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Fizikus, természetjáró, amatőr borász
Ez a három különböző dolog egyetlen
embert takar. Szabó Gábor okleveles
fizikus, egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének oktatója,
igazán sokoldalú személyiség. Nem
csak a saját tudományos szakterületén
tevékenykedik itthon és külföldön egyaránt, hanem a magyar felsőoktatás és
a tudományos kutatások jobbá tételét
is szívügyeként kezeli. Az Egyetem
lapjain keresztül most őt mutatjuk be
az olvasóknak.
- Ami minden szakmai életrajzból kimarad, de
mégis érdekelheti az olvasóinkat, a hallgatókat
ay az, hogy miként telt az Ön gyermekkora.
- Gyermekkorom egyik meghatározó momentuma az volt, hogy nagy családban nőttem fel. Édesapám orvos volt, édesanyám
gyógyszerész. Hat testvér közül én a legkisebb vagyok, ami meglehetősen nagy motivációt adott, mert mindig szerettem a nagyokhoz hasonlítani. Nagykanizsán
születtem, általános és középiskolámat is
ott végeztem. Többször kérdezték tőlem,
hogyan lettem fizikus. Erre azt szoktam

hogy orvos vagy biológus legyek. Akkor,
amikor megnyertem azt a bizonyos fizikaversenyt, megváltozott az érdeklődésem.
Erre aztán még rátett egy lapáttal, hogy az
válaszolni, hogy rossz magaviselet miatt,
országos verseny döntője Csillebércen
ami lényegében szó szerint értendő. A fizivolt. Nagy jutalmat jelentett akkoriban elka tanárom, Horváth Zoli bácsi elég hamar jutni a csillebérci Úttörőtáborba. Ennek
észrevette, hogy viszonylag hamar végezellenére én úgy utáltam ott lenni, hogy azt
tem az adott órai munkával, és utána az
nem tudom elmondani. Viszont két vagy
osztálytársaimat szórakoztattam. Ezt a
három délután tartott foglalkozást ott a
problémát ő úgy oldotta meg, hogy cetliméltán legendás hírű Öveges professzor.
ken mindig hozott be nekem feladatokat,
Ez a dolog szintén lökött rajtam egyet abés amíg én azokkal foglalkoztam, ő tanítot- ba az irányba, hogyfizikusváljék belőlem.
ta a többieket. Nem tudom, ez a viselkeEnnek megfelelően márfizikaszakos oszdés az ő részéről mennyire volt tudatos, de
tályba iratkoztam be a középiskolában. Itt
a részemről egyáltalán nem. Viszont egyugyancsak egy igen szigorú matematika-fiszer csak azt vettem észre, hogy megnyerzika szakos tanárom volt, aki azok számára,
tem a megyeifizikaversenyt.Ezzel együtt akik ötöst szerettek volna, feltételül szabén eredetileg nem fizikus szerettem volna
ta azt, hogy nevük megjelenjen a Középislenni. Apám. mint említettem, orvos volt.
kolai Matematikai Lapokban. Eleinte nem
Sokat jártuk együtt a természetet és ennek is voltam ötös fizikából, de később aztán
hatására hetedikes koromig tanakodtam,
sikerült bejutnom a KÖMAL-ba. Ez a ta-

nárom aztán igen alaposan megtanította az
alapokat, úgyhogy nekem az egyetemen az
első év meglehetősen könnyű volt. Egy
dolgot még ezzel kapcsolatban fontosnak
tartok megjegyezni. Mégpedig azt, hogy
nagyon jó osztályba jártam. Azóta a tapasztalataim nagyon sok oldalról megerősítettek abban, hogy egy fiatalra a társai legalább akkora hatással vannak, mint a
tanárai. Egy egyetem is azért lehet híres,
mert ott a kiváló oktatók mellett nagyszerű hallgatók is vannak. Ez az állítás ugyanúgy érvényes az oktatás többi szintjére is.
Annak idején nagyon népszerű dolog volt
a fizika tagozatos osztályba járni. Mi is
negyvenvalahányan kezdtük az első évet.
Az én szigorú fizika tanárom. Gulyás tanár
úr működéseképpen második évre maradtunk 21-en. Viszont mindnyájan nagyon jó
érettségi vizsgát tettünk, és valóban intelligens, értelmes osztályba jártunk. Fizika
tagozatos osztály létére osztálytársaim sok
folytatás a Z . oldalon =>
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minden máshoz is értettek. Egyikük

tom a magyar felsőoktatásban. A magyar

szülők rohannának az oktatási ombudsman-

OKTV győztes volt magyarból, a másik jó

kincstári rend sem segíti elő azt, hogy az

hoz és feljelentenék az adott iskolát.

helyezést ért el biológiából. Strébernek

egyetemek racionálisan tudjanak gazdál-

Keményen szabályozzák az öltözködési

látszani azért nem nagyon szerettünk.

