokra vonatkozó
engedélyeket, illetve a távoktatási formát sem szüntette meg.

nyilvánossága nevet viselõ konferencián ezzel
kapcsolatban elmondta: valótlan helyzetre
reagál a törvény. Véleménye szerint az igazi
kihívást a külföldön indított magyar képzések
jelentenék. Az orvosi egyetem például
Németországban teszi ezt meg – példálózott
a rektor.

Összességében nem, de
tudományterületenként változik
a támogatott hallgatói szám
Július elején döntött a kormány a 2010–2011es tanévben a felsõoktatási intézményekbe
felvehetõ hallgatók számáról. Ennek értelmében jövõre a jelenlegihez hasonlóan 56 ezer
felsõoktatási hallgató részesül majd állami támogatásban – közülük mintegy 12,5 ezer diák
a felsõfokú szakképzéseken tanulhat tandíj
nélkül. Változik azonban az egyes képzési
területekre jutó, államilag finanszírozott hallgatói helyek száma, így például 350 fõvel
csökken a bölcsészettudományi, 250 fõvel a

Nyilvánosságra hozták márciusban az Egyesült Államok
jövõ évre tervezett költségvetésének összegeit: Barack
Obama 2010-ben 5,3 milliárddal többet, 46,7 milliárd dollárt
szán a fõiskolák és egyetemek mûködtetésére, mint az
elõzõ évben.
Hetvenmillió eurót különített el
Spanyolország kormánya
tavasszal arra, hogy a 25 és
40 év közötti munkanélküliek
költségtérítés nélkül járhassanak egyetemre. Emellett
minden, az alapfokú oktatás
ötödik évfolyamát megkezdõ
diáknak laptopot ad az állam.
Ausztriában ugyan márciusban megszüntették a 363,36
eurós, szemeszterenként fizetett tandíjat, a diákok annak

újbóli bevezetésétõl tartva
kezdtek tüntetni októberben.
Követeléseik között szerepel
továbbá az egyetemi képzésekre való szabad bejutás lehetõsége és a felvételi vizsga
megszüntetése.
A németországi fiatalok elsõsorban a jobb oktatási körülményekért, tehát a magasabb
finanszírozás mellett és a
tandíj ellen tüntettek az õsz
folyamán Németországban.
Novemberben Dortmundban,
Frankfurtban, Kölnben,
Bonnban és Bochumban
lépett akcióba a rendõrség és
távolította el az egyetemet
elfoglaló egyetemistákat.
Eközben Nürnbergben a hallgatók már karácsonyfát is állítottak maguknak a kampuszon.
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Fejlesztések, bõvítések év
közben
Az Új Magyarország fejlesztési terv részeként
csaknem 55,5 milliárd forintos infrastrukturális
beruházás és fejlesztés kezdõdhetett meg
idéntõl az ország 13 felsõoktatási intézményében – jelentették be június 19-én. Így például:
 2,7 milliárd forintos európai uniós támogatással több részterületbõl álló, iparral egyeztetett alapkutatások kezdõdtek Debrecenben. A
projekt során a geotermikus rendszerek megfelelõ hasznosítása mellett a szennyezett területek, valamint az ember-gép kommunikáció
technológiájának elméleti alapjainak vizsgálata
kerül elõtérbe.
 Csaknem hétmilliárd forintos egyetemfejlesztési beruházás kezdõdött meg október végén
Gyõrben. A projekt során egy oktatási és közösségi tér, egy regionális tudástranszferközpont, valamint egy mûszaki K+F-eszközpark
kialakítása a cél.
 Térítésmentesen vehette át 99 évre októberben a Pannon Egyetem a volt veszprémi gyermekkórház épületegyüttesét. Ez a terület nyújt
lehetõséget egy 4,3 milliárdos projekt megvalósítására, melynek során az oktatási, kutatási,
innovációs tevékenységet készülnek megújítani.
 A Pécsi Tudományegyetemen Science
Building néven egy olyan természettudományokhoz kötõdõ kutatóközpontot hoznak létre,
mely csaknem 6 és fél milliárd forint uniós támogatás segítségével épül meg 7700 négyzetméteren.

társadalomtudományi terület támogatott keretlétszáma, míg 250 fõs növekedésrõl döntöttek a
mûszaki területen, illetve 300 fõvel növelik a
gazdasági területre felvehetõ, államilag támogatott hallgatók számát. Mesterképzésre a 2010ben kezdõdõ tanévben 19 600 hallgatót vehetnek fel.
6
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106 ezren nyertek felvételt
Körülbelül 106 ezer diák nyert felvételt valamely felsõoktatási intézménybe a rendes és a
pótfelvételi eljárás során. A július 23-án megtartott Pont Ott Partin a még február 16-ig beküldött jelentkezési lapok alapján megállapított
számokat hozták nyilvánosságra: a 127 500
felvételizõbõl 94 ezren kerültek be a felsõoktatásba – az érettségizõ diákok száma meghaladta a 130 ezret (136 334), akik közül az
elégtelen érdemjegyû vizsgázók száma egy-két
százalék alatt maradt. Az augusztus 29-én
meghatározott pótfelvételi ponthatár alapján
további 12 ezer diák kezdhette meg felsõfokú
tanulmányait szeptemberben.

A rektorok elutasítják
az egyetemi politizálást
Az egyetemi politizálás lehetõségét kívánták az
õsz folyamán megvalósítani a politikai pártok
ifjúsági szervezetei. Rétvári Bence, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke
szerint ugyanis vissza kell hozni a politikai
életet a húsz éve politikamentessé tett egyetemekre, fõiskolákra. Rétvári Bence javaslata
szerint a parlamenti pártok egyenlõ számban,
külön-külön, vagy viták alkalmából kaphatnának helyet a felsõoktatási intézményekben.
„Ha a négy nagy parlamenti párt elnöke fordult
volna a rektori konferenciához az igénnyel,
hogy vitázhassanak az egyetem falain belül,
elgondolkodtam volna a kérdésen” – mondta el
korábban az Aktív Szemeszternek a Magyar
Rektori Konferencia (MRK) elnöke, Szabó
Gábor, miután az ifjúsági szervezetek második
alkalommal igyekeztek pozitív kimenetelû döntésre bírni az MRK-t. A politikai pártok ifjúsági
szervezeteinek érvelése szerint hiába nem tiltják
az egyetemi politizálást törvényileg, ha az
intézményi vezetõk saját szabályzatukban
lehetetlenítik el azt. A két fél közötti tárgyalások
most is folynak.

Vagyonkezelés az egyetemek
kezében
Még egy tavaly decemberben meghozott törvénymódosítás teszi lehetõvé a felsõoktatási
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rületén, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széleskörû nemzetközi együttmûködéssel rendelkezik” – olvasható a november 23-án elfogadott felsõoktatási törvénymódosításban. A kutatóegyetemi cím odaítélésére a következõ három évben összesen 26
milliárd forintos támogatásra pályázhatnak az
intézmények – számolt be az MTI-nek Manherz Károly szakállamtitkár.

Idén összesen 4 milliárd forintot zárolt a kormány
a felsõoktatási intézmények költségvetésébõl

intézmények számára, hogy saját vagyonukkal
zártkörû részvénytársaságot vagy korlátolt felelõsségû társaságot alapítsanak. Eddig 16 felsõoktatási intézmény kötött szerzõdést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel (MNV), és
további 12-13 egyetemmel, fõiskolával terveznek hasonló együttmûködésre lépni – számolt
be errõl már idén decemberben az MNV vezérigazgatója, Kamarás Miklós. Ez a megállapodás teszi lehetõvé, hogy a szóban forgó
intézmények szabadon gazdálkodjanak vagyonukkal: bérbe adják vagy értékesítsék
azokat, amennyiben a bevételt visszaforgatják,
és ezzel bizonyítottan az állami vagyont
gyarapítják. Ez év februárjában például a Budapesti Corvinus Egyetem tízmillió forintos
tõkével kiemelten közhasznú társaságot alapított, hogy a földmûvelésügyi tárcához tartozó
érdi, fertõdi és esetleg a ceglédi gyümölcs- és
dísznövény-termesztési kutató-fejlesztõ kht-kat
átvehesse. Augusztusban pedig a Semmelweis
Egyetem hirdette meg nagy értékû, használaton kívüli ingatlanját, akkor már másodszor,
mivel az egykor klinikaként mûködõ épületekre nem érkezett megfelelõ ajánlat.

Állami pénzbõl kutathatnak majd
az intézmények
„A kutatóegyetem jelentõs hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, amelynek eredményét az oktatásba
közvetíti, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzi, kiemelkedõ teljesítményt nyújt a doktori képzés te-

Az emelt szintû érettségi
bevezetésérõl vitáznak
a parlament tagjai
Míg az év egy, a minisztérium berkeit érintõ
botránnyal indult, 2009 végét szintén a politikai szereplõk teszik színessé. Ugyan már
korábban alakították ki szocialista képviselõk
az érettségit és a felsõoktatási felvételit érintõ
törvénymódosító javaslatukat, decemberben
került igazán a figyelem középpontjába. A
javaslat szerint kötelezõvé tennék az emelt
szintû érettségit mindazok számára, akik a felsõoktatásban szeretnék folytatni tanulmányaikat. Emellett azonban egy kormányrendeleten
kezdtek el dolgozni a minisztériumban – habár júniusban a tárca még úgy nyilatkozott:
további változásokat nem terveznek –, mely
nem a magasabb szintû matúrával, hanem
egyéb ösztönzõkkel kívánja emelni a képzések színvonalát. Az emelt szintû vizsgáért például 40 helyett 50 pont járna, az elképzelés
logikáját követi pedig, hogy 2011-tõl már bizonyosan kevesebb pontot kapnak a felvételizõk a középfokú nyelvvizsgáért: 35-rõl 28
pontra csökken értékük, két nyelvvizsga alapján pedig legfeljebb 40 pont jár majd. A minisztérium tervezetét – mely egyúttal magában
foglalja 2012-tõl a felvételi minimumponthatár jövõ évi 200-ról 240-re emelését – támogatja Magyar Bálint képviselõ, volt oktatási
tárcavezetõ is. Szintén az emelt szintû érettségi bevezetését támogatja a Fidesz törvénymódosító javaslata, mely az ellenzék szerint a
minõség kulcsa lehet. Amennyiben ezt a célt
a magasabb szintû matúra eléri, a Fidesz szerint már nem szükséges 240 pontra emelni a
bejutási küszöböt – mondta el Sió László, a
párt szakpolitikusa.
TAKÁCS ERZSI
2009. DECEMBER AKTÍV SZEMESZTER
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A munkaerõ-piaci trendek után
mennek a fiatalok
Interjú Fábri Istvánnal, az Educatio Nonprofit Kft.
vezetõ elemzõjével
Hogy a diákok az emelt szintû érettségi megkövetelése mellett is ilyen arányban jelentkeznek-e majd a felsõoktatásba, csak egy, a középiskolások körében
végzett kutatás tudná megválaszolni – mondta Fábri István, az Educatio Nonprofit Kft. vezetõ elemzõje az Aktív Szemeszternek. A szociológus kutató szerint egyébként nem a jó teljesítményû diákok hiányával van a gond, inkább az
elit- és tömegképzés határát kellene erõsebben meghúzni. „Abban pedig,
hogy a jól teljesítõk egy jelentõs csoportja nem a természettudományi
képzéseket választja, a népszerûsítõ kampányok ellenére sem lesz változás,
amíg ennyi pénzt kínálnak.” Fábri Istvánnal a felvételi tendenciákról beszélgetett az Aktív Szemeszter.
ASZ Az idei keresztféléves jelentkezések során a tavalyi adatokhoz képest több mint kétszer annyian, csaknem hatezren adták be felvételi kérelmüket a felsõoktatásba, közülük is 80
százalék mesterképzésre jelentkezett.
Lehet arra számítani, hogy ez tendencia lesz?

