SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS
PLÉNUMHATÁROZAT

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE
(Második akkreditációs értékelés)

Az intézményi látogatások időpontja: 2005. február-május
A LátogatóZEGEDI
Bizottság kari elnökei:
UDOMÁNYEGYETEM

S

T

DR. BAZSA GYÖRGY, az intézményi LB elnöke
DR. BALOGH ÁRPÁD, a JGYTFK LB elnöke
DR. CZUKOR BÁLINT, a SZÉFK és MFK LB elnöke
Az intézményi
időpontja:
DR. DOBAY Plátogatás
ÉTER, a GTK
LB elnöke 2005. február-május
DR. HUNYADY GYÖRGY, a BTK LB elnöke
DR. KERTÉSZ
JÁNOS, tagjai:
a TTK LB elnöke
A Látogató
Bizottság
DR. LUKÁCSKÓ ZSOLT, a EFK LB elnöke

DR.referens:
BAZSAHG
YÖRGY
, intézményi
LB elnök
Intézményi
ALMAY
NÓRA
, MAB főtitkárhelyettes
DR. CZUKOR BÁLINT, ÉFK és MFK LB elnök
DR. DOBAY PÉTER, KTK LB elnök
DR. HUNYADY GYÖRGY, BTK LB elnök
DR. KERTÉSZ JÁNOS, TTK LB elnök
DR. LUKÁCSKÓ ZSOLT, EFK LB elnök

2006. február 24.
-------------------------------------------------intézményi LB elnök

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

A SZEGEDI FELSŐOKTATÁS MÁSODIK AKKREDITÁCIÓJA

I.

AZ AKKREDITÁCIÓ DIMENZIÓI ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

II.

BEMUTATÓ KÖZELKÉP A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMRŐL

III.

AZ EGYETEM INTÉZMÉNYI ÉS KARI ÖNÉRTÉKELÉSEI

IV.

ELŐZETES ÖSSZEGZÉS

V.

AZ EGYETEM ALAPDOKUMENTUMAI

VI.

OKTATÁS–KÉPZÉS

VII.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

VIII.

KUTATÁS–FEJLESZTÉS

IX.

A DOKTORI ISKOLÁK MŰKÖDÉSE

X.

INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

XI.

VEZETÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTEGRÁCIÓRA

XII.

AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁRÓL

XIII.

A HALLGATÓSÁG ÉS A MINŐSÉG KAPCSOLATÁHOZ

XIV.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

XV.

VÉGSŐ ÉRTÉKELŐ ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK

-2-

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

A SZEGEDI FELSŐOKTATÁS MÁSODIK AKKREDITÁCIÓJA
A Szegedi Tudományegyetem tudatos és öntudatos intézmény. Tudata egyszerre klasszikus
és korszerű egyetemtudat, öntudata talán öt – névvel és ezekhez szubjektív hozzárendeléssel
szimbolizálható – pillérre épül: Kolozsvár (az átmentett hagyomány), Szent-Györgyi Albert (a
nemzetközi tudomány), József Attila (a független szellem), a Nemzeti Pantheon (az alkotó
magyarság) és Szeged (a befogadó és együttélő város) – és erős. Az így kiemelt öt pillér mellett imponáló az a sokszínűség, ami a város és az egyetem hol közvetlen, hol csak áttételes –
de szinte mindenkor és mindenhol ható – kapcsolatát tükrözi (természetesen önkényes válogatásban): Dankó Pista és Dugonics András, Juhász Gyula és Móra Ferenc, Somogyi Károly és
Tömörkény István, Kalmár László és Straub F. Brunó, Boda Domokos és Simon Miklós, Péter László és Vaszy Viktor; s hosszan tovább: a boszorkányperek és a nagy árvíz, a füvészkert
és a csillagvizsgáló, a Virág cukrászda és a Pick szalámi, a halászlé és a fűszerpaprika, a
Nemzeti Színház és a szabadtéri játékok, a Kárász utca és a Hősök kapuja, a Dóm tér és a
Dóm, a zsinagóga és a sok templom, a dorozsmai szélmalom és a Csillag-börtön, a Szegedi
Biológiai Központ (széles körben régóta csak SZBK) és az új Tanulmányi és Információs
Központ (még csak szűkebb körben TIK) – no meg természetesen a Tisza.
A klasszikus egyetemtudatot a mai intézmény – igen jó helyről – örökölte. Az egyetem egykori rektora, a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert (1940/41-es tanév) az intézmény számára a
következő fő feladatokat jelölte meg: „gyűjteni, terjeszteni, és gyarapítani az emberi tudást”,
nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”, a haza részére olyan
polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”, „s a mi egyetemünknek
van még egy fontos hivatása is! Hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!”
A korszerű egyetemtudatot pedig maguk fogalmazzák meg internetes honlapjukon: „A Szegedi Tudományegyetem mai vezetői ennek a kihívásnak megfelelően arra törekszenek, hogy szellemi potenciálunknál fogva az ország egyik első egyeteme legyünk. A Szegedi Tudományegyetemnek erre minden esélye adott, hiszen az előző évtizedek nagy hírű professzorai, az
általuk vezetett iskolák és műhelyek újabb és újabb generációit nevelték ki kutatóinknak és
oktatóinknak.” S ehhez a tömör, konkrét igazolás is olvasható: „Hetvenhetedik helyezés az
európai egyetemek tudományos ranglistáján, 11 pályázat az EU kutatási Keretprogramjaiban, 126 vendég az Unió tagállamaiból, több mint ezer külföldi hallgató, harminc testvéregyetem – ez a néhány adat jól mutatja, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyike hazánk vezető felsőoktatási intézményeinek.”
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Az egyetemtörténet lényege a hazai – s bizonyára a nemzetközi – akadémiai körökben közismert: „A történetkutatók az 1872-ben I. Ferenc József által alapított kolozsvári egyetemet
tartják jogelődünknek. A történelem vihara 1919-ben úgy hozta, hogy a Kolozsvári Egyetemnek „költöznie kellett” alapítóhelyéről, ezért a magyar nemzetgyűlés 1921-ben Szegedet jelölte meg új székhelyéül. Városunknak évszázados törekvése valósult meg így és Dél-Magyarország tudományos-kulturális centrumává válhatott. Az idetelepítésben nagy szerepe volt egykori kultuszminiszterünknek, Gróf Klebelsberg Kunónak, aki bizonyos volt abban, hogy a
nagy múltú kolozsvári egyetem méltó jogutóda lehet a Szegedi Egyetem, s ezáltal adott lesz
Szeged és a térség tudományos központja.” A történelem vihara a Kárpát-medencében „gondoskodott” róla, hogy – jogelőd és jogutód viták bonyadalmait elkerülendő – 1996-ban a szegedi egyetemi oktatás 75 éves jubileumát volt indokolt ünnepelni a városban. A megfogalmazás taktikus, az ünneplés jogos volt. 2001-ben már az (egy éves) egységes Szegedi Tudományegyetem ünnepelhetett.
Az pedig a (magyar felsőoktatási) sors sajátos iróniája, hogy amíg nyolc évvel ezelőtt a még
nem integrált szegedi felsőoktatási intézmények (pontosabban nagy részük) úttörőként estek
át – sikeresen – az akkreditáción, addig 2005-ben a már integrált Szegedi Tudományegyetem
esedékes újabb akkreditációjára dezintegrált változatban (legyünk pontosak: több, átgondoltan szervezett dimenzióban) kerül sor. Ezért hát a taktikus fejezetcím, s a következő jogos ünneplés pedig (ha az Egyetem úgy akarja) majd az akkreditáció (jó eséllyel előre látható) sikerére alapozódhat. Az erre szóló javaslat – és annak indoklása – olvasható a következőkben.
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I.

AZ AKKREDITÁCIÓ DIMENZIÓI ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A SZTE második akkreditációja több dimenzióban folyik:

7 kar (Bölcsészettudományi, Egészségügyi Főiskolai, Gazdaságtudományi, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai, Mezőgazdasági Főiskolai, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai és a Természettudományi Kar) kari szintű egyedi értékelése
formájában;

3 kar (Általános Orvostudományi, Gyógyszerésztudományi és az Állam- és Jogtudományi Kar) értékelése az országos párhuzamos akkreditáció keretében;

a tanárképzés helyzete értelemszerűen karközi vizsgálatban;

2 tudományág (történelem és pszichológia) 2004. évi párhuzamos értékelése
alapján (a jelentések rendelkezésünkre álltak, ezért ezeket nem vizsgáltuk);

1 kar (a Zeneművészeti Főiskolai Kar) akkreditációjára későbbi párhuzamos értékelés keretében kerül sor.
A MAB elnöke azt kérte, hogy a hét kar jelen értékelése mellett a három, párhuzamos értékelésbe vont karról szóló jelentések, illetve dékánjaiktól szerzett információk alapján a mi jelentésünk tegyen javaslatot az intézmény egészének akkreditációjára.


Előkészületek a MAB részéről:
MAB a kialakult eljárási rend szerint bízta meg az intézményi LB elnököt, majd tőle
kért javaslatokat a kari LB elnökök és tagok személyére. A javaslatokat az intézménnyel véleményeztette, és a következő látogatóbizottságokat kérte fel a SZTE akkreditációjához:
Koordináló elnök:
MAB intézményi referens:

Bazsa György, egyetemi tanár, DSC, DE
Halmay Nóra főtitkárhelyettes, MAB

Bölcsészettudományi Kar (BTK):
Hunyady György egyetemi tanár, dékán, MHAS, ELTE PPK
Bókay Antal egyetemi tanár, rektorhelyettes, CSc, PTE BTK
Kassai Ilona egyetemi tanár, DSc, PTE BTK
Lukács István egyetemi docens, DSc, ELTE BTK
Borhy László egyetemi docens, CSc, ELTE BTK
Borzsák Judit szakreferens, MAB
Egészségügyi Főiskolai Kar (EFK)
Lukácskó Zsolt főiskolai tanár, főigazgató, CSc, DE EFK
Sulyok Endre egyetemi tanár, főigazgató, DSc, PTE EFK
Hollós Sándor főiskolai tanár, PhD, SE EFK
Ruff Éva szakreferens, MAB
Gazdaságtudományi Kar (GTK):
Dobay Péter egyetemi tanár, dékán, CSc, PTE KTK
Farkas Ferenc egyetemi tanár, CSc, PTE KTK
Muraközy László egyetemi docens, CSc, DE KTK
Sipos Zoltán főiskolai tanár, CSc, BGF KVIFK
Homonnay György szakreferens, MAB
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Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGYTFK)
Balogh Árpád egyetemi tanár, rektor, DSc, NYF
Hauser Zoltán egyetemi tanár, rektor, DSc, EKF
Gáspár Mihály főiskolai tanár, CSc, BDF BTK
Németh András egyetemi tanár, DSc, ELTE PPK
Hernáth Terézia szakreferens, MAB
Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely), MFK
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar (SZÉF)
Czukor Bálint tudományos főmunkatársd, CSc, KÉKI
Nábrádi András egyetemi tanár, dékán, CSc, DE AVK
Rátky József főigazgató, DSC, ATK, Herceghalom
Illés B. Csaba egyetemi docens, CSc, SZIE GTK
Sembery Péter egyetemi docens, CSc, SZIE GMK
Éry Márta szakreferens, MAB
Természettudományi Kar (TTK)
Kertész János, egyetemi tanár, MHAS, BME TTK
Bazsa György egyetemi tanár, DSc, DE TTK
Pálfy Péter Pál egyetemi tanár, MHAS, ELTE TTK
Szondy Zsuzsa egyetemi tanár, DSc, DE ÁOK
Nagyváradi László egyetemi docens, CSc, PTE TTK
Halmay Nóra főtitkárhelyettes, MAB
Az intézményi LB munkájában részt vettek továbbá:
Dr. Bíró Zoltán egyetemi docens, ME
Csizmadia József doktorandusz, DOSZ
Polgár Péter Balázs egyetemi hallgató, HÖOK

minőségbiztosítás
doktoranduszi ügyek
hallgatói ügyek

A MAB és az egyetem a LB rendelkezésére bocsátotta a következő (és a jelentéshez is
mellékelt) dokumentumokat:
o

A korábbi intézményi akkreditációs értékelés (a 2000-es integráció miatt intézményi szinten lényegében minimális relevanciával bírt);

o

A SZTE éves minőségértékelései;

o

A pszichológia és a történelem szak párhuzamos értékelése;

o

A MAB tudományági bizottságának ajánlásai a helyszíni látogatásokra;

o

Az aktuális Akkreditációs útmutató és annak mellékletei (Páczelt István MAB alelnök prezentációjával kiegészítve, különös tekintettel a jelen értékelés kettősségére: az eddig működő szakok visszamenőleges értékelése (A, A HI, NA) és a
többciklusú képzés képzési ágainak előretekintő potenciál-felmérése.

o

A SZTE-on jelenleg oktatott, ill. akkreditációra benyújtott, – részben már MAB
döntéssel is bíró – új alapszak-indítási kérelmek listája.

-6-

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)



A LB előkészületei:
o

A LB elnöke minden kari LB elnök, tag és MAB referens részvételével 2005. január 18-án előkészítő munkaértekezleten beszélte meg a jelen eljárás célját, sajátságait és az ezekből adódó feladatokat. Az elnök jó érzéssel állapította meg, hogy
minden résztvevő felkészülten, felelősséggel, konstruktívan, s ami nem mellékes, nem kényszerből, hanem készséggel vállalt kötelezettséggel készült és
végzi majd munkáját. Ez megnyugtató és biztató volt az eljárás korrektségét, hitelességét, alaposságát és eredményességét illetően, s igazolódott (néhány határidőtől eltekintve) az akkreditáció folyamatában.

o

Az egyes kari LB-k – a MAB referensek közreműködésével – a kari vezetőkkel
egyeztették a látogatások időpontját. Ezek programját közös gondolkodással, az
önértékelések alapján alakították ki. Ennek részét képezte több esetben az önértékelésekhez kapcsolódó további kérdések megfogalmazása.



Az intézménytől kapott „friss” (ugyancsak mellékelt) akkreditációs anyagok:
o
Az intézményi önértéklés és a 7 kar önértékelése a MAB előírásai szerint, bennük
a doktori iskolákra vonatkozó adatok.
o
A SZTE 2005. évi költségvetése.
o
A rektor és a 11 kar vezetőjének válasza a LB elnökének kérdéseire (egységes
szempontok szerinti hozzájárulás a bevezetőben említett több dimenziójú akkreditációs tevékenység szintézise érdekében).
o
A karok kiegészítő információi a kari LB-ok további kérdéseire.
o
A SZTE honlapja: www.u-szeged.hu, beleértve a karok honlapjait is.



A látogatásokhoz előkészületként és a jelentés összeállításához felhasználtunk további
internetes honlapokat is, mint pl. az OM, a MAB, az OTDT honlapjait.



A helyszíni látogatások:


Az intézményi LB elnöke és a MAB intézményi referense 2005. február 17-én előlátogatást tettek az egyetemen. Ennek során találkoztak a rektorral, a rektori vezetés
tagjaival, valamint mind a 11 kar vezetőjével. Vázolták a jelen akkreditációs kör sajátos kettős (retrospektív és perspektív) jellegét és célját. A LB elnöke ekkor adta át
az egységes kérdéseket tartalmazó levelét a karok vezetőinek (és a rektornak).



A kari LB-k helyszíni látogatásainak időpontjai:
o BTK
2005. március 9-11.
o TTK
2005. február 22-23.
o JGYTFK
2005. április 24-26.
o GTK
2005. március 9-11.
o MTK, SZÉF
2005. március 21-23.
o EFK
2005. február 23-24.



Bíró Zoltán helyszíni látogatása minőségbiztosítás ügyben: 2005. február 22-23.



A koordináló elnök, az intézményi referens, a LB elnökök és referensek (mindenki)
között – a szükséges mértékben – rendszeres kommunikáció működött.



E helyen is le kell szögeznünk: az egyetem vezetői, a karok, a tanszékek munkatársai, a doktoranduszok és a hallgatók kivétel nélkül szívélyesen fogadták a látogató bizottságokat, gördülékenyen és rugalmasan szervezték a programokat,
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őszintén, nyíltan válaszoltak kérdéseikre, készségesen szolgáltattak további információkat: egyik fél sem tekintette tehernek és nyűgnek a látogatásokat,
mindkét fél őszintén törekedett a közös cél: a tárgyilagos, segítő szándékú akkreditáció elérésére.
Látogató bizottságunk az előbb felsorolt írásos előkészítő anyagok mennyiségének láttán és
ismeretében, továbbá a helyszíni tapasztalatok birtokában úgy véli, a MAB mai előírásai, kívánalmai e tekintetben átlépnek egy határt. Olyan mennyiségű írott anyagot, adathalmazt kell
az intézményeknek benyújtani, ami egyrészt náluk rengeteg időt és energiát igényel (akkor is,
ha csak nyolcévenként kerül erre sor), másrészt a látogató bizottságok sem tudják részleteiben
és érdemben átfogni, ellenőrizni és értékelni azokat. Bizton állítjuk: kevesebb több lenne! Különösen aktuális ez a megállapítás olyan helyzetekben, amikor az akkreditáció egy lezáródó
múltra hagyatkozhat, az új rendszerű szakok akkreditációját pedig a mostani értékeléstől független eljárásban végzi a MAB.


A JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS ÖSSZESÍTÉSE:


A kari LB-k saját munkarendjük szerint készítették el a kar egészére és az egyes
szakok akkreditációjára vonatkozó javaslatukat, illetve fogalmazták meg az egyes
képzési ágak potenciál-értékelését.



Az intézményi LB elnöke, a kari LB elnökök és a MAB referensek június 7-én
egyeztették a véglegesítés részben tartalmi, részben formai elemeit, és megbeszélték
egy háromfokozatú (* ** ***) minősítésre szóló feltételes javaslat kialakítását. A
koordináló elnök előterjesztette az intézményi jelentés szerkezetére szóló javaslatát.



A LB további tagjai is eljuttatták az elnökhöz szakterületükön szerzett tapasztalataik
összegzését.



A LB elnök a végleges kari értékelések birtokában, a látogatóbizottság további tagjainak írásos anyagát is felhasználva, állította össze az intézményi értékelés első változatát, amit véleményezésre a kari LB elnököknek elektronikus formában megküldött. Ezek figyelembe vételével alakult ki a jelen változat, amit a MAB-hoz a LB a
kari értékelésekkel együtt benyújt.

Megjegyzések:
- A jelentés szövegében a dőlt, aláhúzott, félkövér betűkkel írt mondatok az intézmény, a
dőlt, aláhúzott szövegrészek pedig a MAB számára megfogalmazott látogató bizottsági javaslatokat jelzik.
- A szövegben néhány esetben megnevezett LB tagok által írt megfogalmazások szerepelnek
hosszabb idézetként, (s ezt jobb oldalon egy vonal jelzi). Ez mindössze a „szerzői jog” tiszteletben tartását fejezi ki, s nem azt, hogy a bizottság ne értene egyet az abban foglaltakkal.
- Az önértékelésből átvett táblázatokat az ottani számozással és Arial betűtípussal jelezzük.
Saját táblázatainkat római számmal láttuk el.
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II.

BEMUTATÓ KÖZELKÉP A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMRŐL

A SZTE mai felállásában 2000. január 1-i hatállyal alakult meg az akkorra már hosszan előkészített (de országosan közel sem egységes) integrációs felsőoktatáspolitika egyik eredményeként. Ma az intézménynek 11 (6 egyetemi és 5 főiskolai) kara, több mint harmincezer
hallgatója, mintegy hétezer munkatársa van. Igen széles szakmai spektrumban – 68 egyetemi,
66 főiskolai és 27 szakirányú továbbképzési szakon bölcsészet-, jog-, gazdálkodás-, gyógyszerész-, orvos- és természettudományi, egészségügyi, élelmiszeripari, agrármérnöki és zenei
területeken – folytat oktató, kutató és szolgáltató tevékenységet. Egyetemi karain tizenhét
doktori iskolája működik. Éves költségvetése megközelíti a 38 milliárd forintot, aminek kb.
41%-a OM, 48%-a tb támogatás. A SZTE döntő része a városban, sok, többnyire régi épületben, egy kara Hódmezővásárhelyen működik.
A Szegedi Tudományegyetem a fenti adatok szerint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási
intézménye. Az ilyen tényt a nagy szervezetek rendszerint nyomatékkal említik, jóllehet ennek minőség-értéke önmagában nincs. Van, vagy legalábbis lehet potenciál-értéke, amennyiben egy nagy intézmény belső erőforrásainak sokfélesége, mobilizálhatósága, kultúráinak
változatossága, ezek együttműködése révén hatékonyabban és eredményesebben tud újabb
fejlesztéseket, belső átalakításokat kezdeményezni és végrehajtani, egyúttal a változó külső
igényekre rugalmasan reagálni. Ezekre pedig korunkban – sőt szűkíthetően (hó)napjainkban –
egyre gyakrabban jelentkezik igény és van parancsoló szükség.
A számok körében több minőség-értéke van annak, hogy a munkatársak között kétszáz professzor, nyolcszáz tudományos fokozattal bíró oktató, sorukban 18 akadémikus és 108 akadémiai doktor van1. Ugyancsak minőségre utal a közel harmincezer publikáció és előadás,
ami az intézmény munkatársainak meghatározó közreműködésével jelent meg az utóbbi öt
évben – nagy hányadban – rangos folyóiratokban és jelentős konferenciákon. A fajlagos érték
– kb. kétezer potenciális szerzőt figyelembe véve – 3 tétel/fő/év, számszerűen jó, de személyek és egységek közötti és bizonyára színvonalbeli eloszlása természetesen csak részletes
bontásban vizsgálható. Nehezebben találunk számszerű adatokat a társadalmi (szolgáltató)
kapcsolatokról, mert ezeket elsősorban tartalmilag lehet és kell értékelni.
Az egyetem presztízsét kétségtelenül növeli, hogy a sanghaji Jiao Tong Egyetem nagy sajtópublicitást kapott rangsorában a legjobb helyezést elérő magyar egyetemként szerepel. Jóllehet e rangsor pontos tartamáról még az akadémiai közösségnek sincs kellő információja, azt
önértékelés vagy helyszíni látogatás nem alapozta meg, de széles körben ismert és elismert
intézmények vannak a rangsor jó helyein2. Józan felfogásra vall, hogy az örvendetes és jóérzést okozó tényt az egyetem sem minősíti értékén túl, de nem is volna oka azt nem említeni,
ha erre jó alkalom kínálkozik, amilyen például a mostani. Bizonyára mások is megteszik, illetve örömmel megtennék.
Látogató bizottságunk részéről az a tisztességes, ha leírjuk, amit munkánk kezdetén szóban
megfogalmaztunk: nem volt, nincs kétségünk arról, hogy a SZTE akkreditálható intézmény és
meg is kapja a következő nyolc évre az akkreditációt. Ez azonban nem arra ösztönzött bennünket, hogy könnyedén, netán felületesen végezzük elemző és értékelő munkánkat, kellemes
„látogató sétákat” tegyünk, hanem sokkal inkább nyugodt lehetőséget biztosított ahhoz, hogy
korrektül tárjuk fel az intézmény és egységei értékeit, és bátran fogalmazzuk meg mindazokat
a hiányosságokat, majd javaslatokat, amelyek segítik a MAB tárgyszerű döntését, de legalább
annyira magát az egyetemet – működése, fejlődése, társadalmi küldetése teljesítésében. Ezt
tekintettük felfogásunknak és küldetésünknek.
Az adatok gyakran ellentmondásosak. Pl. 108 MTA doktor, 17 MTA tag a 4. oldalon, 67 ill, 15 az 1. táblázatban;
10.000 publikáció/5 év itt, 2.000 publikáció/3 év a honlapon és még számos további példa található.
2
A siker említésekor figyelmesség lenne megadni a honlapon legalább az értékelés öt szempontját is.
1
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III.

