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Beszélgetés

Szabó

- Rektor Úrjelentős átalakítást hajt végre az
egyetemi vezetésben. Milyen új szervek jönnek
létre, és milyen hatáskörökkel rendelkeznek
majd?
- Nem gondolnám, hogy jelentős átalakítást hajtok végre. Ez egyszerűen a felgyorsult élethez való alkalmazkodás. Korábban úgy hívtuk az egyik egyetemi
vezetőt, hogy tudományos rektorhelyettes, most én úgy hívom, hogy tudományos
és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese. Nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatoknak ilyen téren való megjelenítése és
erre a szintre emelése. Az oktatási
rektorhelyettes a világ minden nyelvén
oktatási rektorhelyettes, ezen nem célszerű még nevezéktanban sem változtatni.
A korábbi hallgatói rektorhelyettes feladatköre kibővült közkapcsolati feladatokkal is, ezért lett a neve hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes. És reményeim
szerint az Egyetemi Tanács (ET) is a kon-

Gáborral,

az

cepcióm mellé áll, hogy a stratégiai feladatokat is egy önálló rektorhelyettes lássa el.
A rektorhelyettesek alá csoportosítottam
bizonyos egységeket, amik eddig „lógtak
a levegőben" és központi oktatási egységnek hívták őket. A rektorhelyettesi nevezéktannal megegyezően igazgatóságokat
állítottam föl. Ezek virtuális igazgatóságok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy titkárnő, számítógép, stb. Ez szervezetet
jelent: mind a négy funkcionális rektorhelyettesnek van egy igazgatója, de ők
továbbra is ott ülnek az eddigi egyetemi
munkahelyükön. Egyetlen új embert
hoztam be az egész struktúrába, egy több
nyelven beszélő munkatársat, aki az idén
végzett a Bölcsészettudományi Karon.
Mindenki, aki most nekem is dolgozik,
évek óta az egyetem munkatársa. Két okból. Az egyik, hogy szeretem, ha valaki ismeri a munkahelyét. A másik ok pedig a
gazdaságosság. Nem gondolnám, hogy új
(„külsős") emberek felvételével lehetne

Botka László polgármester, ^Szabó Gábor rektor
és az egyetemi vezetés a tanévnyitó előtt

SZTE

rektorával

vagy érdemes lenne az egyetem büdzséjét terhelni.
Furcsának tűnhet a Rektori Kabinet
(RK) elnevezés. Ez gyakorlatilag klasszikus vezetői értekezlet a rektorhelyettes, a
rektor, a műszaki főigazgató és a főtitkár
részvételével. Én ezt egy csoportba szerveztem és elneveztem Rektori Kabinetnek. Azt gondolom, hogy egy logikai sorrendet állítottam fel, és az a célja ennek a
szervezeti változtatásnak, hogy mindenki
tudja a helyét, mindenki csapatban gondolkozzon, és nagyon jól elő legyenek készítve az egyetem legfőbb döntéshozó
szervének, az Egyetemi Tanácsnak a napirendi pontjai. Ugyanis az E T egy 41 fős
testület, ezért nem egészen hatékony.
Akkor tud jól működni, ha jól előkészített, jól megtárgyalt kérdésekről kell
határoznia. Tehát három szintű az előkészítés: 1. szint, amikor a rektor, rektorhelyettesek fejéből kipattannak az ötletek, 2. szint, amikor a Rektori Kabinettel
ezt részletesen megtárgyaljuk ténylegesen munkaértekezlet formájában, így az
RK-nak nincs is napirendi pontja. Az RK
alakítja ki a Rektori Tanács (RT) napirendi pontjait. Az RT RK-tagokból áll, és kiegészül a kari vezetőkkel. Ezt korábban
dékáni és főigazgatói kollégiumnak hívtuk, az egyetem szervezeti és működési
szabályzatában (szmsz). A Rektori Tanács
elnevezés létezett, én egyszerűen csak
visszaemeltem az szmsz-ből. Egy picit kibővült a Rektori Tanács meghívott vendégekkel vagy közreműködőkkel: az
EHOK elnökével, a Közalkalmazotti Tanács elnökével és a reprezentatív szakszervezet képviselőivel. Ok azért meghívottak, mert bizonyos érdekeket és
rétegeket képviselnek, és nem feltétlenül
kell minden RT-n ott lenniük. A Rektori
Tanácsnak az a feladata, hogy az egyetemi tanácsüléseket előkészítse.