F. I.: Az idei keresztféléves képzések magas jelentkezõi létszáma
nagyrészt az intézmények által
folyamatosan akkreditált mesterképzéses kínálatnak köszönhetõ.
Elképzelhetõ, hogy ezeket a szakokat ugyanezen intézmények jövõre
már a normál eljárásban hirdetik majd meg, tehát az ideihez hasonlóan széles képzési kínálat
nem garantálható. Ezért nem érdemes és nem is
lehet messzemenõ következtetéseket levonni az
idei jelentkezõi számból.

8

rendszerében. Másrészt viszont a többciklusú
képzésre való átálláskor teljesen eltûntek a korábban egyetemi vagy fõiskolai diplomát szerzõk számára a továbbtanulási lehetõségek, õk
már a 2009-es jelentkezések során és most, a
keresztfélévesnél is újra feltûntek.

ASZ Több mint négyezren jelentkeztek mesterképzésre, míg a 2009-es normál eljárásban 17 ezren.
Honnan ez az arányaiban magas jelentkezõi létszám?

ASZ Mindennek ellenére 2009-ben nem tudták
feltölteni a 21 700 elkülönített mesterképzéses
helyet.

F. I.: A 2009-es jelentkezések során tapasztalhattuk elõször, hogy a mesterképzésre jelentkezõk száma nagyságrendileg növelte az összjelentkezõi létszámot. Ez az adat mindig kicsit
csalóka, hiszen ezeknek a felvételizõknek egy
jelentõs része már benne van a felsõoktatás

F. I.: Igen, ennek több oka van. Léteznek olyan
szakok – sok BSc szak ilyen –, amelyek képzési
ideje hét-nyolc félév. Az ezeken a szakokon
tanulók képzési idejük okán sem vehettek részt
a 2009-es felvételi eljárásban. Másrészt viszont
néhány esetben az intézmények hat félévbe
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próbálják belezsúfolni a korábban 10 félév alatt
oktatott tematikát, tehát szinte lehetetlen teljesíteni a szakot az elõírt hat félév alatt. Illetve
tapasztalható a „tudatos halasztás” attitûd is a
fiatalok egy részénél, õk kivárnak. És természetesen léteznek olyanok is, akik be szeretnék fejezni három év alatt az alapképzést, de különbözõ tanulmányi okokból nem sikerül nekik, pl.
mert nem szerzik meg az elõírt nyelvvizsgát, így
nem kaphatnak diplomát.
ASZ A 2010-es felvételi eljárásban kevesebb,
19 600 hely áll majd a felvételizõk rendelkezésére.
Ön szerint idén is maradnak üres helyek?

nökként helyezkedik el. A bölcsészettudományi, gazdaságtudományi területen ugyanez már
sokkal kérdésesebb – pl. nem tudni, hogy egy
hároméves magyar szakos diplomát miként kezel majd a munkaerõpiac.
ASZ Az alapképzésben szerzett diploma értékét
nagy kérdõjel jellemzi. Arról ritkábban esik szó,
hogy a mesterképzésrõl hogyan vélekedik a munkaadói szféra. Egyenértékûnek ítélik a régi egyetemi
végzettséggel?

F. I.: Nagyon vegyes a munkaadók hozzáállása
és informáltsága a felsõoktatásról, nem lehet
sablonos képet festeni a szféra véleményérõl.
Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a legtöbb
képzéshez kapcsolódó munkaerõ-piaci szektor
alulinformált a mesterképzés értékét
ma már
illetõen.

F. I.: Nem vagyok benne biztos, hogy ezúttal
nem lesz nagy túljelentkezés a mesterképzéses
helyekre. Egyrészt a keresztfélA diploma
éves jelentkezések során idén
ASZ Lát arra esélyt a közeljövõben,
elõször hirdettek meg államilag
nem jelent autohogy
a gazdasági, társadalomtudotámogatott helyeket, ezek többmatikus belépõt egy
mányi, bölcsészettudományi képzések
sége mesterképzéses hely volt,
foglalkozási pozíció- népszerûségén csorbít a mûszaki és
és már a 2010-es keretszámot
ba. A most népszerû természettudományi terület?
csökkentették. Másrészt felmérések szerint a fiatalok több mint
területek nem kínál- F. I.: Nem értek egyet azzal a lefele, csaknem kétharmada tonak egyértelmû kar- egyszerûsített negatív képpel, amivel a mûszaki és természettudomávább szeretne menni a második
rierutakat, komoly
nyi területen zajló folyamatokat
képzési szintre. Ennek két oka
alkalmazkodást,
szokták jellemezni az utóbbi idõvan. A korábban egyetemi végrugalmasságot
ben. A kommunikált adatok nem
zettséget szerzett hallgatókhoz
pontosak. A mûszaki az egyetlen
hasonló motivációjú diákok a
igényelnek.
képzésterület, amely a 2004 óta
bolognai rendszerben sem elétartó folyamatos létszámcsökkenés ellenére
gednek meg egy három évet igazoló papírral,
megõrizte népszerûségét, nemcsak arányaiban,
õk eleve hosszabb képzési idõben, magasabb
hanem abszolút számok tekintetében is. Négy,
szintû diplomában gondolkodnak. A másik maa mûszaki képzési területhez tartozó szak szeregyarázat, hogy az alapképzésben szerzett diplopelt a 2009-es 20 legnépszerûbb képzést felvoma értékét illetõen óriási a bizonytalanság a
nultató listán. Ha az informatikai területtel
hallgatók körében, ez pedig a mesterképzések
együtt vizsgáljuk – amely pár éve még hivatamalmára hajtja a vizet.
ASZ Mégis sokan vannak, akik nem, vagy nem
losan a mûszaki képzési területhez tartozott –,
rögtön mennek tovább mesterképzésre. Ön szerint
ez a legnépszerûbb tudományterület ma a felmelyek azok a képzési területek, ahol nagyobb masõoktatásban. A természettudományi képzésekgabiztossággal léphetnek ki az alapképzésben végnél pedig nem csökkent, mindössze nem változettek a munkaerõpiacra?
zott a jelentkezõi létszám a felsõoktatási expanF. I.: Egyes képzési területek esetében kialakult
zió ellenére sem. Mindez nem azt jelenti, hogy
elõzményei vannak a kétszintû képzésnek, ilyen
a természettudományok népszerûtlenek.
ASZ Ön szerint akkor mi az oka annak, hogy pélpéldául az agrár, mûszaki területen oktatott szadául fizikatanárnak vészesen kevesen jelentkeznek?
kok közül néhány. Ezeken a területeken a koF. I.: Oktatási szakemberek azzal érvelnek, hogy
rábbi oktatási rendszerben is lehetett választani,
már a középiskolában népszerûtlenek a reáltárhogy valaki három év után abbahagyja a képgyak, véleményem szerint ez egy téves leegyzést és elmegy például üzemmérnöknek, vagy
szerûsítés és következtetés. Többek között több
befejezi egyetemi tanulmányait és tervezõ mér-
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olyan népszerû, gazdaságtudományi területhez
tartozó szak van, ahol természettudományi
tárgyból kell felvételi vizsgát tenni, csakúgy,
mint a töretlenül népszerû orvosképzésben, vagy
a társadalomtudományi területhez tartozó szociológia szak esetében. Ezeken a területeken pedig általában magasan állapítják meg a ponthatárokat, sok esetben a kitûnõ eredménnyel abszolválható 400 pont sem elegendõ, pluszpontot
kell szerezni a bejutáshoz. Itt remek reáltárgyas
eredmények vannak, csak a jó teljesítményû
diákok egy nagy csoportja nem a mûszaki, természettudományi képzésekre jelentkezik.
ASZ Jó teljesítményû diákokat említett, akik akár a
természettudományi, mûszaki területek felé is nyithatnának. Mégis hol dõl el, hogy egy jó tanuló diák
végül a bölcsészettudomány vagy a természettudomány felé hajlik inkább?