kodni. Kérdéses persze, hogy az amerikai

szokásokat, a késést. Utóbbira azért van

Az ember azt, hogy tanul, nem mutatta, de

magánegyetemeken bevált módszerek

szükség, hogy a gyermek üljön bent az óra

butának lenni nagy szégyen lett volna.

mennyire átvehetőek, és alkalmazhatóak

kezdésekor, így ne zavarja a másikat a ta-

Mindezek után itt, Szegeden végeztem el

itthon. Ami az oktatást illeti, ott könnyeb-

nulásban, és pontosan el lehessen kezdeni

a fizikusi szakot. Azóta már a világ több

ben lehetne tanulni. Nem tartalmi szem-

a munkát. Ugyanez nyilván kicsit más vo-

egyetemén megfordultam nem csak ven-

pontokra gondolok most. Tartottam kurzu-

natkozásban a felsőoktatásra is érvényes

dégként, de oktatóként is és bátran állítha-

sokat a Rice-on és más egyetemeken is.

kell, hogy legyen. Abban az intézményben,

tom, hogy a Szegeden végzettfizikusoka

Ugyanazzal a tartalommal, amit itthon is

ahol én tanítottam, tanulmányi szempont-

világon bárhol megállják a helyüket. Volt

előadok. Ebből a szempontból teljes a

ból nagyon erős fegyelem volt. Ott komoly

egy doktorandusz tanítványom, aki Hous-

kompatibilitás. A lényeges különbség,

tandíjakat fizettek a hallgatók. És nem tűrték el azt, hogy egymást zavarják. Az igaz,

ton-ban dolgozott az irányításom alatt.

amely már a középiskolai oktatásban is

Olyan állami ösztöndíja volt, amit megle-

megmutatkozik, az önálló munkára neve-

hogy amiről most beszéltem, az egy elit

hetősen kevesen kaphatnak meg, viszont

lésben rejlik. Fontos kérdés, hogy a hallga-

egyetem légköre. Amikor először tanítot-

mindenki ott használhatja fel,
ahol neki az a tanulmányai szempontjából a legcélszerűbb. Ő bejelentette, hogy a következő félévét Magyarországon akarja
tölteni, és akkor ide folyósították
a pénzét. Itthonifiatalmunkatársaim csodálkoztak, hogy aki a
Rice egyetemen - ami az USA
egyik legrangosabb felsőoktatási
intézménye - volt doktorandusz,
az mit keres Szegeden. Egész
egyszerűen az akkor végzett
munkájához az itteni feltételek
tökéletesen megfeleltek. Ez is
azt bizonyítja, hogy a Szegedi
Tudományegyetem mint oktatási

„ ... amikor megnyertem azt a bizonyos fizikaversenyt, megváltozott az
érdeklődésem. Erre aztán még rátett
egy lapáttal, hogy az országos verseny döntője Csillebércen volt. Nagy
jutalmat jelentett akkoriban eljutni a
csillebérci Úttörőtáborba. Ennek ellenére én úgy utáltam ott lenni, hogy
azt nem tudom elmondani."

tam Houstonban, egyszer az
egyik hallgató felállt és arra kért,
hogy adjak fel nekik több házi
feladatot. Merthogy a kurzus nagyon jó és hasznos, de nem áll
össze a kép, nem ülepszik le kellőképpen az anyag a hallgatókban. Hirtelen úgy éreztem, hogy
elfelejtettem angolul, de kiderült, hogy tényleg több házi feladatot kért az illető. Ugv volt vele, ha már ő felvette ezt a
kurzust, akkor szeretné azt rendesen megtanulni. Itthon nem
nagyon szoktak a hallgatók ostromolni házi feladatért. Hiányzik az a típusú hozzáállás, hogy