A SZTE INTÉZMÉNYI ÉS KARI (SZAKOKRA IS BONTOTT) ÖNÉRTÉKELÉSEI

Az intézmény egészének értékeléséhez egyik alapforrás az intézményi önértékelési jelentés.
Joggal feltételezhető, hogy ez szintetizálja (részleteiben nyilván nem ismétli meg) a korábbi
éves önértékelések megállapításait, sőt jó esetben az azok hatására megtett intézkedéseket,
vagy legalábbis azok eredményeit. A további meghatározó súlyú források a kari önértékelések, illetve az azokra és a látogatásokra alapozott kari LB jelentések.
A SZTE intézményi önértékelése – közel száz oldalon és majdnem ugyanannyi melléklettel –
szigorú precizitással követi a MAB szempontrendszerét, sok fontos és értékes információval
szolgál, de belső arányai – önmagukban – nem tükrözik szerencsésen az egyes egyetemi tevékenységek valós súlyát3. Az összkép a kari önértékelésekkel (amelyek most csak 7 a 11-ből
arányban jelennek meg) együtt válik az egyetemi tevékenységeket arányaiban is jól jellemző
egésszé, mert nem kérdéses, hogy az oktatás–kutatás adja a SZTE tevékenységének gerincét.
Számos más típusú aktivitás az ezekhez – nélkülözhetetlen – feltételeket teremti meg, így az
önértékelésben helye van, de aránytartóan. Azért szükséges ezt megjegyezni, mert az intézményi önértékelési jelentést nagy valószínűséggel az egyetem Minőségpolitikai Bizottsága
állította össze (2004. november 12.) és az Egyetemi Tanács hagyta jóvá (2004. november 24.)
– „háttér dokumentáció” besorolással, és fontos, hogy a minőségpolitika jelentős mértékben
az oktatásra és kutatásra koncentráljon. Az önértékelési jelentés olvasójában az a benyomás
keletkezik, mintha a jelentést „külső szemlélő” állította volna össze, aki ugyan ismeri a helyzetet, de nem érzi sajátjának, inkább csak feladatának az önértékelés elkészítését. Az önértékelés jórészt javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg. Az Egyetemi Tanács – feladatokat,
felelősöket és határidőket megjelölő – határozatokat, döntéseket kell hozzon.
A korábban megfogalmazott hiányfeltárási szándék jegyében azt is meg kell állapítani, hogy a
jelentés megfogalmazása gyakran terjengős, pongyola, sőt magyartalan és értelmetlen mondatokat tartalmaz4. Ezekért is volt indokolt, hogy – pótlólag – az egyetem rektora is fejtse ki
véleményét a karok vezetőinek feltett kérdésekről.
Az önértékelés az „EFQM minőségirányítási modell nézőpontjait követte”. (Az internet alapján: European Foundation for Quality Management, a non-presciptive Total Quality Management framework based for nine criteria. Five of these are ’Enablers’ and four are ’Results’.)
Ezek összesítésben – a hivatkozott MAB útmutató szerint:
 az intézmény erőforrásainak megfelelősége;
 az intézmény folyamatainak megfelelősége;
 az intézmény eredményeinek megfelelősége5.
A különböző (említett) tevékenységi területek e három szempont szerinti elemzése után a jelentés feladatokat is megfogalmaz. Ezek szándékukban elismerésre méltók, konkrétságukban

Ez minden bizonnyal a MAB útmutató kissé merev alkalmazásából adódik. Kicsinyesnek tűnhet, de mégis meg kell
említeni: pár oldalnyi bevezetés után 6 oldal az oktatás és 5 a kutatás, majd 11 a könyvtár, 5 a nyelvi képzés, 11 a
sport, ezt követi – összesítve itt – 49 oldalon a működtetés (menedzsment) leírása. A mellékletek csak felerősítik ezeket az arányokat.
4
„Javítandó terület a stratégiai visszacsatoló mechanizmusok dokumentálhatóságának javítása, amely egyben a viszszacsatolás minőségi mechanizmusait is vizsgálhatóvá teszi.” – 53. oldal.
5
Szabad megfogalmazásban: mi áll rendelkezésre? hogyan működtetik azt? milyen eredménnyel? – B.Gy.
3
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viszont gyakran túl általánosak6, nem ritkán „örökzöldek”7 vagy részben (tapasztalataink szerint is) megvalósulnak.8
Végül általános értékelésként, vagy inkább kérdésként: az önértékelési jelentésből nem egyértelmű, hogy az EFQM szerint működik-e a Szegedi Tudományegyetem (és annak minőségbiztosítása) vagy csak ez az önértékelés készült ennek megfelelően? (Erre a minőségbiztosítási
rendszer kapcsán még visszatérünk.)
A hét kar önértékelési jelentését a kari látogató bizottságok elemezték. Ezek összességükben
és részleteikben is valós, jó alapot nyújtottak a helyszíni látogatások tartalmas és körültekintő
lebonyolításához, a reális helyzetelemzéshez és a végső javaslatok megfogalmazásához. Néhány esetben a látogató bizottságok egy pár kiegészítő kérdést is megfogalmaztak, de ezek
nem az önértékelések hiányosságaiból, hanem a bizottságok egyéni megközelítésmódjából
adódtak. Ezeket a karok megértették és a válaszokat ugyancsak készségesen és tartalmasan
megadták. Az egyes kari önértékelési jelentések részletesebb, egyedi értékelését a kari látogatóbizottságok jelentései tartalmazzák.

„Szükséges továbbá a hagyományos könyvbeszerzések pályázati forrásokon túli megvalósítási formái mechanizmusainak végiggondolása, további támogatása” – 29. oldal.
7
„Szükséges megteremteni a SZTE tudományos műhelyei főbb profiljainak belső publicitását, megteremtve ezzel is a
tudományos együttműködések kiinduló feltételeit.” – 18. oldal.
8
„Erősíteni szükséges a pályázati aktivitások koordinált megvalósulását, a K+F és Projektiroda már megkezdett aktivitásai mentén.” – 18. oldal.
6
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IV.

ELŐZETES ÖSSZEGZÉS

1. A hét kar feltétel nélküli, 8 évre szóló akkreditációját javasolják – jelen besorolásukban
– a kari látogató bizottságok, mivel a karok – külön-külön – teljesítik a MAB akkreditációs
követelményrendszerében lefektetett minőségi küszöbszintet (akkreditációs minimumot) és a
minőségi működtetés biztosított.
2. Ezek a javaslatok egyrészt a karok oktatási, kutatási, szervező és szolgáltató tevékenységén, személyi és infrastrukturális feltételrendszerén alapulnak, másrészt a karokon oktatott
szakok most vizsgált, és döntő hányadukban feltétel nélküli akkreditációra javasolt értékelésére épülnek.
3. Ugyancsak javasoljuk az egyetemi karokon – BTK, GTK, TTK – működő doktori iskolák
további akkreditációját.
4. A Szegedi Tudományegyetem – javaslatunk szerint – feltétel nélkül, további 8 évre akkreditálható.
5. A MAB kérésének megfelelően megfogalmaztuk, hogy megítélésünk szerint az egyetem
mely tudományágakban alkalmas az új lineáris képzési rendszerben felsőfokú szak-, alap-,
mester- és doktori képzésre.
6. A Látogató Bizottság – az elnök kezdeményezésére – úgy vélte, hogy a MAB jelenlegi értékelési gyakorlatát hasznosan egészítheti ki, ha az egyes szakokat az akkreditációs minimum
felett – a szöveges minőségértékelést összegzendő – három fokozatú skálán is elhelyezi.
Ezekhez nem rendeltünk jelzőt, mindössze * – ** – *** jelölést alkalmaztunk. Úgy véljük,
vannak olyan különbségek az egyes szakok között, amelyek a jól teljesítők megérdemelt elismerése érdekében ezt az értékelési módot is indokolják. Ez az értékelés egyelőre csak a
MAB belső használatára készült, további felhasználását a plénum döntheti el.
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V.

AZ EGYETEM ALAPDOKUMENTUMAI

A SZTE jelen összetételében – az 1999. évi LII. törvény értelmében – 2000. január 1-én kezdte meg működését. Közvetlen jogelőd intézményei:

József Attila Tudományegyetem, Szeged

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szegedi Konzervatóriuma
Az integrációt követően az Oktatási Minisztérium (csak) 2001. június 25-én adta ki az új
egyetem alapító oklevelét. Az egyetem – erre is alapozva – fogalmazta meg küldetésnyilatkozatát, aminek egyik legfontosabb momentumát a bevezetőben már idéztük. Az egyetem, törvényben előírt Szervezeti és működési szabályzata a szükséges mellékletekkel az egyetem
polgárai rendelkezésére áll, többek között az egyetem honlapján is (bár itt a mellékletek csak
kis hányada olvasható). Az SZMSZ értelemszerűen szabályozza az intézmény egészének működését, s alapul szolgál az egyes karok és más egységek egyedi szabályzataihoz.
A hazai felsőoktatási intézmények jogi értelemben fontos dokumentuma(i) az intézmény akkreditációjáról szóló határozat(ok). Ennek feltehetően léte – akárcsak az Alapító okirat esetén –
a legfontosabb eleme, operatív funkciója – tartalmától függően – lehetne, de ilyen az akkreditációs határozat kialakítása (az akkreditációs eljárás) és megszületése (a miniszteri döntés)
után rendszerint nincs, vagy csak minimális. Kulcsszerepe az újabb akkreditáció során jelenik
meg ismét – legyen szó egy létesítendő vagy indítandó szak, egy új kar vagy doktori iskola, s
nyolc évenként az intézmény akkreditációjáról. A hazai felsőoktatási szakma rendszerint lakonikus tömörséggel egyszerű tényként kezeli, hogy van (visszhangot az vált ki, ha elmarasztaló döntés készül vagy született), a szélesebb közvélemény pedig csak a következményét
(leginkább az egyes karok felvételre meghirdetett szakjaiként) érzékeli. Jellemző – és ennek
hátterét érdemes lenne szélesebb körben is megvitatni –, hogy a MAB honlapján is olvasható
akkreditációs adatokat az egyetemek honlapján, sőt az önértékeléseiben is, alig lehet találni. A
SZTE korábbi akkreditációjának adatai a MAB honlapjáról:
Egység
SZTE
- ÁJK*
- ÁOK
- BTK*
- EFK
- GTK*
- GYTK
- JGYTFK
- MFK*
- SZÉFK
- ZFK
- TTK*

Az akkreditációs
határozat kelte
1995. 07. 14.
1998. 01. 30.
1995. 07. 14.
1998. 01. 30.
1998. 01. 30.
1998. 01. 30.
1997. 04. 25.
1995. 07. 14.
1997. 06. 27.
2002. 06. 28.
1995. 07. 14.

Az akkreditáció
érvényessége
2003. 07. 14.
2003. 07. 14.
2002. 06. 30.
2003. 07. 14.
2002. 06. 30.
2002. 06. 30.
2002. 06. 30.
2005. 04. 25.
2003. 07. 14.
2005. 06. 27.
2010. 06. 28.
2003. 07. 14.
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Megjegyzés

Integráció miatt: 2006. 01. 30.
Új hatály: 2003. 07. 14.
Új hatály: 2003. 07. 14.
Új hatály: 2003. 07. 14.

Előakkreditáció

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

Az egyes karokról hozott akkreditációs döntések még a jogelőd intézmények keretei közötti működés alapján születtek. Az integrált SZTE jelen akkreditációjára a magyar felsőoktatás második
akkreditációs körében (a JATE-t tekintve*) ismét az elsők között kerül sor.
[Ma már „történelmi” tény, és csak kevesek emlékezetében él, hogy a József Attila Tudományegyetem ugyancsak elsőként jelentkezett és vett részt az (akkor még) Európai Rektorkonferencia
(CRE) akkreditációs jellegű értékelő eljárásában. A feledés oka nem kis mértékben az, hogy a
CRE nem ad(ott) ki ennek az eljárásnak az eredményéről semmilyen nyilvános dokumentumot,
jóllehet ehhez az egyetem önértékelése, a nemzetközileg elismert szakemberekből álló bizottság
látogatása, összegző értékelése és számos javaslata elégséges alapot szolgáltat(ott volna). Ennek
tanulsága talán szélesebb értelemben is általánosítható.]
Bár nem szigorúan vett dokumentum, de nyilvánossága és elérhetősége miatt meg kell említeni az
egyetem internetes honlapját: www.u-szeged.hu. Nem feladata a látogató bizottságnak a honlap
formai és tartalmi értékelése, de indokolt megállapítanunk: bőséges, átgondoltan tervezett, átláthatóan felépített, többnyire kiegyenlítetten és rendszeresen feltöltött anyagot talál a látogató (de, pl.
a tudomány meglehetősen szerényen van jelen mind az egyetemi, mind a kari honlapokon), amit
hiteles információként fogadtunk el. A honlap ma egyre szélesebb kör számára elsődleges információforrás, gyakran a kapcsolatteremtés közvetlen eszköze és ezért nagyon fontos, milyen jellegű, mélységű és részletezettségű képet mutat az intézmény egészéről – kifelé, de egyúttal befelé
is. Befelé, mert a SZTE is áttért az ETR alkalmazására, ami egyébként az integráció egyik fontos
elemeként is funkcionál. Az EPER, az egyetem belső hozzáférésű pályázati rendszere is betölt
hasonló funkciókat. Azt feltétlenül meg kell említeni, hogy a központi honlapról (is) elérhető kari
honlapok színesek, egyediek, informatívak, ami az egyetemen belül meglévő külön kari identitástudatokat tükröz.
Külön említést érdemel az egyetem – hazánkban ma még ritkaságszámba menő – arculati kézikönyve, ami segíteni hívatott éltetni az egyetem egészének és polgárainak identitástudatát, erősíteni összetartozását, biztosítani az intézmény összehangolt megjelenését a külvilág előtt is. A kézikönyv az egyetem nevétől kezdve – címeren és szlogenén (Veritas – Virtus – Libertas) át – színvilágáig és a tiltásokig igen sok elemet átfogó, körültekintő, mindenképpen mintaértékű összegzés
és útmutató az egyetem és a környezet számára.
Ezen a ponton érdemes – a bevezetőben már idézetteken túl is – szólni az egyetem küldetéséről,
jövőképéről. A LB elnök levelében a dékánoknak, főigazgatóknak, rektornak megfogalmazott első
kérdés erre vonatkozott: „1. A SZTE egésze és az adott kar missziója, jelentősége – önmaga, az
oktatás és a tudomány, a város/régió, a magyar társadalom és a nemzetközi akadémiai közösség
számára.” Néhány – nemcsak az általunk értékelt kar vezetőjének – válaszából érdemes idézni.
Ezek jól mutatják a megfogalmazók felfogását, helyzetét, s belőlük – úgy véljük – egészségesen
sokoldalú, reális körkép alakul ki:


„A SZTE jövőképe
A Szegedi Tudományegyetem 2009-re innovatívan vállalkozó kutató, oktató, szolgáltató
és karitatív egyetemmé válik;
- egyértelműen pozícionálja önmagát és ezzel kivívja mind hazai, mind nemzetközi tekintetben a politikai, a tudományos és gazdasági szféra elismerését és megbecsülését
az egészségiparhoz, a környezettudományokhoz, és a bioinnovációhoz kapcsolódó
alap és alkalmazott kutatási, fejlesztési tevékenységével, miközben támogatja valamennyi tudományterületén a színvonalas kutatómunka megvalósítását.
- a többszintű oktatási rendszer megvalósítása során olyan képzési portfoliót alakít ki,
mely harmonikusan szolgálja a helyi munkaerőpiac igényeit, egyes területeken az országos munkaerőpiac területeit, főbb kompetenciáiban pedig a nemzetközi munkaerőpiac igényeit.
- egyéb szolgáltatási tevékenységével, a legmodernebb technológiák alkalmazása mellett
növeli partnerei elégedettségét.
- 14 -
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- karitatív tevékenységével, és szolidaritásával kivívja a helyi társadalom, és a szélesebb
értelembe vett közvélemény támogatását.” (Szabó Gábor, rektor)


„Az SZTE és a TTK is rendelkezik – a többi intézményhez hasonlóan – magasztos gondolatokat felölelő küldetési nyilatkozattal. A kérdés persze az, hogy mennyire képes a
régió a SZTE és a SZTE a régió fejlesztésére hatni.” (Mezősi Gábor, TTK dékán)



„A Szegedi Tudományegyetem az ország és a régió tradicionális, klasszikus egyeteme.
Misszióját Alexander von Humboldt megfogalmazása szerint lehet meghatározni, miszerint ’az Egyetemek feladata a tudomány szolgálata oktatás és kutatás révén’.” (Benedek György, ÁOK dékán)



„A Szegedi Tudományegyetem az oktatás és kutatás harmonikus egységének megvalósítását tartja egyik legfőbb erényének és feladatának. A hazai és nemzetközi felsőoktatásban kivívott rangja igazolja a választott út helyességét. Igaz ez a megállapítás akkor is,
ha az egyetem nem minden képviselője tartja egyaránt fontosnak az egyensúly jelenlegi
komponenseit, hangoztatva a kutatás, vagy éppen az oktatás elsődlegességét.” (Galambos Gábor, JGYTFK főigazgató)



„Az SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar feladata, missziója: a társadalom és a
gazdaság fejlődését szolgáló szaktudás és európai műveltség közvetítése, a piaci igényeknek, követelményeknek megfelelő gyakorlati szakemberek, mérnökök magas színvonalú képzése. Az oktatáshoz szorosan kapcsolódik a tudományos tevékenység, amely
– a szakmai képzést figyelembe véve – túlnő a város, a régió keretein.” (Fenyvessy József, SZÉF kari főigazgató)



„A SZTE Állam- és Jogtudományi Kara meghatározó szerepet tölt be nemcsak az Egyetemen belül, hanem szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.” (Szabó Imre, ÁJK dékán)



„A Mezőgazdasági Főiskolai Kar alapvető küldetése, hogy a magántulajdonon alapuló,
fenntartható magyar mezőgazdaság, illetve azzal rokon szakterületek számára olyan – az
ország fejlődéséért tudatosan felelős, szakmai és emberi becsületére büszke, hazafias
szemléletű – agrárértelmiséget neveljen, mely az európai integráció jegyében képes a
gyakorlati feladatok legkorszerűbb, környezetkímélő végrehajtására, szaktanácsadásra,
továbbá innovációs fejlesztésekre, ezek bevezetésére és kiterjesztésére. Olyan agrárértelmiséget: amelynek szellemi értékrendje az európai normákhoz igazodik, de tisztában
van az ország nemzeti értékeivel és érdekeivel, és képes átlátni a dél-alföldi régió (beleértve a határon átnyúló térségeket is) sajátos szerepét is az említett – tágabb – környezetben.” (Mucsi Imre, MFK főigazgató). [Kiegészítésként megemlítjük itt a MFK által
működtetett Határmenti Tanácsadó Képző és Innovációs Központ megalakítását és működtetését, amely a tanácsadás, nemzetközi kapcsolatteremtés és ápolás mellett a patrióta hivatást is szolgálja.]



„A Kar missziója a magyar egészségügy és a gyógyszeripar számára korszerű,
magasszintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező gyógyszerész diplomások
képzése.” (Falkay György, GYTK dékán)



„Az SZTE a magyar felsőoktatás – mind a hallgatói létszámát, mind tudományos kapacitását tekintve – egyik legnagyobb egyeteme. Ebből adódik, hogy egyrészt egyes területeken országos és nemzetközi szintű eredményeket tud felmutatni, másrészt beiskolázása alapvetően regionális jellegű, alkalmazott kutatásai részben a régió igényeit szolgálják. Az SZTE egészének misszióját az egyetemi dokumentumok részletezik. Ami a
GTK-t illeti, a kar küldetése alapvetően regionális jellegű.” (Farkas Beáta, GTK dékán)

- 15 -
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VI.