Fábri István és Veroszta Zsuzsanna a Diplomaszerzés és pályakövetés – A második szakmai nap címû
Educatio-konferencián

F. I.: Sokak véleményének ellentmondva szerinF. I.: Meg kell érteni, hogy a bölcsészettudomátem nem buták a fiatalok: olyan szakra jelentnyi területen szerzett diplomát ma már tágabb
keznek, amely elvégzésével látják a lehetõséget.
értelemben kell értelmezni, mint korábban. Egy
A gazdasági tevékenységet segítõ szakmák szemagyar szakon végzett hallgató nem csak marepe megnõtt és felértékelõdött az utóbbi idõgyar szakos tanárként alkalmazható, elhelyezben, amelyeket bölcsész-, gazdasági és társadakedhet korrektorként, szöveggonlomtudományi területen szerzett
A mûszaki az egyet- dozóként, szerkesztõként. Ettõl
diplomával remekül el lehet
még nem számít pályaelhagyónak.
látni. A fiatalok a munkaerõ-piaci
len képzésterület,
ASZ A bölcsész-, gazdasági és
trendek után mennek, ugyanakamely a 2004 óta
társadalomtudományi szakok népszekor azt is látják, a diploma ma
tartó folyamatos
rûsége nemzetközi tendencia?
már nem jelent automatikus belétszámcsökkenés
F. I.: Igen, minden olyan nyugatlépõt egy foglalkozási pozícióba.
európai országban, ahol a hazánkA most népszerû területek nem
ellenére megõrizte
hoz hasonló felsõoktatási expanzió
olyan pályák, amelyek egyértelnépszerûségét az
ment végbe, ezeken a területeken
mû, jól elõre látható karrierutaabszolút számok
nõtt meg a jelentkezõk száma. Más
kat, elhelyezkedést kínálnak, hatekintetében is.
országban is küzdenek a mûszaki
nem komoly alkalmazkodást, rués természettudományos szakemgalmasságot igényelnek.
ASZ Ha valaki fizikatanárnak jelentkezik, vélheberhiánnyal, mert ezeken a területeken nem
tõen kapkodni fognak utána a közszférában. Ez
ugrott meg a felsõoktatásban tanulók aránya –
nem egy munkaerõ-piaci trend, de egy rés a piacon.
egyébként az ezeken a szakokon való nagyobb
F. I.: Népszerûsítési kampányokat folytatnak,
hallgatói részvételre vonatkozóan európai uniós
hogy miként lehetne növelni a természettudodirektívák is léteznek már. Ennek persze az is az
mányi képzésben részt vevõk számát. Azt vioka, hogy míg az említett népszerû területek
szont nem mondja ki senki, hogy ennyi pénzért
oktatásához elegendõek a legegyszerûbb
a legjobb kampány ellenére sem fogják többen
feltételek, a mûszaki, természettudományi,
választani a természettudományi és tanári
orvosi képzéshez óriási infrastrukturális beruhápályát sem.
zásokra van szükség. Nem véletlen, hogy az
ASZ Az Educatio Nonprofit Kft. által készített
egyházi, magán- és alapítványi intézmények
tavaszi kutatás szerint a legtöbb pályaelhagyó a
megjelenése is a „humán” képzési területeket
bölcsészet- és társadalomtudományi területen van.
erõsítette.
10
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ASZ 2014-tõl kötelezõ lesz az emelt szintû érettségi a felsõoktatási felvételihez. A módosítás alakíthat a jelentkezõi létszámon vagy motiváción?

F. I.: Szerintem ezek az intézkedések elsõsorban a felsõoktatás presztízsnöveléséhez járulhatnak hozzá. Azt, hogy a diákok az emelt szintû érettségi megkövetelése mellett ugyanannyian jelentkeznének-e a felsõoktatásba, csak egy,
a középiskolások körében végzett motivációs
felmérés tudná megválaszolni.
Magam részérõl egyébként nem tartom jogosnak azt a vélekedést, hogy gyenge a felvételizõk
tudásszintje. Vannak jelentkezõk, akiknek gyenge, másoknak pedig erõs. Inkább az elit- és tömegképzés közötti funkciókban kéne erõsebb
határvonalat húzni.

években, a ponthatárokat mégis magasabban
állapították meg, mert jobb teljesítménnyel jelentkeztek a hallgatók. 200 pont alatt alig 200
jelentkezés érkezett.
ASZ Várhatóan hogyan alakul majd a jelentkezõi
létszám a 2010-es normál eljárásban?

ASZ A mûszaki és természettudományi képzést
nyújtó intézmények mégis sokszor panaszkodnak a
hallgatók felkészületlensége miatt.

F. I.: A jelentkezõi létszám nagyságrendileg minden évben a középiskolákban végzettek számától és a középiskolák továbbtanulási motivációitól függõen alakul. Ebben az elmúlt évek tapasztalatai szerint nincs érdemi változás, így az alapképzésre jelentkezõk számában nem várható
elmozdulás. Ami viszont kérdés, hogy 2010-ben
mekkora lesz a jelentkezõk száma a mesterképzésekre. Az Educatio felsõoktatási mûhelyében
éppen most állt fel egy szakmai csapat, amelynek egyik feladata a jelentkezési tendenciák kutatása mellett a várható jövõbeni trendek elõrejelzése.

F. I.: Tavaly többen jelentkeztek, mint az elmúlt

ZÁKÁNYI VIRÁG
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Eltérõ eredmények
a felsõoktatási
rangsorokban
Az intézmények és
a munkaerõpiac
tájékoztatása is kiemelt cél
Évek óta három felsõoktatási rangsor jelenik
meg a hazai oktatási piac feltérképezésére,
amelyek célja a felvételizõk tájékoztatásán
túl a munkaerõ-piaci szereplõk eligazítása, illetve visszajelzés a rangsorolt
intézmények számára szolgáltatásuk minõségérõl. Ám a különbözõ rangsorok
eltérõ módszertana miatt az eredmények éles különbségeket mutatnak, hiszen az
intézmények minõsége a vizsgált szempontok szerint változik, egyes összehasonlításban kiváló, máshol hiányosságokat rejt. Éppen ezért a rangsor inkább segítség,
mint kizárólagos útmutató a választáshoz.

I

dén is három felsõoktatási rangsorból tájékozódhatnak a felsõoktatás iránt érdeklõdõk.
Elsõként a legnépszerûbb képzéseket hat
szempont szerint összegzõ Felsõoktatási Navigátor jelent meg a Heti Válasz címû lap mellékleteként. Másodikként az Educatio Nonprofit Kft.
módszertana és kutatása alapján készült HVG
Diploma 2010 – Felvi-rangsor kiadványt szerezhették be az érdeklõdõk, majd a Népszabadság
Top felsõoktatási intézmények mellékletét jelentették meg. Mindhárom kiadványt más módszertan szerint állították össze. Míg a HVG Diploma
kiadványban megjelenõ összegzés mind a 14
képzési területet vizsgálja, az összes szempont
szerint egyenként, illetve összesített rangsort is
felállít az intézmények között, addig a Heti
Válasz rangsora csak a legnépszerûbb szakok
között összesíti az intézményeket és állítja fel a
minõségi sorrendet, a Népszabadság kiadványa
pedig az összes képzési területet felvonultatja
ugyan, de nem készít a vizsgált szempontok
alapján összesített rangsort az egyes képzési
terültekre vetítve.
A Heti Válasz tehát hat, a Népszabadság öt,
míg a HVG hét vagy több, változó számú alszempont szerint dolgozik.
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Eltérések az eredményekben
A különbözõ értékelési szempontok és a módszertani különbségek miatt helyenként éles eltérés mutatkozik egyes képzések vagy intézmények eredményét illetõen.
Már rögtön az elején, az abszolút rangsor tekintetében is eltérnek a dobogós helyezések, a
HVG szerint ugyanis az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a legjobb, a Népszabadság azonban a Budapesti
Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karát
helyezte az élre, igaz, itt az elsõ évfolyam hallgatói minõsége volt a rangsorolási szempont,
míg a HVG esetében az összes vizsgált szempont alapján született eredményt összegezték. A
Heti Válasz nem készített abszolút rangsort.
Számos további különbség mutatkozik a felállított listákon, ilyen például az informatikai képzési
terület, amelyen a Heti Válasz rangsorában például elsõ helyre került a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, míg ugyanezen
intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kara
a HVG-ben csupán a hallgatói kiválóságot
vizsgálva kerülhetett a dobogó legfelsõ fokára,
összesítésben azonban a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara lett
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az elsõ. A Népszabadság listáján a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara két szempont
alapján is az elsõ lett, így feltételezhetõ az abszolút elsõsége a képzési területen, ilyen összesítést
azonban a napilap rangsora nem tartalmaz.
A jogi képzési terület esetében sem egyeznek
a listák, míg a Heti Válasz rangsora az ELTE jogi
képzését helyezi a csúcsra, a HVG rangsorában
a Széchenyi István Egyetem került az élre, a
Népszabadság rangsora pedig a Rendõrtiszti
Fõiskolát jelölte meg két szempont alapján is a
legjobbnak. Igaz, az utóbbi két rangsor jogi és
igazgatási képzési területet vizsgált.

Kinek készül a rangsor és milyen
hatással van a jelentkezõkre?
Fábri István, az Educatio Nonprofit Kft. munkatársa, a HVG-ben megjelenõ Felvi-rangsor szakmai vezetõje elmondta: nemzetközi tapasztalatok szerint a felvételizõket közvetlenül kismértékben befolyásolják csupán a felsõoktatási
rangsorok, inkább az oktatási piacról kialakult
általános képre vannak hatással a listák. A szociológus szerint egyébként a rangsorolt intézmények esetenként igen erõteljesen reagálnak a kiadványokra, ami nem csoda, hiszen évek óta
cél, hogy ne csupán a felvételizõknek nyújtsanak eligazodási pontot az összesítések, az intézményeknek tükröt, a munkaerõpiacnak pedig
értékelést adjanak a hazai felsõoktatási piac minõségi mutatóiról.

Hallgatói vélemények
A Felvi-rangsor 2000–2001 óta hallgatói véleményfelmérést is végez a rangsorok felállításához. A
rangsor szakmai vezetõi szerint ugyanis az egyik
legfontosabb szempont az intézmények megítélésénél, hogy az elsõdleges célcsoport hogyan
vélekedik az adott intézmény szolgáltatásairól.
„A hallgatói vélemény egyik oldalról rendkívül szubjektív adat, másrészt akár a tudományos
mutatókat is felülírhatja – mondta el Fábri István, majd hozzátette: tapasztalatok szerint
egyébként a hallgatók nagyon reálisan tudnak
véleményt alkotni a képzés színvonaláról, az intézményi szolgáltatásokról, és jól el tudják
helyezni az intézményeket az országos piacon.”
SÁRKÖZY LEA
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Japánban a jelentkezõk fele
kerül be a felsõoktatásba
Milliós tandíjak a világ ötödik legrangosabb egyetemein
A nyelvi nehézségek és a kulturális különbségek miatt kevés külföldi diák
tanul ma Japánban, a tekintélyelvûséget a hagyományokból fakadóan
magában hordozó felsõoktatás azonban változásra kényszerül. Ma a profeszszoroknak teljhatalmuk van, a hallgatók pedig a magyar diákokénál kevesebb
jogot birtokolnak például az egyetemek személyzeti politikája vagy a képzések tartalmának meghatározásakor. A mentor kiválasztása során nyilváníthatnak véleményt a diákok: a 20-30 fõs diákkörrel rendelkezõ oktatók számítanak elismertnek.