folytatás a 4. oldalon
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U n i v e r s i t a s hírek
Egyetemi tanácsülés és
intelligens diákigazolvány
Az immáron 41 fős Egyetemi Tanács (ET)
tagjai szeptember 22-én tartották idei első
ülésüket. Letették az ünnepélyes esküt,
majd zárt ülésen elfogadták a rektorhelyettesek beszámolóját és módosították az egyetem szervezeti és működési szabályzatát,
továbbá döntöttek a Műszaki és Anyagtudományi Intézet megalakításáról.
Szabó Gábor rektor másnapi sajtótájékoztatóján új, chip alapú diákigazolvány
kísérleti bevezetéséről tájékoztatta a közvéleményt. Az „intelligens diák" az SZTE
hallgatói számára az egyetemi kollégiumokba, könyvtárakba biztosítaná a belépést,
segítségével a számítógépes szolgáltatások
is igénybe vehetőek lesznek. A tervek szerint uszodákba, diákéttermekbe belépőként is szolgál majd a chipkártya. Információink szerint bizonyos k e r e s k e d e l m i
szolgáltatások (távolsági utazás buszjáraton, italautomatából vásárlás, fénymásolás)
igénybevételére is alkalmasak lesznek a
chipkártyák.

utcai épülete. Az elmúlt fél évszázad alatt
egyetlen egyszer sem végeztek átfogó rekonstrukciót az egyetemi épületen. A felújítási munkák az oktatás megkezdése ellenére jelenleg is folynak, a munkák
befejezésének határideje - a kivitelező
Ferroép Rt.-vel támadt nézeteltérések ellenére - október 22-e.
Nem csupán a bölcsészkari épület külső és belső homlokzatát újítják fel, de kijavítják a tető hibáit, és fölújítják a teljes
esővíz-elvezető rendszert is. A belső udvaron díszburkolatot raknak le. Az épület
960 ablakának 25 százalékát kicserélik,
másik 25 százaléknyit felújítanak, a felét
pedig csak újramázolják. A belső munkála-

Október 3-án (lapzártánk után - a szerk.)
Mádl Ferenc köztársasági elnök a Szegedi
Tudományegyetemre látogat, kitüntetéses
doktorrá avatáson vesz részt és elismeréseket ad át. Idén az SZTE napját november
11-én tartják, jelentette be Szabó Gábor
rektor.
Elmondta, hogy előkészítő szakaszba
jutott egy 800 férőhelyes intelligens egyetemi ház fölépítése, amelynek kivitelezési
megállapodását várhatóan 2004 februárjában írják alá.
Az Egyetemi Tanács még ebben a félévben megtárgyalja az Ady téri beruházás
építésének helyzetét és rövidesen egy
közhasznú elnevezést is keresnek az objektumnak.
(Webrá dió)

Vitafórum az OM felsőoktatási reformtervéről
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) Szegedi Tudományegyetemi Szervezete fórumot tartott október 2-án (lapzártánk után - a szerk.), az S Z T E Aulában.
A fórum előadója dr. Kis Papp László,
az FDSZ országos elnöke volt.
(www.u-szeged.hu)

Konferencia három ország magyar

(www.egyetem.szeged.hu)

A köztársasági elnök
egyetemünkön

tokkal már javarészt elkészültek: kicserélték a vizesblokkokat, és 23 irodát légkondicionáltak.
(Délmagyarország)

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület
és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda nemzetközi konferenciát
szervezett a Duna-Körös-Maros Eurorégió Ifjúsági Szövetsége (DKMT ERISZ)
támogatásával a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán szeptember 26-a és 28-a kö-

fiataljaival

zött. A konferencián mintegy száz középiskolás és egyetemista magyar fiatal vett
részt Dél-Magyarországról, a Partiumból,
Dél-Erdélyből és a Vajdaságból. A konferenciát Alföldi Albert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke és Jancsák
Csaba, a D K M T ERISZ elnöke nyitotta
meg. A konferencián részt vett Nagy Zoltán
Péter, a JGYTFK HÖK elnöke is. A hivatalos
programok mellett kötetlenül is ismerkedtek a három országban élő, de azonos nemzethez tartozó fiatalok. A táborzáró kötetlen
program Hajóson várta a résztvevőket, ahol
Alföldi Albert borait is megkóstolhatták.
(www.egyetem.szeged.hu)

