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SZEGEDI EGTÍTCTt

Diagnózis a szegedi orvosképzésről
II. Vallanak

Diákklnb

Amikor
a
tanulmányi
eredményeket értékelő őszszesítő statisztikai adatokat
tanulmányozzuk,
mindig
számolnunk kell azzal, hogy
minden vonatkozásban nem
adnak teljesen hű képet a
hallgatók tényleges tudásáról, azokról az erőfeszítésekrőL az éjszakéba nyúló tanulásokról — és ennek az
ellenkezőjéről — amivel a
vizsgára készülés általában
jár. Mégsem lehet figyelmen
kívül hagyni azokat a tanulSágokat, amelyeket ezek a
számok elmondanak Kezdjük in medias res! íme így
alakultak - százalékosan kifejezve - az elmúlt négy
tanévben — 1960-tól 1964-ig
— a rendes vizsgaidőszakban az elégtelen eredményű
és elhalasztott vizsgák száma: Az első évfolyamon:
34,7; 33,2; 32,8; 34,7. A második
évfolyamon:
50,8;
57,3; 60,4. A harmadik évfolyamon: 55,3; 65,2; 64,2; 68,7.
A
negyedik
évfolyamon:
45,6; 38,5; 29,4; 23,5. Az ötödik évfolyamon: 12,5; 9,5;
5,4; 4,4. Valamennyi évfolyam eredményét összesítve
pedig így: 39,8; 41,3; 39,3;
41,2.

A mai egyetemisták
talán
nem
is
tudják,
hogy...
,„.. hol volt, hol nem volt,
az Óperenciás tengeren is
tul, ahol a kurta farkú kismalac
már nem túr,
ott,
ahol az Attila koporsóit rejtegető Tisza az úr, volt egy
hírős város, úgy hívták hogy
Szöged. Volt ennek a hírős
városnak két egyeteme. Ide
járt
okosodni
kétezernél
több diák. Ezek a diákok jó
diákok voltak ám! Ebédif/délutánig
hallgatták
professzoraik
előadásait,
gyakorlatoztak, délután és este
pedig egy-egy kicsit szórakoztak.
Csodálkozol,
hogy
hol? Akkor volt egy „Diákklub"! •— bizont/ ám! —,
ahová bejárhattak
az egyetemisták,
persze csak délután és este. Lehetett ott
olvasni, sakkozni,
rexezni,
Ezekből az adatokból az
sőt még szörpöt inni és ci- első rátekintéssel kiolvashagit venni is. A rádió vagy tó, hogy
lemezjátszó zenéje néha még
a második és a harmadik
táncra is perdítette az ifjúévfolyamon egyre növekságot, de ha ez nem; ott
szik a bukások és a havoU a zongora. Akkor még
lasztott vizsgák száma, vanem órákon kártyáztak
a
lamint as, hogy az első
hallgatók,
hanem « klubévfolyamon bizonyos jaban.' Néha jó kis esti progvulás után a négy év előtram is volt lelkes
közönti színvonalra esett vissza
séggel — úgy ám!
Szeretaz átlag.
tek is ide járni a fiatalok
örvendetes tény viszont a
mindkét
egyetemről,
szóra- negyedik és ötödik évfokoztak,
barátkoztak.
lyamnál látható százalékos
Azután jött a 3 bölcs em- csökkenés
ber és azt mondta:
legyen
Miért alakult így az elégitt bölcsödé a
legifjabbak- telen eredményű és a halasznak! Rövidesen lett is. Na- tott vizsgák száma? Ennek
okát félkutatni
gyon sokan örültek ennek, a valamennyi
rószletesebb vizsgálódást kökiszorított
„öregek"
pedig vetelne, de a fő okok elemreménykedtek:
majd lesz he- zése is sok mindenre magyarázatot a d h a t
lyette másutt! )
Telt-múlt
o« fdő, ettett
Az oktatási reform egyik
egy év és fellőtték a szput- legfontosabb célja éppen az,
nyikot eltett hét év és fel- hogy korszerű szintre emellőtték Gagarint, eltelt nyolc je az orvosképzést és kiszűrév — fellőttek
vapp száz je a tananyagból mindazt,
bolygót — és senkinek eszé- ami nem tartoe.ik szorosan
be sem jutott,
hogy...
az általános orvosképzéshez.
...hol
volt, hol nem volt, A reform eddigi eredményei
volt egyszer egy
Diákklub! vitathatatlanok, de nem kielégítőek. Mint minden kor— talán igaz sem volt!
Itt a vége, fuss el véle! szerűsítés megvalósítása, ez
Vidd illetékesek
elibe, hát- is akadályokba ütközik. Az
ha megéred még, hogy újra átmeneti időszak zökkenődlesz
klubéletr
nek nyoma marad a tanulmányi eredményekben is.
— KASZA -