M

agyarországhoz hasonlóan Japánban az állami felsõoktatási intézmények mellett számos igen
rangos magánegyetem is mûködik. Ezek az intézmények
azonban nem csupán az úgynevezett olcsóbb, tehát kevesebb anyagi forrást igénylõ eszközökre épülõ képzéseket –
mint például a média, jog vagy
közgazdaságtan – ölelik fel, hanem a mûszaki és természettudományok területén is számos

költségtérítéses képzés indul –
mondta el a Japánban mesterkurzusokat tartó dr. Zrínyi Miklós, a Semmelweis Egyetem
Gyógyszerészeti Intézetének
egyetemi tanára. Hozzátette: a
magánegyetemeken nagyon
színvonalas kutatás folyik.
A képzések idõtartama ugyan
szakonként változik, a képzési
szintek között nincs eltérés a
bolognai rendszert követõ országok és Japán között. Így a
négyéves alapképzést követi a

Hiába költ keveset Japán az oktatására,
az intézményekkel nincs gond
A felsõoktatás területén érzékelhetõ nemzetközi versenyhelyzet
a több mint 127 millió lakosú szigetországot is modernizációra
készteti, hiába védte azt korábban geográfiai elhelyezkedése.
Az országnak emellett a csökkenõ hallgatói létszám problémájával is szembe kell néznie. A szigetország 750 felsõoktatási intézménye egyúttal a reformkényszer nyomása alatt áll: 2000-tõl a
kormány számos kezdeményezése irányult arra, hogy növelje
az intézményi autonómiát.
14
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sorban az általában kétesztendõs mesterkurzus, majd a doktori iskola (3 év). A magyar
egyetemi tanár elmondta: sokkal kevesebb a központilag
szervezett és kötelezõvé tett
kurzus, melyek helyett a japán
fiatalok az idejük nagy részét
választott professzoruknál töltik
el. Az intézmények hallgatói
létszáma az adott egyetemtõl
függ. Általában azonban 20-30
ezres diáklétszámú intézmények mûködnek Japánban.

Milliós tandíjat
fizetnek

Japán a GDP-je 3,5 százalékát
fordította az oktatásra 2005-ben,
mellyel a CIA által sorrendbe állított 182 ország közül pusztán a
128. helyre került (Magyarország
ugyanezen lista szerint a 48. helyen áll). Miközben azonban a
Times Higher Education 2007-es
felsõoktatási rangsora szerint a felsõoktatás lakosságszámhoz, illetve GDP-hez viszonyított helyzete
alapján Japán a 18., 19. helyen áll,
az intézmények tekintetében még
így is az 5. helyet foglalja el.
(Forrás: OECD, CIA)

„Japánban komoly szelektáló
erõt jelent az igen magas tandíj”– mondta el Zrínyi Miklós. A
japán felsõoktatásban azonban
minden diáknak tandíjat kell
fizetnie: körülbelül félévente 2,1
millió forintnak megfelelõ japán
jent, a fizetési hozzájárulás
mértéke azonban függ az egyetemtõl és a szaktól is – mondta
el ezt már Yoshiaki Hirano, a
Kansai Egyetem professzora. Az
állami intézményekben tanuló
diákoknak körülbelül az említett
összeg felét kell befizetniük.
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leteken néha meglepõen hiányos a tudásuk.

Népszerû a mûszaki
terület is

A Tokiói Egyetemre bekerülni a legnehezebb – ez ugyanis Japán elsõ
számú intézménye

A hierarchikus rendszerben hangsúlyosabb a professzor
szerepe
Nem csupán a tandíj fizetése
területén tér el azonban a magyar és a japán felsõoktatás
rendszere, a legtöbb különbség a hierarchikus rendszerbõl
fakad – mondta el Zrínyi Miklós. A magas tandíj és a jó állás reménye sokkal motiváltabbá teszi a japán diákokat
magyar társaiknál. A hallgatók
többsége emellett sokkal fegyelmezettebb, és nagy többségük sokkal szorgalmasabb
is, mint az itthoni diákok – a
japán kultúra részét képezõ
rend és szervezettség az
egyetemi életben is megmutatkozik. Kevesebb joggal bírnak például a szigetország
diákjai az egyetem személyzeti kérdéseiben, vagy a
képzések alakításában is –
magyarázta a felsõoktatás
japán példáját Zrínyi Miklós.

Hangsúlyosabb továbbá a
professzorok szerepe is: a természettudományi és mérnöki
képzéseken a diákok igen hamar kiválasztják azt az oktatót,
aki mellett dolgoznak és tanulnak, és ennek a tanárnak szinte teljhatalma van. A profeszszor munkáját az minõsíti, hogy
hány diákja van: 20-30 hallgató esetében számít valaki jó professzornak. A választás során a
hallgatók a tudományos elismertség alapján döntenek – vázolta
a japán minõsítési rendszer
egyedi jellemvonásait Zrínyi.
„Leginkább a professzor határozza meg, hogy mit tanuljanak, és így igen hamar elkezdik az egyéni kutatómunkát” –
vázolta a további eltéréseket a
Semmelweis-egyetem oktatója.
Kiemelte: ezen képzési rendszernek köszönhetõen ugyan a
hallgatók egy bizonyos szûk
területen igen mély és
versenyképes tudást
szereznek, hátrányt jelent
azonban, hogy más terü-

Általában ugyanazok a népszerû szakok, mint a világban
bárhol. A japán fiatalok nagy
arányban érdeklõdnek még
azonban a természet-, orvosés mérnöki tudományok iránt
is. „A felvételi követelmények
igen szigorúak. Több egyetemen, ahol én megfordultam, a
jelentkezõk ötven százalékát
vették fel” – mondta el Zrínyi
Miklós. A jelentkezõk nagyjából fele kerül be a felsõoktatásba Yoshiaki Hirano szerint
is, aki szintén a nehéz felvételi
vizsgáról számolt be az Aktív
Szemeszternek.
A népszerû szakok közé tartoznak reálterületen a mechanikai, kémiai, építészmérnöki
szakok, a humán képzések
esetében pedig a jog és a menedzsment típusú képzések.
Kevesen érdeklõdnek azonban
például a tanári pályához kötõdõ szakok iránt.

Elindult a
nemzetköziesítés
A külföldi hallgatók száma alacsony Japánban, melynek okát
a nyelvi és kulturális különbségek adják. Leszámítva az angol tanárokat, nagyon kevés
külföldi oktató dolgozik a japán egyetemeken. „Bár mintha
az utóbbi idõben e téren is
változna a japán felsõoktatás,
hiszen már engem is a harmadik intenzív mesterkurzus
megtartására kértek fel” –
mondta el Zrínyi Miklós.
TAKÁCS ERZSI
2009. DECEMBER AKTÍV SZEMESZTER
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Milyen tényezõk befolyásolják
a továbbtanulókat?
Kutatást végzett az EIKKA az információs csatornákról
A diákok továbbtanulási motivációja és orientációja az utóbbi idõben kivívta az oktatáspolitikusok és szakemberek figyelmét, elõbbi azért, mert az érettségizõ korosztályban várható demográfiai hullámvölgy nehéz helyzetbe hozhatja az infrastruktúrájában
csaknem 500 ezer fõre kalibrált magyar felsõoktatást, utóbbi pedig a mostanihoz hasonló tendenciák mellett egyes munkaerõ-piaci szektorokban szakemberhiányt feltételez, ezzel pedig az ország versenyképességét kockáztatja. A Jancsák Csaba szociológus
által vezetett, középiskolai motivációt vizsgáló kutatás rámutat: sem a pedagógusok,
sem a diákok nincsenek kellõen informálva a felsõoktatásról, ami a megfelelõ pályaorientáció gátját képezheti.

A

z Európai Ifjúság Kutató (EIKKA) 2009 decemberében országos ifjúsági felmérést
végzett, amelynek eredményei megvilágítják a magyar középiskola és felsõoktatás kapcsolatrendszerét és az abban rejlõ problémákat.
Az adatok végleges elemzése még zajlik ugyan,
Jancsák Csaba, az EIKKA vezetõ szociológusa a
kutatás céljáról elmondta: a bolognai folyamat
hatására a közép és felsõoktatás között fennálló
viszony nagyon bonyolulttá vált. Az oktatáskutatók azt konstatálhatják, hogy a kommunikációs csatorna, amely a középiskolák és a felsõoktatás polgárait – vagyis tanárokat, diákokat,
szülõket egyaránt – köti össze, bedugult. „Az
EIKKA célja a kutatással ennek a csatornának a
feltárása volt, illetve javaslatok kidolgozása a

10 középiskolában töltötték ki a kutatáshoz szükséges kérdõívet a fiatalok

csatorna minõségének javítására” – tájékoztatott
Jancsák Csaba.
A kutatás módszertana kérdõíves adatfelvételbõl, fókuszcsoportos interjúkból és a tanárok körében végzett kérdõíves és mélyinterjús beszélgetésekbõl állt. A kérdõíves adatfelvételt tíz véletlenszerûen kiválasztott iskolában, a fókuszcsoportos
interjút pedig öt középiskolában készítették a diákokkal. A középiskolák között vidéki és fõvárosi
szakközépiskola és gimnázium egyaránt szerepelt.
Mindezzel párhuzamosan zajlott a középiskolás
tanárok körében végzett kérdõíves adatfelvétel és
mélyinterjús beszélgetés. A tanárkutatásban mentorok, osztályfõnökök, pályaorientációs tanácsadásért felelõs oktatók véleményét kérdezték.
16
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A legtöbb diák továbbtanulna
A kutatás eredményeirõl Jancsák Csaba az Aktív
Szemeszternek elmondta: megállapíthatjuk,
hogy középiskolás fiatalok nagyobbik része tervez felsõoktatási tanulmányokat. Ez a csoport
két részre oszlik. A tanulmányokat tervezõ fiatalok egy része már tudja, hogy milyen szakra
szeretne menni, a legtöbben azt is, hogy melyik
intézménybe. A diákok másik része azonban bizonytalan, azaz csak azt tudja, hogy milyen
képzési területet célozna meg, az intézményválasztásban még segítségre szorul. Illetve a diá-
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Hazánk az európai országok természettudományi,
mûszaki végzettségûek sorában a lista végén helyezkedik el. A 2009 szeptemberében induló mûszaki és természettudományi képzésekre elsõ helyen jelentkezettek száma nem érte el a hatezret
(5931 fõ), ez a szám pedig az összes felvételizõ
valamivel több mint 4,5 százalékát teszi ki csupán.

kok körében létezik egy olyan csoport is, akik
jövõtervezése, orientációja bizonytalan. Õk
nem tudják eldönteni, hogy inkább a híradásokban, társadalmi vélekedésekben megjelenõ
piacképes szakokat válasszák, avagy vágyaiknak, habitusuknak megfelelõ irányba jelentkezzenek.