OKTATÁS–KÉPZÉS

Hallgatói létszámát tekintve a SZTE európai léptékkel mérve is nagy egyetem. Hallgatóinak
számát – kari, évfolyam és tagozati bontásban –a táblázat összesíti.
SZTE hallgatói adatok
2004. október 15. (Forrás: OM statisztika)
[Tagozat: N = nappali, Más = levelező, esti és távoktatás együtt]
Kar
ÁJK

ÁOK

BTK

EFK

GTK

GYTK

JTFK

MFK

SZÉFK

TTK

ZFK
Mindösszes

Tagozat
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.
Napp.
Más
Össz.

I. évf.
308
627
935
423
423
781
687
1468
252
255
507
134
432
566
123
123
976
1913
2889
85
153
238
305
382
687
1105
230
1335
60
60
4552
4679
9231

II. évf.
277
582
859
348
348
654
781
1335
224
224
448
127
294
421
113
113
748
1645
2393
82
186
268
245
264
509
769
112
881
61
61
3648
3988
7636

III. évf.
373
529
902
221
221
625
342
967
179
173
352
132
280
412
121
121
652
940
1592
122
107
229
279
196
475
782
80
862
38
38
3524
2647
6171
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IV. évf.
426
522
948
160
160
618
430
1048
152
100
25
176
176
91
91
731
580
1311
114
112
126
238
552
47
599
50
50
3068
1919
4987

V. évf.
309
361
678
184
184
641
268
913
140
140
103
103
555
49
604
8
8
1940
1690
2630

VI.
évf.
203
203
13
13
1
1
217
217

Összesen
1693
2629
4322
1539
1539
3319
2412
5731
807
752
1559
722
1006
1728
551
551
3107
5078
8185
289
560
849
941
968
1909
3764
518
4282
217
217
16949
13923
30872
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A XXX. táblázat adatai szerint a SZTE-nek a hallgatói létszámok alapján – kissé önkényes
csoportosítás szerint – négy nagy kara van (négy-nyolcezer hallgatóval: ÁJK, BTK, JGYTFK
és TTK)), négy közepes kara másfél-kétezer hallgatóval (ÁOK, EFK, GTK és SZÉFK), valamint három kisebb kara ezernél kevesebb hallgatóval (GYTK, MFK, ZFK). [A dékáni válaszokban olvashatók megjegyzések az egyetemi tanácsi képviselet és a karok nagyságának
arányait illetően. E tekintetben természetesen az oktatók és más munkatársak arányát nagyobb
súllyal indokolt figyelembe venni.]
A XXX. táblázat a hallgatók számának képzési szintek és tagozatok szerinti bontását mutatja:

Tagozat

Felsőfokú
szakképzés

Főiskolai
képzés

Egyetemi
képzés

Szakirányú
továbbk.

Összesen

%

Nappali

116

5721

11094

18

16949

54,9

Levelező

53

7567

4531

867

1308

42,2

Esti

-

-

-

166

166

0,5

Távoktatás

-

645

-

94

739

2,4

169

13933

15625

1145

30872

100,0

Összesen
%

0,5

45,1

50,6

3,8

100

Ez utóbbi táblázat a nappali tagozatos képzés meghatározó szerepét tükrözi, de a levelező
képzés is közel hasonló súllyal van jelen – bár ez karonként erősen különböző (három karon a
képzés jellege miatt csak nappali tagozat működik). Elhanyagolható az esti tagozat, és még
csak felfutóban van (ha valóban ez az irány) a távoktatás.
A (meghaladás előtt álló) képzési szinteket tekintve egyetemi képzésben vesz részt a hallgatóság fele, közel ennyi a főiskolai képzésben részt vevők aránya, említést érdemel a szakirányú
továbbképzések majd 4 %-a, s szinte jelképesen van jelen a felsőfokú szakképzés.
A doktori képzésben a SZTE-en 606 doktorandusz vesz részt (OM adatok, 2004. okt. 15.), a
most akkreditálandó karokon 253 (SZTE Önértékelés).
Az egyetem stratégiai kérdése lehet (javasoljuk, hogy legyen) az új többciklusú képzési
rendszerben követendő beiskolázási politika – karonként és egyetemi összesenben. Ehhez az
ittenihez hasonló, ám alaposabb és karonként is elvégzendő elemzésekre van szükség.
Az oktatás és képzés tekintetében jelentkezik elsődlegesen a jelen akkreditációs eljárás kettőssége: a retrospektív szak-akkreditáció és a perspektív tudományági „előakkreditáció”. A
SZTE jelenleg 11 karán mintegy 30 ezer egyetemi és főiskolai hallgató tanul 68 egyetemi, 66
főiskolai szakon, vagy vesz részt 27 szakirányú továbbképzésben, ill. kiegészítő képzésben,
valamint 8 felsőfokú szakképzési szak és 17 doktori iskola működik. A szakok gazdag spektruma elsősorban valós egyetemi érték, alkalmas a társadalom, a gazdaság, konkrétan a délalföldi régió felsőfokú végzettségű (mennyiségi, minőségi és változó) szakemberigényeinek
kielégítésére. Számos adat jelzi, hogy a Szegeden végzettek az ország sok pontján és nemzetközi megmérettetésben is megállják helyüket, más oldalról viszont a régióban nehezen találnak végzettségüknek megfelelő munkahelyet. De – mint a legtöbb hazai felsőoktatási intéz- 17 -
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ményben – a normatív finanszírozási rendszer vadhajtásaként olyan új szakok is megjelentek,
és gyakran csak vegetálnak, melyek inkább a bemeneti oldalon a hallgatószerzést, semmint a
kimeneti oldalon a munkaerőpiac igényét elégítenék ki. Ezt az egyetem vezetői is tudják és
most itt a lehetőség, s ajánljuk is, hogy az új, többciklusú lineáris képzési rendszerre való
áttéréskor ezt a problémát átgondoltan kezeljék.
Itt érdemes megjegyezni, hogy az általunk látogatott karokon csak magyar nyelvű képzések
folynak (kivéve természetesen az idegennyelvi tanárképzéseket). A közismert okok miatt
nemzetközileg is piacképes képzési területeken, az angol nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésben a SZTE karai is eredményesek. A többi kar is (miként sok helyen az országban) ismeri
ennek erkölcsi, szakmai és anyagi előnyeit, ezért ébren tartja gondolatát, de érdemi előrelépésre (miként sok helyen az országban) eddig nem került sor. Ez nem elmarasztaló megjegyzés a bizottság részéről, „mindössze” elmaradó előny az egyetem többi karának oldalán.
A kari látogatóbizottságok javaslata a szakok messze magas hányadában a feltétel nélküli akkreditáció. Öt esetben teszünk javaslatot határozott idejű akkreditációra, és nem találtunk olyan
szakot, ahol nemleges lenne javaslatunk. Mindezek perspektív értelemben nem relevánsak,
mert ezek a szakok már nem indulnak, csak kifutnak. A jelen helyzetben – összesítésben –
elsősorban az adott kar és az egyetem akkreditálhatóságának alapjául szolgálnak, mert az új
rendszerbeli egyes képzések (alapszakok) jogérvényes akkreditációja nem képezi ennek az
eljárásnak részét: arra, külön intézményi előterjesztések alapján, a MAB eljárási rendszerének
másik szegmensében kerül sor. Ezek viszont még csak részlegesen állnak rendelkezésünkre.
Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy megállapításainkat, javaslatainkat az intézmény
az új képzési rendszer bevezetésében és működtetésében hasznosítani fogja: ez az a terület,
ahol a jelen akkreditációs eljárás oktatásra-képzésre vonatkozó konkrét, részletes megállapításai meghatározó módon gyümölcsöztethetők.
Az oktatás-képzés szellemi-személyi háttere – mennyiségi és minőségi tekintetben – az intézmény egészében egyértelműen rendelkezésre áll. Néhány, egyetemi arányában nem jelentős, konkrétságában helyileg kritikusabb esetben a látogató bizottsági értékelések jelzik a
megfelelő oktatói gárda (külön is az utánpótlás) máris érzékelhető vagy éppen közelesen komolyan fenyegető hiányát. Ezt természetesen az érintettek is tudják és a személyi vagy anyagi
lehetőségek függvényében megoldásukra törekszenek. Ehhez rendszerint kari támogatásra, de
nem ritkán egyetemi beavatkozásra is szükség lehet.
A személyi háttér „mennyiségi” megfelelősége egyrészt objektív (meg van-e a kritikus tömeg?), másrészt relatív: egy adott létszámú hallgatóság oktatására elég, kétszer ennyihez már
kevés (utalunk a kapacitás akkreditáció fontosságára). Ez utóbbi eset vagy szélsőséges oktatási terhelésekkel, vagy ami hasonlóan rossz: a hallgatókkal történő foglalkozás elégtelen mértékével, pl. mamut szemináriumi csoportokkal, magukra hagyott szakdolgozókkal jár. Ennek
mérlegelése az intézmény vezetésének feladata és felelőssége. Éppen ezért nem mehetne el
szó nélkül az önértékelési jelentés 2. táblázatában szereplő olyan adatok mellett, mint 44 vagy
64 heti kontaktóra terhelés, szemben más, ritkán előforduló és nem is igazán érthető 0,18;
0,29; 1,00 stb. értékekkel. (Pontosabban nem értünk egyet azzal a 13. oldali megfogalmazással, hogy „az oktatói munkakörökben tapasztalt kihasználtság minden esetben megfelel az
oktatói munkakörök Szabályzatában rögzített elvárásoknak.) De ezeknél is fontosabb lett volna, és természetesen még nem késő a táblázat egészének alapos elemzés, s nem csak a mai
állapotot leíró statikus szemléletben, hanem az intézmény stratégiai fejlesztéseit szolgáló
felfogásban. Az egyetemeken a „tudástőke” újratermelése hosszú, költséges és felelős előrelátást igénylő feladat. Ezért ezt feltétlenül javasoljuk. Ez az elemzés az intézményi potenciálértékelés meghatározó részét kell képezze, aminek elvégzése az egyetem elemi érdeke, különösen most, amikor az új felsőoktatási törvény értelmében az intézmény nem csak a kiala- 18 -
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kult hallgatói létszámokkal, hanem attól felfelé és lefelé is (netán radikálisan) eltérő értékekkel kell számoljon!
A SZTE az oktatás-képzés terén két jelentős összegyetemi szintű lépést tett meg: a kreditrendszer bevezetése és az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) alkalmazása.
A kreditrendszer bevezetéséről a SZTE tanácsa 2002-ben döntött. A karok ezt eltérő ütemezésben vezették be: vagy felmenő vagy frontális rendszerben. A rendszer formálisan már működik, de tartalmi előnyeinek kiaknázása, közös felfogású alkalmazása még további erőfeszítéseket igényel – mind az egyetemi, mind a kari vezetések részéről. Benne rejlik természetesen a nagyobb hallgatói mobilitás lehetősége is, de ez az intézményen belül, miként a magyar
felsőoktatásban általában, még gyerekcipőben jár. (A magyar kreditrendszer közismerten
gyakran rugalmasabban segíti a nemzetközi mobilitást, mint a hazait.) Örvendetes, hogy az
egyetem ECTS-tanúsítvány megszerzését tervezi e tekintetben.
Szorosan összefügg ezzel az ETR működtetése. Egy ekkora intézmény ma már nem nélkülözheti valamilyen ETR alkalmazását. Szeged kitűnő informatikai háttérrel rendelkezett és rendelkezik e téren, s ennek csak újabb, mondhatni korszakos fejlődési állomása az igen korszerű
„TIK”, a Tanulmányi és Információs Központ beruházása és üzembe helyezése. A szegedi
egyetemi hallgatók ennek révén ízelítőt kapnak és tapasztalatot szereznek egy nagy intézmény
korszerű működtetésének egy fontos vetületéről.
Az oktatás-képzés intézményi szintű eleme Szegeden is a karok közötti átoktatás, bár egyes
nagyobb karokon belül a szakmák között ez ugyancsak szükségszerű. A kar a magyar felsőoktatás hagyományai szerint jórészt „önellátó” oktatásszervezési egység: az adott karon oktatott szakok tárgyainak oktatásához szükséges (szinte) minden tanszék a karon működik. (Ezzel szemben a departmentekben szervezett (nyugati) egyetemeken minden nagy tudományterületnek (-ágnak) saját departmentje van, s az egyes szakok (programok stb.) oktatása a
szakmailag releváns department-ek értelem- és szükség szerinti részvételére épül. Ott az „átoktatás” a rendszer természetes építőeleme, talán még külön neve sincs, hiszen a hallgató veszi fel a krediteket, s többnyire kreditfinanszírozás van.) Nálunk az egykori tudományegyetemek „dezintegrációja”, emellett sok kisebb önálló intézmény létrejötte, továbbá új karok és
szakok indítása, és végül a 2000. évi integráció kettős helyzetet eredményezett: részben átoktatási szükségletek, részben párhuzamosságok alakultak ki. Az előbbi jó szervezéssel viszonylag könnyen megoldható kérdés, az utóbbi rendezése fájdalmasabb, mert érdekeket, sőt egzisztenciákat érintő probléma. Szegeden is van példa mindkettőre.
Az átoktatás mértéke és rendszere a SZTE-en a szükségletek és a lehetőségek függvényében
kialakult és működik (az önértékelés 3. táblázata). Ennek volumene jelentős a rektorhelyettesi
szinten koordinált tanárképzésben (mint minden más ilyen egyetemen), de néhány más esetben is, pl. a TTK/GYTK vagy a TTK/GTK viszonylatában. A meghatározóan normatív finanszírozáson alapuló kari támogatási rendszerben ennek átlátható pénzügyi elszámolási rendszerét is megteremtették. A szakmailag sokszínű egyetem értékének fontos kihasználását jelentette néhány olyan új szak indítása, melyek eleve csak szak- vagy karközi kooperációban voltak
tervezhetők és megvalósíthatók. A legkarakteresebb példa a környezetvédelemmel kapcsolatos szakok oktatása, illetve annak szervezeti kerete: a TTK-n a (jó értelemben virtuális)
Környezettudományi Tanszékcsoport működése. [Zárójeles „magyarázatként” ide kívánkozik:
a magyar akadémiai szféra konzervatizmusa az environmental science-t még mindig
diszciplinák együttműködésében realizálja, önálló diszciplinaként intézménye vagy intézményi egységei nem nagyon nyertek teret (legfeljebb „… és környezettudományi” megnevezéssel) – Szegeden sem. Pedig mind a társadalmi igények, mind a támogatási források ebbe az
irányba mutatnak.]
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A párhuzamosságok megszüntetésének könnyebb esete az integrációt követően az azonos
oktatási feladatot különböző karokon (eddig is gyakran integráltan) ellátó egységek egyetemi
szintű összevonása volt – az idegen nyelvek oktatása és a testnevelés területén. Ezt elsősorban
racionális oktatásszervezési szempontok indokolták, mert jelentős többletkapacitás e téren
nem volt, s ennek következtében nem is szabadult fel. Egy esetben (ÁOK és TTK közös Biofizika Tanszék) mintaértékűen szüntettek meg párhuzamosságot.
Az idegen nyelvek oktatását az integráció után, 2002-ben létrehozott összegyetemi Idegennyelvi Központ 57 nyelvtanára angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz és latin nyelven
biztosítja – hallgatóként 16 tanegységnyi keretben. Ez a mai hazai oktatásfinanszírozási feltételek mellett elismerésre méltó egyetemi döntés és gyakorlat. A Központ feladatának tekinti a
korszerű nyelvoktatást, s ezen belül a szaknyelvi képzésre helyezi a hangsúlyt. Ezzel egyet
lehet érteni, feltéve, hogy a hallgatók általános nyelvi előképzettsége ehhez elégséges alapot
biztosít. Nem találtunk adatot arról, hogy milyen a felvettek között a nyelvvizsgával rendelkezők aránya, másrészt a végzősök diploma kiadása milyen arányban csúszik az államilag
elismert nyelvvizsgák hiánya miatt. Ez a magyar nyelv- és felsőoktatásban általános kórkép
feltehetően Szegeden is elemzést érdemel. Kissé meglepő, de ez nem a mi bizottságunk kompetenciája, hogy a szomszédos országok nyelveinek tanulási lehetőségeivel a szegedi egyetem
hallgatói milyen szolid mértékben élnek. Talán érdemes volna ennek lehetőségére szélesebb
körben és rendszeresen felhívni a harmincezer hallgató figyelmét?
A testnevelés oktatásának feltételeit kb. tizenhatezer nappalis hallgatójának a SZTE 4 féléven
keresztül biztosítja. Ennek teljesítése – példaértékűen – az abszolutórium kiállításának feltétele. Az önértékelésben bőségesen részletezett adatok a hallgatók részvételéről a testnevelés- és
sport rendezvényeken, illetve szervezetekben és sportolási helyeken – mind mennyiségben,
mind a kihasznált kínálat változatosságában – igen kedvező képet mutatnak. Ez bizonyára
egészséges és jó szegedi hagyomány. Az infrastrukturális feltételek összességükben jók, e
területre az egyetem eddig is nagy és eredményes figyelmet fordított és szándékozik fordítani
a jövőben is.
A tanárképzés ügye
Lényegesen bonyolultabb párhuzamosságok elsősorban a tanárképzésben érdekelt karok között alakultak ki (ahol egyébként az átoktatás is jelentős mértékű). Újabbak kialakítására természetesen sem szándék, sem lehetőség nincs. A tanárképzésben az elkülönülő főiskolai és
egyetemi szintű képzés miatt ez eddig működőképes volt, de az egységes tanárképzés megszervezése a bolognai-folyamat keretében új helyzetet teremtett. Magának a kétciklusú egységes tanárképzésnek a koncepciója országosan is lassan kristályosodik ki, s ezt Szegeden bonyolítja az a sajátos (Egerben, Nyíregyházán és Szombathelyen egészen másként jelentkező)
helyzet, hogy itt egy intézményen belül kell tartalmi és bonyolult szervezeti kérdéseket rendezni. Ennek többoldalú értékelésére és javaslatok kialakítására az érintett kari látogatóbizottságok sok energiát és számos konzultációs órát fordítottak. Ezek eredménye a következő
„kitekintés”:
Az SZTE tanárképzésének kilátásairól (Hunyady György BTK kari LB elnök)
„A Szegedi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb pedagógusképző intézménye,
ahol az óvópedagógus, tanító-, és gyógypedagógus képzés egyaránt szerepet kap a többágú
tanárképzés mellett. Mindez együtt a felsőoktatási intézmény számára kiaknázható, értékes
lehetőséget és egyszersmind belső összehangolási feladatot jelent, és átgondolt fejlesztési
stratégiát igényel.
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A beiskolázási adatok jelentős hallgatói érdeklődést tükröznek, az intézmény regionális szerepe e tekintetben (is) elvitathatatlan. A széttagoltság viszonyai között kifejezetten pozitívan
értékelhető, hogy az egyetemi szintű tanárképzés összehangolása, külső iskolai kapcsolatai
rektorhelyettes kiemelt feladatát képezik, s e téren – a tanárképzés gyakorlati jellegét támogató – előrehaladás mutatkozik. Az egyetemi tanárképzésnek a Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai és Pszichológiai Intézete szakmailag értékes, ám több más irányban is elkötelezett, más
terheket is viselő bázisa. Mindemellett ugyanis a pszichológia területén szakos alapképzés
folyik, és a mesterszak indítása még további erőfeszítéseket, személyi fejlesztést igényel. A
pedagógia oktatásának személyi feltételei jók, jól tagoltak, ugyanakkor az erős kutatási és
tudományos utánpótlást biztosító szakmai ambíció csak áttételesen kamatozik a tanárképzés
területén.
A rendelkezésre álló információk szerint az előző intézményi akkreditáció is ráirányította a
figyelmet a tanárképzés erőforrásainak felmérésére, a belső széttagoltság leküzdésére és az
összehangolt fejlesztés koncepcionális és szervezeti alapjainak szükségességére. A jelen helyzetben e feladatok még súlyosabbak és sürgetőbbek.
Egyrészt az intézményi integráció egyelőre nem hozta közelebb egymáshoz a főiskolai és
egyetemi tanárképzés tartalmát és szervezetét, gazdaságtalan párhuzamosságok és ésszerűtlennek tűnő különbségek mutatkoznak. Ez már a kreditrendszer bevezetése nyomán is szinte
tarthatatlan, hiszen szembeötlő gátja a hallgatók belső mobilitásának és az oktatási kapacitás
jobb kihasználásának. Megtetézi ezt azonban – másrészt – a bolognai reform kezdete, amely
már az alapképzési szakalapítások és -indítások fázisában felszínre hozza a főiskolai kar és a
tanárképzésben érintett egyetemi karok szervezeti és működési összehangolatlanságát mind a
diszciplináris felkészítés, mind a pedagógiai-pszichológiai stúdiumok oktatása terén. Helyénvaló e tekintetben az a – szakindítási dokumentációban kifejezett, ám értelemszerűen a gyakorlatban még nem realizált – szándék, hogy a diszciplináris alapképzési szakokat 2006 után a
főiskolai és az egyetemi oktatási kapacitás együttes és összehangolt kiaknázásával működtessék. Hiányzik ugyanakkor az egyeztetett és elfogadott intézményi elgondolás arról, hogy a
tanárképzés pedagógiai-pszichológiai stúdiumait a bolognai tanári mesterképzés keretei között ki és milyen módon fogja nyújtani: a Főiskolai Kar, vagy az e téren differenciált szervezeti struktúrával rendelkező Bölcsészettudományi Kar.
Harmadrészt a felsőoktatási törvény parlament által elfogadott változata kiemelten és konkrétan szól a felsőoktatási intézmények azon kötelezettségéről, hogy a közoktatási igényeket kielégítő, az oktatási tárcával ez okból sajátos kapcsolatban álló, országos szolgáltató-fejlesztő
hálózat részesévé váló pedagógusképzésnek legyen az SZMSZ-ben egyértelműen megjelölt, s
ekként azonosítható felelős intézményi gazdája. A jogalkotó – természetesen – a különböző
helyzetben lévő, a pedagógusképzésre különböző mértékben ráhangolt, eltérő tradíciókat és
célokat követő intézményeknek szemlátomást mozgásteret hagy, hogy az intézményi felelőst
szervezeti egységben vagy koordináló fórumban jeleníti-e meg, de rá kívánja venni arra, hogy
valamilyen módon megjelenítse. Ez a Szegedi Tudományegyetem esetében azt jelenti, hogy a
tanárképzés múlhatatlanul szükséges koordinálása mellett, ezen túl, kötelezettségként jelenik
meg az intézményben folyó pedagógusképzés egészének összehangolási feladata, amelynek a
tanárképzés egyik részét, alesetét képezi.
A Szegedi Tudományegyetem pedagógusképzésének rendszerét többféle szervezeti-működési
elv alapján lehet kialakítani, de előrelépés e tekintetben mindenképpen szükséges.
1) Az egyik lehetőség, hogy a differenciált pedagógusképzési feladatokra összpontosítva következzen be változás a mai főiskolai kar funkcióiban, módosuljon ennek szakmai profilja,
összetétele. Ennek az átalakításnak kulcsfontosságú eleme lenne, hogy a Bölcsészettudományi
Karról a pedagógusképzés pedagógiai és pszichológiai stúdiumait biztosító intézet a hozzá
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tartozó szakos és doktori képzésekkel átlépjen az új Pedagógusképző Kar keretébe, s ezáltal a
megújult kar a tanári mesterképzésben való felelős részvételével, születő mesterszakjaival és
folytonosan működő doktori iskolájával teljes egyetemi jelleget öltsön. Ezáltal a főiskolai
Látogató Bizottság által is észlelhető egyenetlenségek a pedagógiai és pszichológiai stúdiumok oktatásában megszűnnének, vagy a meglévő intellektuális erőforrások jobb kihasználásával megszűnhetnének, és egy olyan szakmai koncentráció jönne létre, amely többféle pedagógus alapképzés, mester- és szakirányú képzés, valamint tudományos felkészítés bázisául
szolgálhat.
Ennek a szervezeti elrendeződésnek az előnyei között felsorolható, hogy a megújult kar sokrétű, ám világos funkcióval rendelkezik az egyetem oktatási-szervezeti egységei között, és a
jogszabályban rögzített módon képes ellátni a pedagógusképzés felelősének, a partnerek koordinátorának szerepkörét.
Ehhez kiegészítésként a JGYTFK LB-jének megfogalmazásából:
… Új és mind jelentősebb szerephez jutna a felsőfokú szakképzés kiteljesedése. Bővülhetnek a tovább- és átképzések lehetőségei. A diszciplináris alapképzést kollaborációban végezhetik a karok szaktanszékei (így is lettek beadva a BA/BSc indítási kérelmei). Másrészről az új tanárképzési rendszerben a
főszak mellett megjelenő mellékszak tartalmában kb. azonos a korábbi főiskolai szintű képzéssel. A pedagógus mesterség megszerzéséhez kapcsolódó
szakmai ismeretek (szakmódszertan) felügyelete, irányítása, szervezése a kar
kompetenciájába tartozik úgy, hogy az oktató szervezetileg maradhat a szaktanszéken, hiszen az oktatás szorosan kötődik a szaktanszékhez.
A gyakorlati képzés feltételrendszere szintén adott, szervezeti szinten is.
Ebben a keretben az új kar a pedagógusképzés teljes vertikumát magában foglalja, gondozza az integrált pedagógusképzést, ahol a hallgató minden adminisztratív akadály nélkül alkatának és képességének legjobban megfelelő pedagógussá válhat.
Tudatában vagyunk annak, hogy ez az átalakítás nem következhet be hasogató
fájdalomérzések nélkül, de a vázoltakban megtalálható a fájdalom csillapítására, megszüntetésére szükségez eszköz Az integráció 5 éves távlatából nem lehet kétséges, hogy ez az SZTE érdeke kell hogy legyen, ha továbbra is meg
akarja őrizni a jó hírnevét.”
Ezzel a szervezeti konstrukcióval kapcsolatban azonban felmerül két lényeges, stratégiai célból tisztázandó kérdés. Az egyik az, hogy a ma „szakmódszertannak”, „szakpedagógiának”
nevezett oktatási feladatok a főiskolai „(jó)” hagyományok továbbfejlesztésével szintén e karhoz tartoznak-e, átcsoportosítandóak-e a társkarokról (mindenekelőtt a bölcsészettudományi
és a természettudományi karról). Amennyire elképzelhetőnek tűnik, hogy a pedagógiai és
pszichológia átemelése nem okoz hosszú távú és nagy karközi feszültségeket, és bizonyos
feltételek megléte esetén az érintett szakterületek számára is elfogadható, annyira kétséges,
hogy a diszciplináris területekhez mindeddig szervesen hozzátartozó szakmódszertant az
egyetemi karok kiadják-e, különös tekintettel arra, hogy a tanári mesterképzésben a közvetítendő diszciplináris tananyagnak is várhatóan pedagógiai karaktert kell öltenie. Talán elképzelhető azonban, hogy a pedagógusképző karon helyet foglaló szakmódszertan, ennek képviselői és egységei partnerként működnek közre, és szervezni tudják a tanárok diszciplináris
felkészítését a mesterciklusban. Ha ez a munkamegosztás és együttműködés nem valósítható
meg, akkor a szakmódszertanok helye osztatlanul az egyetemi társkarok megfelelő diszciplináris egységeiben van, s onnan veszik ki részüket a leendő tanárok elméleti és gyakorlati felkészítésnek folyamatából. (Bár a két szervezetfejlesztési megoldás között elvi jelleggel vá- 22 -
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lasztani szükséges, elképzelhetőek e tekintetben gyakorlati kompromisszumos megoldások is,
például, hogy az egyetemi társkarokon maradnak, sőt oda kerülnek ugyan a szakmódszertanok, de a közoktatás egész fejlődését átható informatikai oktatásnak elkülönült bázisa van a
pedagógusképző karon is.) Az itt említett fejlesztési változat természetesen – a funkciók átalakulásával – lényegesen módosítaná a kar szakmai összetételét és felépítését.
2) Egy másik lehető szervezeti megoldás lehet az, amely a pedagógiai és pszichológiai stúdiumok egyetemi, a Bölcsészettudományi Karon működő bázisának szerepkörét szélesbíti, és
szervezeti pozícióját emeli meg. Ez esetben a mai főiskolai karról célszerű a pedagógiai és
pszichológia – viszonylag korlátozott oktatási kapacitású – műhelyét átemelni a BTK-ra. Ezáltal a tanári mesterképzéshez és a kétciklusú pedagógusképzés más ágaihoz ez az intézet biztosítaná a pedagógiai-pszichológiai stúdiumokat, valamint felelősen részt vállalhatna a gyakorlati képzés irányításában, koordinálásában, minőségbiztosításában is. Ennek a szerepkörnek elengedhetetlen feltétele és tartozéka lenne, hogy ezen intézet, amely állományát, diszciplináris alap- és mesterképzését, valamint doktori iskoláját tekintve a Bölcsészettudományi Kar
kereteibe illeszkedik, szűkebben a tanár- és tágabban a pedagógusképzés egész egyetemi
rendszerben elfoglalt helyzetének megfelelően az egyetem rektori vezetésével közvetlen, kiemelt kapcsolatban is álljon. Ez a szervezeti megoldás vitathatatlanul kevesebb átalakulással
jár, mint az első változat, és a várható feszültség ellenére nem teszi ki szakítópróbának az
egyetem alapvető szervezeti egységeit. E megoldás szerint a mai főiskolai kar távlatai mindig
elhomályosodnának, miközben a pedagógusképzés több ágát változatlanul gondozná, de sajátosan a tanárképzésben a megosztottság viszonyaihoz képest is veszítene súlyából.
A lehetőségeket mérlegelve azt az egyet azonban ki kellene zárnunk, hogy az integrált Szegedi
Tudományegyetemen változatlan párhuzamosságok maradjanak fenn a tanárképzés területén,
mert ez sem elvben, sem gyakorlatban, sem a szervezet, sem a hatékony működés szempontjából nem célravezető.”
A többciklusú képzés előkészítése és bevezetése
Az egyetem vezetése szerint a lineáris képzési struktúrára való áttérés folyamata hozzájárult
az egyetemi szinten meglévő humán erőforrások feltérképezéséhez, a különböző döntési szinteken elősegítette az önreflexiót, az egyes karok szakmai közösségeiben pedig igen intenzív
tartalmi fejlesztőmunkát eredményezett. A munkálatok 2003 ősze óta intenzíven folynak. A
SZTE szakmai közösségei tudásuk legjavát nyújtva kapcsolódtak be azoknak a konzorciális
munkacsoportoknak a tevékenységébe, amelyeknek feladata volt az új felsőfokú alapképzési
szakok (BA/BSc) létesítése.
A magyar felsőoktatás gyökeres átalakítását kísérő – javarészt szervezési anomáliákból fakadó – ellentmondások az egyetemet súlyosan érintik. A két különböző filozófiájú képzésre (a
hagyományos osztatlan és a lineáris, „Bologna-típusú” rendszerre) történő beiskolázás 2006
őszén új, nehezen kezelhető helyzetet teremthet, például a középiskolai tanárképzésben. A
klasszikus képzési struktúrában a középiskolai tanárképző kurzusok java része tipikusan az
első három-négy évfolyamra koncentrálódik. Az új lineáris képzés Bachelor szakaszában a
„pedagogikum” tartalmat hordozó 10 kreditpontnyi stúdiumnak propedeutikus előkészítő,
önismeretet fejlesztő és szűrő funkciót szántak a koncepció kidolgozói. A tanárképzés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és iskolai gyakorlattal kapcsolatos kurzusainak túlnyomó többségének oktatására a – ma még ki sem dolgozott – további két évfolyamos „mesterképzés” (Master) szintjén kerül majd sor. A két gyökeresen eltérő filozófiájú és ütemezésű
képzés egyidejű működtetése a kétszakos középiskolai tanárképzés terén komoly szervezési
problémákat okozhat.
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Ezzel együtt is az új rendszerre való áttérés serkentően hatott az egyes intézetekben és tanszékeken folyó tananyagfejlesztő munkára. Az új helyzet megteremtette a karok közötti együttműködés minden korábbinál erőteljesebb kényszerét is.
A látogató bizottság az oktatott tudományágak tárgyalásánál fogalmazza meg, hogy az új képzési rendszerben az adott tudományágban milyen szintű képzésre látja alkalmasnak az egyetem megfelelő egységét.
Egyéb, az oktatás-képzés témaköréhez tartozó tevékenységek
A tanárképzés integráns részét képezik a gyakorló oktatási intézmények:
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola
Ezek kapacitása a tanárszakos hallgatói létszámokhoz képest régóta elégtelen, de a szoros
intézményen belüli kapcsolattartás miatt a tanárképzésben igen fontos funkciót töltenek be.
Az önértékelés nem tesz említést arról, amit az egyetem honlapjáról megtudhatunk, hogy több
olyan kiadó (nyomda) is működik az egyetem keretében, amelyek aktív kiadói tevékenységükkel érdemben segítik az oktatás ügyét:
JATEPress (1991), JGYF (Juhász Gyula Felsőoktatási) Kiadó (1992), Polygon Kiadó
(1991), Belvedere Meridionale (1989), ÁOK Nyomda (?)
Ugyancsak a honlap tesz – lista szerint – említést oktatási partnerekről:
Főszer Elektroprofil Kft., Hewlett-Packard Magyarországi Kft., KFKI Csoport
Móra Ferenc Múzeum, Szegedi Hittudományi Főiskola, Videoton Holding Rt.
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VII.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A SZTE oktatói-kutatói személyi állományát besorolások és tudományos minősítések (fokozatok és címek) szerinti bontásban az önértékelés 2. táblázata összegzi (2004. okt. 15.).

