Universitas hírek
Ünnepélyes rektori
beiktatás Szegeden
Szabó Gábor professzort 2003. augusztus l-jén
ünnepélyes keretek között iktatták be az SZTE
rektori tisztségébe. Mint arról az Egyetem már
beszámolt, dr. Szabó Gábort április 7-én választotta rektorrá a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa. (A rektorválasztásról szóló cikkünk eloK
vasható az Egyetem Online archívumában,
2003. áprilisi szám: www.egyetem.szeged.hu címen.) A leköszönő rektor, dr. Mészáros Rezső meleg, baráti szavakkal kívánt sikert az utódnak,
kifejezve, hogy a rektor sikere egyúttal az egyetem jövőjének záloga is. Az ünnepségen az
egyetemi és a városi vezetés is képviseltette
magát. Az új rektor bemutatta stábját, a rektori
vezetést, melynek tagjai: dr. Lonovics János általános rektorhelyettes, dr. Mucsi Imre általános
rektorhelyettes, dr. Rácz Béla stratégiai
rektorhelyettes, dr. Dékány Imre, tudományos és
nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese, dr.
Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes, dr. Badó
Attila hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes.
(www.sztehok.szeged.hu)

Dékáni kollégium helyett
rektori kabinet
Az új rektor tervei szerint az eddigi dékáni kollégium helyébe az úgynevezett rektori kabinet
lépne, amely az universitas tényleges vezetőiből, rektorhelyettesekből, a kari vezetőkből, dékánokból, szakszervezeti érdekképviselőkből, a
gazdasági főigazgatóból és a főtitkárból, továbbá
a sajtószóvivőből állna. Ez a fórum lenne hivatva előkészíteni és az Egyetemi Tanács elé terjeszteni a legfőbb egyetemi döntéshozó testület
napirendjét. Szabó Gábor professzor kijelentette, az egyetemi vezetés minden tekintetben
partneri viszonyra törekszik a hallgatókkal,
akiknek bizalmát a legfontosabb egyetemi tényezők közé sorolja. (Webrádió)

kereszt kitüntetésben részesült Mészáros Rezső
akadémikus, egyetemi tanár (TTK Gazdaság- és
Társadalomföldrajzi Tanszék). A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt kitüntetésben részesült Czigner Jenő egyetemi tanár (ÁOK FülOrr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika),
Molnár Imre egyetemi tanár (AjTK Római Jogi
Tanszék), Róna-Tas András
akadémikus,
emeritus professzor (Bölcsészettudományi Kar),
Szilárd János emeritus professzor (Általános Orvostudományi Kar), Tényi Mária emeritus professzor (Általános Orvostudományi Kar). A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt
kitüntetésben részesült Bicsérdy Gyula főiskolai
tanár (Mezőgazdasági Főiskolai Kar), Totik Vilmos
akadémikus, egyetemi tanár (TTK Bolyai Intézet). A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Bálintné Szénám
Mária egyetemi tanár (TTK Bolyai Intézet),
Czéáli Gábor egyetemi tanár (TTK Bolyai Intézet), Nóvák Mihály egyetemi tanár (TTK Fizikai
Kémiai Tanszék), Tóthné Fábián Eszter egyetemi
docens (ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
Tanszék). A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Galbács Zoltán
egyetemi docens (TTK Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszék). Trefort Ágoston-díj kitüntetésben részesült Cséfahay Ignác kollégiumi igazgató, c. főiskolai docens (Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar). Széchényi Ferenc-díj
kitüntetésben részesült Mader Béla főigazgató
(SZTE Egyetemi Könyvtár). Pro Sanitate-díj kitüntetésben részesült VassnéCsukonyi Katalin klinikai szakgyógyszerész (Általános Orvostudományi Kar). A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa
Klebelsberg Kúnó-díj kitüntetést adományozott
Oláh György Nobel-díjas akadémikus részére. Az
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
Batthyány-Strattmann László-díj kitüntetésben
részesítette Bernáth Gábor egyetemi tanárt
(GYTK Gyógyszerkémiai Intézet), és Resch Béla
egyetemi tanárt (ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), (www.u-szeged.hu)

Emelkedik a szegedi
hallgatók Bursa Hungaricaösztöndíja

Felsőoktatási reformra
készül az OM
Felsőoktatási reformtervet készül bevezetni az
Oktatási Minisztérium. Az elképzelések szerint
az egyetemeket a jövőben egy menedzser típusú rektor irányítja majd, aki saját vagyonával is
felel az egyetem működéséért. Mellette egy
igazgatótanács működne, ami a részvénytársasági szisztéma bizonyos fokú adoptálást jelentené.
A rektort a saját elnökkel rendelkező szenátus
választaná, s e testületben kapnának helyet a
hallgatók képviselői is (információink szerint a
jelenleginél lényegesen kisebb jogosítványokkal). A tervet máris éles bírálat érte az ellenzék
részéről, de a szakmai szervezetek sem fogadták
osztatlan elismeréssel. így például a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
(TUDOSZ) nemcsak tartalmi kifogásait fogalmazta meg, de azt is sérelmezte, hogy a „társadalmi vitára" mindössze egy hónap jutott (július
végétől augusztus végéig), s ez is a nyári szünidőre esett. Az új koncepciót az OM 2005. január l-jétől szándékszik bevezetni.
(www.egyetem.szeged.hu)

2004-től havi 12000 forintra emelkedik a Bursa
Hungarica összege, hat féléven át. Botka László
polgármester előterjesztésére a képviselők egységesen támogatták a Bursa Hungarica ösztöndíj
összegének 20%-os emelését a városi közgyűlésen. Az ösztöndíj 2004-től esedékes, a miniszté-

Kitüntetések
augusztus 20-án
A Szent István-ünnep alkalmából egyetemünk
több oktatója részesült magas állami elismerésben. A Magyar Köztársasági Érdemrend közép) EGYETEM 2003. szeptember

riumi támogatással együtt havi 12 ezer forintot
jelent a hallgatóknak, 6 féléven, tehát 3 tanéven
keresztül. A részletes pályázati kiírásról az őszi
tanévkezdéskor már tájékozódhatnak a szegedi
egyetemi és főiskolai hallgatók. (Webrádió)

Gigantikus egyetemi
építkezések és felújítások
Szegeden
Az Ady téri Tanulmányi és Információs Központ betonszerkezetének kialakítása az utolsó
stádiumába érkezett. Mint arról lapunk korábban többször is beszámolt, az építkezés Szeged
elmúlt fél évszázados történetének egyik legnagyobb szabású beruházása, amely a tervek szerint közel egy év múlva készül el. Ugyanakkor
más egyetemi területek is a munkagépek zajától
hangosak. A Bölcsészettudományi Kar által
megspórolt pénzből megkezdődött a kar Egyetemi utcai épületének restaurálása (az erről készült képet lásd címlapunkon). Hasonló felújításra kerül sor a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar Szilléri sugárúti épülete esetében
is. (www.egyetem.szeged.hu)

