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A f é l é v i vizsgák e r e d m é n y e
a Tudományegyetemen

*

Országunk ötéves tervében tudo- bák az osztályzásban kiegyenlítik
mányegyetemünk feladata
minél egymást. Vizsgaeredményeink pozitöbb és minél jobban képzett ianár, tív oldalát indokolja a Szegedi Tuvegyész, fizikus és más szakember dományegyetem oktató káderekkel
nevelése. Szeptember l-e óta tudo- viszonylag kedvező ellátottsága (ez
mányegyetemünk vezetői, profesz- alól kivétel a Bolyai Intézet), indosZorai, oktató személyzete, a párt, a kolja továbbá a lelkiismeretes vizsDISZ és a Pedagógus Szakszerve- gaelőkészíto munka a tanszemélyzel összefogta erejét a minél jobb zet részéről és alátámasztja ifjúsávizsgaeredmények érdekében. Előre gunk nagyrészének megfelelő helytmeghatározott terv szerint töriént állása. Farkas Mihály elvtárs idéhallgatóink tanulmányi csoportokba zett referátumában Sztálin elvtársvaló beosztása, a tanulópárok meg- ra hivalkozva kiemeli, hogy ifjúsászervezése, előre végiggondolt terv gunk öntudata általában jó, az ifszerint zajlottak le a kisvizsgák, júság mentes minden régi tehertől
demonstrációk és ugyanúgy folytak és ennélfogva a legfogékonyabb a
feladatainak
le a hallgatóság osztályozott beszá- szocializmus építése
molói és vizsgái. A nagy csata a jó megértésére. A vizsgáról való elvizsgaeredményekért véget ér', s maradás magas százaléka a vizsgamielőtt az ú j félév ú j küzdelmeinek periódus egyes he:eiben, de a bukánekiindulnánk a még jobb eredmé- sok helyenként magas volta is a ponyek érdekében, számot kell vetnünk litikai öntudat helyenkénti hiányosaz eddig elért eredményekkel, s ki ságainak tudható be. Ifjúságunk
kell jelölnünk a hibák esetében a zöme azonban mégis pozitíven áll:
a vizsga ügye mellé, lelkesen vett
javítás útját.
részt a marxizmus-leninizmus, a
Egyetemünk
tudománykarainak katonai
tárgy és az orosz nyelv tatanulmányi átlagai országos viegyaránt. Nem véletlen,
szonylatban is igen jók. A jogi kar nulásában
a természettudományi kar
3.85, a bölcsészettudományi
kar hogy
a honvédelem és az orosz
4.13, a természettudományi kar hall- hallgatói
nyelv tanulásában is kitüntették
gatósága 4.04 vizsga átlagot produ- magukat.
Viszonylag nehezebb szakkált. A jogi kar eredménye ponto- mai feladataikat
is azért tudták orsan megfelel a
társegyetemeken szágos viszonylatban
meglepően jó
elért jogi kari eredményeknek, a eredménnyel
mert
bölcsészeti és természettudományi kellő politikai megvalósítani,
öntudattal és lelkesekaron a mi eredményeink jobbak. déssel láttak munkához.
Jó példája
Kevésbbé örömteljes az a kép, ame- ifjúságunk a tanulmányi
lyet a bukott és a vizsgán meg nem iránti lelkesedésének, hogy a munka
felsőjelent hallgatók száma tesz ki. Az okiiatási miniszter látogatásakor
ifutóvizsgák előtt hallgatóink átlag- júsági küldöttség kérés e fel a harban, mintegy 20 százaléka maradt madéves vegyész hallgatók részéről,
adós vizsgával, akár betegség, akár akik kérték, hogy fizikai-kémiából
bukás következtében. Ez az arány- ne csak beszámolót, hanem vizsgát
szám az utóvizsga időszak alatt is tehessenek.
megjavult.
. *
Farkas elvtárs idézett referátuHa tehát a fenti hibák és annak
számbavételével, hogy a számszerű mában a DISZ funkcionáriusokra
vizsgaeredmények az elmúlt évhez utalva kiemeli a kommunis' d veze
képest nem mutatnak különösebb té s egyik legfontosabb feladataként,
emelkedési, mégis pozitívan kell or- hogy eleven kapcsolatot kell fennszágos viszonylatban értékelnünk tartani vezelő és vezetettek között.
egyetemünk oktatói munkáját, ak- A Felsőoktatási Minisztérium és
kor egyúttal meg is kell vizsgál- egyetemünk között ebben a vizsganunk azokat a tényezőket, amelyek időszakban minden eddiginél szoroezt a viszonylag jó eredményt lehe- sabb kapcsolat alakult ki. Cseh
István egész hetet töltött itt vizsgatővé tették.
Ügy vethetnénk fel a kérdést; látogatással. Jelentése nyomán az