Kevés információ, internetes
dominancia
Az eredménynek azt mutatják, hogy a diákok
nagyon kevéssé ismerik a felsõoktatás világát.
A jelenlegi adatok szerint a hozzáférhetõ
ismeretek nagy része az internetrõl származik
ugyan, a diákok véleménye alapján az intézmények nagyon kevés olyan információt tesznek ki a honlapjaikra, amik a középiskolások
számára értelmezhetõk.
Az intézmény kiválasztásában nagy szerepet
játszik a tömegmédia, az internet, valamint a
kortárs csoport. „Ezeknek a hangulati, emocionális, szubjektív információknak a kutatás szerint erõs befolyásoló szerepük van a végzõsökre” – mondta Jancsák. A felsõoktatási intézményeknek lényegesen alacsonyabb küszöbû
információkat kellene adniuk a diákoknak –
tette hozzá.

Fokozott információhiány a
tanároknál
Jancsák Csaba a tanárokkal folytatott beszélgetések és kérdõíves adatgyûjtés alapján úgy
fogalmazott: az a fajta információhiány, ami a
diákoknál mutatkozik, fokozottan van jelen a
tanároknál. Amit a felsõoktatásról tudnak, azt
szinte kizárólag egykori tanítványaik elmondásából szerzik. A tanárok többsége nem látja át a
felsõoktatás átalakulásnak folyamatát, nem érti,
AKTÍV SZEMESZTER 2009. DECEMBER
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Elsõ alkalommal rendezték meg a TeHEtséges
vagy? országos középiskolai természettudományi
versenyt, a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági
THE Programja rendezett meg december 3-án. A
verseny felhívására 50 középiskola kétezer diákja
töltött ki a selejtezõ során egy online tesztet. A
szervezõk ezt követõen az öt legjobb válaszokat
adó intézményt választották ki, hogy képviseltesse
magát a döntõben.
I. Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma,
Szakképzõ Iskolája és Kollégiumát
II. Váci Boronkay György Mûszaki Középiskola,
Gimnázium és Kollégium
III. Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
IV. Csongrádi Batsányi János Gimnázium és
Szakközépiskola, ötödik pedig a debreceni Ady
Endre Gimnázium.
Az elsõ helyezett csapatot Koreny Viktor, Valcsák Réka, Toldi Fanni, Garai Laura és Ladjánszki
Bálint képviselte.

mi történt a felsõoktatásban, ezért az átalakulást
alapvetõen problémásnak találja.
„Szinte minden fókuszcsoportban felmerült az
igény a pedagógusok körében, hogy kapjanak
releváns tájékoztatást a szakokra, intézményekre, intézmények belsõ világára, képzések tartalmára vonatkozóan. Frusztrációt okoz tanári
körökben, hogy bár egyre több idõt töltenek a
diákokkal, és a segítõ szándék is megvan, még
sincs tényleges felkészültségük a felsõoktatást
illetõen, ezért a szakszerû orientáció csupán
erõtlen próbálkozás részükrõl.

Fõiskolai nyílt nap tanároknak
Vannak azonban próbálkozások a tanárok informálására. A tatabányai és budapesti kampuszokkal is rendelkezõ Modern Üzleti Tudományok
Fõiskolája több éve szervez kimondottan a középiskolás osztályfõnököknek, pályaorientációval foglalkozó felelõsöknek fõiskolai nyílt napot.
A nyílt nap lehetõséget teremt nemcsak arra,
hogy a MÜTF bemutassa oktatási palettáját, a
gazdasági képzéstõl egészen a mûszaki területig, hanem eszmecserét, interakciót teremt a
közoktatásban és felsõoktatásban dolgozó kollégák között a mindennapi kérdéseket illetõen is
– nyilatkozta Deés Szilvia, a MÜTF Programintézetének igazgatója.

Pozitív példa a pályaorientációra
Dr. Roncz Béláné, a Magyar Innovációs Szövetség THE Programja által kiírt TeHEtséges vagy?
országos középiskolai természettudományi verseny gyõztes aszódi csapatának kísérõ tanára a
motivációs eszközökrõl az Aktív Szemeszternek
úgy nyilatkozott: ma már a mentor és mentorált
közötti személyes kapcsolat és a lelkesítõ tanári
erõ motiválhatja a fiatalokat. Jó példa erre Ladjánszki Bálint, aki az aszódi csapat végzõs tagjaként már döntött: a biológia-, kémiafakultációt
követõen orvosi pályán szeretné folytatni tanulmányait. „Miután a biológia volt a kedvenc tárgyam és az emberi test mûködése, illetve a gyógyítás is érdekel, egyértelmûvé vált a választás”
– magyarázta az orvosi pálya melletti döntését a
végzõs diák. Hozzátette: az elhatározásra ugyan
maga jutott, korábban tanárai segítették: alsó
osztályban õk küldték el különbözõ tanulmányi
versenyekre.

Összetett motivációs rendszer

Pakucs János, a Magyar Innvoációs Szövetség
tiszteletbeli elnöke a TeHEtséges vagy? országos
középiskolai természettudományi versenyen
18
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A motivációk rendszere nagyon bonyolult mintázatot mutat – derült ki a kutatásból. Számít a
biztosnak vélt munkaerõ-piaci kilátás, és az
ifjúsági életszakasz kitolásának a lehetõsége.
Fontos a diákok körében a biztos bejutás, ezért
jellemzõ egy költségtérítéses alapszak megjelölése, amely a sikert garantálhatja.
ÁRENDÁS ÉVA – NAGY ZSÓKA
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Felvételizni, de hova?
Amit a felvételizõknek érdemes megnézni
Február 15-ig kell eldönteniük a maturálóknak, melyik egyetemet vagy fõiskolát
válasszák, megalapozva az elkövetkezõ három, illetve öt évüket. Mivel az egyetemek és fõiskolák számos képzést hirdetnek meg, a mindent megalapozó döntés
nem egyszerû. Ezért azokat a fórumokat jártuk körbe, amik segítséget nyújtanak a
felvételiben, megkönnyítik a választást.

„Minden kérdésre választ ad: a
Felsõoktatási felvételi tájékoztató”
Szûcs Sándor, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola igazgatója
diákjainak elsõsorban a Felsõoktatási felvételi
tájékoztatót ajánlja információforrásnak. Indoklása szerint ez minden felvételi tudnivalót tartalmaz. Megtalálható benne a felvételi jelentkezés
menete, szabályai, kitöltési útmutatója, valamint
két darab jelentkezési lap is. Kiemelte, hogy az
összes egyetem és fõiskola által meghirdetett
választható szak leírása és jelentkezési feltételei
is kiolvashatóak a tájékoztatóból. Elárulta: egy

Educatio Kiállítás, 2009

olvasmányosabb magazint is szokott ajánlani
diákjainak, a Felvi Magazint. Véleménye szerint
sok érdekességet tartalmaz középiskolások
számára a magazin.

A nyílt nap a személyes benyomást segíti
Szûcs Sándor szerint a középiskolásokat segíti a
felvételi döntésben a nyílt napok látogatása is.
„A felvételi tájékoztatóban megjelennek az
egyetemek nyílt napjainak idõpontjai is, de a
felsõoktatási intézmények ezeket az idõponto20
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kat nekünk is elküldik. Azokat mi is közzéteszszük diákjaink részére” – mondta. Megjegyezte:
hasznosabbnak tartják, ha az egyetemek és
fõiskolák náluk tartanak elõadást, és nem kell
végzõseiknek elutazniuk más városokba.
A nyílt napokon a felvételizõk alaposabban
megfigyelhetik, esetleg elõadások, szemináriumok látogatásával kipróbálhatják az egyetemi,
fõiskolai élet milyenségét. Megismerhetik a hallgatók véleményét, és olyan kérdéseket tehetnek
fel, amikre egy tájékoztató nem tér ki bõvebben.

A rangsorok is segítik a diákokat
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. gondozásában megjelenõ Felvételi tájoló
azoknak szól, akik az összes szempontot szemügyre kívánják venni. A Tájoló számot ad a
ponthatárokról, a bejutási arányokról, és a munkaerõ-piaci oldalt vizsgálva arról, hogy milyen
tapasztalatok segíthetik majd õket az elhelyezkedésben.
Szintén a választásban kíván segítõ jobbot
nyújtani a HVG különszámaként megjelenõ
Diploma 2010, a Népszabadság Top felsõoktatási intézmények címû kiadványa és a Heti
Válasz Felsõoktatási Navigátora is.

Educatio X.
A 10. Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást rendezi meg idén az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. január 22–23-án, a
SYMA Sport- és Rendezvényközpontban.
A kiállítás célja, hogy a középiskolások és
fõiskolások, valamint oktatóik egy helyen tájékozódhassanak a felsõoktatásról.
FÖVÉNYESI DÁNIEL
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Rejtekhely – a nemzetközi amatõrfilm-szemle gyõztes munkája
Interjú Szõcs Petrával, a Rejtekhely
(Aki bújt) címû kisjátékfilm rendezõjével
Idén Szõcs Petra lett a XIV. Faludi Nemzetközi Amatõrfilm-szemle és
Fotópályázat elsõ helyezettje a PORT.hu filmegyetemi szekciójában
Rejtekhely (Aki bújt) címû kisjátékfilmjével. Petrát a versenyrõl, eddigi
tanulmányairól és jövõbeli terveirõl kérdeztük.
ASZ Hogyan figyeltél föl a Faludi Ferenc
Akadémia filmpályázatára?