Főiskolai

Egyetemi
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Megbízással
foglalkozt.
Összesen
MTA r.
tag
MTA l.
tag
MTA
Teljes dokt.
munka
Kandidáidősből
tus
PhD
DLA
Dr. univ
Habilitált

t. d. a. ts. t. d. a. ts.
179 295 291 328 118 120 119 83 133 14
22 21 29 7 1 6 10 3 5
7

5 12

2

1

2

2

Egyé
b
okt.
1 340
71

Öszszesen
2021
175

1 732

775

Nye Tes Koll
lvt. tn.t. . t.

2

7

2

208 321 332 337 120 128 131 88 145 16

2 1143 2971

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

54

9

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

67

26 117

8

-

6

6

-

-

3

-

-

8

174

4 11
- 1
- 16
3
-

1
5
-

-

2
1
-

-

-

3
3
9

260
4
42
82

33 83 99 24
2
- 1
1 1 20 1
50 20
-

Mint a táblázatból látszik, s az Oktatás-képzés fejezetben is írtuk, ez a szellemi kapacitás öszszességében nagy erő és az egyetem feladatainak megoldására alkalmas. A szakterületi eloszlás elemzése a kari látogatóbizottsági jelentésekben olvasható. Szegeden is érezhető az a probléma, hogy a hatvanas években a magyar felsőoktatásban bekövetkezett ugrásszerű extenzív
fejlesztés szakmailag erős és tapasztalt generációja mostanság éri el a nyugdíjkorhatárt és a
hasonló felkészültségű, tapasztalatú és kapcsolatrendszerű utánpótlás nem könnyen biztosítható. Javasoljuk ezért egy egyetemi koordinációban megszervezett, karonként, sőt szakmánként konkretizált humánerőforrás program kialakítását. Ennek indokoltsága látszik az önértékelés 14. oldalán megfogalmazottakból is. Külön figyelmet érdemes fordítani a fejlődésben
lévő karok vezető munkatársainak szakmai-közéleti menedzselésére, aminek jelenlegi egyenetlenségeit  erős karok mellett szolid reprezentációjú egységek  az önértékelés 5. táblázata
jól mutatja. (1 adjunktus DSC címmel, 1 professzor dr. univ. címmel megér egy megjegyzést.)
Az egyetem személyi feltételeit a nem oktatói munkakörökben külön nem vizsgáltuk. Ám ha
lehet indirekt következtetést levonni, a panaszok jellege, illetve lényegében elmaradása e téren arra utal, hogy legfeljebb a pénzügyi megszorítások miatti létszámhiány, s nem a meglévő
munkatársak kvalitásai okoznak gondot e téren. Örvendetesnek tartjuk azt a tapasztalatunkat,
hogy több helyen tudatosan segítik a jó értelmű karrier-menedzserpályák és posztok kialakítását: ezt több kar dékáni hivatalában, illetve az egyetem központi egységeinél tudatos törekvésként tapasztaltuk. Ez általában a magyar felsőoktatás egyik gyenge pontja, s úgy tűnik,
hogy a SZTE ennek megoldásban az úttörők között van. Ennek folytatására és erősítésére
biztatjuk az intézmény mindenkori vezetését.
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VIII. KUTATÁS–FEJLESZTÉS
Az említett sangháji egyetemi rangsor a SZTE-t igen előkelő helyre sorolta, s ez az értékelés –
függetlenül annak teljességétől – elsősorban az egyetem, pontosabban az ott figyelembe vett
tudományterületek kutatási teljesítményén alapszik.
Hazai viszonylatban lehetséges és érdemes a kutatási eredményességet a normatív kutatástámogatás – hazai összehasonlításra is alkalmas – adataival jellemezni.
I. A négy legnagyobb egyetem részesedése az OM teljesítmény mutatók alapján felosztott
normatív kutatástámogatásából

BME
DE
ELTE
SZTE
Felsőokt.
össz.
A 4 egyetem
részesedése

2001
282,490 (15,0
%)256,910 (13,6
%)240,500 (12,7
%)221,770 (11,8
%)
1886,800
53,1
%

2002
270,050 (14,3
%)276,760 (14,7
%)251,750 (13,3
%)212,910 (11,3
%)
1886,800
53,6
%

2003
265,030 (13,9
%)259,410 (13,6
%)266,300 (13,9
%)221,230 (11,6
%)
1912,280
53,0
%

2004*
265,030 (13,9
%)259,410 (13,6
%)266,300 (13,9
%)221,230 (11,6
%)
1912,280
53,0
%

Ebben az összehasonlításban is elismerésre méltó az egyetem teljesítménye: rendre ott van a
magyar egyetemek élvonalában.
Ezekben az adatokban a publikációk mellett szerepet játszik a pályázati eredményesség is.
Erről az önértékelés 7. táblázata részletes információkat tartalmaz.

Hazai
Szegedi Tudopályázatok
mányegyetem (jelenleg akkreditáveszá
rés
landó karok)
zet
ma
ztv.
ő
Természettudo726 336 448
mányi
Kar
JGy
Tanárképző
234 141 109
Főiskolai Kar
Élelmiszeripari
42 42 77
Főiskolai Kar
Gazdaságtudo9 5 4
mányi Kar
Bölcsészettudo344 181 346
mányi Kar
Egészségügyi
Fő66 29 62
iskolai Kar
Mezőgazdasági
46 15 24
Főiskolai Kar
Összesen
146 749 107
7
0

Nemzetközi
pályázatok
veszá
rés
zet
ma
ztv.
ő
176 65 108
120 129 49
0 0 0
1 1 0
84 36 133
14 5 20
29 18 13
424 254 323

SzabadalGazdasági
mak
megbízások
száma
veszá kül ha- szá
rés
zet
ma f. zai ma
ztv.
ő
44 0 0 150 58 90
34 95 0 2 2 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 17 17 0
0 0 0 12 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 23 10 25
78 95 0 204 88 129

Konferencia szervezése
nemz haetk. zai
24
2
4
1
126
2
1
160

120
7
11
10
208
34
5
395

Az összteljesítmény kiváló és elismerésre méltó. A táblázat adatai viszont tükröznek olyan
belső egyenetlenségeket is, amiket az egyes karok és az egyetem vezetésének érdemes, sőt
szükséges együttesen elemezni és csökkentésükre (nyilván a gyengébbek felzárkóztatásával)
tervet készíteni és segítő intézkedéseket hozni.
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Az önértékelés jelentés röviden – az egyetem honlapja viszont részletesebben – bemutatja az
intézmény tudományszervezési tevékenységét.
A rektori hivatal keretében működik az „Innovációs Igazgatóság” és a „Projektszervezési és
K+F Iroda”. Az előbbi „legfontosabb feladata az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítása, valamint az egyetemi alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység menedzselése”. Utóbbi feladata, hogy információs és adminisztratív segítséget nyújtson az egyetemen
születő pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához, ösztönözze részvételre az Európai Uniós
pályázatokon, és hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és az Egyetem között.
Az Iroda az Egyetem Pályázati Szabályzata értelmében az alábbi feladatokat látja el:
- pályázati felhívások figyelése, és azok közzététele;
- az Egyetemre érkező pályázati felhívások közzététele;
- a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék felismerése, az
érintettek közötti egyeztetés, pályázatok összegyűjtése, továbbítása;
- pályázatokkal kapcsolatos konzultációk szervezése;
- pályázat kiírókkal történő egyeztetés, kapcsolattartás;
- intézményi szintű nyilatkozatok, igazolások és aláírási címpéldányok biztosítása a pályázó számára;
- az Egyetemre vonatkozó azonosító adatoknak a pályázó számára történő rendelkezésére bocsátása;
- a szükséges adatszolgáltatás, a megfelelő szintű ellenjegyzés birtokában a hiánytalanul
összeállított pályázat cégszerű aláíratása, pályázó részére történő visszaadása;
- az Egyetem számára korlátozott számú beadható pályázat esetén érdekegyeztetés és
koordináció;
- a Projektiroda saját hatáskörében vállalt pályázatainak elkészítése, az elnyert pályázatok lebonyolítása;
- intézményi szintű nyilvántartás vezetése az Egyetem pályázati tevékenységéről az
Adatvédelmi törvény, a vonatkozó jogszabályok és a SZTE Adatvédelmi Szabályzatának betartásával.
Az egyetemi vezetés e mellett menedzseli az EPER-t, az Egységes Pályázati Rendszert is.
Ennek a koncepcionális tevékenységnek jól érzékelhető eredményei azok a közös pályázatok,
melyeket egyrészt a SZTE karai, másrészt az egyetem és külső, hazai és külföldi intézmények
közösen (pl. konzorciumban) nyújtottak be, illetve nyertek el.
Ugyanakkor azt említik a dékáni elemzések, hogy a város és a régió gazdasága igen mérsékelt
lehetőséget nyújt az egyetem kutatási-fejlesztési erőforrásainak alkalmazásához, illetve felvagy kihasználásához. A szegedi és környéki termelőágazatok a korábbiakhoz képest jelentősen leépültek és a jelenleg működőknek nincs arra kapacitása, hogy valódi kutatási-fejlesztési
megrendelésekkel vagy kooperációs szándékokkal jelenjenek meg az egyetemen. (Ebben a
helyzetben tartja a TTK dékánja közel csodának, hogy ilyen alig-stimuláló környezetben érte
a SZTE kiemelkedő teljesítményét.)
Ehhez képest elismerésre méltó, hogy az egyetem – bizonyára körültekintő szervező és menedzselő munka (az önértékelésben nem említett) eredményeként – a hazai és külföldi együttműködések és pályázatok széles spektrumában vesz részt eredményesen. A számszerű adatok
– az OM honlapjáról – millió Ft-ban (II. táblázat):
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Intézmény
BME
DE
SZTE
VE
ME
SZIE
SE
ELTE

Külföldi K+F pályázati bevétel
2001
2002
2003
276
352
193
35
0
95
52
71

373
366
337
32
7
109
30
68

467
516
71
36
0
55
47
95

Hazai megbízásos bevétel
2001
2002
2003
645
598
556
267
400
383
121
158
200
118
140
168
168
167
146
89
46
91
106
109
122
46
76
32

3 év
összesen
2914
2282
1081
529
488
486
466
388

A SZTE honlapja arról ad információt, hogy ezek az együttműködések több vonatkozásban
stabilak és hosszabb távra szólnak. Ennek konkrétumai:
Kutatási partnerek
Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatóközpont együttműködő partnerei:
Szegedi Tudományegyetem, Atys-Co Kft., Biopetrol Kft., Corax-Bioner Rt., Dégáz
Rt., Démász Rt., Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt., GE Hungary Rt. Medical
Systems Divízió, Hologén Kft., IKV Rt., OKFT Kft.
Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont konzorcium tagjai: Szegedi Tudományegyetem,
MTA Szegedi Biológiai Központ, MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, EGIS
Gyógyszergyár Rt., Solvo Biotechnológiai Rt., Diagnosticum Rt., Kromat Rt., Creative Labor Kft., Rytmion Kuatató-Fejlesztő Kft., Kation Európa Bt., Qualicont Kht.,
Dél-Alföldi Bioinnovációs Centrum Kht., Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató
Kft.
Stratégiai partnerek:
Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. Alapítók: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány Biotechnológiai Intézet, Gabonatermesztési Kutató Kht., MTA Szegedi
Biológiai Központ, Szegedi Akadémiai Bizottság, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cedars-Sinai Medical Center (USA)
Indokoltnak tartjuk, hogy az egyetem vezetése rendszeresen áttekintse a kutatás-fejlesztésinnováció menedzselésének és a különböző hálózatos együttműködések rendszerét, tapasztalatait és eredményeit.
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IX.