fejiődtek-e professzoraink és tansze- egyetem vezetősége kritikát kapott
mélyzetünk az elmúlt év óta, fejlő, munkájának megjavítására és attól
döt'-e fiatalságaink a párt részéről fogva a vizsgák ügyét szorosabban
több ízben kapott kritika, főleg Far- fogta kézbe. Kovács Ferenc oszkas Mihály elvtárs 1952. június tályvezető is lent járt a TTK kari
minisz28-án elmondott útmulató referá- tanácsülésén, Erdey-Grúz
tuma nyomán? A kérdés alapos ta- ter pedig ez egyetemnek a vizsganulmányozása után azt mondhatjuk, értékeléSsel foglalkozó tanácsülésére
hogy professzoraink és tansegédsze. látogatott el, hogy közelebbről megmélyzetünk az állami ideológiai ok- ismerje egyetemünk arculatát, protatás során kapott marxista-leni- blémáit. Egyetemünk vezetői ebben
nista tamíiás nyomán lényeges mér- a vizsgaidőszakban ismerték fel antékben javított munkáján. Tanszé- nak szükségességét, hogy a statiszkeink Szinte kivétel nélkül önfelál- tikaí adatok lényeges vonásait feldozó munkával sietlek hallgatóink mérve ¡rányíló módon, pozitíve be
s különös szeretettel munkás, pa- kejl avatkozniok a vizsgák ügyébe.
A folyó félévre tervet készítetraszt és szakérettségis
hallgatóink
segítségére. Számos jó kezdeménye- tünk a legjobban dolgozó tanszékek
zés történt egyetemünkön, nemcsak tapasztalatainak általánosítására és
a gyengébb hallgatóknak a megfe- a gyengén működő, a vizsga előkélelő színvonalra hozása érdekében, szítésben elmaradt tanszékek munhanem a kiváló hallgatók tovább- kájának megsegítésére. A Módszerfejleszlésével
kapcsolatban
is. tani Bizottságok elnökei és az oktaEgyik-másik tanszéken csoportosan tási rektorhelyettes állandó kapcsofoglalkoztak a közepes, egyénen- latban lesznek, hiszen feladatuk az
ként a gyenge, és egyénenként a oktatás elvi kérdéseivel való foglegkiválóbb, köziük jónéhány szak- lalkozás.
Az elmúlt félévben egyetemünk
érettségis hallgatóval. Egyre fokozódó mértékben látják meg profesz- tanárai, tanszemélyzete és ifjúsága
egységbe
forrt
az
szoraínk, hogy az egyetem célja szorosabb
jobb
munkájáért
nem valamilyen szürke átlag min- egyetemünk
denáron szakemberré képzése, ha- vívott harcban. Ez az egység még
nem a jó átlag biztosítása mellett a keményebbé kovácsolódik most, amilegkiválóbb hallgatókkal való inten- kor ifjúságunk a tanulmányi munzív foglalkozás, éppen annak érde- ka terén tett vállalásán felül a fikében, hogy ezek a jövő oktatói és zikai építésben is áldozatteljes munkutatói káderutánpótlásának
leg- kát vállalt magára, a Rerrich-tér
főbb anyagát képezzék. A vizsga- rendezésével.
Sok a biztató, sok a pozitívum
előkészítés munkája nem volt minden tanszéken egyformán kiváló, a egyetemünk elmúlt félévi munkájákari vizsgabizottságok, majd a mód- ban, de legelsősorban professzoraszertani bizottságok azonban részle- ink és fiatalságunk politikai fejlőtekbe menően értékelik a vizsga ta- désében. Az ú j félévnek azonban
pasztalatait, a jó módszereket köz- nem indulhatunk neki semmiképpen
kinccsé teszik és a felmerült hi- sem elégedetten. Sok még a tennibákat is építő és javító célzattal is- valónk, fokoznunk kell még fiatalmertetik
tanszemélyzetünk előtt. ságunk öntudatát, nevelni kell tanA
szocializmus
Egyetemünket
gyakran éri
a személyzetünket.
liberalizmus vádja az e]ért jó ered- építése az üzemekben és az egyetemények mia't. Egyetemünk Taná- men, egyaránt bátor, egyértelmű kicsa 'és Pártbizottsága együttesen állást kíván meg, áldozatvállalást,
megállapította, hogy ha van i s he- lelkes, hazafias magatartást. Mi pelyenként. mint pl. a bölcsészeitudo- dig harcolni akarunk azért, hogy
mányi kar nyelvészeti tanszéken egyetemünk továbbra is reális és
szórványosan felmerülő
liberális elismerten értékes tapasztalatokkal
osz'ályozás, ugyanazon a karon a szolgálhasson a nevelés és a tanítás
történeti intézet egyes előadói éppen munkájában.
Fodor Gábor
túlszigorú osztályozásukkal tűntek
fej, é i a íel és iefelá sikövétot h i .
ÍStt« .