intézmény nemzetközi viszonylatban is

ha már itt „vesztegetem az időmet", akkor

megállja, legalábbis eddig megállta a he-

tanuljak is valamit. Ha elözönlik az intéz-

tók milyen mértékben végeznek önálló
munkát, ne adj' isten csapatmunkát. Soklvét. Arról már nem vagyok meggyőződve,
szor emlegetik, hogy az amerikai iskolák
oktatási színvonala hagy maga után kívánhogy most jó irányba haladunk-e.
ni valót. Ebben van is igazság, de az is
tény,
hogy ott már a középiskolákban el-A külföldi utak tapasztalatai alapján mit
kezdik
a tanulókat önálló gondolkodásra
gondol mi az, amiben a külföldi egyetemek jobnevelni.
Nálunk az egyetemen végeznek
bak a hazaiaknál és mi az, amit át kellene tőnagyon
jó
elméleti fölkésziiltségű embelük vennünk? A kérdés vonatkozik a kutatárek,
akik
nem
szokták meg az önálló munsokra és az irányításra is.
kát. A magyar oktatási rendszert porosz típusúnak szokták nevezni. Nem tudom, ez
- Manapság sokan sokfélét beszélnek az
pontosan
mit jelent, miután néha a tanítáintézmény irányítási problémáiról. Ebből a
si
módszerekről,
néha a fegyelemről szokszempontból nézve a dolgot, az egész matak
ezzel
kapcsolatban
beszélni. Ha ez a
gyar felsőoktatási rendszeren volna mit jarendszer
csak
és
kizárólag
arról szól, hogy
vítani. Arról már nem vagyok meggyőződvalamit
el
kell
sajátítani
függetlenül
attól,
ve, hogy a különböző reformok kiagyalói
hogy
az
ember
a
megszerzett
ismereteket
értik a rendszert, és tudják, hogy melyek
mennyire tudja beépíteni az ő hétköznapi
azok az elemek, amiket át lehetne venni.
életébe,
akkor ez hiba. Persze ha megvan
Az a példa, amit én láttam, a Rice egyetem
egy
bizonyos
fegyelem az oktatásban, az
volt, ami egy nagyon szigorú, konzervatív
jó.
Ehhez
tenném
hozzá, hogy óriási tévemagánegyetem, amely a saját vagyonával
dések
vannak
azzal
kapcsolatban, hogy migazdálkodik. A vezetőség pedig tisztában
lyen
az
úgymond
liberális
amerikai oktatávan azzal, hogy ezt racionálisan kell csinálsi
rendszer.
Azzal
az
iskolai
házirenddel,
ni, s ha a vagyont elherdálják, az egyetem
amit
ott
a
tanulókkal
betartatnak,
a magyar
tönkremegy. Ennek nem sok nyomát lá-

ményt olyanok, akik isten tudja, hogy miért vannak itt, akkor nyilvánvaló, hogy azt a
néhány embert, aki tényleg meg akar valamit tanulni, csak zavarja a többi. Ez pedig
óriási kárt, a szellemi vagyon elherdálását
jelenti. A Bolognai-rendszer önmagában
nem zárja ki azt, hogy a tehetséggondozás
továbbra is működjön. De mégis, az átlagosnál tehetségesebb emberek gondozása
könnyen odaveszhet a Bolognai-folyamat
során. Az egész rendszer azt sugallja, hogy
azoknak is kell adni valamit, akik nem biztos, hogy végig akarják csinálni az egész
képzést. Ha három év után ki akarnak lépni, akkor legyen valami a kezükben. Ez így
rendben is van. Viszont amikor ezt sugalljuk, akkor azt nem szabad elfogadni, hogy
egyesek helyben járjanak három évig. Például, ha idejön egy gyerek, aki érmet szerzett a fizikai diákolimpián, nyilvánvaló,
hogy nem hagyja itt az egyetemet bachelor
szintű végzettséggel. Végig fogja járni az
öt évet, hogy master fokozatot szerezzen.
Akkor miért ne lehetne megengedni neki
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azt, hogy olyan módon haladjon előre,

helyettes államtitkárként a munkatársaim-

ször azt kell látnunk, hogy mi a dolgunk,

ahogy csak tud? Az, hogy többet adunk a

mal végeztem, sokak megelégedésére szol-

és mindent ami ehhez kell, majd menet

nagy átlagnak, mint eddig, szcp és jó.

gált. Sokat tanultam, sok embert ismertem

közben rakjuk hozzá. Az a lényeg, hogy az

De ha ez azzal jár, hogy be van mindenki

meg, ki tudtam magam próbálni egy olyan

egyetemen most is elég sok minden rendelkezésre áll a műszaki képzéshez. Van-

lépéskényszerrel állítva egy olyan sorba,

helyzetben, ahol korábban nem. Én azt

ahol nem lehet gyorsabban haladni, akkor

mondom, az embernek van is egyfajta kö-

nak olyan karaink, amelyek üzemmérnöki

óriási bajt okozunk. Nem beszélve arról,

telezettsége az országgal szemben, ha

képzéssel tradicionálisan foglalkoznak.

hogy Magyarország gazdasági jövője, sőt -

ilyesmivel kapcsolatban tud érdemben se-

A TTK-nak is meglehetősen komoly ku-

legyek egy kicsit önző - az én nyugdíjam is

gítséget nyújtani. Ugyanakkor azt fontos-

tatási bázisa van. Ennek a karközi intézet-

attól függ, hogy az igazán tehetségesek né-

nak tartom hozzátenni, hogy ezt az egészet

nek a feladata az lenne, hogy a meglévő

hány százalékot kitevő körével mi lesz.