Szõcs Petra: A nevezési határidõrõl egy kedves barátom szólt, akivel a Margitszigetre járunk kocogni, mert mind a ketten túlsúlyosak
vagyunk.
ASZ A filmet kifejezetten a versenyre készítetted?

Sz. P.: A film forgatókönyvét annak idején
még a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen
meghirdetett pályázatra írtam. A pályázat
kiírása szerint egy Balázs Béla-filmnovellát
kellett adaptálni. Én a Gyermeked látja életed
címû tervet dolgoztam fel, amellyel meg is
nyertem a pénzbeli támogatást a forgatás
elkezdésére. A Rejtekhelyet (aminek az új
címe Aki bújt) elõször egy Pécsett rendezett
Balázs Béla-szimpóziumon mutatták be.
ASZ Bemutatnád röviden a filmed történetét?

Sz. P.: Alapjaiban egy Balázs Béla-novellára
épülõ kisjátékfilmrõl van szó. Annyiban változtattam az eredeti történeten, hogy míg a
novellában nem lehetünk biztosak, hogy a
cselekmény valós, vagy csupán a fõszereplõ
kisfiúi képzeletében játszódik, addig az én
történetemben nincsen kétség efelõl. Itt is házasságszédelgésrõl van szó, de nálam nem az
apa, hanem az anya a csapodár, és a fõszereplõ sem kisfiú, hanem kislány. A filmpályázat témájához illõ csoda motívum pedig azzal
jelenik meg, amikor a családi perpatvar közepén meghal a nagymama, aztán a történet végén kiderül, hogy mégsem halt meg.
ASZ Milyennek ítélted a versenyt, a mezõnyt, és
milyen új lehetõségek tárultak eléd az elsõ hely
megszerzésével?

Sz. P.: Nem láttam minden filmet, de ame-

lyeket igen, azok
nagyon jók voltak,
ezért nem is gondoltam, hogy mi kapjuk a díjat. A fõnyeremény egy a PORT.hu
által fölajánlott egymillió forintos promóciós támogatás, amit
egy esetleges nagyjátékfilm reklámozására
fordíthatok majd. Illetve egy varsói utazáson is
részt vehetek, ahol Krzysztof Zanussi lengyel
filmrendezõvel fogok konzultálni.
ASZ Hogyan kezdõdött a filmrendezõi pályafutásod? Kik segítettek és kik inspiráltak a filmes
szakma választásában?

Sz. P.: Még alig kezdõdött el. Egyébként
korábban joghallgatóként, elhasalt novellistaként és magyar–német szakos bölcsészként
tevékenykedtem, aztán jelentkeztem az
Színház- és Filmmûvészeti Egyetemre, ahol a
forgatókönyvíróknak is van módjuk vizsgafilmet rendezni. Ebben az iskolában masszív
tehetséggondozás folyik, tekintet nélkül arra,
hogy a diákok tehetségesek-e vagy sem. A
tanárok mindenkire odafigyelnek, és számos
hasznos tanáccsal látnak el; én is nagyon
sokat köszönhetek nekik. A film iránt
egyébként 11 évesen kötelezõdtem el, amikor
a horvát tévé adásán megnéztem Ingmar
Bergmantól A hetedik pecsét címû filmet.
Felnõttkori inspirációim között egyaránt említhetem Cristian Nemescut, Victor Erice-t és
Doginé Hoksza Ildikót.
SZÕKE JOHANNA
2009. DECEMBER AKTÍV SZEMESZTER
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2010. január 6.
„Találd fel magad” megszólítással hívja fel a
középiskolások és az elsõéves fõiskolai illetve
egyetemi hallgatók figyelmét a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny. A
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közös szervezésében
induló innovációs versenyen mûszaki, környezetvédelmi, természettudományi és matematikai területek valamelyikét érintõ bármely találmánnyal, kutatói vagy fejlesztõi munka eredményével lehet pályázni egyénileg vagy kétfõs csapatokban. Kikötés,
hogy csak az 1989. október 1. és 1996. augusztus
31. között születettek nevezhetnek, továbbá az is,
hogy a felsõoktatási hallgatóknak még az egyetem
vagy a fõiskola megkezdése elõtt el kellett kezdeniük kutatói munkájukat.
http://www.innovacio.hu/

2010. január 8.
A University of Oxford meghirdette az Institute for
Strategic Dialogue (ISD) által finanszírozott,
2010–2011-es tanévre szóló weidenfeld egyetemi
ösztöndíjakat. Az ösztöndíjak kiemelten fontos földrajzi területeken a jövõ vezetõinek a képzését kívánják elõsegíteni.
Az ösztöndíjra Kelet-Európa, Közép Ázsia, Közel-Kelet és Észak-Afrika országai és Oroszország
állampolgárságával rendelkezõ egyetemi alapképzési diplomát szerzett diákjai pályázhatnak. Az ösztöndíjat elnyerõk teljes idõs képzésben vehetnek
részt a University of Oxford megfelelõ intézményében. A pályázatokat bármely szakmai területre be
lehet nyújtani.
A pályázati határidõ: 2010. január 8. orvostudományi és filozófiai tárgyban és 2010. január 22. minden egyéb tantárgy esetében.
http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?
page_id=&news_id=1331

pályázhat, aki azonosulni tud a banda alter stílusával. Nevezni saját készítésû fotóval és
számítógépes grafikával lehet, a banda egyetlen
kikötése, hogy a borító terv passzoljon az album
egyedi „Országos Orgazmus” címéhez. A Péterffy
Bori – énekesnõ, Zalán Tibor – költõ, Pindroch
Csaba – színész, Vasvári Emese – rendezõ,
színésznõ felállású zsûri által legjobbnak tartott
terveket kiállításon mutatják be, de minden
pályázó kap egy dedikált cd-t is.
www.duende.hu

2010. február 15.
Huszadik alkalommal írta ki országos médiapályázatát a DUE Médiahálózat, amelyre bármely
iskolatípus tanulói, szerkesztõségei pályázhatnak
25 éves korukig. A diákújságírók, rádiósok és fotósok a következõ témákban pályázhatnak: Az év
diákújságírója, Az év diákújságja, Az év diákrádiósa, Az év diákfotósa, Az év on-line diákmédiuma,
Az év felkészítõ tanára.
http://www.due.hu

2010. február 28.
Harmadik alkalommal hirdeti meg az Európai Bizottság Bõvítési Fõigazgatósága az Európai Fiatal Újságíró Díj 2010 versenyt, ami az Európai Unió bõvítési politikájának témaköréhez kapcsolódóan keresi Európa legjobb fiatal újságíróját. A pályázat a
17 és 35 év közötti újságíróknak ad lehetõséget,
hogy a bõvítést kreatív és gondolatébresztõ szemszögbõl mutassák be és kifejthessék róla véleményüket. A nemzetek gyõzteseit szakmai zsûri választja ki, ezután egy nemzetközi zsûri három kategóriában ítéli oda a díjakat: „A legeredetibb”, „A legjobb kutatómunka”, és „A legjobb újságírói stílus”. A
különdíjasok egy kulturális utazást nyerhetnek egy
európai városba.
http://www.eujournalist-award.eu/

2010. január 15.
Új albumuk lemez- és cd-borítójának tervére írt ki
pályázatot a DUENDE zenekar, amire mindenki
22
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MELLÉKLET A K+F ÉS A FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATÁRÓL

 A kutatás-fejlesztés jelene
és kilátásai
 Megszámlálhatatlan
a kutatóműhelyek sora
 „Van jövője az asztrofizikai
kutatásnak hazánkban”
 Fiatal magyar kutatók nemzetközi
sikertörténetei
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A jövõ útja
A kutatás-fejlesztés jelene és kilátásai
A kutatás-fejlesztés az Európai Unió egyik kiemelt projektje, ezáltal hazánké
is. Az innováció és a kutatás-fejlesztés élénkítésére hozta létre az unió az
Európai Kutatási Térséget (EKT). Legfõképpen azért, hogy a kutatókat, illetve
az innovációra és a kutatás-fejlesztésre (K+F) szánt vállalkozói befektetéseket
az unióba vonzza, hiszen ezeken a területeken nagyon erõsen nyomul az
ázsiai térség (Kína, Japán, Dél-Korea). Az EU-nak elemi érdeke, hogy minél
nagyobb tudást vonzzon magához, ezért a lisszaboni szerzõdésben lefektették
a tagállamok, hogy átlagosan a GDP 3 százalékát fordítják a területre.

A

tudomány, a
technológia és
a versenyképesség 2008-as állásáról készített uniós
jelentés szerint az
EU egyre vonzóbb a
kutatók, és a leginkább az Egyesült
Államokból érkezõ
kutatási-fejlesztési
magánberuházások
számára, viszont az
EU-n belüli kutatásfejlesztés intenzitása
(K+F-kiadások GDPhez viszonyított
aránya) megrekedt az elmúlt
8 évben átlagosan 1,84-on. Ez
még elég messze van a liszszaboni szerzõdésben kitûzött
3 százalékos EU-átlagtól. A
stagnálás oka, hogy míg az
elmúlt idõszakban
(2000–2006) 17 tagállam – a
feljövõben lévõ országok –
növelte kutatási-fejlesztési
tevékenységét, 10 ország, akik
az uniós GDP 47 százalékát
adják, csökkentették ez irányú
befektetéseiket. Hozzátartozik,
hogy közben Japán, Korea és
Kína 20, 30, illetve megközelítõleg 50 százalékkal
növelte intenzitását a
területen.
24
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Kevés az üzleti alapú
K+F-befektetés
az EU-ban
Az egyik legnagyobb baj, hogy
az unión belül még mindig kevés az üzleti alapú K+F-befektetés, valamint a high-tech
szektor szerepe még mindig
elmarad az Egyesült Államokétól. Janez Potoènik, az Európai
Bizottság tudományért és kutatásért felelõs biztosa 2009 elején azt nyilatkozta, hogy a válságnak nem szabad, hogy hatása legyen a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkákra,
mert csak ezen területek
inspirálásával és segítségével

lábalhatunk ki a válságból. Az unióban
kiemelt jelentõségû a
regionalitás szerepe,
a határokon átívelõ
együttmûködések
elõsegítése, éppen
ezért a hazai felsõoktatási intézményeknek is fontos, hogy a
környezõ országok
egyetemeivel, illetve
nagyobb nyugateurópai egyetemekkel is indítsanak közös kutatási-fejlesztési projekteket.