|

„Elsajátítani
a tudományi,
kikovácsol•
ni a bolsevik szakemberek
új kádereit
a tudás minden ágában és
tanulni.
1anulni, tanulni a legkitarlóbban
—
es most a feladat".
Sztálin : Beszéd a Komgzomol VIII. kangrewznsán. 1928
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A DIS% politikai

órák

jelentősége
sán kere3ztül, és nem e feladatok
megkerülésével, lehet csupán jóltanuló,
öntudatosan
fegyelmezett
egyetemi ifjúságot kialakítani.
A DISZ politikai oktatástól mindenekelőtt azt várjuk, hogy fiataljainkban fölkeltse az érdeklődést t
politikai kérdetek önálló, egyéni tv.
mdmányozása iránt; ez a Szabad
Nép és a Szabad Ifjúság rendszeres
olvasásával kezdődik. A napi újság,
olvasás elemi követelménynek ¡álszik, mégis megállapílható, hogy e
tekintetben nagy a lemaradás. E
hibát a DISZ politikai foglalkozásokon kell elsősorban leküzdeni.
Akadt olyan vélemény is a DISZ
politikai ¿Iktatással
kapcsolatban'
hegy miért nem hagyatkozunk cs«pán a szervezett marxizmus-leninizmus oktatásra. Ezzel kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy az
egyetemi hallgatók ideológiai-politP
kai képzésének alapjait továbbra is
a marxizmus-leninizmus
tanszék
biztosítja. A 'szegedi egyetemeken és
főiskolán is jó munkát végzett e te.
kintetben az ősszel felállított tanszék
és nagymértékben szolgálta hallgatóink eszmei-politikai fejlődését.