én egy biztos szakmai háttérből csináltam.

kapacitások összehangolásával a műszaki

Ha őket a Bolognai-rendszer nem célszerű

Mindig megvolt az a lehetőségem, hogy ha

képzésnek a fejlesztését előremozdítsa.

kezeléséből származóan elvesztjük, az föl-

valami olyan típusú kompromisszumot

Most készül két akkreditációs anyag a kör-

becsülhetetlen nemzetgazdasági károkat

kellett volna megkötnöm, amit a lelkiis-

nyezet- és az anyagmérnöki képzéshez.

okoz. Ekkora öngólt nem szabad rúgni.

meretem nem tudott volna elfogadni, ak-

kor fölállok és jövök vissza.
- Egy internetes fórumon azt nyilatkozta, hogy
- Ön két évig kutatás-fejlesztési helyettes állama napi munkaideje 12-13 óra is lehet, és hétvétitkár volt az Oktatási
Minisztériumnál. - Bemutatná nekünk néhány szóban a tanszé- gén is csak ritkán fordul elő, hogy nem kell
Mennyire hajlandó belefolyni a politikába a ken folyó tudományos munkákat?
szakmai dolgokkal foglalkoznia. Ilyen időbehazai tudományos kutatások jobbá tétele érdeosztás mellett hogyan jut idő a szórakozásra?
kében?
- Tanszékünk, mint azt ahogyan a neve is
- Ezt a beosztást úgy vállaltam el, hogy
hangsúlyozottan szakmai feladatnak tekintettem. A kutatás-fejlesztésnek és az oktatásnak is eleve politika-semlegesnek kellene lennie. Kellene lennie egy konszenzuson
alapuló stratégiának, már ami az előbbieket
illeti. Ezt békén kellene hagyni. Emellé
csak statiszta szerepet kapnának az illetékes
miniszterek. Ez persze álom, mert az szokott lenni, hogy a miniszterek maradandót
szeretnének alkotni, és nem azon a módon,
ahogyan azt annak idején Klebclsberg Kunó
tette. A fejlesztésnek és oktatásnak van
egy közös vonása. Ezek hosszú távú, a politikai ciklusokon túlnyúló folyamatok.
Az oktatásügynél extrém hosszú a horizont. Sajnos nem tudom, hogy hány politikus értette meg azt, hogy azok a gyerekek,
akik most az általános iskola első osztályába
mennek, azok várhatóan ötvenöt-hatvan
év múlva kerülnek ki a munkaerő-piacról.
A kutatások területén pedig nagyon gyakran arról van szó, hogy elindul egy projekt,
és közben kormányváltás van. Ha változnak a támogatás feltételei, akkor megint
össze-vissza ráncigáljuk a rendszert. Romlik a hatásfok, a befektetett pénzek jó része pocsékba mehet. Az a két és fél év,
amit eltöltöttem a közigazgatásban, megtanította nekem, hogy ez is egy szakma. Aki
benne van és jó szakember, azt kellene békén hagyni, megbecsülni. Arról lenne szó,
hogy már főosztályvezetőket biztos, hogy
nem volna szabad lecserélni kormányváltások alkalmával. Ugy gondolom - és ebben
a távozásom után kapott visszajelzések
megerősítettek -, hogy az a munka, amit

mutatja, jórészt olyan kutatásokat végez,
amelyeknek - széles értelemben véve van valami közük az optikához. A nyolcvanas években a szegedi fizikai kutatások
egyik erőssége a lézerfizika volt. Ma már
főleg olyan alkalmazásokkal dolgozunk,
amelyekben szerepet kap az optika, a lézerek, de más a kutatások célja. Folynak itt
anyagtudományi kísérletek, amelynek keretein belül speciális rétegeket állítanak
elő kollégáim. Például biokompatibilis bevonatokat, amelyeknek nagy szerepe van a
gyógyászatban. Ezzel kapcsolatban meg
lehet említeni azt a fényterápiás eljárást is,
amelyet a szénanátha kezelésére fejlesztettünk ki. Másik fontos projektünkben
környezetvédelmi, ipari és más célú gázérzékelőket fejlesztünk. Legutóbb az irányításom alatt álló munkacsoport elkezdett
foglalkozni a computer-tomográfiás (CT)
eljárások fejlesztésével. Az utóbbi években egyre jobban próbáljuk fejleszteni az
ipari jellegű kutatási témákat is.