Hazánkban 250–300
milliárd forintot fordítanak K+F-re
Magyarország is komoly erõforrásokat mozdít(ott) meg
2009-ben és 2010-ben a kutatás-fejlesztés és az innováció
terén. E két év alatt az állam
250–300 milliárd forintot
fordít ilyen célokra. Ezek
elérése érdekében idén 170
milliárd, jövõre 180 milliárd
forint pályázati forrás lesz felhasználható. A hazai pályázatok célja, hogy egyre inkább
ösztönözze a vállalkozói szférát a kutatás-fejlesztésben való
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részvételre, valamint hogy a
felsõoktatási intézményekben
is támogassa a kutatási-fejlesztési programokat, és az ehhez
szükséges infrastruktúra fejlesztését. A forrásokhoz
különbözõ programokon és
alapokon keresztül lehet hozzájutni (GOP, KMOP, TIOP,
TÁMOP, KTIA, valamint az
Európai Unió 7. K+F
keretprogram 2007–2013
pályázatain). A közelmúlt
talán legfontosabb mozzanata
a kutatás-fejlesztés terén,
hogy az Országgyûlés
november 24-én módosította
a felsõoktatási törvényt, ami
lehetõvé teszi a felsõoktatási
intézmények számára a
kutatóegyetemi státus elnyerését. Azok az intézmények
pályázhatnak erre a címre,
amelyek más kritériumok

mellett jelentõs teljesítményt
nyújtanak a nemzetközi és
hazai kutatás-fejlesztés és
innováció terén.
Elõreláthatólag feléjük
áramlik majd leginkább a források nagy része. De a mai
helyzet azt mutatja, hogy
kisebb intézmények is sikerrel
indulhatnak a kutatásfejlesztési támogatásokért.

50-50 százalékos
a magán- és állami
szektor támogatásának megoszlása
Dr. Kadocsa László, a Dunaújvárosi Fõiskola (DF) általános és tudományos rektorhelyettese elmondása szerint intézményükben a kutatás-fejlesztés területén nagyságren-

A FELSŐOKTATÁSBAN

dileg nagyjából 50-50 százalékos a megoszlás a magánés az állami szektor támogatásai között. A DF a Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP 4.2.2) nyert
440 millió forintot a következõ két év kutatás-fejlesztésére, mely nagy részben EU-s
pénz, de állami kötelezettségvállalás is van benne. További 600 milliót biztosít a Regionális Egyetemi Tudásközpont, melybõl 300 millió a
vállalkozói szférából érkezik.
A pénzt leginkább a fõiskolán
az anyagtudomány és technológia, az informatika és a mechatronika területén folyó kutatás fejlesztésére fordítják.
ZELNIK BÁLINT
A cikk forrása: Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal
www.nkth.gov.hu, www.europa.eu

Megszámlálhatatlan
a kutatómûhelyek sora
Cégek, egyetemek, oktatók és hallgatók hasznosítják
az eredményeket
Egyetemenként, fõiskolánként változik a nevesített kutatómûhelyek száma, ezek mellett pedig számos kutatói csoport mûködik az intézményekben. „Mivel az oktatók kötelesek munkaidejük tíz
százalékát kutatásra fordítani, megszámlálhatatlan a kutatási témák, kutatói csoportok sora” –
jellemezte a helyzetet Czibók Balázs, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Science, Please Projekt
vezetõje. Elmondta: Pécsett az innovációs bizottság vizsgálja a keletkezett szellemi termékek sorsát. Amennyiben az egyetemi kutatások esetében az intézmény lemond a szabadalmi jogáról, a
kutatók szabadon hasznosíthatják azt. Ha pedig a jogot a PTE megtartja, az adott eredmény felhasználásával keletkezett jövedelem fele a kutatókat illeti meg. Más intézményekben a partnercégek, egyes együttmûködések alapján pedig az Akadémia hasznosítja a kutatások eredményeit.

A

z alaptevékenységekre szánt normatív támogatásból, illetve pályázati összegekbõl
finanszírozzák a kutatásokat Pécsett, a kutatási eszközökre támasztott igényt fõként az
utóbbi forrásokból képesek finanszírozni. Mint-

egy 700-800 kutatási témával foglalkoznak az
egyetemen, melyeket az esetek többségében
tanszékek, intézetek szintjén koordinálnak. A
nevesített kutatómûhelyek közül kiemelkedik a
gyógyszerészeti tudományok területén a RegioAKTÍV SZEMESZTER 2009. DECEMBER

25

szemeszter_48_DECEMBER.qxp

INNOVÁCIÓ

2009.12.16.

19:35

Page 26

A FELSŐOKTATÁSBAN

nális Egyetemi Tudásközpont, a lézerek egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata kapcsán a
Dél-Dunántúli Kooperációs Kutató Központ, az
emberi élet és környezet analízise terén pedig a
Science, Please! Innovatív Kutatói Team.

Akadémiai kutatómûhelyek a
Mûegyetemen
Az MTA-nak 12 kutatómûhelye mûködik a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen (BME), amely mellett további öt
tudásközpont kapott helyet az intézmény falai
között. Az Akadémiához kötõdõ kutatómûhelyek ugyan a karokhoz tartoznak, de külön költségvetésük van, amit az MTA-val kötött szerzõdések határoznak meg. A költségek egy jelentõs
részét elnyert pályázatok segítségével valósítják
meg, míg a helyiségeket és az eszközöket a
BME biztosítja.
Az akadémiai kutatómûhelyek a tudományterületek széles skáláját ölelik fel: többek között a
vízgazdálkodás, a kognitív tudományok vagy
éppen a fémtechnológia kérdéseivel foglalkoznak. Az egyetemi tudásközpontok emellett a
jármû- és jármûirányítási, a biomechanikai, a
közigazgatási informatikai kutatásokkal, illetve
az intelligens anyagok vizsgálatával foglalkoznak. Nem határoznak meg azonban elõre preferenciákat a kutatómûhelyek között: hogy ki
kapja a legmagasabb összeget, azt az éppen
elnyert támogatások mértéke határozza meg.
Az MTA kutatómûhelyeinek esetében a kutatási eredmények az Akadémia tulajdonába tartoznak, de ugyanez érvényesül a cégek által
létrehozott laborok esetében is. A megrendelésre vagy pályázat útján megvalósult kutatások
eredményei csak az esetek elenyészõ hányadában tartoznak az egyetem tulajdonába – ezek
alól képeznek kivételt az egyetemi tudásközpontok.

Gyõrben a jármûgyártásra
koncentrálnak
Tekintettel Gyõr ipari hagyományaira és fejlõdési perspektíváira, a Széchenyi István Egyetemen
(SZE) 2005-ben létrejött a Jármûipari Regionális
Egyetemi Tudásközpont, mely kiemelten a jármûgyártási technológiák kutatására fókuszál. A
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Gyõrben a kutatási bevételek 80 százaléka a jármûiparhoz és a közlekedéshez kötõdik

pályázati forrásokra alapozva, valamint az
egyetem saját forrásainak bevonásával megújult
az intézmény laborkörnyezete is. „Az autóipar
vezetõ vállalataival folytatott közös munka során fejlõdött az együttmûködési készség, közös
kutatási rutinok alakultak ki” – tájékoztatott az
együttmûködés elõnyeirõl az intézmény. A tudásközpont berkein belül indult az Integrált Jármûipari Termék- és Technológia Fejlesztõrendszer Fejlesztése nevet viselõ projekt is, mely a
konzorciumvezetõ Rába Futómû Kft, az egyetem és két további régióban jelen levõ vállalat
konzorciumában valósul meg, 2009-tõl 2012
márciusáig pedig összesen 1,2 milliárd forintból
gazdálkodhat. Emellett 50 százalékos támogatást (400 millió forint) élvez a 2008–2011
évekre szóló projekt: a Jármûipari, Elektronikai
és Logisztikai Kooperációs Kutatóközpont fejlesztései, valamint 80% támogatás mellett mintegy 300 millió forintból külföldi szaktekintélyek
bevonásával jármûipari problémákhoz kapcsolódó alkalmazott matematikai és számítástudományi kutatás folyik. A SZE-Gyõrön továbbá
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többek között a vízkörnyezet, az alkalmazott
közgazdaságtan és jogi, közigazgatási területen
is folynak kutatások.
A kutatómûhelyek összességében mintegy
egymilliárd forintos kutatási bevételbõl gazdálkodnak a gyõri egyetemen: az összeg mintegy
70 százaléka pályázati forrásból származik, míg
a fennmaradó 30 százalékot vállalati kutatási
megbízások adják. A régió adottságaiból következik pedig, hogy a kutatási bevételek 95 százaléka valamilyen mûszaki területhez, ezen belül
pedig 80 százalékuk a jármûiparhoz és a
közlekedéshez kötõdik. A kutatási tevékenységeket elsõsorban az oktatói-kutatói gárda végzi
a SZE-n, mellettük pedig akár kutatási témavezetõként is PhD-hallgatókat vonnak be a
munkába, illetve folyamatosan törekednek arra,
hogy minél több tehetséges hallgatót is bekapcsoljanak a kutatásokba.