amelyek fejlesztik és formálják
a
fia, a lok politikai öntudatát. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy az
alapszervezetek taggyűlésein,
de
egyéb megnyilvánulások alkalmával
is az apoliticizmus jelei mutatkoznak. Ezért hiába erőlködött például
a bírálat szelleme ál alában, ha ez
a bírálat legtöbbször nem álló t
egyébből, mint hogy a gyengébb tanulmányi eredményeket pőrén a fejére olvasták az érdekelteknek, elmulasz.va annak konkrét megmuta¡ását, mennyire nem egyéni ügye
csupán egy-egy hallgatónak, hogy
miképpen tanul, hogyan viselkedik,
milyen a társához való viszonya,
stb. Egy.egy általános utalás a szocializmus
építésére nem
helyette•
sítheti azt a feladatot, hogy kielemezzük egyes személyekre voftatlco•
zóan a hanyagság, lustaság,
fegyelmezetlenség politikai
gyökereit
és így mutassuk meg, hogy egyetlen felelet is jelentős

Pártunk Központi Vezetősége a
mult év júniusában megvizsgálta
ifjúságunk helyzetét; Farkas elvtárs
rámutatott arra a számos feladatra, amelynek végrehajtása biztosítja, hogy a DISZ és ifjúságunk méltó módon betöltse helyét a szocializmus építésében. E
feladatok
szülték a november 26-i párthatározatot. A párthatározat többek között intézkedik a
DISZ-politikai
munkájának fellendítéséről, hathatós eszközöket biztosítva a faladalhoz.
,
Az egyik legfontosabb eszköz a
DISZ munkájának megjavítására az
egyetemen a DISZ politikai oktatás
bevezetése a második félévtől. A politikai órák elősegítik, hogy az egyetemi és főiskolai fiatalok
rendszc.
résen tájékozódjanak a legfontosabb
nemzetközi és hazai
problémákról,
aktívan résztvegyenek e kérdések
megvilágításában és e politikai kér•
dések alapos ismeretéből levonják a
szükséges következtetéseket
tanulmá.
állásfoglalás a béke
nyi és társadalmi
munkájukra,
helytállásukra és magatartásukra.
és szocializmus ügye mellett,
Ez annál fontosabb, mert bár tavagy ellen. Ehhez viszont állandóan
pasztaljuk, hogy
fejlődő politikai ismeretekre és a
DISZ éleiében megteremtendő poliA DISz területünkön
tikus légkörre van szükség. El kell
szervezetileg erősödik,
érnünk a DISZ politikai oktatás
a tanulmányi és fegyelmi helyzet segítségével, hogy a DISZ megszűküljenek a
javul, a DISZ munka mégis bizo- nyilvánulásai ne
nyos mértékben elszürkül, a tanu- ,,termelési értekezletek" analógiájálás és a fegyelem kérdése nem egy ra pusztán „tanulmányi értekezleíBei ben az általános politikai fel- tekké.".
A DlSZ-oktatásnak igen fontos
adatoktól elszigetelten kerül napirendre. DISZ-vezelőink nem egy szereipe van a hallgatók hazafias
esetben csupán szóiamszerűen hi- nevelésében, a kozmopolitizmus ellevatkoznak a tagság politikai öntuda- ni harcban, a cinizmus felszámolátára, miközben a DISZ jórészt kiej- sában, a klerikális befolyás kikütette kezéből azokat az eszközöket, szöbölésében. E feladatok megoldá-

Ezzel azonban
nem áll ellentétben
a DISZ politikai oktatás, amely
nagyobb önállóságot kíván a hallgatóktól, mint a tanszéki oktatásban
való részvétel. Ezzel tehát nem ellentétben áll, hanem kiegészíti, alátámasztja,
Végül meg kell jegyeznünk, hogy
a DISZ-okiatás beveze'ése egyben
racionalizálja is a hallgatók társadalmi munkában való részvételé:,
mert a politikai órák keretében, a
politikai foglalkozáshoz kapcsolódva
fogják megvitatni fiataljaink a tanulmányi és fegyelmi kérdéseket, is
Nagy várakozással tekintünk n
DISZ politikai oktatás felé.-Biiufib
abban, hogy a z Egyetemi Pártbizottság, a pártszervezetek, az állami vezetés, támogatásával a DISZ
politikai oktatás jelentős segítséget
nyújt fiataljaink szocialista szakemberré való formálásában.

