Oktatunk és /vagy pénzt csinálunk?

30 sor

a parlament

ifjúságáról

Csak azért teszem szóvá, mert nevében, s a meghívókon is így szerepel: ifjúsági parlament. Persze
kérdéses, hogy a jelző a gondolatok Ifjonti hevületére a tanácskozás tárgyára vagy a tanácskozó felekre vonatkozik-e. Az utóbbit mindenesetre jellemezhetjük bizonyos életkori arányokkal. A mintegy 300 egyetemista-főiskolás küldöttet valóban fiatalnak tekinthetjük. Ám a széksorokban, s r a j t u k kívül, körben helyet foglalt még uszkve 80—100 élemedettebb korú embertársunk is: rektorok, főigazgatók, párttitkárok, osztályvezetők, felelősök, felelőtlenek, meghívottak, hívatlanok, illetékesek, illetéktelenek, kiküldöttek, beküldöttek. No, idáig helyén is
volna a dolog az ifjúság se nem külön osztály, se
nem külön kaszt, valamiképp (ki)kapcsolódni kell!
Az azonban mégis furcsának tűnt, hogy az elnökség átlagéletkora a jelenlegi nyugdíjkorhatárt közelíti, legfiatalabb, sőt egyetlen fiatalnak tekinthető
tagját, Csermely Pétert is legalább harmincévesnek
becsülöm.
Ügy tűnik, az ifjúsági parlament nem alkalmas
arra, hogy magunkra maradjunk, magunk beszéljünk, csak egymással vitatkozzunk. A felállás jelképes: véleményünk kialakításába a felnőttek csak bele-beleszólnak, ám a döntések soraiban, az elnökségben helyet se nagyon hagynak nekünk. Persze, a
parlament ifjúságát nem az évek száma garantálja.
Csak hát azokat a másféle, szemléletbeli biztosítékokat se nagyon látom . . .
i
(márta)

MADE(kus)

