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Szabó Gábor az S Z T E új rektora
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. április 7-i, mintegy négyórás ülésén dr. Szabó Gábor
professzort, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar főigazgatóját, az
Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék vezetőjét
választotta az egyetem rektorává.
A napokban ötvenedik születésnapját
ünneplő karcagi születésű, mérnök
végzettségű egyetemi tanár 2003. augusztus l-jén foglalhatja el hivatalát.
A rektorválasztó Egyetemi Tanács
ülését - okulva a három évvel ezelőtti
maratoni ülés tapasztalataiból - délelőtt
10 órára hívta össze dr. Mészáros Rezső
rektor. Napirend előtt felszólalt dr.
Mang Béla, az Oktatási Minisztérium
felsőoktatási helyettes államtitkára, aki
rámutatott: a Szegedi Tudományegyetem óriási pályát futott be az integráció
óta, amely nehéz folyamat volt, azonban
sikerült a stabilitást megőrizni. Azon
meggyőződésének is hangot adott, hogy
a jelöltek egyetértenek az integráció és
az intézményfejlesztés legfontosabb
kérdéseiben, mely erőt adhat az európai
egységes felsőoktatási térhez történő
csatlakozáshoz.
A rektorválasztáson mind a 39 szavazati joggal rendelkező tanácstag részt
vett. Az ülés a rektorjelöltek 10-10 perces bemutatkozásával vette kezdetét.
Elsőként dr. Berta Árpád ismertette röviden programját hangsúlyozva, hogy
nem a napi rutinfeladatokról, hanem
a stratégiai kérdésekről kívánt beszélni.
A BTK dékánja az általa elképzelt vezetési stílusról elmondta: mindig a konszenzus keresésére fog törekedni, ha ez
nincs meg, fel kell vállalnia a döntés felelősségét.
Másodikként dr. Szabó Gábor beszélt
terveiről. „Egymást ösztönözve és segítve érhetünk csak el sikert. Stabil, kiszámítható gazdálkodásra van szükségünk,
de a minőséget is garantálnunk kell" szögezte le a SZÉF főigazgatója, majd

hozzátette: az egységesülést folytatni kell,
de okosan és megfontoltan, az SZTE-nek
szolgáltatásai magas színvonaláról is híresnek kell lennie, nemcsak kutatóiról és
szorgalmas diákjairól. A professzor egy
Széchenyi-idézettel zárta gondolatait:
„Tőlünk függ minden, csak akarjuk!"
A következő pályázó, aki felvázolta
elképzeléseit, dr. Csirik János korábbi
JATE-rektor volt, aki szerint egy jó
egyetemre van szükségünk, melynek
záloga a megfelelő munkakörülmények
biztosítása és a kiválóság felismerése persze figyelembe véve a nehezen megváltoztatható külső és belső körülmé-

nyeket. Legfontosabb feladatként a
kreditrendszer kiterjesztését, színes oktatási kínálat kialakítását és az átoktatás
finanszírozását jelölte meg.
Dr. Galambos Gábor néhány olyan elképzelését osztotta meg a jelenlévőkkel,
amelyek programjában eltérnek a többi
pályázóétól. Szerinte a szakindításokat
stratégiai kérdésként kell kezelni, igazodni kell a tanárképzésben a bolognai
folyamat iránymutatásaihoz, predoktori
ösztöndíjjal támogatni kell a végzős PhDs hallgatókat, és világhírű tudósokat kell
az egyetemre hozni, akik a nemzetközi
tudományos életben öregbítik az SZTE
hírnevét. AJGYTFK főigazgatója a kollégiumfejlesztést külső befektetők bevonásával kívánta megvalósítani.

Dr. Visy Csaba rektorhelyettes szerint az SZTE feladata a jövőben bővíteni azt a széles oktatási, kutatási és szolgáltatási palettát, amely alapot szolgáltat
a jövő számára. Visy professzor szerint a
rektornak nyugodt légkört és létbiztonságot kell teremtenie, hogy a fenti célok
megvalósulhassanak.
Dr. Benedek György orvosprofesszor
beszédében az orvosi kar hiányának rendezését nevezte meg prioritásként, véleménye szerint az egyetem rektorának
legfontosabb feladata a stabilitás és a
konszolidáció megteremtése. Szerinte
az egyetem feladata a tudomány szolgálata az oktatás és a kutatás révén.
A sorsolás szeszélye folytán utolsóként a másik orvosprofesszor, dr. Dux
László kapott szót. Kiemelte: a rektori
vezetésnek a karok felett kell állnia, és
összérdekeket kell érvényesítenie, fontos ugyanis, hogy a karok ne egymás ellen, hanem egymásért dolgozzanak. Pályázatának céljaként az egyetemi
közösség kiépítését jelölte meg, melyhez a leendő empatikus, segítő és szolgáló magatartást kell tanúsítania.
Ezután megkezdődött a hosszadalmas szavazási procedúra, mely során
minden körben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt búcsúzott a küzdelemtől. Elsőként Visy Csaba, majd Csirik János, ezt követően Berta Árpád, majd
Galambos Gábor esett ki szoros verseny
után a rektorságért folyó versenyből.
Az ötödik körben Benedek György 11,
Dux László 13, Szabó Gábor pedig 15
szavazatot szerzett, így a döntő fordulóban Szabó Gábor és Dux László között
dőlt el a rektori cím sorsa. Végül Szabó
Gáborra 22 tanácstag adta voksát, szemben Dux László 13 szavazatával (négyen
érvénytelenül szavaztak). A következő
három évre tehát dr. Szabó Gábor foglalhatja el a Szegedi Tudományegyetem
rektori székét.
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