A DOKTORI ISKOLÁK MŰKÖDÉSE

Az oktatás-képzést és a kutatás-fejlesztést egy fontos vonatkozásban szintetizálja a doktori
képzés és fokozatszerzés. Az SZTE 17 doktori iskolára kért és kapott akkreditációt. Ezekről –
a honlapok mellett – egy frissen készült angol nyelvű könyv és CD ad részletes tájékoztatást.
Ez annak – természetesen így is kinyilvánított – jele, hogy a doktori képzés terén a SZTE
nyitni kíván a nemzetközi akadémiai közösség felé.
A doktori képzésben résztvevők száma – (2004. október 15. Forrás: OM statisztika)
Kar
ÁJK
ÁOK
BTK
GTK
GYTK
TTK
Együtt

I.

II.
21
31
66
5
10
95
228

III.
16
26
46
9
8
94
199

10
28
52
6
10
73
179

Összesen
47
85
164
20
28
262
606

Az egyes doktori iskolák tevékenységéről a kari látogatóbizottsági jelentések tartalmaznak értékeléseket. A négy látogatott egyetemi kar doktori iskoláinak akkreditációját javasoljuk
további 8 évre.
Csizmadia József, a Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselője – helyszíni tapasztalatai alapján – több javaslatot, illetve kritikát fogalmazott meg a doktorképzésről.


„Azt a mind általánosabb kari gyakorlatot, hogy a témavezetők doktoranduszaik
számára konzultációikat órarendszerűen (is) biztosítanak, célszerű rendszeressé
tenni. Különösképp olyan témák esetében, ahol nem napi szintű a doktorandusz és a
témavezető együtt végzendő munkája.



Az évenkénti szakmai beszámoltatás értékelésére nagyobb hangsúlyt kellene fektetni,
illetve az értékelést az érintettekhez visszacsatoló intézményi szabályzatmódosítás jó
megoldás lehet.



A demonstrátorok díjazása szakterületenként az elfogadhatónál is nagyobb eltéréseket
mutat. Tekintettel ara, hogy a doktori felvételnél a demonstrátori tevékenység is szerepet játszik, nem szabad méltánytalanul alacsony díjazást megállapítani, mivel kontraszelekciót eredményezhet. A demonstrátori óratartási díj ne legyen alacsonyabb a
doktoranduszi 70%-ánál.



A doktoranduszok képviseleti kérdése jól megoldott.



Példaértékű, hogy az intézmény vezetése mennyire felismerte a marketingeszközök
fontosságát, s jól alkalmazza azokat (imázs kialakítás, tájékoztatófüzetek, szórólapok,
célközönség szakszerű megkeresése stb.), amely a beiskolázási csoport összetétele révén stratégiai hatással bír az intézmény színvonalára.



A SZTE nem tesz eleget az értekezések közzétételi kötelezettségének (OM-adatbázis).
Ez nem csak azért sajnálatos, mert közpénzekből elért, a köz javát szolgálni hivatott
tudományos eredmények nem válnak hozzáférhetővé, hanem ezért is, mert az értekezések nyilvánossága – a kontroll lehetősége révén – fontos eleme a minőségbiztosítás- 29 -
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nak is. Sajnos több egyetem is követ el ilyenfajta jogszabálysértést, de a leginkább
szabotálók egyike a SZTE.


Dacára a doktoranduszok – lehetőségeikhez mérten – erős, s az intézmény vezetői által
tett gyengébb késztetéseknek, a SZTE ÁJK-ja nem rendezi (4 óra feletti) óratartási díjfizetési kötelezettségét doktoranduszai felé. Figyelembe véve azt is, hogy nappali képzésben részt vett doktoranduszok közül még egy sem (!) szerzett az adott karon fokozatot, a formális jogászképzés kórképe tárul elénk. Az ÁJK doktoranduszainak esélye
sincs fokozatszerzésre, a kar doktori képzés címszava alatt az ötéves képzés oktatói
hiányosságainak pótlására szervez olcsó (a konkrét esetben: ingyenes) brigádot.”

Az utóbbi megjegyzéshez tartozik, hogy a MAB 2004-ben elrendelte az állam- és jogtudományi doktori iskola 2002-es akkreditációjakor tapasztalt hiányosságok megszüntetésének felülvizsgálatát. A MAB 2004. december 10-i – szakértői jelentés alapján kialakított – állásfoglalásában megállapította, hogy „az iskolarendszerű képzés a 2002-2003-as tanévtől megkezdődött.” A fokozatszerzés eredményességére a jelentés, illetve az állásfoglalás nem tért ki.
Mivel az ÁJK – és így az ottani doktori iskola – akkreditációjára párhuzamos eljárás keretében kerül sor, az előző észrevételt a MAB titkárságon keresztül ahhoz a bizottsághoz továbbítottuk.
A mostani DOSZ észrevétel nyomán a MAB honlapján lévő doktori nyilvántartásból készült a
III. táblázat a SZTE megalakulása, azaz 2000. január 1. óta szerzett doktori fokozatokról.

A doktori iskola tudományága
Állam- és jogtudomány
Biológia
Egészségtudomány
Elméleti orvostudományok
Fizika
Földtudományok
Gyógyszertudományok
Interdiszciplináris orvostudományok
Irodalomtudomány
Kémia
Klinikai orvostudomány
Környezettudomány
Közgazdaságtan
Matematika- és számítástudomány
Neveléstudomány
Nyelvtudomány
Történettudomány
Összesen

Fokozatot
szerzők
száma
23
169
6
12
75
29
25
21
69
81
33
14
5
41
6
32
21
662
100%
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A fokozatot szerzők
életkora (év)
35
30 alatt 31-35
felett
3
5
15
24
58
87
1
5
6
3
3
15
25
35
2
9
18
14
4
7
5
6
10
8
21
40
21
20
40
8
9
16
6
6
2
5
9
13
19
2
4
3
3
26
3
7
11
127
19%

192
29%

334
52%
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A táblázat értékeléséhez fontos adat az államilag finanszírozott doktori ösztöndíjasok száma.
Az Országos Doktori és Habilitációs Tanács adatai szerint – az utóbbi öt évben a 950 fős országos keretből a SZTE rendre 100 fölötti ösztöndíjat kapott: 110 (2001), 102 (2002), 106
(2003), 106 (2004) és 105 (2005). Korábban is ez az arány volt jellemző, csak akkor az országos keret 650-ről indulva fokozatosan emelkedett a mostanra beállt 950-es értékre. A doktori
ösztöndíjas helyek számát az ODHT teljesítményalapú algoritmus szerint számolja, és ezért
ez valós tükre az intézmény jó teljesítményének.
A fokozatot szerzők életkor eloszlása (az 1994-2000 közötti időszak, így a dr. univ. és kandidátusi átminősítések már nincsenek a fenti adatok között) azt mutatja, hogy a SZTE-en nem a
doktori képzés a fokozatszerzés meghatározó bázisa. Javasoljuk, hogy az egyetem vezetése
készíttessen és értékeljen egy áttekintő elemzést a doktori fokozatszerzés tapasztalatairól és
eredményességéről.
Az egyetem tudományos kiadványai és konferenciái
Jóllehet az önértékelés lakonikus rövidséggel említi csak az egyetem tudományos kiadványait, az egyetem angol nyelvű honlapja hét, a magyar nyelvű további öt tudományos folyóiratról tudósít:
Acta Biologica Szegediensis
Acta Climatologica
Acta Cybernetica
Acta Scientarium Mathematicarum
Analysis Mathematica
Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Tiscia – an Ecological Journal
Acta Juridica et Politica Szeged
AETAS
Fosszília
Jogelméleti Szemle
Polygon
Bizottságunk nem kívánja ezeket tartalmukban, jelentőségükben értékelni, de úgy véli, hogy
ezek a nem ritkán hosszú ideje megjelenő, részben valódi nemzetközi folyóiratok is részét
képezik a SZTE tudományos tevékenységének.
Az önértékelés szerint az egyetem munkatársai az elmúlt öt évben 160 nemzetközi és mintegy
400 hazai konferencián mutatatták be tudományos eredményeiket. Ezek kb. kétezer teljes
munkaidős tudományos kutatást folytató munkatárs mellett nem tűnnek nagy számoknak, de
kétségtelenül számottevő konferencia részvételi aktivitást tükröznek. Kár, hogy az egyetemen
rendezett konferenciákról nem olvashatók pontos adatok. (Talán az önértékelés 7. táblázatának utolsó oszlopai utalnak erre?)
A látogató bizottság fontosnak tart megemlíteni két további, feltétlenül pozitív tényt.
- Az SZTE létrehozott egy közvetlen rektori irányítás mellett működő Műszaki és Anyagtudományi Intézetet azzal a céllal, hogy ezt a kiemelkedő eredményeket felmutató kutatási témakört hatékonyan tudják művelni és menedzselni.
- Ugyancsak értékes eleme az egyetem tudományos tevékenységének, hogy 20, MTA által
támogatott kutatóhely működik négy egyetemi karon. ÁOK: 7; BTK: 4; GYTK: 1; TTK: 8.
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X.

INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

A Szegedi Tudományegyetem épületállományának döntő többsége – mind az eredeti egyetem
(ÁJK, BTK, TTK, ÁOK), mind a mára integrálódott egységek (JGYTFK, SZÉFK, MFK)
esetén – múlt század első felében, kisebb része (pl. a Béke-épület) annak második felében
épült. Akkor azok korszerű létesítményeknek számítottak, s elsősorban (de nem kizárólag), a
Dóm-téri épületek akkor is, most is a városkép meghatározó elemei. A mára kialakult helyzet
már sem korszerűnek, sem elégségesnek nem mondható, s az integrációval létrejött helyzet az
egykori campus jelleget „diszpergálta”, s kvázi kari-campusok jöttek létre. A meghatározóan
belvárosi elhelyezkedés nagyban hozzájárult ahhoz a szoros egyetem–város kapcsolathoz,
amit a bevezetőben említettünk. A rendszerváltás utáni időszak legnagyobb, az integrációt
érdemben szolgáló beruházása a 2004-ben átadott Tanulmányi és Informatikai Központ
(TIK), amire az egyetem joggal lehet büszke (az is), bár működtetésének költségei – a mai
finanszírozási viszonyok mellett – máris több helyen okoznak nemcsak „fejtörést”, de „fejfájást” is.
Az általános helyhiányban mindenki ragaszkodik a meglévő (megszerzett, örökölt stb.) helyiségeihez, a „világ újrafelosztása” e tekintetben nehéz, de néha elkerülhetetlen egyetemvezetési feladat.
A régi épületek belső infrastruktúrája – amennyire ez általánosan kijelenthető – jelentős korszerűsítésre szorul. Erre mindig is mérsékelten, s az ennek következtében a folyamatosan
romló helyzet igényeihez képest egyre elégtelenebb mértékben volt lehetőség. A tanszékek,
sőt olykor a tanszéki részek kényszerből irracionális elhelyezésein nyilván szeretne az egyetem változtatni, terveik is vannak, lehetőségeik kevésbé. Ezzel együtt is azt lehet mondani,
hogy az oktatás és kutatás alapfeltételei biztosítottak, az intézmény akkreditációt nem akadályozzák, hallgatói vonatkozásban természetesen létszámfüggőek.
Az önértékelési jelentés igen részletesen elemzi az intézmény könyv- és folyóirat helyzetét,
ami sok tekintetben a magyar felsőoktatás tipikus példája, elsősorban a pénzügyi korlátok
következtében. A SZTE könyvtári infrastruktúrájában (de nem a megrendelhető könyvek és
folyóiratok mennyiségében) minőségi előrelépést, ugrásszerű változást jelent a TIK létrejötte.
Az önértékelés írásakor még a TIK avatásra készültek, de a látogatáskor már üzemelt az új
beruházás. Azt érzékeltük, az egyetem oktatói-kutatói egyrészt örülnek a fejlesztésnek, másrészt még (lassan) barátkoznak az új helyzettel, az egy központban, és nem a szomszéd
könyvtárszobában történő irodalmazás „technikájával”.
A szegedi informatika országosan is úttörő szerepet vitt évtizedek óta. Ennek pozitív hatása
meglátszik az egyetem informatikai kultúrájában és felszereltségében is. Ez elismerésre, néhány vonatkozásban irigylésre méltó. Fontos eleme e kedvező helyzetnek, hogy mindez nemcsak a kutatásban, hanem az oktatásban is érvényes.
Az egyetem műszerezettségének értékelését a kari jelentések tartalmazzák. Ennek apropóján
annyit indokolt megjegyezni: a hazai pályázati, támogatási rendszerek (a magunk hazai skáláján!) messze jobban preferálják a kutatási feltételek ilyen jellegű fejlesztését, s ez hátrányosan
tükröződik a hallgatói laboratóriumok felszereltségében, elsősorban korszerűség tekintetében.
Annak ellenére, hogy a tanszékek, az oktatók kutatási pályázataikból nem kis hányadot fordítanak az oktatás korszerűsítésére is. A mai magyar (benne szegedi) egyetemi diplomás ritkán
hagyja úgy el az egyetemet, hogy találkozott az iparban működő legkorszerűbb berendezések
kortársaival. Néhány üdítő kivétel azért szerencsére Szegeden is akad (lézertechnika, molekuláris biológia stb.)
Az infrastrukturális feltételek között említhetjük a hallgatói szociális ellátás, elsősorban a
kollégiumok helyzetét. A jelenlegi, gyakran ugyancsak régi építésű, s ezért nem korszerű épü- 32 -

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

letek kapacitásban és ellátási színvonalban nem elégítik ki a jelentősen megnövekedett számú
hallgatóság igényeit (Szegeden sem). Az integráció következtében létrejöttek összegyetemi,
és maradtak kari kezelésű kollégiumok. Az egyetem vezetése foglalkozik e kérdéssel, de
megoldásra csak hosszú távon (ppp program) számítanak.
Értelemszerűen felmerül az infrastrukturális kapacitások racionális kihasználásának igénye/lehetősége az integrált egyetem keretei között. Ezzel elvileg szinte mindenki egyetért, de
egyrészt a kialakult hagyományok (az „én váram” szemlélet), másrészt az infrastruktúra térbeli szétszórtsága ennek megvalósítását komolyan nehezíti. (Ismét hozzátesszük: Szegeden is.)
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XI.

VEZETÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTEGRÁCIÓRA

Egy nagy magyar egyetem, mint pl. a Szegedi Tudományegyetem vezetése a 20/21. század fordulóján – nem mondunk vele újat – sajátos, több szempontból különleges feladat. A kérdéskörnek
van ugyan meglehetősen kiterjedt irodalma, de a feladat mindig itt és most jelentkezik.
Elvileg–gyakorlatilag kezdhető a vezetés kérdésének tárgyalása azzal, hogy vezérfonalként van
érvényes felsőoktatási törvény, a hozzátartozó végrehajtási rendeletekkel, amik mellett természetesen még több tucat további jogforrás is érvényesítendő (pl. költségvetési, közalkalmazotti, államháztartási stb. törvények) – azok mindenkor aktuális módosításaival. Ezek objektív tényezők,
a hatásuk jórészt egyirányú: az intézményre fejtik ki, s nem az intézmény hat rájuk.
Ezekhez kapcsolódik az intézmény saját dokumentumrendszere: alapító okirat, küldetés nyilatkozat, Szervezeti és működési szabályzat (szép számú mellékleteivel), amik a szervezeti felépítés és
a működés helyi viszonyokra érvényes belső szabályozását látják el. Ezek már csak részben objektív tényezők: a vezetés – korlátok között – jelentős befolyással van funkciójukra, tartalmukra,
hatásukra.
A jogi keretek mellett vannak az intézményi adottságok: jelentős mértékben objektívek, de – véges mértékben – változtathatók, s főleg funkciójukban, elosztásukban, felhasználásukban változtathatók. Ez vonatkozik mind a humán-, mind a tárgyi erőforrásokra. Az intézményi adottságok
részének minősülhet a hallgatóság összetétele: az intézmény milyen szakos és szakonként mennyi
hallgató képzésére vállalkozik. Ezt a jelentkezések eddig csak néhány területen befolyásolták
számottevően, főleg akkor, ha nem volt elég jelentkező néhány szakra. (Ez a jövőben jelentősen
változhat azzal, hogy az új felvételi rendszer rugalmasabban veszi figyelembe a hallgatói jelentkezések preferenciáit.)
Az egyetem – a fenti feltételek között – autonóm intézmény: önkormányzata van, amely oktatási,
kutatási, szervezeti, személyi, gazdálkodási – és külön hallgatói – kérdésekben a törvény szerint
dönteni jogosult. A vezetés az egyszemélyi és testületi vezetés kombinációja, részben jogszabályilag, de nem kis mértékben a (helyi) hagyományok alapján kialakult erővel és súllyal. Mindkét
tekintetben fontos elem az időszakosság vagy másképp rotáció: mind a vezetőnek, mind a testületnek véges határidejű mandátuma, és ezzel cselekvési időkorlátja van. A választott testületek
tagjainál a szakmai kompetenciára nincs garancia, a felelősség nehezen (vagy inkább sehogy sem)
érvényesíthető, annál inkább feladatuknak érzik (rész) érdekek érvényesítését – az egészen belül
helyett az egésszel szemben. A pályázó/választott vezetők esetén feltételezhető a jelentős szakmai
kompetencia, átlag feletti vezetői alkalmasság, de ugyancsak hagyományosan érvényesül a
kollegalitás szemlélete (szemben egy állami vagy tulajdonosi vezető „hatalmával”, s nem elhanyagolható (az első ciklusban) a megfelelési törekvés az újraválasztási terveknek. Azt lehet persze
mondani, hogy az állami szféra egésze, az (ön) kormányzás is így működik, és az egyetemek is
működnek – a társadalom stabilis intézményeként – ilyesmi vezetéssel kilencszáz éve.
Többkarú egyetemen ez a vezetési struktúra vagy kultúra legalább két szinten jelenik meg: az
egyetem és a karok szintjén. Megteremtve a dilemmát (néha komoly hatalmi rivalizálást): az
egyetemnek vannak karai vagy a karoknak van egyeteme?
Ezen a (SZTE-től független) általános meditációnak az ad aktualitást, hogy az új felsőoktatási
törvény jelentősen új vezetési filozófiát és struktúrát kíván megvalósítani a magyar felsőoktatásban. Az irányító testület, a szenátus és a rektor hármasa átrendezi a döntési jogköröket,
mindenek előtt elválasztva a stratégiai (gazdasági és strukturális) döntéseket az akadémiai (oktatási, kutatási, személyi) döntésektől. Feltételezve a törvény közeli életbelépését, ismét az a dilemma
áll az akkreditálási javaslat előtt, hogy egy olyan rendszert értékelünk, amelyik kifutóban van és
akkreditációt javaslunk egy olyanra, ami csak jogi kereteiben ismert, de mindenek előtt személyi
megvalósulásában nem. Ez, mint ismeretes, csak egyetemi szintre vonatkozik, az intézmény belső
struktúráját a törvény nem hogy szabályozná, sokkal inkább szabad kezet ad a szervezet autonóm
kialakítására (pl. karok létesítésére, megszüntetésére intézményi hatáskörben).
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Ezzel együtt is érdemes a SZTE jelenlegi vezetési rendszeréről röviden véleményt formálni.
Az egyetem
 egy viszonylag erős központi (rektori) vezetési szinttel;
 egy – az egyetemi belső egyensúlyokra kényesen figyelő, s számos kérdést érdemben saját
hatáskörben eldöntő – kari vezetési rendszerrel;
 egy, nem mindenütt megszervezett, ahol van viszont működik, ott elsősorban koordináló,
egyeztető funkciót betöltő tanszékcsoporti szervezettel;
 és a humboldti egyetemi modell hagyományosan erős, belső ügyeiben védettséget és zártságot megjelenítő tanszéki (klinikai, intézeti) hálózattal működik.
 Jobbára formálisan, kevésbé operatíven működik két, a felsőoktatási törvény által biztosított
szerveződés is: a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, illetve a
Dél-Alföldi Mezőgazdasági Centrum. Az előbbinek tagja az ÁOK és a GYTK, de nem része a
korábbi orvosegyetemhez tartozó EFK. A centrumok nem erős szerveződések: „[A SZTE-en]
Nem történtek meg a más egyetemeken kialakult csoportosulások, szövetségek (centrum).” –
írja az ÁOK dékánja. Az agrárcentrumot egy szegedi (SZÉF) és egy hódmezővásárhelyi
(MFK) főiskolai kar alkotja.
A vezetőkhöz intézett következő két kérdés az integrációt és az egyetem irányítási rendszerét
érintette:
2. „Az egyetem négy éves szervezeti-működési integrációjának értékelése, a karok helyzete
(önállósága, karközi és egyetemi szintű viszonyrendszere) – oktatási, kutatási, személyügyi és gazdálkodási tekintetben.
3. Az egyetem (önértékelésében is közölt) jelenlegi irányítási szervezetének működése; ennek értékelése a kar szempontjából; a törvénytervezetben szereplő (mellékelt) új irányítási
rendszer most elképzelhető perspektívája Szegeden.”
E tekintetben a sok közös tartalmú megállítás mellett számottevő különbségek is megfogalmazódnak a válaszokban, elsősorban az integráció értékelését illetően.
Az integráció:


„2001. január 1-től indult a valódi integráció: közös számlán, egységes számviteli és pénzügyi nyilvántartási rendben történő gazdálkodás. Létrejöttek az egész egyetemet szolgálni hivatott oktatási, illetve szolgáltató egységek, mint
- Idegennyelvi Központ
- Sportközpont
- Számítóközpont
- Egyetemi Könyvtár
- Rektori Hivatal
- Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Ezek az egységek a jogelőd intézményekből merítették szellemi és fizikai kapacitásukat.
A 10 kar – a Konzervatórium akkor még nem érte el a kari státuszt, – önállóan oktatott, kutatott, gyógyított és decentralizáltan gazdálkodott. Az integráció a központi oktatási egységek illetve a központi szolgáltató egységek vonatkozásában mintaszerűen zajlott le.”