Megszépülő BTK
Közel kétszázmillió forintért, alig három
hónap alatt újul meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának Egyetem

Jancsák Csaba, Rapcsák András János jánoshalmi polgármester és
Alföldi Albert a konferencia megnyitásakor (fotók: Haág Zalán István)
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E g y oktató spontán hallgatói
véleményezése a Bölcsészkaron
Már a lapzárta után jutott az Egyetem birtokába két dokumentum, mely a Bölcsészkar angol és amerikanisztika szakos hallgatóit érinti. Az első egy Berta Árpádhoz, az
SZTE BTK dékánjához eljuttatott kérvény, mely az „egyetem angol nyelvű oktatási rendszerében található Jate Academic
2 néven futó vizsgával" szemben megfogalmazott panaszokat tartalmazza, ill. az
ezen a vizsgán szereplő „atrocitásokat" szeretnék tisztázni. „Ezen atrocitások többek
közt Bajnóczi Beatrix (az SZTE BTK AngolAmerikai Intézetének tanársegéde — a szerk.) tanárnőnek köszönhetőek." (Az idézetek a
kérvényből származnak.) A kérvény megfogalmazói többek között a következőket
állítják: „Az idei vizsgán a diákok majdnem
90%-a megbukott, ami arra enged következtetni, hogy kicsit túl magas a mérce. (...) A Use of
English vizsga olyan eredményt hozott, hogy a
szokásos 50%-os ponthatárt 46%-ra kellett levinni, hogy egyáltalán valakit át tudjanak engedni. (...) Bajnóczi tanárnő az ő órájára járó
diákokat biztosította arról, hogy vizsgájuk sikerülni fog, amennyiben ezt az órát végigjárják.
Aki bejárt erre az órára, és 4-essel zárta a kurzust', most megbukott a vizsgán. (...) Az első
vizsga eredményeinek tiderülése után megkérdeztük Bajnóczi tanárnőt, hogy mire számítsunk szeptemberben, mire ő - idézzük: „olyan
vizsga lesz, hogy egy vérbeli angolnak is nehéz
lenne megoldani". (...) Ezek után ... ezen a héten már nem egyszer hangoztatta, hogy „Nyugodtan kérjétek ki a dékánit, úgyis mindenkit
megbuktatok, VAGY nyugodtan kérjétek ki a dékánit, úgysem engedek át senkit". A vizsgához
nincs konkrétan megadva, hogy miből tanuljunk, bármit kérdezhetnekfüggetlenül attól, hogy
leadták-e az órán vagy sem. Konkrétan meg kellene határozni azokat a segédanyagokat, amiből
tanulnunk kellene." A kérvény írói kifogásolják a magas követelményeket és könnyítést kérnek a dékántól.
Ezt követően egy ellenkérvény is született, melyet 30 hallgató látott el kézjegyével. Ez a következőképp szól: „Tisztelt
Dékán Úr! Több különböző forrásból tudomást
szereztünk arról, hogy az utóbbi napokban
tanszékünk, az Angol-Amerikai Intézet megbecsült oktatója, Bajnóczi Beatrix támadások kereszttüzébe került néhány hallgatótársunk többszöri sikertelen alapvizsga kísérlete kapcsán.
Természetesen megértjük hallgatótársaink aggodalmát sikertelen vizsgájuk miatt, azt azonban, hogy emiatt a felelősséget teljes egészében
egy személyre hárítsák, meggondolatlanságnak
és felelőtlenségnek tartjuk. Hallgatóként sokunknak volt alkalma Bajnóczi Beatrix alap-