Budapesten

Minden év tavaszkezdetén
találkoznak egymással a
medikushallgatók, hogy a sportpályákon eldöntsék, kié legyen a MEDIKUS KUPA összetett versenyének dija, ki
a legjobb sportáganként! győztes. Mondom, a sportpályákon, nem a pályák mellett, a zsüriasztalnál, a mindenkori
mérkőzések arra illetékes vezetőinek közreműködésével.
Miért a fanyar szájíz, szomorú tapasztalat, néhány nappal az események után? Megpróbálok a történtekből néhányat röviden az olvasó elé tárni, rábízva a konklúziók
összegzését. A szegedieknek a MEDIKUS KUPA már tavaly Pécsett kezdődött. Ott, akkor a felhőtlen boldogság
mámorában senki sem gondolt arra, hogy ennek folytatása következik negatív előjelekkel. Emlékeztetőül: az elmúlt
évben nem kis meglepetésre a SZOTE nyerte az összetett versenyt, ami úgy tűnt, másokat irritált. Mármint az
előbb említett színtereken, ügyeskedéssel, az eredmények
„szakszerű" befolyásolásával.
Már április 4-én kezdődött a lélektani hadviselés. Budapest, SOTE, Rezső tér, kollégium. Belépvén az előtérbe,
jól láthatóan az alábbi szöveg fogadja a medikusokat: „Nagyon rossz hír!" El kell hagynod a kollégiumi
szobádat,
mert a vidéki sportolóknak
szállást kell biztositanunk!
—
adja hírül a lépcsőn lógó transzparens a kollégiumban lakóknak. Véletlenül nem az ellenkezője látható, mondjuk a
szokványos mondatokkal; Welcome, szeretettel köszöntünk!
Az előző sorokra a válasz a SOTE illetékesétől emígyen
hangzott a Népsport április 9-el oldalán: — Ügy hallottam,
vendégeink a szállással is, a vendéglátással is elégettek
voltak. Persze, mindezt közel egyéves munka előzte m e g . . .
Április 5. Kezdődtek a sportági mérkőzések. Fiú röplabda: SZOTE—DOTE. Első játszma szoros, 15:11, a DOTE
javára. A második játszma első két szegedi pontját a debrecenieknek könyvelik el, majd ezt követi az ellenfél szabályos harmadik pontja. Utána a SZOTE megnyeri az ellenfél labdamenetét, és zsinórban hétszer nyit, tehát elméletileg hét pontot szerez. Az eredmény mégis 7:3, a DOTE javára, érthetetlenül.
Ettől a pillanattól össze-vissza peregnek az események. A
bírónak nem feladata az eredmény nyilvántartása, a nyolcéves eredményjelző-kezelő természetesen mosolyog, ő semmiről nem tehet. A tornán érdekelt csapat jegyzőkönyvvezetőjének véleménye szerint maximum 1 pont felcserélése volt lehetséges. Kívülállók, semleges szemtanúk szerint legalább 6—7 pontot elírtak az illetékesek. Maga a
győztes csapat is elismerte — a csapatvezető kivételével
— a nyilvánvaló tévedés, műhiba tényét, de hiába.
Női kézilabda. Természetesen szegedi főszereplőkkel,
amit nem a játékosok rendeztek, ők csak szenvedő alanyai
voltak a történéseknek. Guinnesbe való, hogy a SZOTE
csapatából 4 mérkőzésen 23, azaz huszonhárom kiállítást
rendelt el a főszereplő, legalább háromszor annyit, mint
normális esetekben. Volt olyan mérkőzés, amelyen 3,
azaz három leány játszott a pályán, míg a többiek a kemény kispadon foglaltak helyet. Szilágyi Dezső, a csapat
edzője — mellesleg 1980 óta elismert játékvezető, NB.
Ml-ban f ú j j a a sípot közmegelégedésre, tehát némi fogalma
van a szabálytalanságok megítélésében — érthetetlenül
állt a pálya szélén. Az esetek többségénél nem tudta,
miért küldték le a játékvezetők csapatának játékosait a
pályáról. Volt olyan válasz, „azért"! Igen, azért, mert ha
pályán marad a teljes csapat, vagy csak egy-egy játékossal
kevesebben vannak, akkor nem második a végső elszámolásnál, hanem megismétli tavalyi győzelmét. Az viszont nem lett volna jó az idei tornagyőztesnek. Végül a
SZOTE összesítésben
a 2. helyen végzett, megelőzve a
POTE és a DOTE csapatait. Ez a helyezés az ellenfelek és
a szegediek körülményeit figyelembe véve feltétlen dicséretes. Emlékeztetőül a sportági győztes a szegediek helyezéseível :
MEDIKUS KUPA 1988., Budapest:
Labdarúgás: 1. DOTE, 3. SZOTE, legjobb mezőnyjátékos: Széli Tamás (SZOTE).
Kézilabda: fiú: 1. SOTE, 3. SZOTE, legjobb mezőnyjátékos : Ondrik Zoltán (SZOTE), leány: 1. SOTE, 2. SZOTE,
legjobb mezőnyjátékos: Hirsch Márta (SZOTE).
Kosárlabda: fiú: 1. SOTE, 2. SZOTE, legjobb irányító
játékos: Borbáth Csaba (SZOTE); leány: 1 SZOTE, legjobb irányító játékos: Oláh Mónika (SZOTE); legjobb középjátékos: Balázsik Andrea (SZOTE).
Röplabda: fiú: 1. POTE, 4. SZOTE; leány: í. SOTE,
2. SZOTE).
Összetett pontverseny végeredménye: 1. SOTE, 27 pont,
2. SZOTE, 19 pont, 3. POTE, 18 pont, 4. DOTE, 13 pont.
A MEDIKUS KUPÁN
igazságot nyert Hemingway
azon mondása, mely szerint „A sport mindenre megtanít . . . " Sajnos, volt benne részünk, de valamit ezen a
szinten nem kalkuláltunk be, amely labdarúgó nyelven
így szól: 11-es az, amit a bíró megad. Sőt, a belőle r ú gott gól akkor is érvényes, ha az egész publikum háborog.
Remélem, jövőre folytatása következik, de nem ezen a
szinten, legalább egy „emelettel" feljebb.
ÖRDÖGH ISTVÁN