Nem is olyan
a az ember megőregH
szik és ötödéves egyetemi hallgató lesz, utolsó

évének első felét a gyakorló
tanitás mellett szakdolgozat
írással tölti. A finis december végén és január elején
kezdődik. Ekkor meglehetősen nagy tapintatlanság a
dolgozat „hogyléte" felől érdeklődni. Ilyen irányú kérdések általában heveny szóáradatot indítanak az érdeklődő felé. Én mégis elhatároztam, hogy egy szép,
nevekkel színezett riportot
írok róluk és a dolgozatírás nehézségeiről.
— Interjú? — csak akkor
ha nevet nem írsz. Mi
ugyanis szerény emberek
vagyunk és nem szeretnénk,
ha megjegyzéseink netán pozitív irányba befolyásolnák
a dolgozatok elbírálását. —
Ebben maradtunk.
— Szögezzük le mindjárt
az elején — mondják —,
hogy a szakdolgozat írás
nem is olyan egyszerű dolog. Több követelménnyel
találja magát szemben a
hallgató. Először is szükséges szakirodalmi olvasottság. Problémát gyakran az
okozott, hogy a kívánt mű
esak idegen nyelven állt

a

számok

Mivel az első és második
tanulmányi évben sajátítják
el a hallgatók az alapvetően
fontos ismereteket, nem véletlenül alakult ki az a vélemény, hogy ezek a szűrőévek. Ezekben az években a
hallgatók ténylegesen túlterheltek. Aki a tetemes tananyagot
lelkiismeretesen
meg akarja tanulni,
annak
1
JZ"1-jut
semmi másra
más: nem
semmi
ídeie
1
1
ezen kívül. Ez esetben
tekintsünk el a kiváló képességű hallgatóktól. Mindehhez
vegyük hozzá, hogy a nagy
mennyiségű tanulnivaló jó
elsajátításának körülményei
nem mondhatók ideálisnak!
Évek ó u u
első évfoIya_
moknál 40—60 százalékos
a bukási arány. Főként
kémiából és anatómiából.
Ennek okait kutatva megállapíthatjuk, hogy nem
könnyű tantárgyakról van
szó, és sokan ezt csak utólag látják be.
Elterjedt a hallgatók között
egy olyan hiedelem, hogy az
általános orvosnak nincsen
szüksége olyan mértékben a
kémia és a biokémia tanulmányozására, mint amilyen
alapossággal és részletességgel ennek elsajátítását megkövetelik. Az igazság az,
hogy a modern orvostudomány a kémia és a biokémia
alapos ismerete nélkül elképzelhetetlen.
Hozzátartozik ennek szakszerű ismerete minden orvos intelligenciájához is.

Sok gondot okoz az anatómia alapos megtaníttatása és
megtanulása is. A többezer
terminus technikus-t
csak
kitartó igyekezettel lehet az
emlékezetbe
elraktározni.
Ezek számonkéiése eddig a
második év végén történt,
amikor anatómiából és élettanból egy vizsgaidőszakban
kellett felkészülni a szigoflatra. Az oktatási reform az
A számok nemcsak hibákanatómiai szigorlatot fél óvvei előbbre hozza, azáltal, ra és gondokra hívják fel a
hogy három és fél éves tárgy figyelmet, hanem az eredményekre is.
lett az anatómia,
Az
orvostanhallgatók
kö_
A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a jó tanulzött elterjedt egy olyan vémányi eredményű tanulók
lemény, és ennek gyakorlati
alapjai is vannak, hogy aki
százalékos száma ls nőtt.
a második éven sikeresen
Erről is beszél a statisztitúljut, abból, ha törik, ha
ka.
szakad orvos lesz.
A harmadik évben ezért Az utóbbi négy tanévben a
sokan lazsálni kezdenek, kitűnő eredményű hallgatók
pedig a kórbonctan, a kor- száma 8,B-ról 11,7-re. a jeles
élettan és a mikrobiológia eredményűek 11,2-ről 13,7
elméletének elsajátítása is százalékra növekedett, míg
alapos felkészülést
igé- a jó rendúeké 31,1-ről 26-ra,
és a közepes és elégséges
nyel.
eredményűek 9,2-ről 7,4 szá. . negyedik ós ötödik évben zalékra csökkent
m á r kialakul a hivatástudat,
B. Gy.
A klinikai gyakorlatok na-