- Valóban igaz, hogy sokat dolgozom, persze a válasz első része az, hogy könnyű nekem, mert a munkám egyben a hobbim.
Nem tagadom, ez részben igaz is. De tényleg arról van szó, hogy néha úgy érzem,
nem tudok más dolgokkal eleget foglalkozni. Ha az olvasást nézem, akkor három
alapvető könyvhalmazról beszélhetek,
amelyek nem fogynak, inkább növekednek. A szakirodalmat sajnos nem tudom
olyan mértékben követni, mint ahogyan
szeretném, mindig vannak restanciáim.
A saját szakterületemre vonatkozó szakirodalom mellett nagyon szeretek más, érdekes témájú tudományos írásokat olvasni.
Természetesen van ezek mellett még a
szépirodalom. Ha egy hónap eltelik úgy,
hogy nem tudok egy ilyen könyvet sem elolvasni, akkor kezdem magam egy kicsit
rosszul érezni. Egyébként irodalmi mindenevő vagyok. Éppen a nyáron sikerült
átismételnem Rejtő Jenő összes műveit.
A másik dolog, amire mostanában nem sok
idő jut, az a természetjárás. Időnként el- O/i a Szegedi Tudományegyetem Műszaki és mentünk egy-egy Tisza-túrára bográccsal,
sátorral, úgy, ahogyan az elő van írva.
Anyagtudományi Intézetének igazgatója is egyEz már egy pár éve nem igazán jön össze.
ben. Mivelfoglalkozik ez az intézmény?
Amit a hobbijaim közé sorolnék, hogy szeretek főzni és szeretem a szép borokat.
- Végeélként a mester szintű műszaki
Ha jut rá időm, a vendégségbe érkező baképzés megszervezését tűztük ki magunk
rátoknak egy jó vacsorát készíteni, és hozelé. Az Egyetemi Tanács hozta létre ezt a
zá egv borsort összeállítani. A bor már
virtuális intézetet. Ennek pontosan annyi
olyan szempontból is hobbimmá válik,
alkalmazottja lesz a későbbiekben, amenyhogy az apósomnak van egy kis szőlője
nyi éppen kell. Jelenleg másfél van. A maEsztergom mellett, aminek a megművelégyar szokásoktól eltérően nem úgy szersébe lassan én is megpróbálok beletanulni.
veztük meg az egészet, hogy van egy
csomó ember, aztán majd meglátjuk, hogy
mit csinálunk, l 'gv gondoltuk, hogy előHajdú Péter

A III.
A tandíjak bevezetése ellen
tüntettek Németországban

ii e g y e t e m e

Lola Szent-Györgyi alkotásai a TIK-ben

N é m e t városokban körülbelül
25 ezer diák tüntetett csütörtökön az egyetemi t a n d í j a k bevezetése ellen.
A német alkotmánybíróság a múlt
héten hozott olyan ítéletet, hogy a
tartományok saját hatáskörben dönthetik el: szedjenek-e az egyetemeken az első diploma megszerzéséért
is tandíjat. A berlini szociáldemokrata-zöld kormánykoalíció ezt nem
akarja, de Németországban a tanügy
alapvetően tartományi hatáskörbe
tartozik. Lipcsében a rendőrség
becslése szerint 8 ezer diák, Hamburgban 7 ezer, Berlinben 4 ezer,
Mannheimben 3 ezer, Essenben pedig ezer diák tüntetett. A diákok
transzparensein az az aggodalom jutott kifejezésre, hogy a tandíjak bevezetésével újabb társadalmi szelekció indul meg. „A tanulás luxus luxust mindenkinek" - volt olvasható az egyik berlini plakáton.

2005. február 4-én nyitották meg a Tanulmányi és Információs Központban
Szent-Györgyi Albert fogadott leányának, Lola Szent-Györgyinek festményeiből rendezett tárlatot. A megnyitón beszédet mondott Szabó Gábor, az
egyetem rektora, valamint Kozma

József, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere. Az esemény szervesen
kapcsolódik ahhoz a programsorozathoz, mely a S z e n t - G y ö r g y i Albert
Rotary Club 100 éves fennállásának
évfordulója alkalmából került megrendezésre. Szabó Gábor elmondta, hogy
ezzel a kiállítással, amely az első az intézmény életében, a Központ egy másik arcát is megmutatja, vagyis megnyílnak kapui a művészetek felé. Lola
Szent-Györgyi San Francisco-ban született. Iskoláit szintén az USA-ban végezte, de utazásai során a világ legkülönbözőbb pontjaira eljutott. A T I K
földszinti kiállítótermében megtekinthető tárlat a „Legyen béke a földön"
címet viseli. A több helyszínen is kiállításra kerülő alkotások eredeti példányai február 27-én Budapesten a
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában kerülnek árverésre. A befolyt összeget a szövetség
támogatására fordítják

H.P.

Akkreditált nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák
akkreditált képző intézményünkben,

az ILS Szeged Nyelviskolában
Végét vetik a zenének,
S hazamennek a legények.
(Petőd Sánaa. 1823-1849)
/
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A
a Szegedi Universitasban/\„
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Vigyázz! Egyetemistók!

• Szeged egyetlen ISO 9001:2001 tanúsított
nyelviskolája
• a tanfolyamok 30%-a az SZJA-ból
jóváírható
• áfamentes nyelvvizsgák és tanfolyamok
• bejelentett angol Pitman vizsgahely
• szóbeli, írásbeli angol PITMAN üzleti
nyelvvizsgák
• bejelentett német G O E T H E vizsgahely
• nemzetközi díjas vizsgahely

ILS Szeged Nyelviskola Kft.
Akkreditációs lajstromszám: 0427

Nosce tempus opportunum
(PKtakcsz ie 600 )

