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Szeptembertől a minőséget is figyelembe 
veszik a képzési normatíva szétosztásakor! 
A Szegedi Tudományegyetem első, a vidéki felsőoktatási intézmények közül 

Várhatóan szeptembertől lép életbe az a kormány-
rendelet, amely a felsőoktatási képzési normatíva új 
szabályozásáról szól, és amelyben az egyetemek-
nek juttatott állami támogatás szétosztásakor, a 
hallgatói és az oktatói létszám mellett, figyelembe 
veszik az oktatás minőségét is. A z új rendelet ezen-
kívül kétmilliárd forinttal több képzési normatívát 
helyez kilátásba a főiskolák, egyetemek számára. 
A Szegedi Egyetem jó eséllyel indulhat a többlettá-
mogatás elnyerésére. 

Az oktatási tárcától kapott képzési normatíva, minden 
évben, meghatározó szerepet játszik a felsőoktatási in-
tézmények életében, hiszen az oktatás színvonala, a 
meghívott, vendégelőadók, a gyakorlatra fordítható pénz 
sokszor a diploma értékét is meghatározza. Ezért nagyon 
fontos az egyetemek, főiskolák számára, hogy megfelelő 
támogatást kapjanak. 

Az egyetemek normatív szabályozásáról szóló kor-
mányrendelet hatálya tavaly decemberben járt le és új 
egyenlőre még nem született. A minisztérium folyamato-
san dolgozik az új tervezeten, az minden bizonnyal csak 
szeptembertől lép érvénybe. Addig a régi rendszer sze-
rint zajlik a támogatás. 

Amint Szövényi Zsolt, az oktatási tárca felsőoktatási 
szóvivője elmondta: szeptembertől, a támogatás megíté-
lésekor, nemcsak a hallgatók és az oktatók létszámát ve-
szik figyelembe, hanem az oktatás minőségét is. Értéke-
lik az egyetemen folyó kutatási tevékenységet, a 
minősített oktatók számát, az intézmény által elnyert pá-
lyázatokat, valamint a doktori képzéseket. 

Az egyetemen folyó tudományos munka tehát nagy 
szerepet játszhat az intézmény életében. Szegeden több 
mint ezer fő foglalkozik főállásban kutatással. Dr. Bene-
dek György, a SZTE tudományos ügyekkel foglalkozó 
rektorhelyettese, kérdésünkre elmondta: a JATE és a 
SZOTE eddig is a legjobbak közé tartozott a tudomá-
nyos kutatás területén és az Universitas létrejöttével a 
kettő együtt valószínűleg a legjobb lesz. Szegeden nagy 
a tudományos kapacitás és nemzetközileg is elismert 

eredményekkel is dicsekedhet az egyetem. Fontos sze-
repet játszik a doktori képzés és a doktori iskolák irányí-
tása is, amelyben Szeged szintén előkelő helyet mondhat 
magáénak - tette hozzá Benedek György. 

Az Oktatási Minisztérium 1998. évi felsőoktatási kuta-
tási előirányzatából való normatív és pályázatos intézmé-
nyi részesedések százalékos értékeit tekintve, országos 
szinten, a Szegedi Egyetem karait csak három budapesti 
intézmény a Műegyetem, a SOTE és az ELTE előzi 
meg. A vidéki egyetemek közül tehát a szegedi vezet. Az 
1998-as évben, a volt JATE normatív támogatása 6.4 %, a 
pályázatos pedig 10.7% volt, amíg ugyanezek az adatok 
például a JPTE-en 2.6 és 1.85, a KLTE-en pedig 5.25 és 
7.7 százalékosak voltak. A SZOTE pedig alig marad el a 
fővárosi székhelyű SOTE-tól. 

Szeged tehát jó eséllyel indul azon a megméretteté-
sen amelyen a tudományos, pályázati, eredményeket, il-
letve a minősített oktatók számát és a doktori képzése-
ket veszik figyelembe. A minisztérium kétmilliárdos 
többlettámogatása sokat jelent a nehéz anyagi helyzet-
ben lévő intézményeknek. Bár a szegedi karok nem áll-
nak a csőd szélén, mint több fővárosi intézmény, az eset-
legesen növekvő képzési normatíva mindenképp jót 
tenne az egyetem költségvetésének. 

Görög Zsolt 