— Az semmi, nekem minden ékesszólásomal elő kellett venni, hogy meggyőzzem
egyik gyárunk vezetőit, hogy
nem vagyok
ipari
kém.
Ugyanis termelési
adatok
után érdeklődtem, de sikerült és utána valóban készségesen segítettek.
G >:akdolgozat írás közben
^ arra is rádöbben az
ember, hogy nem tud rendesen fogalmazni se. Szeretne
valami nagyot, valami szépenhangzót írni. de ilyenkor
nem jut eszébe semmilyen
értelmes gondolat. Csak a/,
tudja, aki csinálta már, hogy

0

Két hét elég rövid idő egy
ország felsőoktatásának és
az ifjúsági szervezet munkájának
beható tanulmányozására. különösen, ha az
illető ország
felsőoktatása
olyan sokrétű, mint ezt Jugoszláviában
tapasztaltuk,
Háromtagú
küldöttségünk
amely az Országos Diákbizottság részéről két hétig
volt a Jugoszláv Főiskolások Szövetségének vendége,
járt Belgrádban, Novi-Sadon,
Zágrábban, Split-ben es Rijekaban.
A felsőoktatás helyzetének
elemzése helyett a következőkben a teljesség Igénye
nélkül azt próbálom érzékeltetni, milyen egy egyetemi hallgató helyzete a beiratkozástól a diploma megszerzéséig — előrebocsájtva,
hogy az egyetemek
között
e helyzetet illetőleg elég
nagy különbségek vannak.
Jugoszláviában
általában
nincs felvételi
vizsga az
egyetemeken Az egyetemre bárki beiratkozhat, felvételi vizsga nélkül, aki az
egyetemi szakjának megfelelő tárgyakból eredményes
érettségi vizsgát tett. Túljelentkezés esetén az egyetem felvételi vizsgát határozhat meg, amelynek alapján a felvételt
eldöntik.
Ezenkívül
1961 óta bárki
beiratkozhat az egyetemre
— iskolai végzettségétől függetlenül —, ha választott
szakjának megfelelő szakmában legalább öt éve dolgozik és — itt kötelező jel
leggel — eredményes felvételi vizsgát tesz. Egyrészt
ennek a felvételi
rendszernek is
következménye
a
nagyfokú
lemorzsolódás,
amely korosztályonként
átlagosan 10—15 százalék, de
helyenként a 30—40 százalékot is elért

rendüség esetén a
kölcsön
bizonyos százalékát elengedik. Ilyen formán Zágrábban
például a hallgatók 8—10
százaléka kap
támogatást,
Országosan az ösztöndijak
valamilyen formájából évente a hallgatók 25-30 százaléka részesül. A
hallgatók
nagyfokú
lemorzsolódásához
jelentősen
hozzájárulnak
az
anyagi
problémák.
H o g y valamelyest érzékelni
lehessen az ösztöndíjak öszszegének értékét, egy kimutatást idézek a
Novi-Sadi
Ifjúsági Című lapból az ot1
J»« egyetemisták helyzetéEgyetemista
diákotthon
ebéd az egyetemen
vagy étkezdében
vacsora az egyetemen
vagy étkezdében
reggeli (hol itt,
hol ott)
szórakozás
tankönyvek
egyéb költségek
Osszesen:

3 200 dinár
4 50« d i n á r
3 100 dinár
2 000
1 Mit
2 000
2 oo

dinát
dinár
diníf
dinár

18 300 dinár

A fenti „költségvetés" egy
hónapra szól. Hozzá kell
még tenni, hogy Novi-Sadon
a társadalmi ösztöndíj — évfolyamoktól függően — 12
ezer dinártól 20 ezer dinárig terjed, a kölcsönök öszszege átlag 7—8 ezer dinár.
Itt kell még megemlítenünk. hogy átlagban a hallgatók 20—25 százaléka lakik
diákotthonokban.
A hallgatók igénybe vehetik az egyetemi étkezdéket.
A költségeket illétően alapul
vehető a fenti kimutatás. A
rijekai
menzán
ebédelve
például
azt
tapasztaltuk,
hogy a minőség és mennyiség a mienkéhez hasonló, a
menza berendezése
Szegeden
talán
modernebb.
A hallgatók a kereset teljen
lóméiból kiindulva a Jugoszláv Főiskolások Szövetsége
zágrábi szervezetének kezdeményezésére életre hívták a
diákszervíz intézményt, amely
ma már országosan
elterjedt. A diákszervizról a kiInduló helyen
Zágrábban
kaptunk tájékoztatást, így
példáink lg onnan valók. A
diákszervíz szervező
iroda,
amely Zágrábban hét dotgozóval dolgozik és feladata,
hogy a hallgatóknak
évközben és nyáron kereseti lehetőséget biztosítson.
A hallgatók a kereset teljes
összegét megkapják és a vállalat a kereset után 10 S2ázalékot az irodának fizet elsősorban fenntartási célokra,
A diákszervíznek
tagja lehet
minden hallgató, aki vizsgáit
időben és eredményesen
leteszi. Bukott tanuló nem lebet a szerviz tagja. A diákszervíz az ifjúsági szervejset
jelentős kezdeményezése és
mint említettem, ma már
Országosan
intézményesített
formája annak a munkának,
amely a hallgatók anyagi
problémáinak segítését hivatott szolgálni. (Folyt, kőv.)
Dr. Koncz János

Ha a hallgató bekerül —
az
egyetemre, anyagi helyzetét
nem határozzák meg állami
rendelkezések, mint nálunk,
hanem három lehetőség között választhat: társadalmi,
vagy kölcsön-ösztöndíjra köt
szerződést valamely vállalattal vagy intézménnyel,
illetve ösztöndíj nélkül végzi
tanulmányait. A társadalmi
ösztöndíj a mienkhez hasonló rendszerű. A kölcsön-ösztöndíj lényege, hogy a hallgató szerződést köt egy vállalattal a tanulmányi időre
folyósítandó
ösztöndíjról,
amelynek összege általában
8—10 ezer dinártól
20—25
ezer dinárig terjed. Ilyen
módon a hallgatók 10-15
%-a kap össztöndíjat. amit
az üzem az esetben folyósít
ha az illető nem veszít évet
A végzés után az i f j ú szakember a pénzt visszafizeti,
de: elengedik a teljes összeművészetünket, hisz írógé- get, ha évveszteség
nélkül
pünk sincs.
és kintünő rendűen végezte
— Te ne sírjál, nektek az egyetemet. Jó és jeles
van a szobában — szögezi
le egyik kollegina.
milyen nehéz például egy 10
_ Drágám, tudod te mi a
—
számot tartalmazó táblázat- k ü i ö n b s é 2 ~ a ' t^""íróaét>ünk
ról 1 oldal „szöveget" írni. és a traktor között?
???
a dolgozatokat február 1ig kell beadni, géppel írva
_ semmi. Mind a kettő
és bekötve. Ámde a sors és „csörömpöl" és egyik se ír.
a kereskedelem összefogott
Legvégső esetben az Unihogy egy kevéske borsot da- verzál KTSZ-t fogjuk igénvráljon a „szakdolgozók" or- be venni, potom 2 forintért
alá.
— Írógéppapírt oldalanként,
ugyanis nem lehet kapni.
A nehézségek ellenére is.
Beszerzésének két lehetősé- azonban már mindenkinek
géi-öl beszélnek. Vagy körül „együtt van" az anyaga, sőt
udvaroljuk az intézetek ad- — az én művem már a kiminisztrátornőit, vagy fel- adóban van — harsan közbe
lendítve a posta forgalmát, egy diadalittas hang.
élénk kereskedelmi levele— A kiadóban, csak nem? !
zést folytatunk papírügyben.
— Az én kiadóm hivatalos
Ellestem, a levelek zömmel neve,ugyan Könyvkötő Válígy kezdődtek: „Drága jó lalat és nem ők fizetnek, haSzüleim! Ha egy kis szere- nem én, dc úgy olyan jól
tetet
idegenbe szakadt fiatok iránt, könyörül- A r".iezésül csak annyit.
jetek rajtam és küldjetek
Ne gondolja azt a kedgéppapírt, mert
ves olvasó, hogy mi ilyen
Ha már megvan a papír, felületesen és komolytalanul
jöhet a gépelés. Na, de ki írtuk meg dolgozatainkat.
Szó sincs róla.
Valamennyigépeljen?
en „mindent ? bele adtunk",
— Én úgy gépelek, mint hogy a legjobban sikerüljön,
a villám — mondja egy bo- hisz
szabadón
választott,
zontos szemöldökű dalia. Hol hozzánk közel álló témákon
ide csapok, hol oda.
munkálkodtunk, de valóban
— Az biztos, hogy nekem voltak a szakdolgozat írásis több másodpercet venne nak ilyen humoros sőt néigénybe a dolgozat legépe- ha bosszantóan humoros epi I £_ n novi-sad-i kislány nem üzemi munkás, hanem —
zódjai.
lése — toldja meg valaki
főiskolás, aki a fém-megmunkálás
elemi fogásait tanulja,
— Ne fitogtassuk gépíró
M. R.
hogy később tovább adhassa a megszerzett
tudást.