vizsgára felkészítő óráin részt venni, amelyek
során minden kétséget kizáróan bizonyosságot
nyert, hogy a tanárnő a hallgatóknak a lehető
legtöbbet igyekszik átadni a tudásából, az
alapvizsgára való felkészüléshez a lehető legtöbb segédanyagot biztosítja, és a hallgatók kéréseikkel-kérdéseikkel mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Úgy tapasztaltuk, hogy a
vizsgával kapcsolatban bátorítani igyekszik,
tehát az ellene állítólagosán felhozott vád
(előtt - a szerk.), miszerint egyes hallgatókat
szándékosan megbuktatni készült volna, értetlenül állunk. Véleményünk szerint, az őt ért vádak egy kétségbeesett bűnbakképzési mechanizmus termékei, melyek mindössze
arra
irányulnak, hogy a vizsgák kapcsán nehéz helyzetbe jutott hallgatók önnön helyzetüket racionalizálják. "
Egy szóbeli ígéret ellenére a húsz évismétlésre kötelezett hallgató e szerint senkihez sem tud fordulni panaszával. Az ügy
esetleges újabb fejleményeiről következő
számunkban szívesen beszámolunk.
( munkatársunktól)

EGYETEM

kommentár

Korábban is előfordult már, hogy hallgatók petíciót gyártottak egy oktató ellen a
Bölcsészkaron (a legkeményebb „harc"
a Történeti Intézet egyik oktatója és a
szigorlati követelmények miatt alakult
ki néhány éve), sőt még az is előfordult,
hogy a hallgatók saját HÖK-jük ellen
gyűjtöttek össze nagy számú aláírást.
Nincs ebben semmi rendkívüli.
Egy bölcsész gyakran lázad, és fordul
szembe a vélt vagy valós igazságtalansággal, talán nem véletlen, hogy épp a szegedi bölcsészek kezdtek sztrájkba először az országban jogaik érvényesítéséért
1988-ban.
Láttunk már olyat, hogy egy oktató
szinte teljesíthetetlen feltételt támaszt
egy-egy vizsgán, de olyanról is hallottunk, hogy a diák igaztalanul vádolta
meg tanárát. Ez így volt korábban, s valószínűleg így lesz a jövőben is. Az oktatók hallgatók általi véleményezésének
gyakorlati bevezetése valamit segíthet
ugyan a helyzeten, de elégedett mindenki sohasem lesz.
Egyvalamiben azonban mégiscsak
fordulópont ez az ügy. Most először fordult elő, hogy egykori (Vukman Péter, Mátyás Dénes) és jelenlegi (Hertlik Balázs,
Kuthy Petra) hallgatói önkormányzati képviselők saját hallgatótársaikkal fordulnak
szembe, és rohannak a dékánhoz, hogy
megvédjék tanárukat (a levél aláíró között ráadásul olyanok is szerepelnek, akiket még nem is oktat Bajnóczi Beatrix).
A HÖK tisztségviselői, akik - elvileg - saját hallgatótársaik bizalmából, az ő érdekeik érvényesítése céljából kerültek a
HOK-testületbe, most saját választóik ellen fordulnak. Valószínűleg okuk van rá.
Hertlik Balázs is a négy szerencsés
hallgató között van, akik át tudtak
„csúszni" a dékáni méltányossági vizsgán. A HOK-alelnök egy másik vizsgán
viszont örökre megbukott. A hallgatói
érdekérvényesítés a Bölcsészkaron végérvényesen a múlté.
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- Azt, hogy a miniszter úr az S Z T E - t választotta az idén, én nem értékelném túl,
de nagy megtisztelés, hogy idelátogatott.
-Ön a nyár közepén kötetlen megbeszélést
A reformprogramot ismerem, mert
folytatott korábbi versenytársaival a néhány
volt
szerencsém az első tájékoztatón részt
hónappal ezelőtti rektorválasztás jelöltjeivel.
venni, amikor miniszter úr előadta ezt a
Lesz-e még ilyen találkozó, s ők tudnak-e Öntervet. Nekem az a véleményem, hogy
nek segíteni a rektori program megvalósításászükség van a felsőoktatás reformjára, de
ban?
nem azért, mert május 1jén az EU tagjai leszünk,
- A pályázótársaim, inkább
hanem mert mi is úgy
így nevezném őket. Valóban
érezzük, hogy egy kicsit
találkoztam velük egy kötetlelassult a felsőoktatás,
len beszélgetés során, amiamely a tradíciója miatt
kor felhatalmazást kértem,
is többet érdemel. Bárhogy az ő gondolataik is
melyik egyetemünk mimegjelenhessenek az egyenőségi k é p z é s végén
temi csúcsmenedzsment
bocsátja ki a hallgatókat, s
anyagaiban. Igen, meg foge tekintetben európai
juk ismételni a találkozót.
összehasonlításban is meEzt október elejére tervegállja a helyét. Ugyanakzem, hogy beszéljünk az
kor az egyetemi gazdálS Z T E aktuális feladatairól,
k o d á s és a h u m á n
eszmét cseréljünk az egyepolitikával kapcsolatos
tem jövőképéről. Egyébként
mozgástér egyarántszűk,
abban a szerencsés helyzets ezen változtatni kell.
ben vagyok, hogy két pályáAzt már megkérdőjelezótársam is részt vesz az RT munkájában. hogy ez a projekt meg fog valósulni, hi- zem, hogy a felsőoktatási reformtervben