Több kéne a devizából!
A külföldi diákok önköltséges
képzésének országos
kibontakozása legfőbb bizonyítéka lehet
annak, hogy
mennyire nem az „improduktív ágazathoz" tartozik a
felsőoktatás, hiszen a termelés minden más területénél
hatékonyabb
itt a devizaelőállítás. Míg
például az
iparban néha 100—120, addig a felsőoktatásban
25—30
forintba
kerül egy
dollár
megtermelése. Ez a folyamat
az orvos- és
gyógyszerészképzésben a
„legbegyakoroltabb". A SZOTE-n az angol
nyelvű önköltséges
orvosképzés — az országban harmadikként — 1985-ben kezdődött. Ehhez egy év múlva csatlakozott a gyógyszerészképzés. Ebben a tanévben a 398 külföldi hallgató
közül 204 diák kemény valutában fizetett tandíjért tanulja az általános
orvosi,
fogorvosi és a gyógyszerészi
diplomához szükséges ismereteket. A „bevétel" nagyságrendjét illusztrálja, hogy
például a
gyógyszerészkar
összességében 8—9 ezer dollárt termelt
eddig az országnak.
A
vállalkozás
„megéri", hiszen a bevétel
80"/u-át visszakapja az egyetem, melyet a képzés fejlesztésén túl az oktatás korszerűsítésére fordítanak, továbbá
többletjövedelemhez
jutnak a munkából részt vállaló oktatók.
A tudományegyetemek
is
igyekeztek
bekapcsolódni
a
„diploma — dollárért"
akcióba, mikor arra — a 80as évek elején — „felülről"
is ösztönzést kaptak. A J A TE devizás képzésbe
bekapcsolt szakjairól ebben a
tanévben 57 országba küldtek tájékoztatót. A Bölcsészettudományi
Karon jó két
évtizedes kapcsolatból nőtte
ki magát a jelenlegi, az országban egyedülálló
képzési
forma, melynek sajátossága,
hogy a diákok — elsősorban
az USA-ból — egy vagy két
félévre érkeznek ide azért,
hogy az otthon
tanultakat
kiegészítsék az itt hallottakkal, tapasztaltakkal. A Természettudományi
Kar az orvos- és
gyógyszerészképzésböl „részesül". A programozó
matematika szakon is tanulnak „devizás hallgatók". A
posztgraduális
képzésbe bekapcsolódó külföldi, szakemberek szintén valutával fizetnek. A nemzetközi
konferenciák szervezése is hasznos e szempontból: minden
karon vannak ennek hagyományai.
A
bölcsészkari
devizás
képzés
felelősétől, dr. Mikola
Tibor
tanszékvezető
egyetemi tanártól
megtudtuk, hogy az Oregon állambeli Portland State
Universityvel több mint húsz év9
állnak kapcsolatban,
melynek eredményeként folyamatosan 8—10 fős diákcsoport
érkezik Szegedre. Az amerikai hallgatók az itt eltöltött egy év alatt magyarul
tanulnak, s néhány órás a n gol nyelvű előadáson
Magyarország
történelméről
hallanak. Ezek a diákok
szemeszterenként 600 dollár
tandíjat fizetnek. Az utóbbi
időben hallgatók és oktatók
cserekapcsolatával is bővült
az oregoni
együttműködés.
Ez a képzési ág 1981-től szélesedni kezdett. Beindították
a Hungárián
Studies
kurzust, melynek célja, hogy a n gol nyelvű előadások keretében a magyar irodalommal,
művészettel, történelemmel,
gazdasággal ismertessék meg
a külföldieket, hogy reális
képet alakítsanak ki országunkról.
Ezért 1000 dollár
tandíjat kérnek. A képzést
bemutató prospektust a világ minden olyan felsőoktatási
intézményébe eljuttatták, ahol magyar nyelvvel,
Közép-Kelet-Európával foglalkoznak. A „propagandaakció"
eredménye,
hogy a portiandi
diákok
mellett a L«u>is and Clark
College
1982-ben és 1985ben kb. 30 fiatalt küldött,
sőt Kanadából és Olaszországból is érkeztek hallgatók. A Lewis
and Clark

