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Az Egyetem hallgatói elitjének szakmailag 
kiemelkedő csoportja lett a nyertes" 

Március 16-án a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében került sor 
az idei tanév második félévében a 
városi ösztöndíjat elnyert hallga-
tók számára rendezett átadó ün-
nepségre. Seres László profesz-
szorral, az S Z T E hallgatói 
ügyekért felelős rektorhelyet-
tessel, az ösztöndíjat odaítélő ku-
ratórium tagjával beszélgettünk. 

- Milyennek ítéli a város és az SZTE 
kapcsolatát? 

- Szeged város és a benne működő 
felsőoktatási intézmények kapcsola-
tának látványos javulása következett 
be a rendszerváltás óta. Ennek egyik 
örvendetes, konkrét megnyilvánulá-
sa a Város Önkormányzata által alapí-
tott ösztöndíj, amelyet félévenként 
50 hallgató nyerhet el, pályázat út-
ján. Nagy öröm és megtiszteltetés 
számomra, hogy az alapítás utáni má-
sodik forduló nyerteseit köszönthet-
tem az ösztöndíj elnyerését tanúsító 
okmányok átadása alkalmából. 

- Miben látja a városi ösztöndíj értelmét? 

- M i n d e n társadalom meghatározó 
fontosságú feladata, hogy felső ér-
telmiségének utánpótlásáról gon-
doskodjon. Annak érdekében, hogy 
az utánpótlás számszerűen megva-
lósulhasson, viszonylag könnyen 
teljesíthető minimumfeltételeket ír 
elő a felsőoktatásba bekerülők szá-
mára, még ha ezt hallgatóink jelen-
tős hányada egy-egy vizsga előtt 
nem is így érzi. 

Mivel a társadalomnak különösen 
jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy 
a legtehetségesebbek ne csak a mini-
mum-feltételeknek feleljenek meg, s 
ez által a szellemi elit utánpótlása ja-
vuló minőségben valósuljon meg, 
különböző ösztönzők alkalmazásával 
lehet és kell arról gondoskodni, hogy 
a legtehetségesebbek nyugodt és ki-

váló teljesítményre ösztönző feltéte-
lek között végezzék tanulmányaikat. 
Az állami szinten, a felsőoktatás egé-
szére kidolgozott ösztönzőket jól ki-
egészíthetik a kiemelkedő teljesít-
mények létrejöttében érdekelt, vagy 
ennek fontosságát tisztán látó alapít-
ványok, önkormányzatok, egyházak, 
vállalkozások és magánszemélyek ál-
tal adományozott ösztöndíjak és a ta-
nulmányokat előnyösen befolyásoló 
más feltételek biztosítása. 

Több tényező előnytelen hatásá-
ra, melyek közül bizonyosan fontos 
szerepet játszott az, hogy a rendszer-
váltást nem követte közvetlenül a 
gazdaság jelentős fellendülése, sőt 
rövidtávon ennek az ellenkezője va-
lósult meg, a társadalmi ösztönzők 
említett rendszere csak lassan kezd 
kialakulni. Nagy öröm ezért az integ-
rálódó szegedi felsőoktatás egésze 
számára, hogy városunk vezetése, hi-
vatalba lépését követően, sok más 
sürgető tennivalója, és nem könnyű 
gazdasági feltételei között megalapí-
totta Szeged Város Ösztöndíját. 

-Melyek voltak az elbírálás szem-
pontjai? 

-Természetes és szokásos, hogy az 
adományozó maga fogalmazza meg 
adománya elnyerésének feltételeit. 
Ezek alapján kerül sor a pályázatok 
rangsorolására. Melyek ezek a felté-
telek a jelenlegi pályázat esetében? 
A tanulmányi és a tanulmányokhoz 
szorosan kapcsolódó területen fel-
mutatott kiválóság. Más, egyébként 
tiszteletre méltó értékek csak az 
előbbiek megegyező mértékű telje-
sülése esetén vehetők figyelembe. 
A pályázat egy adott hallgató számá-
ra csak egyszer nyerhető el, így 
egyrészt bővül az elismerésben ré-
szesülők köre, másrészt az ered-
ménytelenül pályázók új eséllyel pá-
lyázhatnak a későbbiek során. 

A pályázatok végső rangsorolásá-
val megbízott Kuratórium feladata az 
Egyetem 10 karán és a Hittudomá-
nyi Főiskolán benyújtott, és a kari 
hallgatói önkormányzatok által elő-
rangsorolt pályázatok végső sorrend-
jének kialakítása. A kari hallgatói ön-
kormányzatok nagy és lelkiismeretes 
munkát végeztek, amiért köszönet 
illeti őket. A Kuratórium feladata 
egyes karok esetében könnyű volt, 
mert úgy találta, hogy a kari hallgatói 
önkormányzat által kialakított javas-
lat mindenben megfelel az előírt kö-
vetelményeknek. Néhány kar rang-
sora esetében azonban úgy tűnt, 
hogy az azt felállítok a kar ösztönzés-
rendszerének részeként kezelték a 
pályázat által nyújtott lehetőséget, és 
így javaslatuk nem mindenben felelt 
meg az Alapító akaratának. Ezekben 
az esetekben a kari listán feltünte-
tett sorrendet megváltoztattuk. 

- Véleménye szerint elégedettek lehetnek-e 
elbírálók és elbíráltak egyaránt? 

- Úgy érzem, hogy a Kuratórium tag-
jai nyugodt lelkiismerettel nézhet-
nek nem csak az adományozók és a 
nyertesek szemébe, hanem a most 
eredménytelenül pályázókéba is. 
Meggyőződésem, hogy a résztvevők 
személyében az Egyetem hallgatói 
elitjének szakmailag kiemelkedő 
csoportja lett a nyertes. Gratulálok a 
sikerükhöz! 

Nem gondolom, hogy az elnyert 
ösztöndíj hosszú távra megváltoztatja 
a nyertesek anyagi helyzetét. Mégis 
biztos vagyok abban, hogy legalább 
egy félévre kedvezőbb feltételeket 
biztosít tanulmányaikhoz. Tekintsék 
az elnyert támogatást gesztusként a 
felsőfokú tanulmányaik idejére ott-
hont adó Város részéről, amellyel elis-
meréssel adózik teljesítményüknek. 

Döbör András 