Benedek professzor mint az AOK dékán- szen a kar és az egyetem is hozzárendelte felsorolt eszközök valóban a leghatékoja, Galambos professzor mint a JGYTFK a forrásokat, már csak 250 millió állami tá- nyabbak-e, és valóban alkalmasak-e a mafőigazgatója, úgyhogy a visszacsatolások mogatás hiányzik. Erre 2004-ben még gyar felsőoktatás problémáinak a megolnapi szinten jelentkeznek. Az első RT- nem számíthatunk, de 2005-ben már dására. Néha az a gyanúm, hogy noha a
ülésen Galambos professzor úr szóvá is igen, így 2006-ra elkészülhet az épület. vitaanyagban egy különleges intézményi
tette, hogy miért nem használtuk azt az Ha pedig nemcsak terveket, hanem a vá- státusz szerepel, valójában a közalkalmaötletét, hogy a vendégprofesszorok foga- gyaimat is elmondhatom: kellene építeni zotti törvény és az államháztartási törvény
dására egy alapot létesítsünk. Ez már a a létrejövő Fogorvostudományi Karnak „kimazsolázásáról" van szó. Egy egységes
gazdaságban így nem fog működni, de
következő RT-re be is kerül az előterjeszegy új épületet a Honvéd téri üres ingat- nem is lenne szerencsés, ha az adózási és
tésbe. Én azt gondolom, hogy értékes pálanon, kellene építeni sebészeti klinikát.
hitelfelvételi rendszernek csak a szályázatokról van szó, de azt sem rejtem véNemrég írtam alá azt a szerződést az munkra előnyös része lenne kiemelve.
ka alá, hogy személy szerint nekem is van
egyetem és egy részvénytársaság között, Ami az intézményirányítást illeti, tőlem
egy programom, amit az előbb említett
amely előkészíti a magánforrásból történő nem idegen a board-típusú igazgatótanács
csapat segítségével szeretnék megvalósídiákszálló felépítését. E szerint 2004. feb- megjelenése a programban, ezt én nagyon
tani. Ehhez az kell, hogy az egyetem varuár 28-ára megtalálható az a finanszírozá- támogatom. Ami aggályos: a rektor egy
lamennyi polgára ennek a tágabb csoportsi megoldás, amely alapján a Bal fasorban m e n e d z s e r l e n n e , e g y s z e r z ő d é s s e l
nak legyen a részese, és mindenki azt
elindulhat a korszerű szolgáltatásokat alkalmazott vezető, akit az igazgatótanács
gondolja: büszke, hogy a S Z T E polgára
nevezne ki, a szenátus elnöke pedig az
lehet. Legyen akár rektor, akár hallgató nyújtó multifunkcionális épület kiviteleakadémiai irányító. Ez egy picit idegen a
zése.
Elsősorban
professzori
lakások
és
vagy portás illetve bármilyen munkatárs.
magyar felsőoktatás hagyományaitól. Vandiáklakások lesznek benne.
A Bal fasoron van az Egészségügyi Fő- nak ugyan erre is nemzetközi példák, de
- Milyen új egyetemi beruházásokra számítha- iskolai Kar által használt épület, előrehala- ez a szisztéma azért nem általános. A rektunk a következő években? Hogyan oldhatók dott tárgyalások vannak arra vonatkozóan, tornak rektornak kell lenni, ezt a nimmeg egyes karok - pl. a sokak szerint mostoha hogy az épületet több ütemben megvásá- buszt nem kellene lerombolni. Jobb lenne
körülmények között lévő - Bölcsészkar kuba- roljuk a várostól. Az ottani étterem és kony- egy kancellárt nagyobb jogosítványokkal
felruházni, a stratégiai kérdéseket viszont
túrás gondjai?
ha megvásárlásával és felújításával az újszeaz akadémiai menedzsmentnek kellene
gedi menza-ellátottságot kívánjuk javítani.
meghatároznia, s az igazgatási menedzs- Az egyetemnek van egy intézményfejlesztési terve, amit persze aktualizálunk, -Az egyetemi tanévnyitó ünnepség vendége mentnek ehhez kellene alkalmazkodnia.
ez nagyon sok fejlesztési elképzelést tar- volt Magyar Bálint oktatási miniszter. Ugy Úgy látom: ez az anyag önmagában nem
talmaz a kubatúra területén is. Ez egy tűnik, a minisztérium vezetése kiemelt figyel- állja meg a helyét, az Országgyűlés ilyen
s o k p a r a m é t e r e s d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t , met fordít az SZTE-re. Elképzelhetőnek lát- formában nem fogja elfogadni, én magam
amit elég nehéz megoldani. Az orosz lak- ja-e, hogy az SZTE legyen a „mintaegyetem ", sem javasolnám ezt. Modulokat kiemeltanya kezelési joga a kezünkben van, de ahol elsőként valósulhatnak meg az OM re- hetnénk belőle, de konszenzusra kell tönincsenek akkora erőforrásaink, hogy fej- formelképzelései? Mi a személyes meglátása a rekedni. A minisztériumnak a Rektori és
Főigazgatói K o n f e r e n c i á k k a l k e l l e n e
lesszük az ingatlant. Egy olyan befektetőt vitaanyaggal kapcsolatban?