Az oktatás tekintetében. „Az SZTE képzési rendszere fejlődésének súlypontjai az integráció
óta eltelt években a következő tényezőkben ragadhatók meg:
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1. Extenzív és intenzív fejlődés. A képzési programok repertoárja fokozatosan bővült, s
ezzel együtt az integrált nagyegyetem karainak együttműködése a közös képzések terén
intenzívebbé ált.
2. Áttérés a kreditrendszerre. A kreditrendszer bevezetése a hallgatói és oktatói teljesítmények rendszerszintű nyomon követésével áttételesen az integrált egyetem képzési
rendszerét is áttekinthetőbbé tette.
3. A képzésszervezés fejlesztése. Az Egységes Tanulmányi Rendszer bevezetése – egyebek
között – nagy mértekben segítette az összegyetemi oktatási-képzési tevékenység rendszerszintű nyomon követését, és koordinált fejlesztését.” (Rektor)


A kutatás tekintetében: „Az integráció jelenlegi, jövőbeli feladatai az alábbi pontokban fogalmazhatók meg:
2.- Szakmai prioritások kijelölése. Az egyetem sikeres pályázati tevékenységének növelése érdekében koncentrálni kell a jelenleg több karon belüli tanszékeken meglévő kutatási
erőket, és ki kell jelölni a szakmai prioritásokat.
3.- Javítani kell az egyetemi kiadványok minőségét, mint a tudományos marketing lényeges szegmensét, illetve új kiadványokat kell megjelentetni a doktori iskoláról. (Könyv és
CD megjelent.)
4.- A nemzetközi kooperáció jelen pillanatban az Erasmus és a bilaterális TÉT pályázatok
keretében eredményes egyetemünkön.
- Az egyetemen belüli kutatási kapcsolatok az elmúlt 2-3 évben elsősorban az NKFP pályázatokon belül realizálódtak. A jelenleg induló GVOP-pályázatok és közös műszerbeszerzések (itt az önerőt is közösen teremtik elő az adott tanszékek, intézetek), a kooperációs kutatási központ erősíteni fogják az egyetem szervezeti és működési integrációját. Ez karközi és egyetemi szintű viszonylatban is kiválóan működik. Fontos megemlíteni, hogy a most induló új NKFP és GVOP-pályázatokban számos hazai egyetemmel köt
konzorciumi szerződést a SZTE.” … (Rektor)



A karok helyzete az integrált egyetemen meghatározó úgy az alapfeladatok ellátása, mint a
gazdálkodás tekintetében. A körültekintő egyetempolitika eredményeként a karok egymás közötti illetve egyéb egységekkel való viszonya kiegyensúlyozott. …
Összességében az egyetem integrációs folyamata megfelelőnek értékelhető. (Rektor)



„A SZTE törvényileg szabályozott módon integrált egyetemnek tekinthető, ugyanakkor úgy
gondoljuk, hogy a tényleges integráció megvalósítása még egy – talán hosszú évekkel –
előttünk álló feladat.” (BTK)



„Nem volt remélhető, hogy a támogatás és professzionális irányítás nélkül 2000-ben létrejött Szegedi Tudományegyetem rögvest minden tekintetben az integrált egyetem hatékonyságát, és identitását tudja felmutatni. Ezek nélkül is a SZTE végrehajtotta az integrációt, de
ez ma is 11 kar együttese, elsősorban a kari érdekérvényesítés színtere. A kari önállóság túlhangsúlyozott lett, az egységek alig kaptak motivációt az integráció indokoltságára (sőt több
egység gazdaságilag/emocionálisan ellenérdekelt volt, önálló intézmények vesztettek „rangot”), összességében kevés energia fordítódott a tartalmi átalakulásra.” (TTK)



„Az integrációt alkotó egységek jelentősen különböztek egymástól mind az önállóság fokában, mind az oktatási rendszeren belül elfoglalt helyükben, a normatív finanszírozásuk
nagyságrendjében, a gazdálkodási rendszerük integráltságában, annak hatékonyságában,
hallgatói létszámukban, a felnőttképzésről és az élethosszig tartó tanulás szükségességéről
alkotott elképzelésükben, (ennek megfelelően a saját bevételek nagyságában), a gondjaikra
bízott – vagy tulajdonukban levő – épületek használatának filozófiájában, stb.
Ezért – véleményünk szerint akkor helyesen – a SZTE vezetése úgy határozott, hogy az in- 36 -
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tegrációt a karok viszonylag nagyfokú önállóságára építi. Ez elsősorban a gazdasági önállóságra épült, az oktatás területén a kezdetben még nem jelentkeztek feszültségek, hiszen a karok oktatási tevékenysége egyrészt egymástól jól elkülönült, másrészt, ahol átfedések jelentkeztek, ott a duális képzés megléte lehetőséget adott az ’ideológiák’ megteremtésére.
A kari érdekek ütközésekor a döntések nem egyszer nem az értékek, hanem az érdekek mentén történnek.
Ne kerteljünk: az integráció kényszer szülötte volt, és – szemben minden kormányzati szándékkal – semmilyen megtakarítást sem eredményezett. Az integráció elsődleges célja az
volt, hogy gazdaságosabban működő felsőoktatás jöjjön létre.” (JGYTFK)


„Karunk tekintetében az egyetemi integráció igen sok pozitív változást hozott. Az egyik
legfontosabb ezek közül a személyügyi és gazdálkodási önállóságunk megteremtése volt.”
(EFK)



„A szegedi egységes Egyetem létrejöttét egy sikertörténetnek érzem. Szerencsére a helyileg
meglehetősen koncentrált létesítmények korán lehetővé tették a Karokon folyó oktató és tudományos munka összehangolását, lehetővé tették az egyetemi diák és sportélet egységesítését. Az igazi Universitas-feladatokat a Karokon átívelő oktatás és kutatás megindítását
mutatja a nagyszámú átoktatás, közös szak, közös kurzus, valamint az a tény, hogy az Egyetem által nyert nagyívű pályázatok jelentős része több kar által beadott és végrehajtott pályázat volt.” (ÁOK)



„Az Egyetem szervezeti-működési integrációja alapvetően megváltoztatta a Kar egyetemi
szintű viszonyrendszerét. A GYTK a SZTE 11 kara közül az egyik önálló, egyenrangú Kar.
… Az integrációt a Kar minden szempontból pozitívan élte meg és értékeli.”



A 2000. január 1-től érvényesülő integráció ma már köztudott módon csak formális értelemben valósult meg, valójában megfelelő pénzügyi háttér hiányában a gyakorlatban ez nem
valósult meg. A valamikor önálló intézmények továbbra is ragaszkodnak valamikori önállóságukhoz, mely elsődlegesen abban a formában érvényesül, hogy változatlanul külön kell
kezelni a régi SZOTE-t, integráció a volt JATE Karok között tradicionálisan létezik, s a főiskolai Karok mintegy azt éreztetvén, hogy az egyetemi karok “kisebbnek” tartják őket,
minden törekvés ellenére önállóak kívánnak maradni, amennyire lehet.” (ÁJK)

Ezt a sokféle véleményt, megélt tapasztalatot itt „átlagolni” vagy „közös nevezőre hozni” nem
látszik lehetségesnek, de talán indokoltnak sem. Úgy véljük, lehetséges és indokolt viszont, hogy
az egyetem vezetése, felhasználva a részletes kari vezetői válaszokat, teremtsen fórumot e kérdések meg- vagy talán még inkább „kibeszélésre”. Ez utóbbi hiányát néhány vezető jelzi is. Ilyen
megbeszélési igény az új irányítása rendszerrel kapcsolatban is van.
A vezetési rendszer
A vezetési rendszert elsősorban az integrált egyetem vonatkozásában kell érinteni. Itt most az
egyetem és a karok viszonylatáról szólunk. A karokon belüli – tanszékcsoport- és tanszéki szintű
– vezetési kérdéseket a kari jelentések érintik.
Idézzük a rektor összefoglalóját:


„A SZTE jelenlegi irányítási rendszere a törvényben meghatározott keretek között működik,
néhány, az alábbiakban részletezett kiegészítéssel. A Rektor munkáját közvetlenül a
rektorhelyettesek segítik, akik általában az egyetem tanárai vagy docensek. A
rektorhelyettesek 2000 óta igen nagy mértékben megszaporodott feladatainak elvégzését pedig az ún. Igazgatóságok, illetve igazgatók segítik, akik szakismereteik és tapasztalataik alapján lényegesen hozzájárulnak a vezetői tevékenység színvonalának emeléséhez. Szervezetileg
a Rektor közvetlen és heti rendszeres kapcsolatban áll a Rektori Kabinettel amelynek tagjai: a
rektor, rektorhelyettesek, gazdasági és műszaki főigazgató, főtitkár. A következő
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döntéselőkészítő fórum a Rektori Tanács. Tagjai: a Rektori Kabinet, a dékánok főigazgatók, a
HÖK elnöke, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, és az érdekképviseletek. A Rektori Tanács az
Egyetemi Tanács soron következő ülése előtt készíti elő a programot. A fent említett munkamegosztás szükséges ahhoz, hogy a 40 fős Egyetemi Tanács tagjai megfelelően előkészített
anyagot kapjanak és felelős döntést tudjanak hozni. Az egyetemi és főiskolai karok száma közel egyenlő, ezért lényeges ellentét ezek között csak időlegesen merül fel, de az Egyetemi Tanács inkább kari érdekvédelmi fórum. A normatív finanszírozás a várt hatással egyenlőre nem
járt. Az eddigi tapasztalatok alig érnek valamit, hiszen évről évre a rendszer minden eleme
változik. Sajnálatos, de tény, hogy a normatív finanszírozásnak az a következménye, hogy
amennyiben kizárólag a hallgatói létszámadatokat tekintjük vetítési alapnak, akkor a egyes karok vezetői és a központi vezetés által képviselt összegyetemi érdek szembehelyezkedhet
egymással, ami konfrontációhoz vezethet. Összegyetemi érdekek csak nehezen tudnak ilyenkor érvényesülni. Így például a decemberben átadott Tanulmányi és Információs Központ forgalmi adatai és a hallgatók véleménye jól visszaigazolják az eredeti célok helyességét, ugyanakkor a finanszírozását mindenki felesleges tehernek érzi. A normatív finanszírozás közvetlen
és káros hatással van a képzés jelenlegi átalakítására. Az új képzési tervek kialakítását gyakran nem a szakmai követelmények és a józan ész vezérlik, hanem a várható finanszírozás és
az érdekérvényesítő képesség.”
A kari vezetők véleménye ezt a képet többoldalúan árnyalja (de nem opponálja).


„A jelenlegi irányítási rendszer a kar szempontjából nagyon előnyös, a karok érdekérvényesítése erős, amint az előző pontban jeleztem, a gazdálkodás egyértelműen átlátható. A
helyzetünk sokkal jobb, mint a JATE-n lenne. Ugyanakkor ez a rendszer mindenképpen korrekcióra szorul, nemcsak az egyetemi szintű fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, hanem mert a következő években óhatatlanul szükség lesz kapacitások leépítésére, ami egyes
karokra súlyos kihatással lehet.” (Farkas Beáta, GTK dékán)



„Az integráció hozott egy olyan sajátságot Szegeden: … megnőtt a karok szerepe a gazdálkodásban, kari gazdálkodási rendszer alakult ki.” (Berta Árpád, BTK dékán)



„Az új struktúrában a karon dől el minden lényeges kérdés: személyügyi, gazdasági, oktatási
és főként kutatási. Koordináció nagyobb kutatási projektek keretében van, de ezek is végül kari kezdeményezésűek.” (TTK)



„Az egyetem négyéves működése már bizonyítja az integráció sikerét, eredményességét. A
szervezeti és működési szabályzat egyértelműen és világosan tartalmazza a Kar helyét, szerepét. Az önállóság biztosított, amely kellő felelősséggel valósulhat meg. Az oktatásban jó az
együttműködés, egyre több hallgató él az áthallgatás lehetőségeivel.” (SZÉF)



„Az Egyetem elmúlt 5 évi működése alatt a Karok nagymértékben megőrizték saját önállóságukat.
Az Egyetem jelenlegi irányítási rendszere az elmúlt 5 évben alakult ki. Az irányítási alapelv a
karok önállóságának fenntartása mellett a központi feladatok fejlesztése volt. Az Egyetemen –
jelenlegi megítélésem szerint – elégedettség látszik a jelenlegi irányítási rendszerrel szemben.” (ÁOK)



„Az Egyetem jelenlegi irányítási szervezete a klasszikus egyetemi rendszer, mely az integráció bevezetésekor tapasztalt zökkenőktől ma már mentes és mondhatni olajozottan működik.”
(GYTK)

Az önértékelési jelentés a Stratégiai dokumentum (Intézményfejlesztési terv?) kulcsszerepét hangsúlyozza. Ezt veszi alapul az egyetem vezetése az aktuális cselekvési program kialakításakor, támaszkodva az ET Stratégiai bizottságára és bizonyára a rektori hivatal stratégiai igazgatóságára.
Feltétlenül pozitív része a stratégiai munkának, hogy az ET folyamatosan elemzi és értékeli az
egyes karok stratégiai tervét, azok végrehajtását.
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AZ ET többi bizottsága az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelő funkcionális feladatokat lát el
(Doktori Tanács, Habilitációs Bizottság, Gazdasági Bizottság stb.).
Külön elemként utalunk a Társadalmi Tanács (TT) helyzetére. Az organogram feltünteti, az önértékelés nem tér ki rá, csak a tagok névsorát adja meg. Ez utóbbi széles és rangos társadalmi reprezentációt mutat. Mivel a TT helyett az új törvény életbelépése után Irányító Testület kezdi el
működését más funkcióval, feladat- és hatáskörrel és természetesen összetétellel, lehet, hogy a TT
működésének értékelése mind az önértékelésben, mind a látogató bizottság jelentésében ennyivel
lezárható.
Az irányítási rendszer lényegét értelemszerűen az SZMSZ és az azt szervezetileg realizáló
organogram tükrözi.
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A Szegedi Tudományegyetem organomgramja (www.u-szeged.hu)

A rektori vezetési szintet körültekintően szervezett, bár kissé bonyolult irányítási rendszernek
látjuk. Itt kezelnek minden olyan feladatkört, ami – valamilyen mértékben – minden kart,
vagy a karok többségét érinti. Ezek eredményességéről korábban már több tekintetben volt
szó. A rendszer professzionalitásáról, hatékonyságáról, személyi összetételéről egy ilyen látogatás során csak benyomásokat lehet szerezni. Megfontolandónak tartjuk, hogy az új törvény
életbelépése után, annak aktuális következményeit is felmérve, az egyetemi vezetés egy külső átvilágításra alapozva tekintse át, és aktualizálja az irányítási rendszer egészét.
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Az organogram olvastán három további észrevételt fogalmazunk meg:
- A rektori szintről jobbára csak „lefelé” mutatnak nyilak. A valóságban vannak alulról
„felfelé” induló kezdeményezések, előterjesztések is. Jobb, ha ezt a kétirányú egyetemvezetési szemléletet és gyakorlatot következetesen tükrözi az ábra is.
- A karokhoz gyakorlatilag minden rektorhelyettes tevékenysége kapcsolódik, tehát az
ezt jelző átfogó vonal indokolt. Valószínű azonban, hogy a központi oktatási, igazgatási és funkcionális egységek már szelektált rektorhelyettesi hozzárendelésben működnek, amit az ábra így nem tükröz.
- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság legalább az MFK főigazgatója által említett
„Teljeskörű Ügyvitelt Szolgáltató Rendszer” keretében, de nyilván sok más szálon is
kapcsolódik a karokhoz, más egységekhez. Ennek nincs jele az ábrán.
Az organogram önmagában nem cél. De ha már van, és kell legyen, akkor kívánatos a teljes
oda-vissza viszonyrendszer feltüntetése (legyen „working flow chart”). Ha ennek megrajzolása túl bonyolult feladatnak látszik, akkor lehet, hogy maga a rendszer is túl bonyolult.
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XII.

AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A MAB értékelési szempontrendszere nem helyez nagy, sőt lehet, hogy még csak elégséges
súlyt sem az intézményi gazdálkodásra. A finanszírozás elemei, pl. az erőforrások MAB listáján sem szerepelnek. Bizottságunk mégis úgy véli: a finanszírozás és gazdálkodás ma a magyar felsőoktatás egyik kardinális, közvetlenül és közvetve is erősen ható kérdése – és rendkívül nagymértékben kihat a minőségre is. Az előbbi nyilvánvaló, az utóbbira elég, ha csak egy
friss példát említünk: az emelt szintű érettségit azért nem igényelték a felsőoktatási intézmények rektorai és főigazgatói, mert féltek, hogy ha intézményük igényes követelményeket támaszt, akkor oda kevesebb fiatal jelentkezik, s kevesebb hallgató után kevesebb lesz a normatív támogatás.
A látogatás során és a fent idézett dékáni válaszokból is kitűnt, az egyetem működésében, a
hatáskörökben, az erőviszonyokban, az érdekek és értékek rendszerében is kulcskérdés a finanszírozás.
A SZTE az integráció után világos, átlátható költségvetési tervezési algoritmust és gazdálkodási rendet alakított ki. Az egyetem 2005. évi költségvetésében ez így fogalmazódik meg:
„Az Egyetem gazdálkodása decentralizált elvek szerint működik. Helyi döntési hatáskörben
működik a kötelezettségvállalási jog és az ezzel együtt járó felelősség. A döntések számviteli,
pénzügyi, munkajogi, keretgazdálkodási végrehajtását a gazdasági apparátus csak akkor teljesíti, ha azok megfelelnek a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak és az Egyetemi Tanács
által elfogadott szabályzatoknak.
Mindenre kiterjedő alapelv, hogy fedezet nélküli kötelezettségvállalás és teljesítés költségvetési intézmény esetében nem lehetséges.
A forráscsökkenés kezelését segítheti az erőforrás allokáció.
- A források, a javak (a humán erőforrások, az eszközök, a kapacitások) feladatokkal arányos elosztása, felosztása;
- A feladatvállalásokból következő, továbbá a hatékonysági követelményeket érvényesítő
erőforrás/kapacitás átcsoportosítás;
- A szükséges erőforrások biztosításával kapcsolatos kötelezettségek meghatározása.
…
Mind az Egyetem, mind a Karok alapvető célja a kiegyensúlyozott, a szakmai tevékenység
színvonalát megőrző gazdasági helyzet kialakítása, amely lehetővé teszi az oktatás, kutatás,
gyógyító megelőző tevékenység biztosítását.
Az Egyetem alaptevékenységei az oktatás, kutatás és gyógyítás, amelyek legfőbb forrása a
költségvetési támogatás, a normatív kutatástámogatás és az OEP bevétel.
A Doktori Tanács javaslatot tesz a doktori képzési normatíva felosztására.
A többletfeladatok vállalásából származó bevételek felhasználásáról a Kar, a pályázati források felhasználásáról a finanszírozó rendelkezhet.
Az Egyetem biztonságos gazdálkodása úgy érhető el, ha e források egyaránt szolgálják a működés és fenntartás finanszírozását.
Az Egyetem, mint munkáltató garantálja minden közalkalmazott éves bérkifizetésének biztonságát azzal, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítése csak tartós bevétel (OM támogatás, OEP finanszírozás, devizás képzés bevétele és kollégiumi térítési díj, stb.) terhére történhet.
A többletfeladatok vállalásából származó bevételek közül a Nemzeti Kutatási Fejlesztési
Programoknál a szerződés alapján a bevétel 15%-a vonható el egyetemi célra, amely az Egyetem jelenlegi gyakorlatában 13% a kari rezsi és 2% a központi kezelési költség.
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A 2005. évben lejáró OTKA szerződéseknél a rezsi 15%, a kezelési költség 2%. Az új OTKA
szerződések esetén a pályázat teljes összegének 9%-a a rezsi, 1%-a a kezelési költség, ami a
személyi juttatás előirányzaton érvényesítendő.
A professzor emeritus díj összegét az érintett karok saját forrásból finanszírozzák.
Minden szolgáltató egység tevékenységét mérhetővé kell tenni költségterv készítésével, egyben biztosítani a működéshez szükséges finanszírozási hátteret.
Alapvető követelmény a hallgatói nyilvántartási rendszer adatainak folyamatos ellenőrzése, az
Egységes Tanulmányi Rendszerben a helyes finanszírozási szakcsoportba sorolás, illetve az
aktualizálás, az adóigazolás kiadásához szükséges valamennyi adat bevitele.”
A karok vezetői határozottan pozitívan értékelik és támogatják ezeket az alapelveket. Néhányan megfogalmazzák, – s ezt bizottságunk is valós és újraértékelendő kérdésnek látja –
hogy az erősen karközpontú gazdálkodás háttérbe szoríthatja a központi fejlesztéseket. Pl.:
„Gazdasági téren a központi egységek „visszafinanszírozása” életképes modellnek
látszik, bár kétségtelen, hogy a közös fejlesztések ilyen körülmények között nehezebben hajthatók végre.” (JGYTFK)
„A jelenlegi irányítási rendszer a kar szempontjából nagyon előnyös, a karok érdekérvényesítése erős, amint az előző pontban jeleztem, a gazdálkodás egyértelműen átlátható. A helyzetünk sokkal jobb, mint a JATE-n lenne. Ugyanakkor ez a rendszer mindenképpen korrekcióra szorul, nemcsak az egyetemi szintű fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, hanem mert a következő években óhatatlanul szükség lesz kapacitások leépítésére, ami egyes karokra súlyos kihatással lehet.” (GTK)
„A gazdálkodásban irányadó a felsőoktatás normatív finanszírozásáról szóló kormányrendelet szellemisége. A normatív finanszírozás összege a karokra érkezik és egyetemi
konszenzus alapján kialakított vetítési alapok szerint jutnak az egyéb egységek a működésükhöz szükséges keretekhez.” (Rektor)
Szinte minden vezető említi a hosszabb távon tervezhető gazdálkodás nehézségének (lehetetlenségének) elsődleges forrását: a normatív finanszírozás megvalósuló gyakorlatát.
„Az össze-visszarángatott finanszírozási rendszerre nem lehet stabil, kiszámítható, az
országos finanszírozási normatívákat követő belső kari finanszírozást építeni, az egész
rendszer alulfinanszírozottsága mellett tartós relatív alul- és relatív túlfinanszírozottságok alakultak ki.” (GTK)
„Az OM hektikusan változó finanszírozását a pozitívan érintett kar(ok) alkalmazni
erőltetik, pedig ennek már valóban nem sok köze van a képzési költségekhez.” (TTK)
„Működési és költségvetési zavart okoz az Oktatási Minisztérium által évenként módosított hallgatói normatív támogatás, …mely éppen az agrárfőiskolák gyakorlat orientált képzését igyekszik mérsékelni (780 eFt-ról 290 eFt-ra csökkentése).” (MFK)
A rendszer érdeme – az átláthatósággal és az elfogadottsággal érthető összefüggésben –, hogy
hozzájárul a Szegedi Tudományegyetem kiegyensúlyozott gazdálkodásához, megteremti a
belső konszenzus lehetőségét, és összességében biztosítja az alapfeladatok megfelelő ellátását. Ezzel együtt is fontos szem előtt tartani: a gazdálkodás stabilitása – pozitív és negatív
értelemben is kihat az oktatási és tudományos teljesítmény és eredmények minőségére is.