Mérnöki kutatások a BMF-en,
sokszínûség Debrecenben
Szintén a karok, intézetek szakembereinek, kiemelkedõ felkészültségû hallgatóinak integrált
együttmûködésével mûködteti kutatómûhelyeit
a Budapesti Mûszaki Fõiskola. A mûhelyek
egyúttal a mesterszakok, valamint a doktori
iskola tudományos hátterének biztosítására is
hivatottak. Az intézmény összesen hét tudományos mûhelyt mûködtet, melyek a mûszaki
területek széles körét ölelik fel. A fõiskolán így
többek között az intelligens rendszereket, az
intelligens energiaellátó rendszereket, a mérnöki számítási módszereket, korszerû anyagokat és
anyagtechnológiákat, elektronikus eszközöket
és félvezetõket vizsgálnak, kutatnak.
Nyolc kutatómûhely létezik a Debreceni
Egyetemen – olvasható a honlapon. Az orvosképzés hagyományaira építve természetesen az
orvoslással kapcsolatos kutatásokat is támogatja
az intézmény: így mûködik az egyetemen Molekuláris Medicina Kutatóközpont és Klinikai Kutatóközpont is. Emellett az egyetemen a humán
tudományok is jelentõs szerepet képviselnek.
Mûködik az intézmény falain belül Nyelv és
Filozófiatudományi Kutatóközpont, Digitális
Bölcsészet Központ, valamint Felsõoktatás-, Kutató- és Fejlesztõközpont is.
TAKÁCS ERZSI
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„Van jövõje az asztrofizikai
kutatásnak hazánkban”
A legfontosabb, hogy a kutatóegyetem élénk szellemi életet,
inspiráló szellemi környezetet
nyújtson
Az atomfizikai, pontosabban a gravitációs hullámokat érintõ kutatásokban közremûködõ és a
nyáron nyilvánosságra hozott infrahangmikrofont kifejlesztõ Eötvös Gravity Research Group
(EGRG) doktorandusz kutatója, Raffai Péter
szerint a jó munkához elsõsorban jó csapat
kell, jó emberekkel és jó szakemberekkel, ebben pedig elsõsorban az egyetem segíthet.
Raffai Pétert tudományos munkásságáról, indulásáról, és az egyetemek által a fiatal kutatóknak nyújtott infrastrukturális és személyi támogatásról kérdezte az Aktív Szemeszter.
ASZ Atomfizika, gravitációs hullámok és egy
amerikai projektben való együttmûködés.
Elmondaná, hogyan jutott el idáig és hogyan is
alakult ki önben ez az érdeklõdés?

R. P.: Az asztrofizika mint tudományterület mindig is érdekelt, és azt hiszem, a szemléletem is
mindig inkább „kísérleti” volt, semmint elvont
és elméleti. A területtel még 2004-ben kezdtem
el behatóbban foglalkozni, amikor kutató diákként egy három hónapos tudományos nyári ösztöndíjat sikerült elnyernem a Los Angeles-i
Caltech egyetemre. A kutatómunkámban fordulópontot jelentett, amikor 2007-ben megalapítottuk az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
(ELTE) az EGRG-t az akkori és jelenlegi témavezetõmmel, Frei Zsolttal. Az EGRG fejlesztõi,
mûszerépítési feladatokat és tudományos mûszak-felügyelõi munkát is végez az Egyesült
Államok gravitációshullám-detektorainál. Továbbá a csoport megalakulásának köszönhetõen
– többek között – immár részt vehetünk az
együttmûködés döntési folyamataiban is. Büszkék vagyunk rá, hogy munkánk elismeréseként
a Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) idén a mi egyetemünkön tartotta az együttmûködés találkozóját.
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ASZ Ön szerint egy felsõoktatási intézmény menynyiben tudja segíteni a fiatal kutatók munkáját?

Raffai Péter, az Eötvös Gravity Research Group
(EGRG) doktorandusz kutatója
ASZ Milyen támogatásban részesült kutatói életpályája során, kik segítették munkásságát?

R. P.: Az elsõ lökést, ami a fizika és a kutatói
pálya felé terelt, a középiskolában kaptam meg,
Simon Péter fizikatanáromtól. Késõbb az ELTE
Bolyai-kollégiumának szellemi környezetétõl
kaptam rendkívül sokat. Egy ottani fizikustársamnak, egyben mostani kollégámnak, Kocsis
Bencének köszönhetem a 2004-es pályázat
elnyerését is, ami a gravitációs hullámok témája
felé indított el. Az egyetemen Frei Zsolt
asztrofizikaórái emlékezetesek számomra;
örülök, hogy ma õt doktori témavezetõmnek és
kutatótársamnak tudhatom. Végül nagy szerepe
volt a kutatási terület kiválasztásában a New
York-i Columbia Egyetemen dolgozó Márka
Szabolcsnak, aki az Egyesült Államokban élõ
kutatóként sokat tesz azért, hogy az itthoni
tudományos életet segítse. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy 2006-ban és 2007ben is több hónapot sikerült a csoportjában töltenem vendégkutatóként.
ASZ Milyen tervei vannak a jövõre nézve?

R. P.: Mivel jelenleg a doktori kutatásaimat
végzem az ELTE-n, elsõdleges tervem, hogy a
doktori fokozatot megszerezzem. Azután el
tudok képzelni idõlegesen egy kutatói állást
valamelyik külföldi egyetemen, hosszú távon a
jövõmet azonban mindenképpen Magyarországon képzelem el. Rengeteg dolog köt ide, és
hiszek abban is, hogy az asztrofizikai kutatásnak hazánkban van jövõje. A kutatócsoportunkban szerzett pozitív tapasztalataim mindenképpen ebbe az irányba mutatnak.

R. P.: Sokszor hallom, hogy a kutatáshoz szükséges eszközök terén itthon mennyire hátrányos
helyzetbõl kell indulnunk, és emiatt sok külföldi
egyetem a kutatni vágyó fiatalok számára sokkal
vonzóbb. Pedig úgy gondolom, a legfontosabb
az, hogy egy kutatóegyetem élénk szellemi életet, inspiráló szellemi környezetet nyújtson. A
legtöbb kutatói feladat elvégzéséhez ma már
számítástechnikai eszközökre van szükség, ezek
pedig világszerte könnyen elérhetõk, ha másképpen nem, a világháló nyújtotta elõnyök révén. Talán a mi kutatócsoportunk munkája példázza leginkább, hogy egy Egyesült Államokban található mûszerhez kapcsolódóan mennyi
feladat elvégezhetõ itthon is. A jó munkához
viszont elsõsorban jó csapat kell, jó emberekkel
és jó szakemberekkel – mindkét szemponthoz
pedig az egyetem az, ami rendkívül sokat tesz
hozzá. A másik fontos szempont persze a nemzetközi kapcsolatrendszer, amiben az ELTE
egyáltalán nem áll rosszul.
ASZ Mennyiben jelentett kiemelkedõ lehetõséget
az EGRG-ban munkálkodni? Mennyiben érzi úgy,
hogy a hasonló kutatócsoportok inspirálják a fiatalokat?

R. P.: A tudományos kutatás szerintem ma már
másképp el sem képzelhetõ, mint kutatócsoportok aktív tagjaként. Arra biztatnám tehát a fiatalokat, hogy minél aktívabb és rendszeresebb
kommunikációt folytassanak egymással és a
szakterületek képviselõivel, hiszen ez lesz majd
az a közösség, amiben késõbb is meg kell találniuk a helyüket. Ismerjék meg a körülöttük
meglévõ lehetõségeket, és válasszák ki a területet, ahol úgy érzik, a kutatói közösség munkájához a leginkább hozzájárulhatnak. Az ilyen
aktív, körültekintõ hozzáállással szerintem az
egyetemi tanulás is sokkal könnyebb. Nem önmagában véve van ugyanis szükség a megszerzett egyetemi tudásra, hanem a (késõbbi) mindennapi kutatói gyakorlat részeként. Ez a szempont pedig a szóbeli- és írásbeli számonkérésekben egyformán megjelenik. Sikeresebben és
motiváltabban végezhetõek el az egyetemi
kurzusok, ha tisztán látjuk, az ott megszerzett
tudásra hol és milyen speciális területen van
szükség.
SZÕKE JOHANNA
AKTÍV SZEMESZTER 2009. DECEMBER
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Akikre büszkék lehetünk
Fiatal magyar kutatók nemzetközi sikertörténetei
„A Blind Navigátor a vakokat és gyengén látókat hivatott segíteni a tömegközlekedési eszközök
használatában, és ez még csak a kezdet”– meséli Gyöngyösi Tamás, aki találmányával megszerezte a legjobbnak járó I. díjat az idei, 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyén. Ugyanitt külön elismerésben részesült Spohn Márton, aki legutóbb az USA-beli
Renóban megrendezett tudományos olimpián képviselte hazánkat, felhívva magára a figyelmet.

30

Blind Navigátor vakoknak és
gyengén látóknak

találmánya egy komplett hangtárral rendelkezik,
így sok más segítõ funkcióra is alkalmas.

„A MISZ tehetségkutató versenyére egy tanárom
hívta fel a figyelmemet, hogy nevezzek valamilyen találmánnyal vagy ötlettel” – kezdte történetét Gyöngyösi Tamás, aki a debreceni Brassai
Sámuel Gimnázium és Mûszaki Szakközépiskola
másodéves mechatronikai mûszerész tanulója.
Tamás már gyerekkora
óta foglalkozik az elektronikával, most ötödik
éve, hogy a mikrovezérlõk körében is tevékenykedik. „Idáig csak kisebb
dolgokat alkottam, ám
erre a versenyre már egy
komplex eszközt sikerült
létrehoznom” – számolt
be eredményérõl a fiatal
kutató. „A Blind NavigáGyöngyösi Tamás
tor vagy Vak Navigátor
egy elõre eltárolt hangtárból állítja össze a busz jelzésének megfelelõ
számot vagy mondatot, és azt olvassa fel a
megállóban várakozó vaknak, gyengén látónak.
Az eszköz alkalmazásához szükség van egy adóra a buszban is, ami üzenetet küld a gyengén
látó készülékéhez” – tájékoztatott a találmány
részleteirõl Gyöngyösi Tamás. A fiatal díjazott

Határ a csillagos ég
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A tanulmányait jelenleg a göttingeni GeorgAugust Egyetem biológia alapszakán folytató
Spohn Márton már harmadik éve nyújt be kiemelkedõ pályamunkákat a MISZ tehetségkiválasztó versenyére és az
elmúlt évek legsikeresebb, legtehetségesebb
fiataljának bizonyult.
Legutóbb a MISZ delegáltjaként az USA-beli
Renóban megrendezett
tudományos olimpián a
második díjat nyerte el
molekuláris és sejtbiológia kategóriában: „A gyógyítás (reakció) útjai: leSpohn Márton
hetséges gyógyszerhatóanyagokat termelõ diterpenoid szintázok felkutatása ajakosvirágú növényekben” címû pályázatával. A világversenyen az ifjú kutató az 1500 dolláros pénzjutalom mellett kiérdemelte, hogy a MIT Lincoln
Laboratory különdíjaként elneveznek róla egy, a
kutatóintézet LINEAR programja keretében felfedezett Föld közeli kisbolygót. FÖVÉNYESI DÁNIEL
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