folytatás az 1. oldalról

kell keresni a várossal együtt, amelyik
hasznosítja az ingatlant, és a bérbeadásból
származó bevétel olyan forrás lesz, amiből
tudunk máshol ingatlanokat fejleszteni.
Újszegeden épülne egy új egyetemi központ az úgynevezett Y épületnél. így a
BTK épületében a T T K által elfoglalt terület felszabadulna. Én azt gondolom,
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VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ
Pályázat
Szeged Megyei Jogú Város pályázatot ír ki a Szegedi Tudományegyetem ( S Z T E ) és az Szegedi
Hittudományi Főiskola (SZHF) nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok
tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel.
P á l y á z a t o t n y ú j t h a t be, a k i :
1) legalább 2. évfolyamos nappali tagozatos hallgató,
2) az első diplomáját kívánja megszerezni,
3) 26. évét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
4) a pályázat benyújtását megelőző félévet sikeresen elvégezte és lezárt leckekönyvvel rendelkezik.
Az ösztöndíj két szemeszterre szól és havonkénti összege 10.000 Ft.
A p á l y á z a t f o r m a i követelményei:
Pályázni a S Z T E EHÖK Irodán (Szeged, Boldogasszony sgt. 4.) beszerezhető adatlapon lehet,
melyhez mellékelni kell az előző félév elvégzését tanúsító leckekönyv és egyéb egyetemi, főiskolai
tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító okmányok fénymásolatát.
A p á l y á z a t b e n y ú j t á s á n a k határideje: 2003. október 27. 14 óra.
h e l y e : Szeged, Boldogasszony sgt. 4., EHÖK Iroda.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi
versenyeken való részvétel.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2003. november 10.
A döntésről az elbírálást követő 15. napon a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján
(Ügyfélszolgálati Iroda, Szeged, Széchenyi tér 11.) értesülnek a pályázók.
További információ: (62/544-846, EHÖK IRODA)
Szeged, 2003. szeptember 20.
Dr. Botka László