- 43 -

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

XIII. A HALLGATÓSÁG ÉS A MINŐSÉG KAPCSOLATÁHOZ
Úgy véljük, a hallgatóság kérdésköre – a gazdálkodáshoz hasonlóan – szerény szerepet játszik
a MAB értékelési rendszerében, s szerintünk a jelenleginél többet érdemel.
Azt 2005-ben természetesnek tekintjük, hogy a hallgatóság, a HÖK képviselői Szegeden is a
törvénynek megfelelően részt vesznek az egyetemi testületek munkájában.
Ha a jelentkezők számát, s ezzel együtt az ide (vagy bárhova) bekerülők „minőségét” nézzük,
a felvettek pontszámainak eloszlási görbéje, annak alsó határa minőséget is tükröz, de ezeket
az adatokat (felvételi esélyeik mérlegelése érdekében) inkább a következő évi jelentkezők,
mintsem maguk az intézmények szokták elemezni. Ha valaki az intézményi „hozzáadott értéket” próbálná meghatározni, bizonyára nem tudná ezeket nélkülözni.
Ha a bent lévők minőségét akarnánk vizsgálni, ahhoz az elért osztályzatok, az egyes félévek
során teljesített kreditek elemzése mellett a tanulmányi idő hosszát, a diploma megszerzésének időtartamát is analizálni kellene, s ez jó lehetőséget adna az oktatás, illetve a tanulás
minőségének értékelésére. Fontos, hogy csakis a kettő együttesének értékelésére. Ezek az objektív (bár sok szubjektív elemből kialakuló) adatok a teljes hallgatóság tekintetében rendelkezésre állnak, csak gondolat, szándék és program szükséges feldolgozásukhoz.
Ma az egyetlen (szinte fetisizált) minőségértékelési metódus ebben a témakörben az oktatók
munkájának hallgatói véleményezése. Ez több európai, de főleg az észak-amerikai államokban
általánosan alkalmazott és érdemi következményekkel járó gyakorlat. Elismerve és támogatva
ennek értelmét, hazai elterjesztésének szükségességét (l. a Bolognai-folyamat állomásainak
miniszteri nyilatkozatait) mégis meg kell állapítani, hogy ezzel a(z értelmiségi) szakemberképzés minimum kétszereplős folyamatában csak az egyik szereplő véleményét vesszük figyelembe (mit mond a hallgató az oktatóról), s nem értékeljük, nem analizáljuk a másik szereplő rendszerszerűen megfogalmazott (számszerűsített) véleményét az „egyikről”: mit tükröznek az oktatók által adott, azaz a hallgatók által kiérdemelt osztályzatok. Valójában a kettő
együtt képezhet csak egészet. Ajánljuk ennek megfontolását a MAB figyelmébe.
A SZTE karain különböző hagyományok és gyakorlat szerint folyik a hallgatói véleményezés,
ahogy ezt a kari önértékelések tükrözik. Egy teljes intézményi áttekintés elkészítését az egyetem vezetésének figyelmébe ajánlunk.
Hasonlóképpen törekszik az egyetem – karonként szükségképpen eltérő módon – a munkaerőpiac visszajelzéseinek megszerzésére és hasznosítására. Ezt részben a munkáltatóktól,
részben a végzettektől szerezheti be. A végzett hallgatók pályakövetésének módja is karonként változik, de a magyar gyakorlathoz hasonlóan még gyerekcipőben jár. Miként a
professional accreditation gondolata a hazai jelenleg meghatározóan academic accreditation
gyakorlatához képest.
A tömegképzés általánossá válása okán a korábbinál is nagyobb figyelmet érdemel az elitképzés kérdése, mint a minőség egyik húzó, és egyúttal kifejező faktora. Ennek félévszázados
eredményes gyakorlata nálunk a tudományos diákköri tevékenység (évtizede most már a doktori képzés is). A SZTE kari jelentései általában eredményesnek, országosan is jónak, olykor
kiemelkedőnek ítélik a tudományos diákkörök eredményeit. Ennek tárgyszerű alátámasztására
összesítettük az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapjáról öt – méreteiben és jellegében jól összevethető – egyetem diákkörös hallgatóinak szereplését a XXV. és XXVI.
OTDK-n (IV. táblázat).
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Beadott TDK dolgozat

Intézmény

XXV.
436
257
277
257
192

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Miskolci Egyetem

XXVI.
416
320
273
207
154

Díjazott TDK
dolgozat
XXV.
187
117
103
76
52

XXVI.
186
138
99
75
47

A HOÖK képviselők beszámolója
BTK: Schőberl Márton
„Jelentésemet a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) elnökével, Török Márkkal, illetve több hallgatói képviselővel
és hallgatóval folytatott beszélgetésem alapján készítettem el.
A látogatás során arra törekedtem, hogy a hallgatói érdekképviselet helyzete és az önértékelésben megjelenő negatívumokról alkotott HÖK-ös vélemény alapján, valamint a beszélgetések során esetleg felmerülő egyéb kérdések mentén állítsam össze jelentésemet.
A HÖK képviselőivel, illetve a hallgatókkal folytatott megbeszéléseim során így a következő
témákat érintettem:
a Felsőoktatási Törvényben deklarált hallgatói képviseleti jogosítványok
teljesülése;
kapcsolat a kari vezetéssel;
intézményi elhelyezkedés;
informatikai ellátottság;
hallgatói véleményezési rendszer visszásságai;
az önértékelésben megjelenő elégedettségi vizsgálatban tapasztalható alacsony arányszám;
lektorátusi nyelvórák helyzete;
testnevelési órák;
külföldi tanulási lehetőségek.
Török Márk, a HÖK elnöke elmondása szerint a hallgatói képviselet minden, a Felsőoktatási
Törvény által biztosított jogosítvánnyal megfelelően tud élni, és kötelességeit is jól végre tudja hajtani. A HÖK vezetője kiemelte, hogy az évente sorra kerülő HÖK-választások átlagosan
három nap alatt meg tudnak felelni a törvény által előírt követelményeknek, azaz a hallgatók
25 százaléka leadja voksát. Ebből, illetve saját tapasztalataiból a HÖK-elnök arra következtet,
hogy a hallgatók többségében elégedettek képviseleti szervük munkájával.
A HÖK-iroda egyébként jól megközelíthető helyen, a HÖK-képviselőinek megfelelő munkafeltételeket biztosítva működik. A HÖK-kel kapcsolatos információk faliújságon érhetők el.
A HÖK kapcsolata hagyományosan jó a Kar vezetésével, az együttműködés harmonikusnak
mondható, a kari vezetés valóban partnernek tekinti a Hallgatói Önkormányzatot. (ezt egyébként a Kar dékánja is kiemelte a Látogató Bizottság több képviselőjének részvételével zajló
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Kari Tanács-ülésen, abból az apropóból, hogy a HÖK is beszáll egy új büfé kialakításának
költségeibe).
A HÖK véleménye szerint az informatikai ellátottság jónak mondható, különösen azáltal,
hogy az újonnan felépített egyetemi könyvtár és hallgatói központ a BTK épülete mellett található.
Az intézményi elhelyezkedés valóban problémát jelent a hallgatóknak, ám a HÖK értékeli a
Kar erőfeszítéseit ezen a téren (az egyik szervezeti egység kiköltöztetésével, illetve belső átszervezésekkel több helyiség felszabadult); a HÖK elnöke pedig elmondta, véleménye szerint
ez a logisztikai probléma 3-4 éves távlatban megoldódik.
Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésével (OMHV) kapcsolatos problémákat megerősítette a HÖK vezetője, aki szerint a rendszer „egyszerűen nem működik”. Kiemelte viszont,
hogy szeptembertől új, az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren (ETR) keresztül működő
OHMV struktúra kezdi meg működését; a már elfogadott rendszeren már csak néhány kevésbé jelentős változtatást kell eszközölni, és az a HÖK reményei szerint 2005 szeptemberétől
kezdve céljainak megfelelően tud működni. A beszélgetés során a HÖK-elnök nem rejtette
véka alá az egész értékelési rendszerrel kapcsolatos kétségeit sem, miszerint az OMHV-t egyrészt nem lehet kötelezővé tenni, így a kitöltése esetleges, másrészt túlságosan nagy mértékben befolyásolják szubjektív szempontok, egy oktatót pl. könnyebben lepontoz valaki, akit az
illető megbuktatott a vizsgán.
Általános problémaként a HÖK-vezető úgy nyilatkozott, hogy a legtöbb probléma a Tanulmányi Osztállyal (TO) van; az Osztály működése néha eléri a kritikus szintet. Ennek okát
nem az ott dolgozók felkészültségében látja – amit egyébként összességében megfelelőnek
ítél –, hanem egyértelműen a helyhiány számlájára írja. Ezzel kapcsolatban tervezik, hogy
2005 szeptemberétől az ETR-en keresztül is lehessen beiratkozni, így nyújtva megoldást a TO
–n gyakorta uralkodó áldatlan állapotokra.
Más jelentősebb problémát nem említett a HÖK vezetője, ismét kitérve arra, hogy a hallgatói
képviselet különösebb problémák nélkül működik.
A diplomához egy közép- és egy alapfokú, C típusú nyelvvizsga szükséges; ez utóbbi kiválható jó vagy jeles záróvizsga-jeggyel. A testnevelési órák négy féléven keresztül kötelezők, ebből egy félév úszás kötelező.
A HÖK-elnök kiemelte a külföldi ösztöndíjak magas kihasználtságát, illetve a külföldi ösztöndíjasok magas számát az SZTE BTK-n, ami egyébként országos szinten is ismerten jó
adat; ugyanígy az SZTE hallgatói külügyi bizottságának dicséretesen aktív működése, amiből
a bölcsészkar is kiveszi részét.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tett látogatás során a Hallgatói
Önkormányzat elnökével, illetve hallgatókkal történt beszélgetés nyomán elmondható, hogy a
hallgatói képviselet jól, a kari vezetéssel összhangban működik, lehetőségei adottak. Az önértékelésben olvasható problémák hallgatói részről részben megerősítésre, részben viszont
megválaszolásra kerültek.
TTK: Polgár Péter Balázs
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„Az alábbi vélemény elsősorban a hallgatókkal, illetve a Hallgatói Önkormányzat tisztviselőivel folytatott beszélgetések során alakult ki.
Általában véve egy felkészült és jól szervezett kar képe bontakozott ki előttem. A dékáni vezetés megtett bizonyos szükséges és előremutató lépéseket a kar jövője érdekében, e között
említeném, pl. a felvételiző középiskolásoknak szóló programokat („Legyél Te is egy napra
egyetemista”), melyek a jövőben elősegíthetik, hogy továbbra is megfelelő számú hallgató
jelentkezzen a képzésekre.
Hallgatói oldalról mindig fontos kérdés az oktatói munka hallgatói véleményezése, amely
megfelelően alkalmazva az intézményi minőségbiztosítás fontos része lehet. A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatása szerint ez a karon nem működik formálisan, ezzel szemben a hallgatói visszajelzések alapján a tanszéki kollektívák gyakran maguk oldják a felmerülő problémákat (pl. más előadó tartja az előadásokat), amely pozitív, de a formális véleményezés hiánya
esetlegessé teszi.
A jegyzetellátottság a karon jónak mondható, ezt az oktatók nemcsak nyomtatott, hanem
elektronikus jegyzetekkel is segítik, amely a rosszabb anyagi körülmények közti hallgatóknak
is jó, hiszen nem kell megvenniük a drága könyveket.
A hallgatók problémaként említették még a campusok széttagoltságát, az egyes tanórák között
sok időt az épületek közti utazással töltenek el. Kívánatos lenne a tanórák hatékonyabb szervezése, a tanrendek gondosabb összeállítása.
Nagyon pozitívnak gondolom a hallgatók bevonását a tudományos tevékenységekbe, a hallgatók tetszés szerint és nagy számban részt vehetnek a tanszékeken folyó munkában, illetve sokan dolgoznak tudományos diákkörökben is.
Az informatikai szakterületen merült fel néhány probléma a képzés tekintetében, a hallgatók
szerint az oktatók kevésbe ismerik az új és korszerű technológiákat, amelyek ebből kifolyólag
alig-alig jelennek meg a képzésben. Probléma az is, hogy több gyakorlatot hallgatói demonstrátorok tartanak, akik adott esetben nincsenek a tananyaggal kellőképpen tisztában. Mivel
hallgatók bevonása az informatikai képzésben a kis létszámú labor gyakorlatok miatt elkerülhetetlen, ezért kívánatos lenne a hallgatói demonstrátorok számára több szeminárium szervezése. A hallgatók problémaként említették még a közgazdasági programozó szak képzési
problémáit is, a hallgatók a képzés keretében résztanulmányokat folytatnak a Corvinus Egyetemen, a képzés ezen részét azonban a kar egyáltalán nem támogatja kollégiumi férőhelyekkel, amely sokaknak nagyon nehézzé teszi elvégzését.
A tanárképzésben leginkább a lineáris képzésre való áttéréssel kapcsolatos problémák merültek fel. A hallgatók több szakterületen is nehezményezték, hogy a szakmódszertani képzés
túlzottan elméleti jellegű, több gyakorló középiskolai tanárt kellene bevonni a gyakorlati ismeretek hatékonyabb elsajátítására.
A képzések munkaerő piaci értékének felmérésekor felmerült, hogy a hallgatók többnyire
nincsenek tisztában a diplomájuk értékével, a karnak több energiát és figyelmet kellene fordítani karrier tanácsadásra és munkaerő piaci felmérésekre.
A Hallgatói Önkormányzattal folytatott hosszabb konzultációk szerint a hallgatói kollektív
jogok biztosítása a karon kielégítő, a HÖK és kari vezetés viszonya konstruktív, a HÖK tisztviselői a problémáikkal bizalommal fordulhatnak a kari vezetéshez.”
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XIV. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
 MAB Stratégiája szerint (2002): „A minőséget egyrészt a célnak való megfelelés jelenti, másrészt pedig a széles értelemben vett felhasználók, a magyar társadalom igényei, fejlődésének érdekei határozzák meg. …
„Az alkalmazott módszereket illetően a MAB tevékenységének irányultsága a jövőben is kettős lesz: akkreditáció és minőségértékelés. A MAB tehát küszöbszinteket állapít meg, s ehhez
viszonyítja az intézményeket és programokat (állásfoglalás: „igen” – „nem”). A küszöbszint
felett pedig szövegesen értékel és a minőség javítására vonatkozó tanácsokat fogalmaz meg.
Az ellenőrző–számonkérő tevékenység mellett tehát a minőségjavítást célzó, segítő, tanácsadó
funkciót is gyakorolja. A jövőben azonban a hangsúly a számonkérés felől a minőségjavítás
(értékelés) felé tolódik. …
a) A MAB vizsgálja és értékeli az intézményi célokat, továbbá az intézmény, mint egész
minőségét meghatározó tényezőket.
b) A bemeneti adatok vizsgálata mellett a MAB nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a képzési folyamat és a kimenet vizsgálatára.
c) Az intézmény belső minőségbiztosítása keretében maga gondoskodik programjainak
és intézményi működésének megfelelő minőségéről. A MAB vizsgálataiban fokozatosan előtérbe kerül az intézményi belső minőségbiztosítási rendszer működése és hatékonysága.
Az eddigiek elvileg a célok, az egyetem minőségét meghatározó erőforrások, azok felhasználása (a folyamat) és a kimenet elemzéséről szóltak. A minőségbiztosítási rendszer értékelésével az önértékelési jelentés, látogatóbizottság e téren különösen kompetens tagja és a kari
vezetők válaszlevele is foglalkozott.
 Az egyetem önértékelési jelentése (idézetek):
„A Szegedi Tudományegyetem minőségmenedzsmentjének megvalósulását a SZTE minőségpolitikai szabályzata foglalja egységes keretbe.
A Szabályzat az intézményi minőségügy középponti kérdésként történő kezelése érdekében,
annak irányítását közvetlen rektori feladatként jelöli meg. A minőségügy operatív irányítása
jelenleg a stratégiai rektorhelyettes feladata.
A rektor a stratégiai rektorhelyettes közreműködésével, és a SZTE állandó bizottságaként
működő minőségpolitikai bizottság támogatásával felügyeletet gyakorol a karok minőségmenedzsmentje, továbbá irányítja a központi egységek és a rektori hivatal minőségügyi feladatait.
A kari minőségirányítási feladatok ellátása közvetlenül a dékán/főigazgató hatásköre. Az ő
munkájukat segítik az állandó kari bizottságokként működő minőségirányítási bizottságok,
továbbá a minőségügyi feladatok operatív ellátásáért (adminisztráció, szervezés) felelős minőségbiztosítási megbízottak. (A kari minőségirányítási bizottságok összetételét a III. sz. melléklet mutatja be)
A SZTE Minőségügyi szervezetét az önértékelési jelentés 2. sz. ábrája szemlélteti.
A minőségirányítási program megalapozása, illetve a SZTE stratégiájának felülvizsgálata,
érdekében az intézmény ez évben is kezdeményezte a főbb érdekeltek elégedettségi vizsgálatát, melyet 2004-ben kiegészített a megye vállalati szereplőinek, a SZTE megítélésére vonat- 48 -
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kozó megkérdezésével. (Az elégedettségi vizsgálatok bemutatását részletesen lásd a III. 5.
fejezetet, ez utóbbi kérdéskör rövid összefoglalóját a V. sz. melléklet tartalmazza.)”
Az évenkénti, félévenkénti minőségügyi értékelések, beavatkozások, és mindezekből következő vezetői folyamat megvalósítását a SZTE Minőségpolitikai szabályzata részletesen meghatározza, ugyanakkor a szabályzat betartási/betarthatósági problémái következtében a Rektori Tanács 2004. március 2-án a SZTE minőségirányítási rendszerének átvilágítását, új, a
MAB, és az ENQA korszerű elvárásainak megfelelő minőségirányítási rendszer létrehozatalát
határozta el. Ennek megvalósítása érdekében a SZTE stratégiai igazgatósága (a SZTE e programban együttműködő partnereivel: Tessedik Sámuel Főiskola, Eötvös József Főiskola) két
éves minőségügyi programot kezdett meg.
Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása.
Résztvevők: Szegedi Tudományegyetem, Tessedik Sámuel Főiskola, Eötvös József
Főiskola.
A projekt célrendszere: A projekt megvalósítási indokait összegezve szükséges a délalföldi, tevékenységükben egymáshoz szorosan kapcsolódó felsőoktatási intézmények
részére olyan minőségügyi rendszer kiépítése, amely lehetővé teszi a helyi, ill. regionális gazdálkodási és munkaerőpiaci szereplőkkel partnerségben a munkaerőpiaci,
technológiai, a tudástranszfer egészét érintő igények előrejelzését, azok kiszolgálása
érdekében a beavatkozási aktivitások intézményi menedzsmentjét.
A megvalósítandó program hosszú távú célrendszere három fő célt szolgál:
- a Dél-Alföldi Régió felsőoktatási képzési struktúrájának munkaerőpiac-orientált
átalakítása;
- a felsőoktatási intézmények szellemi potenciáljának a régió fejlesztésében történő
fokozott részvételének biztosítása;
- a felsőoktatási intézmények tevékenysége európai elfogadottságának megteremtése.
A megvalósítandó program konkrét célja a résztvevő intézmények minőség-orientált
magatartásának megteremtése.”
 Bíró Zoltán, a MAB minőségügyi szakemberének „helyszíni” jelentése:
„A MAB az akkreditációs eljárási rendjében a látogatóbizottságot kibővítette – a szakmai
területek mellett – az intézmények minőségügyi tevékenységeinek vizsgálatával. A MAB Minőségbiztosítási és -tanácsadási bizottság a vizsgálati szempontjainál elsősorban
 az akkreditáció eljárási rend és dokumentumok (MAB ajánlás) használhatóságát,
 a minőségügyi szemlélet meglétét
kívánta értékelni. A SZTE-en tett látogatásom során a fenti szempontok teljesülésének milyenségét vizsgáltam.
A vizsgálat során felhasznált dokumentumok és ismeretek:
 a SZTE által készített akkreditációs jelentés (cd-én kaptam meg),
 interjúk a SZTE különböző egységeinek vezetőivel:
o tanulmányi rektorhelyettes,
o stratégiai igazgató,
o rektori hivatal vezetője,
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egyes karok dékánhelyettesei, minőségügyi megbízottjai, oktatói,
könyvtár vezetője,
hallgatói szolgáltatói iroda vezetője,
sportközpont vezetője,
idegennyelvi lektorátus vezetője, munkatársai,
gazdasági-műszaki főigazgatóság beszerzési osztály vezetője, minőségügyi felelőse,
o gyakorló gimnázium vezetése, tanárai.
o
o
o
o
o
o



a látogatás során kért (helyszínen kapott, illetve utólag megküldött) dokumentumok.