6720 Szeged,
V'ictor Hugó u. 6.
Tel.: 62/420-595
Nyitva tartás:
H-Cs: 8.00- 18.00.
P: 8 . 0 0 - 12.00
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Beiratkozás az SZTE-n
Szép, napos február elseje volt, amikor
a T I K néven is ismert, emberek számára fenntartott akváriumot elözönlötték a diáKok. Mind egy helyre tartottak (többé-kevésbé), és csak egyre
vágytak, pontosabban csak háromra:
a beiratkozásra, a könyvcsekkre, és a
bérletre. De ezekhez a hőn áhított dolgokhoz hozzájutni nem volt annyira
egyszerű, ugyanis az ETR-en lezárt
félév szükségeltetett hozzá. No meg
egy kis sorban állás. Ez utóbbi persze
attól is függött, hogy mikor érkezett
meg az a szerencsés (kész vannak a
vizsgái), vagy szerencsétlen (utál órákat sorban állni) nebuló. Igaz, volt rá
bőven ideje, mert egészen február 11ig beiratkozhatott, és felvehette mindezen földi jókat, napi 8 órában.
Na ennyire azért nem volt időigényes
az aktus, mert bár hosszú volt a sor, de

- hála a négy fürge adminisztrátornak
—, gyorsan is haladt. így hát minden
kicsi, vagy nagyobbacska diákfiú és
diáklány el tudta intézni ezt az igen

fontos és olykor örömteli műveletet.
Itt a vége, fuss el véle (csak vigyázz a
forgóajtónál).

Garamvölgyi Gergely

Félmillió egy szemeszter?

retorzióktól félve nem vállalta nevét a nyilatkozathoz: „Az egyetemen 300 ezer forintot kellene fizetnem félévente, és mivel
anyagi kereteim nem tették ezt lehetővé,
ezért halasztottam egy évet."
szágifizetőképeskereslethez kell igazítani
Szeptembertől félévenként akár 600 ezer
így az állami hozzájárulást a költségtérí- az egész felsőoktatási képzést, tehát ha az
forint is lehet a tandíj az állami intézményekesélyegyenlőséget biztosítani akarjuk, állatéses hallgatók esetében szinte teljesen elben. A Oktatási Minisztérium államtitkára
milag támogatni kell."
törölné. A felsőoktatási törvényt tavasszal
szerint differenciált emelésre kerül sor.
tárgyalja a Parlament.
A ponthatárok az utóbbi években úgy keMang Béla, az Oktatási Minisztérium
Kevesebb hallgató, rövidebb képzés,
rültek megállapításra, hogy egyre többen fihelyettes államtitkára: „A költségtérítéses
későbbi specializáció és végül kevesebb ok- zetnek költségtérítést, vagyis egyre több hall- hallgatóknak vállalniuk kell azt a költséget
tató. A kormányzat szerint így kellene műgatói forintotfizetnekbe az államkasszába.
és nyilvánvalóan azt a növekedést is, ami az
ködnie a magyar felsőoktatásnak. Sőt, a Pénző képzésükre vonatkozik."
Egyes karokon a 250 ezer forintos félügyminisztérium javaslatából az is kiderül,
Mang Béla elismerte: a költségv etési nehézéves tandíj sem ritka. Sőt, beszéltünk olyan
hogy erre nem elég ösztönözni az intézméhallgatóval is, akinek 300 ezer forintot kelle- ségek miatt kényszerült a kormányzat erre a
nyeket, azt ki kell kényszeríteni. A tandíj ál- nefizetniefélévente, ha bírná. A hallgató a megszorító lépésre.

„Szeptembertől akárfé! millió forintba is kerül- talános bevezetéséről egyelőre nincs szó, a
het egy félév a költségtérítéses főiskolai és egyetemi
költségtérítést azonban kíméletlenül meghallgatóknak. A Pénzügyminisztérium ugyanisemelnék.
az új tatiévben takarékoskodni akar a felsőoktaKiss Papp László, Felsőoktatási Dolgotáson. " - íila meg a ma.hu portál.
zók Szakszervezete elnöke: „A magyaror-
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A legjobb száz egyetem
A shanghai Jiao Tong Egyetem idén közzétett nemzetközi egyetemi ragsorolása
szerint a világ száz legkiemelkedőbb egyeteméből az EU-n belüli intézmények száma a tavalyi 31-ről 36-ra nőtt, de az első 25
közt Európából csak brit felsőoktatási szervek szerepelnek. A lista első húsz helyén a
vezető szerep az Egyesült Államoké.

A Z OXFORDI

EGYETEM

A kínai egyetem rangsorolási szempontjai kiterjednek az intézmények Nobel-díjasainak, gyakran idézett tudósainak,
valamint az intézményekből származó, a
Nature és a Science folyóiratokban megjelent tanulmányok számára, a természet- és
társadalomtudományi idézettségi mutatókra és a tantestületek akadémikus teljesítményére. Fontos megemlíteni azonban,
hogy a rangsorolás összeállítói is elismerik,
hogy az általuk vizsgált kritériumok elsősorban a természettudománvokra vonat-