Szeged Megyei Jogú Város
Polgármestere

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A és B típusú pályázathoz
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve
a 2004. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat célja:
Felsőoktatási intézményben tanuló illetve tanulmányait megkezdeni kívánó hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok támogatása ösztöndíj formájában.
Pályázatot nyújthatnak be:
A típusú pályázat esetén: azok a Szegeden állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, akik a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási
intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
B típusú pályázat esetén: azok a Szegeden állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a
2003/2004. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek), akik a 2004/2005. tanévtől kezdődően állami
felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők nem részesülhetnek Bursa ösztöndíjban,
mivel ők tanulói jogviszonyban és nem hallgatói jogviszonyban vesznek részt a képzésben, így utánuk a képző intézmény
tanulói normatívában és nem a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi forrásául szolgáló hallgatói normatívában részesül.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa-támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények hallgatói.
A PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. október 22.
A pályázat benyújtása:
A teljes pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Altalános Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálati
Osztályán (Szeged, Széchenyi tér 11. földszint), valamint a Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és
Egészségügyi Iroda Ügyfélszolgálati Csoport információs helységében (Szeged, Huszár u. 1. fsz. 36. szoba)
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportirodáján (Szeged, Széchenyi tér 11. II. emelet 228. szoba)
a pályázó által aláírva, pályázati űrlapon a szükséges mellékletek csatolásával, egy példányban kell benyújtani. A pályázati
űrlap kitöltése nélkül, hiányosan vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat
értékelés nélkül elutasításra kerül.
Hiánypótlásra a határidő lejárta után nincs lehetőség.
A pályázatokról Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere által felkért bizottság dönt.
A pályázat eredménye megtekinthető 2003. november 24-től a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának
hirdetőtábláján (Szeged, Széchenyi tér 11. fsz.).
A pályázat eredményéről a Felsőoktatási Pályázatok Irodája előreláthatóan 2004 első negyedévében tájékozatja a
pályázókat.
A pályázó a bíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
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A III.
egyeztetnie. Ezt az egyeztetést hiányolom. És megértem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
(HÖOK) és a doktorandusz hallgatók igényét is arra, hogy befolyásolják a reformfolyamatot.
- Az SZTE eljuttatja, eljuttatta-e észrevételeit a tervvel kapcsolatban a minisztériumhoz?
- A Szegedi Tudományegyetem ki fogja
alakítani az álláspontját, ezt a rektori tanács
fogja koordinálni. Óva intettem a kari vezetőket attól, hogy kari álláspontok kerüljenek nyilvánosságra, mert az egyetemi vélemény többet nyom a latban, mint az
esetenként parciális véleményeket megfogalmazó különböző kari álláspontok. Nagyon nagy társadalmi konszenzusra van
szükség, hiszen 2010-ig három kormány
váltja egymást. Az oktatást nem lehet három évre tervezni, csak hosszú távra, s ehhez a politikai erők
konszenzusa is szükséges. Az SZTE tehát ki fogja alakítani az álláspontját,
amely szerintem
m é r t é k a d ó lesz,
s nem lehet majd figyelmen kívül
hagyni.
- A tervek szerint
egyes intézményekben
már 2005. január 1 jén életbe lépne az új
szisztéma, vagy legalábbis egyes elemei.
Bevezet/tetőnek tartja-e Rektor Úr az új
rendszert ebben a
nem túl távoli időpontban a Szegedi Tudományegyetemen?
- Nem gondolom, hogy 2005-től az intézményirányítás új modelljét ki lehetne
próbálni, hisz ez rengeteg jogszabály módosítását igényelné, amit egy év alatt
szinte lehetetlen lenne a közigazgatáson
átfuttatni, és nem is lenne értelme. Egyes
elemeit persze ki lehet próbálni. így a bolognai folyamatokhoz kapcsolódó rendelkezéseket, vagy a magántőke szerepvállal á s á n a k m ó d j á t . Ha e z m e g v a l ó s u l
2005-re, akkor 2010-re minden rendben
lesz. És ehhez persze az anyagi forrásokat
is biztosítani kell az átalakításokhoz, nem
úgy, mint az integráció létrejöttekor. A kiszámíthatóság is nélkülözhetetlen: úgy
nem lehet tervezni egy tanévet, hogy augusztus vége felé 360 millió forinttal
csökkenteni kell a büdzsénket.
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- Az új rendszer bevezetésével Ön szerint csökkenhet-e a jelenleg 1/4 és 1/3 közötti hallgatói
képviseleti arány az intézményi döntésekben?
Csökkenhet-e a hallgatók véleményének figyelembe vétele, befolyása?
- N e k e m semmi problémám sincs a
jelenlegi arányokkal. Arról persze lehet
vitatkozni, hogy milyen kérdésekben
szükséges meghallgatni a hallgatók véleményét. Aggodalomra szerintem semmi
ok, senkinek nem lesz bátorsága, hogy
jelentős jogokat megvonjon a hallgatóktól. Szerettem volna, ha a hallgatók problémáit ismerő hallgatói rektorhelyettes is
szavazati jogot kap az Egyetemi Tanácsban (ET), hogy képviselje a hallgatók
véleményét, de megbuktam a javaslatommal, a Rektori Tanács nem támogatta az elképzelést. Pedig szerintem néha a
hallgatóknak is kínos, hogy automatikusan megnyomnak egy igen gombot. Egy