A Szegedi Egyetem új Béke-épülete

Levél
a moszkvai egyetemről
Kovács Júlia elvtársnő, a Bölcsészeti Kar IV. éves orosz
szakos
hallgatója, levelet kapott Ambrus
Éva elvtársnőlől, aki a moszkvai
egyetem I. évfolyamán elektrómérnőknek készül. A levélből a következőkben közlünk néhány részietet:
Moszkva gyönyörű, bár egyelőre
Icevés időm van sétálni. Általában
mindig tanulok. A napokban valtam a Nagy Színházban,
a „Kézlovas" c. balettet IáUam. Jártam
már a Lenin Mauzóleumban
is.
Lenin elvtársat sohasem fogom el•
felejteni. És képzeld csak, november 7-én a Vörös-téren
láttam
Sztálin elvtársat.
Én, az elektrómérnökl
egyetemen
tanulok. Tantárgyaink a következők:
számtan, kémia, marxizmus Jeniniz1 mus. technológia, rajz,
ábrázoló
1 mértan, elméleti geometria, műhely.
I gyakorlat.
Mikor
megérkeztem
• Moszkvába, nagyon kevés technikai
Mfejezést ismertem, s még most is
vannak ezen a téren
nehézségeim.
De a szovjet elvtársak — pro fesz
szórok és hallgatók — nagyon sokat segítenek. Ebben az intézetben
. igen sok külföldi tanul: kóreaiak, .
\ kínaiak, bolgárok, románok, néme' tek, stb. Én bolgár lányokkal lakom
egy szobában, nagyon szeretem őket.
A diákotthonban
nagyon jól é-s
vidáman élünk. A szovjet emberek
általában mindig jókedvűek,
nagyon szeretnek táncolni és énekelnl. Az intézetben estéket szoktunk
rendezni. A legutóbbi estünkön, a
Diák-nap alkalmából mi,
magyar
diákok is felléptünk
és
magyar
népviseletben énekeltünk.
Szerepelt
egy közismert magyar énekes is.
akit a Moszkvában
járó magyar
kulturális
küldöttségből
hívtunk
meg. Nagy sikert aratott, gyönyörűen énekelt.
írj arról, milyen az életetek a
diákotthonban, az intézetben, mivel
foglalkoztok szabad időben.

A TTK DISz fiataljai rendezik a Rerrich-teret

A Békcépütet# a volt Dugonics-gimnázium és a Kémiai Intézetek
•Jttal határolt Rcrrich-tér sárra, rend-ze len állapota szemetszúrt a Ter.
«nészettudományi Kar DlSz-fiataijajnak. Elhatároztuk, hogy a teret ren.
dezzUk s egy olyan parkot letesí iir.k raj a, amely mé'tó a Békeépü'et
nagyszerűségéhez.
Felemelő volt az a lelkesedés, amellyel a DlSz-szervczelelnk küldöttei fe'a.jíno:ták ezt, az ünnepély es tagkönyvkíesztó párt ag-gyűíésen.
Azonban sokkal felcmelíi-b!» lesz az a lelkesedés, amellyel fiata'ságunk vasárnaponként kiveszi részét egyetemünk szebbé és otthonosabbá té eléből. Olyan pork«t létesítünk itt, amely üde zöld színeivel felfrissíti a tanulásban elfárad" diákjainkat.
A Természettudományi Kar fiata'jal ezzel a munkával is bebizonyítják, hogy drár»a nekik az az egyetem, amit dolgozó népünk áldozatkészségéből építettek részükre. A teret február és március folyamán
hozzuk rendbe. Minlhp vasárnap hangos lesz a környék ott-dolgoző
Üdvözöl:
200 DISz-flatal vidám munka'endül ététől.
Ambrus Éva
Természetesen a TTK DISZ-vezetősége szívesen Iát a többi kar
I. éves-elektromérnök hallgató
dlszistái részéről segítséget, hogy ezze! ig erősítsük és szilárdítsuk a ka- i
Moszkva
rok közti barátságot, elvtársiassagotl