koznak, és kevesebb figyelmet szentelnek
a társadalom-, illetve a humán tudományokra.
A lista tíz legrangosabb egyeteme közül mindössze kettő található az EU-ban.
A brit Cambridge-i egyetem a tavalyihoz
képest két helyet előremozdulva jelenleg
a harmadik az amerikai Harvard és Stanford után, majd sorrendben a szintén amerikai Berkeley, Massachusetts Institute of
Technology, California Institute of Technology, és Princeton egyetemek, a brit oxfordi egyetem és az ismét tengerentúli Columbia University és University of
Chichago következnek. Oxford egyetemének nyolcadik helyezése egy fokozatnyi
előrelépést jelent az előző évihez képest.
Az újonnan csatlakozott tagállamokból
egyetlen egyetem sem került fel a 100-as
listára. A legkiemelkedőbb ilyen egyetem
„a 300 legerősebb intézmény" rangsor nélküli csoportjában megjelenő magyar Szegedi Tudományegyetem, míg a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
nevei csak az 500-as - szintén rangsorolást
mellőző - listán tűnnek föl. A felmérés
adataiból kiderül az is, hogy a dél-európai
egyetemek jóval rosszabbul teljesítettek
északi testvéreiknél. A mediterrán országok közül a 100-as listán egyedül Olaszország neve bukkan fel a 93. helyen álló Római Egyetemmel.

Pénzügyi válságban van
az oxfordi egyetem
Krónikus alulfinanszírozottsága és ebből
eredő súlyos veszteségei miatt kénytelen
lesz a hazaiak rovására mind több, teljes
tandíjat fizető külföldi diákot felvenni az
oxfordi egyetem, a világ legpatinásabb
állami felsőoktatási intézménye. Az oxfordi egyetem költségvetése évente
csaknem 100 millió font (35 milliárd forint) hiánnyal küszködik az oktatás és a
kutatás elégtelen állami finanszírozása
miatt, és a veszteséget gyakorlatilag csak
a kiadóvállalat, az Oxford University
Press bevétele fedezi. A brit lapok szerint az intézmény most azt tervezi, hogy
öt év alatt több mint ezerrel, a 11 ezernél
valamivel nagyobb jelenlegi létszámról
10 ezerre csökkenti a hallgatók számát,
és ezen belül erőteljesen növeli a teljes
tandíjat fizető külföldiek arányát. Az intézmény által felvázolt stratégiai tervben
szerepel, hogy a teljes tandíjat fizető külföldi diákok arányát tíz éven belül 15 százalékra kell növelni. A brit sajtó számításai szerint emiatt 1600 hellyel kevesebb
jut majd a brit hallgatóknak Oxfordban.

Bridzsórák az egyetemen
A zágrábi Egyetem is csatlakozott ahhoz
a már nem is olyan új áramlathoz, mely
szerint felvehető tantárgyként bridzsórát
is be lehet építeni az órarendbe. A szlavóniai iskolákban már két évvel ezelőtt is

infoparkrt.hu

Anglia megszenvedi a
kelet-európai díákrohamot
Az EU-bővítés óta több mint a kétszeresére - Magyarország esetében több mint a
háromszorosára - emelkedett az új EUtagállamokból érkező hallgatók száma a
brit egyetemeken, amelyeknek ez komoly
bevételkiesést okoz - áll a brit állami egyetemek felvételi statisztikáit kezelő hivatal
(UCAS) most közzétett jelentésében.
Az összegzés szerint tavaly összesen 2422
diák iratkozott be a brit egyetemekre a tíz
új EU-tagállamból az egy évvel korábbi
1045 után. A brit egyetemekre felvett magyarok száma a 2003-ban regisztrált 36 fő-

ről 2004-ben 119-re nőtt; a lengyel elsőévesek létszáma 85-ről 499-re emelkedett.
Mivel az EU-tagországokból érkező hallgatók „hazaiaknak" minősülnek, most már
az új tagállamokból felvettek is ugyanazt a
csökkentett, tanévenkénti 1150 fontos
összeget fizetik, mint a brit hallgatók; az
unión kívülről érkezők viszont a teljes tandíjat kötelesek megtéríteni, ez meghaladhatja a 20 ezer fontot. A cambridge-i egyetemnek - a The Times-ban idézett saját
becslése szerint - évente 1 millió font kiesést okoz az EU-bővítés.

lehetséges volt tantárgyként elsajátítani
az ismert kártyajátékot, és a példát hamarosan a tengerparti egyetemek is követték. A tanszékvezetők szerint ebben a játékban kiválóan fejlődik a fiatalok
toleranciaszintje, a társasági szellem, a
kommunikáció, intelligencia, analizáló
képesség és a logika. A horvát bridzsmozgalom azonban nem úttörő ezen a területen, mivel Franciaországban már
Bridzs Tanszék is működik, Lengyelországban pedig egyes iskolákban kötelező
tantárgyként ismert.
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Média az egyetemisták közt
A M E S E K ö z h a s z n ú T á r s a s á g a Belvedere Méridionale A l a p í t v á n n y a l é s
a F e l s ő o k t a t á s i Kutatóintézettel k ö z ö sen kérdőíves kutatást végzett az
egyetemisták k ö r é b e n a m é d i á h o z való v i s z o n y u k r ó l é s m é d i a f o g y a s z t á sukról. A vizsgálat újdonságát a z adta, h o g y a k é r d ő í v e k e t a z Interneten
töltötték ki a m e g k é r d e z e t t e k . A vizsgálatban a z o k n a k a felsőoktatási int é z m é n y e k n e k a hallgatói osztották
meg médiahasználati szokásukat a
kutatókkal, ahol M E S E - t a g hallgatói
lap jelenik meg. E z m a g á b a foglalja a