elképzelésemet azonban sikerült megvalósítanom: a hallgatók eddig egy blokkban ültek az ET-n, ez nekem sosem tetszett, hiszen a hallgatókat a saját karuk
küldi a Tanácsba. Én visszaültetem a hallgatókat a saját karukhoz. Ezzel is azt szeretném demonstrálni: ez egy egységes
egyetem, mi 41-en ET-tagok nem parciális érdekeket képviselünk, hanem az
S Z T E érdekeit.
-Magyar Bálint lapunknak a következőket
nyilatkozta (Színes Egyetem, 2003. szeptember): „A hallgatóknak ... joguk van önkormányzatot, érdekérvényesítési jogra ...az érdekképviselet funkciója ... differenciáltan kell,
hogy megjelenjen az új rendszerben." Ón is elképzelhetőnek látja, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mellett más egyetemi diákszervezetek képviselői is részt vegyenek a

döntések előkészítésében, a határozatok meghozatalában?
-Technikailag nem tudom elképzelni,
hisz így az egész rektorságom egyeztetésekkel telne... Vannak persze ügyek,
amikor másokkal is egyeztetni kell, de
alapvetően a jelenlegi rendszer megfelelő.
Bevonhatunk persze más szervezeteket
is, akkor lenne egy 80 fős ET, ami működésképtelen.
- Az SZTE szerződésre készül multinacionális cégekkel, mint pl. a Hewlett Packard. Mi lehet egy ilyen szerződésnek a hozadéka az egyetem számára?
- N e m fogja elhinni: az imént beszéltem
a HP vezérigazgatójával. Szerződésre készülünk a HP-vel és a Siemensszel is.
A HP-vel gyakorlatilag mindenben megállapodtunk. A szerződés kölcsönösen
előnyös szolgáltatásokat biztosít a partnerek számára. így a HP
elsősorban a gyakorlati oktatási háttér biztosításában tud segíteni az informatikával
foglalkozó karoknak,
szakoknak és a hallgatóságnak, de támogatni tud bennünket
eszközzel, szakképzési h o z z á j á r u l á s s a l ,
nappali és doktorandusz hallgatók számára meghirdetett ösztöndíjjal is. Ez egy kis
lépés, de ha sok ilyen
szerződésünk lesz, az
sok hallgató javát szolgálhatja. Nem akarok kizárólagos szerződéseket kötni, a
verseny hasznunkra válhat. Az SZTEnek versenysemlegesnek kell maradnia.
A gazdasági szférával való kapcsolattartás
részben a stratégiai rektorhelyettes feladata, de mivel jelentős dolgoról és
összegyetemi érdekről van szó, magamat
sem vonhatom ki ebből a munkából. Hatalmas kapcsolati tőkével rendelkezik
egyébként a prorektor, dr. Mészáros Rezső professzor is, s én mindenképp számítok az ő segítségére, tapasztalatára.
Erhardt Ágoston - Haág Zalán István
(az interjú második részét novemberi
számunkban olvashatják; de teljes
terjedelmében már most hozzáférhető az
egyetem.szeged.hu weboldalon)