College diákjainak kedvező
tapasztalata szülte az igényt,
hogy egy harmadik
képzési
formát is indítsanak be. Fél
éven keresztül angol nyelven
Magyarország
megismerésén
túl Közép-Kelet-Európa
történelméről,
kultúrájáról,
kapcsolatairól, jelenlegi helyzetéről is képet
kapnak a
hallgatók úgy, hogy a programhoz tartozik másik két
ország — Jugoszlávia és
Lengyelország — 1-2 hetes
meglátogatása is. Az
első
csoport (18 fős) 1987 őszén
érkezett, a diákok 1000 dollár tandíjat fizettek. A negyedik forma a
WisconsinState
Universityve 1
való
együttműködés
eredménye:
minden tanévben
egyszer
(1987-től kétszer)
érkezik
egy-egy csoport
olyan 10
napos tanfolyamra,
amelynek keretében úgy ismerkednek hazánkkal, hogy előadásokat hallgatnak
majd
országjárásra indulnak.
Ezeknek a tanfolyamoknak
önmagukat kell eltartaniuk.
A négyféle képzés feltételeinek javításáért sokat tettek a szegedi
bölcsészkar
vezetői. Egy korszerű, szakkönyvekkel és modern szemléltetőeszközökkel felszerelt
kabinetet alakítottak ki —
a tandíjakból származó bevétel egy részéből. A fönnmaradó összegből támogatják a kar tanszékeit a „devizás könyvek" beszerzésében és kis mértékben hozzájárulnak oktatóik
külföldi
útjaihoz. Ami ezen felül maradt, azt összegyűjtötték, s
lézerprintert
vásároltak,
mely a kari
kiadványok
előállítását könnyíti
meg.
Az oktatás költségeinek döntő hányada az óradíj, melynek összege csak a hazai díjakhoz képest magas: egyegy előadásért
336 forint
óradíjat kap az a 10-12 oktató, aki az első félévben a
mintegy
30 angolul
tanuló
külföldi
diákkal
foglalkozott, A tanároknak szakmai
munkájukban, ú j aspektust
vet föl ez a képzési forma,
s angol nyelvtudásuk nemcsak megőrződik, hanem bővül is. A besegítő angol szakos hallgatók nyeresége: a
nyelvgyakorlás lehetősége. A
képzés gondjai közé tartozik,
hogy évenként, illetve az első és a második félév között a hallgatói létszám nagyon ingadozik
(30—9 fő),
továbbá, hogy a fejlődő cserekapcsolatok miatt a tandíjakból
származó
bevétel
csökken. A külföldi propaganda bővítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy világszerte ismertté
válva valóban
nemzetközivé
fejlődjön
az
itteni „részképzés", s a bölcsészkar ilyen irányú kapacitása egész tanévben kihasználtasson.
A JATE
Természettudományi Karának és a SZOTE
Altalános
Orvostudományi
—. illetve Gyógyszerésztudományi Karának említett szoros kapcsolata az 1952 előtti
időkre nyúlik vissza — tájékoztatott dr. Kata Mihály,
a SZOTE
Gyógyszerésztudományi Karának, illetve dr.
Papp György, a JATE
Természettudományi
Karának
dékánhelyettese.
Szegeden
csak egyetlen egyetem m ű ködött, mely később kettévált. Ezzel
párhuzamosan
azonban megszületett az a
központi utasítás, hogy „vidéken" két azonos szakmai
tanszék nem létezhet. Ezért
még ma is az 1. éves orvostanhallgatóknak
—
köztük
74-nek angolul — a biofizikát a JATE tanszékén oktatj á k ; az /—//. éves, 64 önköltséges gyógyszerésszel
pedig a Biofizika, a Növénytan, a Kísérleti Fizika, az
Altalános Fizikai és Kémiai,
a Szerveskémiai, a Szervetlen és Analitikai
Kémiai
Tanszék
közel 30 oktatója
foglalkozik. A devizás
képzés
előnyeiből a feladatok
ellátásának arányában
részesülnek a JATE
tanszékei.
Például egy angol
nyelvű
előadás megtartásáért reálértékben 450 forint
óradijat
kapnak az oktatók, melynek