h a z a i felsőoktatatási i n t é z m é n y e k jelentős részét ( 2 8 felsőoktatási intézm é n y több mint 124 kara), ö s s z e s e n
1008 hallgató válaszolt a kérdőívre.
A z Oktatási Minisztérium adatbázisa
alapján kiszámított kvóta határozta
meg a z adott intézményben lekérdezésre kerülő kérdőívek számát, így minden intézményből arányosan kerültek
hallgatók a mintába. A kérdezőbiztosok véledenszerűen - minden harmadik embert - választották ki a válaszolókat, akik egy számítógépen keresztül
töltötték ki a kérdőívet.

A minta alapeloszlásai

ATLAGOSAN HANY PERCIG FOGLALKOZOL VELE NAPONTA?

A férfiak és a nők azonos arányban kerültek be a mintába. A férfiak 50,7 %-kal, a
nők 49,3 %-kal képviseltették magukat
a mintában. A kérdezettek 62 %-a egyetemi
szintű, 38 %-a főiskolai szintű tanulmányokat folytat. Az évfolyamok közül az elsősök 14 %-ban vannak jelen, a harmadévesek 27 %-ban, míg a többi évfolyam
közel azonos arányban (20 %). A megkérdezett hallgatók egyharmada kollégiumban lakik, egynegyedük otthon a szülőkkel, 22 % albérletben és 14,1 % saját
lakásban. A válaszadók átlagéletkora kicsivel több, mint 22 év.

Rádióhallgats,

ÚisAgolvatás

den nap olvas újságot, 59,3 %minden nap
hallgat rádiót és 58,5 % minden nap néz televíziót. A különböző médiumokra azonban
igencsak eltérő időt fordítanak. Átlagosan a
legtöbb időt, 329 percet rádióhallgatásra
fordítanak a hallgatók. Ezt követi a tévénézés 85 perccel, míg a legkevesebb időt az
újságolvasásra fordítják (52 perc).

A felsőoktatásban tanulók
médiafogyasztása
A médiafogyasztás elemzésénél az írott és
elektronikus sajtót is vizsgáltuk, a fő hangsúlyt azonban a nyomtatott médiára helyeztük. Azt kérdeztük a felsőoktatásban tanulóktól, hogy egy átlagos napon milyen
médiumokkal kerül kapcsolatba, és azokat
mennyi ideig olvassa, nézi, illetve hallgatja.
A hallgatók legnagyobb része, 72,1 % min-

Nyomtatott sajtó
A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk,
hogy a hallgatók mely újságokat olvassák
leginkább. A vizsgálat során kettébontottuk
a politikai-gazdasági napilapokat, valamint
a hetilapokat, magazinokat. (A válaszoknál

MFLHA FOGYASZT AS NBAN N -100». %
80

Rádióhallgatás

UjsiQOtvasis

a „minden számot és a minden második
számot elolvasok" válaszokat összevontuk.)
Nem vizsgáltuk a bulvár-, valamint az ingyenesen terjesztett napilapokat. A napilapok közül a legtöbben a helyi megyei lapot olvassák. Ez a hallgatók 44,5 %-át
jelenti. Ezt követi a Népszabadság 33,3 %kai, majd még dobogós helyen áll a Magyar
Nemzet 26,3 %-kal.
A negyedik helyen áll a Népszava
16,4 %-kal. A felmérés idejében a Magyar
Hírlap nem jelent meg. A hallgatók mintegy ötöde olvas gazdasági napilapokat
(Napi Gazdaságot és Világgazdaságot).

Egyetemi sajtó
A hallgatók több mint háromnegyede, 77,6 %
olvassa rendszeresen a helyi egyetemi lapot, emellett igen magas a helyi kari újságot olvasók aránya is (63,8 %). Az Aktív
Szemeszter minden, vagy minden második
számát a megkérdezettek 44,2 %-a olvassa.
Az egyetemi sajtó lapjai közül legkisebb
népszerűségnek a kollégiumi lapok örvendenek (14,4 %). Ha az arányokat figyelembe vesszük, akkor megfigyelhető, hogy a
felsőoktatásban tanulók legnagyobb arányban az egyetemi sajtót olvassák.
(Aktív

Szemeszter)

N A P I L A P O K ÉS E G Y E T E M I S A J T Ó O L V A S O T T S Á G A ( N = 1 0 0 8 )

HETILAPOK ÉS E G Y E T E M I S A J T Ó O L V A S O T T S Á G A ( N = 1 0 0 8 )
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