egyszerű!

rendelkezésre, és ha valaki
nem ismeri kifogástalanul az
illető nyelvet és — teszem
például nem tesz különbséget „and" és „end" között
az bizony komoly problémát, sőt megbotránkozást
okozhat. A másik követeímény: a szakdolgozatban helyet kell „biztosítani" az
egyén^ megállapításoknak is.
— Ezekről jobb. ha nem
beszélünk — jegyzi meg egy
fekete hajú kolléga. Nekem
volt egy egyéni meglátásom
és azt mondta az adjunktus
úr, hogy ha tehetem minél
gyorsabban szabaduljak meg
tőle.

gyobb szerepet kapnak az
oktatásban és az érdeklődés
iránya is kialakul a megfelelő szakterületek felé.
Mint fentebb láthattuk, az
első évfolyamoknál — a rendes
vizsgaidőszakban
—
nagy a bukási arányszázalék.
A statisztikai adatok arról
is tanúskodnak, hogy minden
, évben
.
, komoly• erőpróbát
.
jelent valamennyi orvostanhallgatónak, hogy a második és a harmadik évfolyam
vizsgakövetelményeinek elfogadhatóan
, „ „ m h í , neleget
„ t , n teF
u
P .
,,,
a tanuIlás
as
Jjó
O f feltételei
eltetelei
korántsem
biztosítottak.
Míg 1938-ban 236 hallgatót, 173 oktató tanított, addig 1963-ban 1090 hallgatót — számuk megnégyszereződött — 375 oktató
— ezek száma csak kétszeresére nőtt — oktatott
Nem növekedett a hallgatók
létszámával arányosan a klinikai ágyak, száma sem. Ez
azért érdekes, mert a klinikai személyzet nem az oktatás igényei szerint, hanem a
férőhelyek számának arányában növekszik. Nem követelhetö meg minden esetben a rendszeres óralátogatás sem, hiszen egyetlen tanterem van — a szemészeti
klinikán — ahová nagyjából
befér egy évfolyam,
_.
, , , ..
Bar
sok tonkonyv jelent
me
az utobbl
f
evekben, szamuk
, , . e s színvonaluk meg
mindig nem felel meg a kívánalmaknak. A tankönyvek
többnyire kézikönyvek, mint
tankönyvek. A terjedelem —
mégha hasznos tudnivalókat
tartalmaz
könyv —
gát
jává
válik isa avizsgára
készülésnek. Sok b a j van a jegyzetellátással is. Későn, sokszor a vizsgák előtt néhány
nappal kapják meg őket a
hallgatók.

JUGOSZLÁVIAI
JEGVZETEK