egy részét — a bölcsészekhez
hasonlóan — devizában kérhetik, Az előnyök motiválják az oktatókat angol tudásuk elmélyítésére, a legfrissebb tudományos
eredmények továbbadására. Mindez természetesen a magyar
nyelven
tanuló
hallgatók
képzésére is pozitív hatással
van. A TTK-n is tapasztalják, hogy a 9 — elsősorban
fejlődő — országból érkezett
külföldi gyógyszerész
hallgató között
nagy a szóródás
előképzettségük,
angol tudásuk szintje szerint. Ezeket a
hátrányokat csak nagyon kemény munkával lehet ledolgozni.
Asszimilálódásukban
döntő: a pénzükért diplomát
akarnak szerezni.
Ezek á
diákok havonta eddig 300, a
következő tanévtől 350 dollárt fizetve szereznek Magyarországon,
pontosabban
Szegeden világszerte elismerten színvonalas
diplomát.
Hagyományos felvételiztetés
vagy elbeszélgetés nincs. A
gyógyszertudományi
karon
benyújtott
dokumentumok
alapján
bírálják el, kiket
tartanak alkalmasnak a tanulmányok
megkezdésére.
Első szempont a középiskolai eredmény. Már van tapasztalatuk, hogy a 20—25
különböző országból érkező
bizonyítványok „reálértékét"
megítéljék: a
80% fölötti
teljesítményű jelentkezők közül választják ki gyógyszerész hallgatónak a 35 évesnél
fiatalabb, megfelelő egészségi állapotú fiatalokat. A
JATE tanárainak kifizetett
óradijakon, tiszteletdíjakon,
a jegyzetirásért járó honoráriumokon és jutalmakon túl
az első (1986—1987)
tanév
3,7 millió forintnyi
összbevételéből az oktatás fejlesztésére fordított félmillió
forint 50%-át a
tudományegyetem illetékes
tanszékei
kapták meg. A devizásképzésből való részesülés valamelyest kompenzálja a J A TE oktatóinak azt a többletmunkáját, mellyel évtizedek
óta végzik a magyar anyanyelvű orvos- és gyógyszerészhallgatók felkészítését. E
területen ugyanis a két intézmény között csupán szokásjogon alapuló együttműködés létezik, melyet az illetékes főhatóságnak — a Művelődési, illetve a Szociális
és
Egészségügyi Minisztériumnak — kellene megállapodásban rögzíteni.
A TTK nem tanár szakos
képzést nyújtó területeire is
lehet
jelentkezni
külföldi
hallgatóknak,
akik önköltséges alapon szereznének
itt
diplomát. Eddig két diákot
fogadhattak a
programozó
matematika szakon: a múlt
évben egy magyar származású USA-beli hallgató végzett itt, jelenleg egy m a gyar származású NSZK-beli
diák
tanul programtervező
szakon. Ezek a diákok egy
félévben 1250 dollár tandíjat
fizetnek. A velük foglalkozó
oktatók egy kétórás előadás
megtartásáért 600, a gyakorlat vezetéséért 1200, a konzultációért és vizsgáztatásokért 500—1200 forintot kaptak. A Természettudományi
Karon a devizás képzés f e j lesztése indokolt, ám nincs
kihasználva az oktatógárda
ilyen irányú kapacitása. Talán a külföldön megforduló
tanároknak is népszerűsíteniük kellene az itteni diplomaszerzési lehetőségeket.
A posztgraduális
képzésben részt vevő
külföldön
végzett szakemberek általában — a konzulens és
az
MM megállapodása alapján
— havi 200—250 dollárt fizetnek azért, hogy 1—2 éves
itteni kutatómunka eredményeként doktori
szigorlatot

tehessenek. E forma
iránt
elsősorban a fejlődő
országok szakemberei
érdeklődnek, ugyanis a Magyarországon
megszerzett fokozatot
egyes országokban az egyetlen és legmagasabb tudományos szintnek ismerik el. A
külföldiek
részvételét
in
igénylő konferenciák
jelentős bevételt jelenthetnének.
A TTK-n a matematikusok
és a vegyészek
évek óta
szerveznek konferenciákat, a
J T K - n a Mezőgazdasági és
Munkajogi Tanszék nemzetközi munkajogi szemináriuma ugyancsak több éve viszszatérő színvonalas rendezvény, a BTK-n a múlt év
kiemelkedő eseménye volt a
Német
Nyelvi és Irodalmi
Tanszék két Böll-szimpoziuma és a Latin-Amerika Története
Kutatócsoport szervezte AHILA-kongresszus. E
fölsorolás
indokolja:
egy
tudományegyetemen
több
nemzetközi konferencia rendezését kellene szorgalmazni.
Az önköltséges
külföldi
hallgatók képzéséből, a t a n folyamok és a konferenciák
szervezéséből múlt
évben
származott jelentősebb
bevétel a JATE-n
•— informált dr. Szabó Dezső, gazdasági főigazgató. A hallgatók tandíjából
445 ezer, a
rendezvényekből
1 millió 472
ezer forintot
könyvelhettek
el nyereségként.
Ez az öszszeg ugyan a JATE összes
költségvetésének egy százalékát sem éri el, de mégsem
elhanyagolható bevételi forrás, mert 30%-át (575 ezer
forint) devizában
vásárolhatja vissza az egyetem. Az így
befolyt^
kemény
valuta
60%-át" beruházásra, 30%-át
például kiadványok, műszerek beszerzésére, 10%-át pedig külföldi utazások fedezésére használják. A korábbi
esztendőkben a teljes
összeggel az
azt „megtermelő"
tanszékek és karok
gazdálkodhattak, most azon-y
ban ú j egyetemi
szabályzatot
alkottak a deviza
felhasználásának módjáról: a bevétel
felét a „termelő", 25%-át az
illető kar kapja meg, a fennmaradó pénzmennnyiség az
egyetemé. A változtatás indoka, hogy azon egységek is
részesüljenek e devizát hozó „vállalkozásból", melyeknek — adottságaik miatt —
nincs módjuk abba bekapcsolódni. A fentebb ismertetett tények
a r r a utalnak,
hogy a
tudományegyetem
nemzetközi rangját „öregbítő", az oktatás színvonalára
ösztönzően ható, a kemény
valutát hozó formák jelenleg korántsem kötik le az
erre fordítható
erőforrásokat.
Ü.
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