Tapasztalatok
a) Egyetemi szintű általános
Minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó megállapítások:


Az egyetem nem rendelkezik – a szó szerinti értelmezésben – minőségügyi rendszerrel. A minőségügyi rendszer egyes elemei megtalálhatók és azokat működ–
tetik. Az egyes egységekben (karok, központok, stb.) különböző mértékben működnek a minőségbiztosítási rendszer egyes alapelemei. Rendszer jellegű működést találunk
o a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon, ahol ISO 9001/2001 auditált rendszer van,
o a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, ahol a Comenius 2000 rendszer és
annak továbbfejlesztett változata működik,
o OGYT Centrumban, ahol az ISO 9001/2001 rendszer kiépítése folyik.



Formális minőségbiztosítási szervezeti egysége nincs az egyetemnek. Az egyetem
működteti a Minőségpolitikai Bizottságot, illetve a karokon működnek a kari minőségbiztosítási bizottságok és nem főállású minőségügyi megbízottak. Tervbe
van véve egy három fős főállású minőségbiztosítással foglalkozó csapat létrehozása. Egyetemi szinten a minőségbiztosítással a stratégiai igazgató foglalkozik,
ő fogja össze ezen feladatokat.



Az egyetem vezetése az integráció után 2002-től erőteljesebben foglalkozott az
egyetem minőségbiztosítási kérdéseivel. 2002-ben megalkották az egyetem „Minőségbiztosítási és Minőségértékelési Szabályzatát”. A SZTE rendelkezik 20022006 évekre vonatkozó Intézményfejlesztési Tervvel. Ennek szellemében történik
az egyes szervezeti egységek (karok) éves beszámoltatása.



Az egyetemen az elégedettség és visszajelzések megismerésére kérdőíves felmérési rendszer működik mind a hallgatók, mind az oktatók, dolgozók vonatkozásában.
A hallgatók és az oktatók és dolgozók elégedettség-mérése rendszeres és megfelelő. A felmérés eredményei alapján történtek beavatkozások, működés hatékonyság javítása.



Az intézmény a kommunikáció elősegítése érdekében különböző fórumokat és
kommunikációs csatornákat (Egyetemi Értesítő, intézményi és kari honlapok, levelező listák) működtet.



Az intézmény működését meghatározó és támogató szabályzatok rendelkezésre
állnak és meghatározott jogosultság esetén az intézmény honlapján elérhetők.
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Megjelentek az intézmény egészét átfogó szabályzatok, beszámolási és értékelő
rendszer elemek.



A SZTE vezető intézménye a „Dél-Alföldi Felsőoktatási Intézmények Benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” c. projektnek.

Az akkreditációs dokumentációval kapcsolatos megállapítások
A SZTE hét kara – a jelen akkreditációs jelentésben megjelenők – a MAB ajánlását
követve elkészítette önértékelési anyagát. A kari anyagok elkészülte után az egyetemi
Minőségpolitikai Bizottsága megvitatta és elkészítette az intézményi önértékelési jelentést, amely követte a MAB ajánlásában megjelent szerkezetet.
Minden egyes értékelési szempontnál elkészült a
 jelenlegi helyzet bemutatása (háttér dokumentumok alapján)
 megtörtént a helyzet értékelése, majd az
 értékelési eredmény alapján megfogalmazásra kerültek a fejlesztési, beavatkozási feladatok.
 A háttér anyag összeállítás megkönnyítése érdekében az ETR segítségével kialakították az önértékelés alapját képező adatbázist és alaptáblázatokat. Az értékelést – mivel az ajánlásban nem lett mérőskála megadva – verbálisan fogalmazták meg, amely tartalmazhat szubjektív elemeket is. Ezért más intézményekkel való összehasonlításra kevésbé alkalmas, csupán önmagukhoz történő
változás megítélésére jó.
Az önértékelés alapján intézményi szinten megállapítható, hogy
 Az egyetem rendelkezik az oktatáshoz szükséges minősített oktatói állománnyal.
 A képzési és szervezeti struktúrából adódóan jelentős a párhuzamosság.
 Az intézmény jelentős tudományos eredményt produkált, amelynek a menedzselésére gondot fordít. Eredményes az egyes karok, szervezeti egységek
között a kutatási koordináció és az együttműködés.
 Az intézményi könyvtári szolgáltatás az új épülettel jelentős előre lépést jelent
a hallgatók, oktatók kiszolgálásában. Jelentős feladat az új épület és ebből fakadó szolgáltatások „belakása”.
 Az intézmény Nyelvi Központja megfelelően el tudja látni a hallgatók nyelvtanulási igényeit, fel tudja készíteni a nyelvvizsga letételére. Problémát jelent a
hallgatói motiváció hiánya, illetve belső elszámolás egyes kérdései.
 Az intézmény – nem testnevelés oktatáshoz kapcsolódó – sportolási feladatait
a Sportközpont fogja össze és biztosítja a feltételeket. A karok, hallgatók és
dolgozók sokrétű igényének kezelése, összehangolása gondot jelent. A Sportközpont a „tömegsport” igényeket ki tudja elégíteni. Létesítményi és anyagi
gondok jelentkeznek.
 A SZTE Minőségpolitikai Bizottsága az egyetem infrastrukturális ellátottságát
– bár nagy szórással – megfelelőnek minősítette. A legjelentősebb infrastrukturális hiányok esetén (egyes karok oktatási, kutatási infrastrukturális hiányai,
számítástechnikai infrastrukturális fejlesztés szükségessége) a SZTE programot kezdeményezett, melyre pályázat során igyekszik forrást teremteni. Az
infrastrukturális kihasználtság nem veszélyezteti az oktatás minőségét.
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A humán erőforrás kezelésénél egyes egységek gyakorlatában tetten érhető teljesítmény fokozását támogató eszközök módszerek, amelyek megfelelnek az
egységek tevékenységi specialitásainak, ugyanakkor az anyagi feltételek korlátozottsága következtében kevéssé alkalmasak arra, hogy az egyes egységek
egyedi céljait speciálisan támogassák.
Az intézmény a működésének megítélésére mutatószám rendszert dolgozott ki
és azokat 2001-től rendszeresen értékeli.

A minőségirányításhoz kapcsolódó dokumentumok és interjúk alapján megállapíthatom, hogy az intézményben jelen van a minőségszemlélet. A vezetés elkötelezettségét bizonyítják a minőségirányítási rendszer kiépítésében tett lépései.
b) Az egyes karokon, szervezeti egységekre vonatkozó megállapítások
Az egyes szervezeti egységek (továbbiakban a karok) a MAB ajánlása alapján állították össze
az önértékelésüket. A kari, illetve szervezeti egységek látogatásánál a kiválasztási szempont
az volt, hogy mintaszerűen vizsgáljam a különböző szintű minőségügyi tevékenységeket folytató egységeket. A látogatás során az akkreditációba vont egységeknél szerzett tapasztalatokat
az alábbiakban foglalhatjuk össze.
Bölcsészeti Tudományi Kar

A karon működik a kari minőségbiztosítási bizottság és van minőségbiztosítási megbízott, aki a tudományos és pályázati dékánhelyettes.

A karon folyik kérdőíves elégedettség vizsgálat a
o hallgatói 2002, majd 2004-től évente,
o munkavállalói 2002, majd 2004-től évente.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar

Vizsgálják rendszerességgel az elégedettség vizsgálatok keretében a
o felhasználói partner elégedettségét
o hallgatók oktatás véleményezést
o dolgozói elégedettséget.

Működik a kari Minőségirányítási és Minőségértékelési Bizottság.

Megfogalmazásra került a kar minőségpolitikai nyilatkozata és stratégiai terve.

A stratégiaterv megvalósulásának ellenőrzése eseti.
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar

A kar rendelkezik minőségpolitikával, stratégiai tervvel.

Minőségirányítás szempontból erőssége a folyamatos működtetett hallgatói
véleményező rendszer. Minden évben megtörténik a kiértékelése és a szükséges beavatkozás.

Éves beszámolás és értékelés rendszeres

Karrier terveket az „Egyéni fejlesztési tervek” tartalmazzák
Orvostudományi és gyógyszerészeti centrum

Az orvostudományi és gyógyszerészeti centrumban kiépítés alatt van az ISO
9001/2001 rendszer. Dokumentumok már elkészültek.
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Főállású minőségbiztosítási személy (3 fő)
Beteg és dolgozói elégedettség vizsgálat és kiértékelés.

Gyógyszertudományi Kar

Kari Minőségbiztosítási Bizottság működése, minőségbiztosítási megbízott
kinevezése

Hallgatói véleményezési felmérés és értékelése
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban

Kialakításra került 2000-ben a Comenius program keretében a minőségbiztosítási rendszer. Elkészült a szükséges dokumentáció. Éves gyakorisággal történik az
elégedettség vizsgálata a partnereknél. A tapasztalatokat alkalmazzák a vezetői döntésekben.
A szakokra vonatkozó észrevételek és akkreditációs megállapítások a kari látogató bizottságok jelentéseiben találhatók.
A minőségirányítási rendszerre vonatkozó továbblépésre, változtatásokra vonatkozó ajánlás
külön nem fogalmazható meg, mert az akkreditációs anyagban minden egyes vizsgálati irányokhoz az intézmény, kar továbblépési feladatokat is megadott. Az interjúk során az érintett
vezetőkkel, rendszerépítőkkel tapasztalatcsere megtörtént.

 Idézetek a kari vezetők válaszaiból a „4. A egyetemi és kari minőségbiztosítási rendszer mai működése; értékelése a későbbiekben tervezett metaakkreditáció szempontjából.” kérdésre.
„A Minőségbiztosítási rendszer a XXI. század intézménye. Óriási jelentősége lesz minden
szempontból. Elsősorban oktatási, de gyógyítási téren is elengedhetetlen lesz léte. Az Egyetemen, és változó mértékben a Karokon is nagy energiát és helyenként jelentős anyagi erőforrást fektettek a minőségbiztosítási rendszerek megteremtésébe. A rendszerek azonban csak
akkor fognak tökéletesen funkcionálni, ha mindenki – a hallgató, az oktató- és az egyéb alkalmazott is – mindennapi munkájához tartozónak fogja tekinteni a minőségbiztosítást, és
nem csak szükséges, drága és kellemetlen rossznak. Sajnos jelenleg a minőségbiztosítás egyesek számára jó üzlet, az Egyetem és a Karok vezetői számára súlyos feladat, a hallgatók számára pedig testidegen kérdőívek kitöltését jelenti (ezt a kitöltési százalékokban is lehet érzékelni). A jövő nyilvánvalóan a minőségbiztosításé. Alapjában véve a minőségbiztosítási rendszerek nagymértékben át fogják venni az akkreditációs bizottságok munkáját. A lényeg azonban az, hogy semmilyen stabil rendszer nem működhet visszacsatolás nélkül, a felsőoktatás
rendszere sem.” (ÁOK)
„A minőségbiztosítás működik egyetemi és kari szinten egyaránt. Ennek az a problémája,
hogy országos szinten a felsőoktatás vonatkozásában nem azt vizsgálják sokszor, amit kellene. Az egyetem és a kar minősége szempontjából nagyon lényeges: a nemzetközi kapcsolatok
alakulása, a tudományos munkát jelző konferenciák szervezése, az azokon való részvétel,
konferencia-előadások tartása, különböző tudományos publikációk: könyvek, cikkek, tanulmányok. Rendkívül fontos a tananyagfejlesztés, az egyetemi előadások színvonala, az oktatók
óraterhelése stb. Miközben ezeket vizsgáljuk és elemezzük, elfelejtkezünk mindezek financiális hátteréről, elfelejtjük megnézni, milyen tudással érkeznek hozzánk a hallgatók; azaz
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elfelejtjük a minőséget vizsgálni az általános és középiskolában. A tömegképzés rendszerében
tovább csökkenteni a képzésre fordítandó időt és az ehhez szükséges pénzügyi hátteret öngól.
Már most biztos adatok szólnak arról, hogy négy-öt év alatt a hallgatók nem fejezik be tanulmányaikat. S e ténynek döntően az az oka, hogy az egyetemeknek fel kell zárkóztatniuk hallgatóikat, ha eredményt szeretnének elérni. Ez nem szerepel a minőségbiztosítás kérdései között. Az sem szerepel, hogy a tudományos utánpótlást nemcsak azért nehéz biztosítani, mert
nincs status, hanem azért, mert minimális a PhD helyek száma. A társadalomtudományok
területén pedig a három év nem elég a disszertáció elkészítésére. Ha ezt nem elemezzük a
minőségbiztosítás rendszerében, akkor csak félmegoldásokat fogunk kapni.” (ÁJK) (Lásd
ehhez a DOSZ megjegyzését és a statisztikát a jogi kari doktorképzésről.)
„A minőségbiztosítási rendszer másik fő területe a kar és a szakokat gondozó tanszékcsoportok minőségpolitikai céljai megvalósításának biztosítása. Tevékenységünket segíti az
egyetemi szinten először 2002-ben megszervezett, majd ez évben megismételt hallgatói és
munkavállalói elégedettségmérések kari és egyetemi szintű értékelése, illetve rendszeresen
figyeljük az országos szinten szervezett, általunk hozzáférhető mérések eredményeit is. …
A külső értékelés területén végzett hallgatóinkkal, a munkaadókkal való informális kapcsolatok, valamint terveink, ötleteink rendszerbe foglalásának kezdeti lépéseit tettük meg. Ehhez
segítséget várunk és kapunk a hallgatói és munkavállalói elégedettségmérésekhez hasonlóan
az egyetemi szinten először 2004-ben megszervezett intézményi partnerek (munkaadók, kutatás-fejlesztés felhasználói) elégedettségi, valamint a végzett hallgatók életút-követési vizsgálatának eredményeiből. A tavasz folyamán kerül Kari Tanács elé a TTK Marketingstratégia,
amely külső tanácsadók bevonásával, interjús és kérdőíves (hallgatói, öregdiák, foglalkoztatói) adatfelmérést követően állítunk össze. …
A munkaerőpiac felől érkező külső, és a hallgatók (illetve leendő hallgatók) felől érkező belső
(külső) és a dolgozók felől érkező belső igény és elvárás-csokor együttesen az, amivel a karnak/egyetemnek tevőlegesen, beavatkozást igénylően szembesülnie kell. A képzési kínálat a
legfontosabb körüljárandó kérdés, amellyel kapcsolatos teendőinket az 5. megválaszolandó
pont keretében elemezzük részletesen. A Kar világos és stabil stratégiai koncepció mellett
különös figyelmet fordít az elitképzésre. Az elkötelezettsége kari rendeletekkel szabályozott
mind a TDK tevékenység, mind a PhD képzés területén.
A hallgatói elégedettség mérésének fontos eleme az oktatói munka hallgatói véleményezése.
Karunkon rendszeres és teljes körűnek minősíthető ETR alapú hallgatói véleményezés folyik,
azzal a megjegyzéssel, hogy van néhány elem, ami a jövőben tovább finomítandó. Ilyen pl. a
hallgatói részvétel serkentése vagy a jó eredmények nyilvános elismerése.” (TTK)
„Az egyetemen és a karon is igen sok eleme működött már a minőségbiztosításnak, elsősorban az oktatás területén. A későbbiekben ezek rendszerbe foglalása elengedhetetlen, amelynek sikeres kivitelezésére reményt adhat az egyetem által elnyert regionális pályázat e területen. Karunk ebbe a minőségbiztosítási rendszer kiépítési folyamatba kapcsolódott be.” (EFK)
Az előző négy kis „fejezet” a felsőoktatás minőségügyének többféle megközelítését és értelmezését illusztrálja. tapasztalatunk szerint közös és fontos tanulságuk: a minőség – legyen az biztosítás, -fejlesztés, -politika vagy -rendszer – érdemben jelen van a Szegedi Tudományegyetemen a közgondolkodásában és a gyakorlatban is. A LB elnökének személyes véleménye: ahogy vesszük, éppen annyira letisztult vagy éppen még csak kialakulóban lévő formában, amennyire az egész magyar felsőoktatásban. A felsőoktatás – mondhatni – természeténél
fogva mindenkor minőségalapú volt: a benne résztvevő (bekerülő) oktatók és hallgatók válogatásának és megítélésének alapja a minőség volt. A professzor tudta a legtöbbet és a legjob- 54 -
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ban (kutatásai alapján, előadásaiból, tankönyvéből tanulta mindenki a szakmát), a felkészültség alapján válogatott hallgatók tanulási ambíciója eleve minőséget garantált. Ez az (idealizált) aranykor a felsőoktatás tömegesedésével, a sokféle újabb társadalmi igény megfogalmazódásával, a nagy intézmények „üzemszerű” (tudásgyár) működésével elmúlt. Elengedhetetlen lett a rendszerszemléletű, szervezetten működtetett minőségbiztosítás (-politika, rendszer stb.) kialakítása. Ennek azonban világos célja, letisztult funkciója, átgondolt tartalma, közös szemlélete, hétköznapi gyakorlata, s mindezek beépülése a felsőoktatás rendszerébe, szereplőinek mentalitásába hosszabb időt, sok vitát, nem kis energiát, szemléletváltást
igényel – s valószínű, hogy hosszabb ideig tart.
Ebből is származik, hogy a helyzet megítélése, a minőségbiztosítás felfogása még egy adott
intézmény esetén is bizonyos fokig ellentmondásos. Ez tükröződik a fenti idézetekben.
Mindezekkel együtt és mindezek alapján – nem a rendszer teljes kiépítettsége, hanem az eddig elért eredményesség, a pozitív szemlélet, a széleskörű elkötelezettség és az egyértelmű
fejlesztési szándékok okán – a Szegedi Tudományegyetem akkreditációját a minőségbiztosítás
oldaláról is javasoljuk.
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VÉGSŐ ÉRTÉKELŐ ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK
1. A bizottságunk által meglátogatott és értékelt hét kar – BTK, EFK, GTK, JGYTFK, MTK,
SZÉF, TTK valamint a párhuzamos akkreditáció keretében értékelt jogász, orvos, gyógyszerész
képzés vizsgálata alapján az ÁOK, GYTK, és az ÁJK – feltétel nélküli, 8 évre szóló akkreditációját javasoljuk jelen egyetemi/főiskolai besorolásukban, mivel a karok – külön-külön – teljesítik a MAB akkreditációs követelményrendszerében lefektetett minőségi küszöbszintet (akkreditációs minimumot) és a minőségi működtetés biztosított.
2. Ezek a javaslatok egyrészt a karok oktatási, kutatási, szervező és szolgáltató tevékenységén,
személyi és infrastrukturális feltételrendszerén alapulnak, másrészt a karokon oktatott szakok
most vizsgált, és döntő hányadukban feltétel nélküli akkreditációra javasolt értékelésére épülnek.
3. Ugyancsak javasoljuk a BTK, GTK, TTK kereteiben működő 11 – Biológia, Fizika, Földtudományok, Irodalomtudomány, Kémia, Környezettudomány, Közgazdaságtan, Matematika- és számítástudomány, Neveléstudomány, Nyelvtudomány, Történettudomány – doktori iskola további
akkreditációját.9
4. A Szegedi Tudományegyetem


a hét karra vonatkozó jelen akkreditációs javaslat (kiegészítve a történelem és pszichológia
szakok korábbi párhuzamos akkreditációjával),



a most folyó jogász és orvos-egészségügyi párhuzamos akkreditációs eljárásról kapott információk, a 11 kar vezetőjétől és a rektortól kért és kapott közvetlen tájékoztatás és



az intézmény egészének szervezetéről és működtetéséről, az oktatási, kutatási, gazdasági, ellátási, diák-szociális területek helyzetéről, minőségéről és potenciáljáról kialakított képünk és
értékelésünk alapján

– javaslatunk szerint – feltétel nélkül, további 8 évre akkreditálható.
Ebben a négy pontban megfogalmazott, az intézményre, karokra és szakokra vonatkozó javaslatok
az akkreditációs folyamat végén esedékes jogerős döntés alapjául szolgálnak.
5. A MAB kérésének megfelelően megfogalmaztuk, hogy megítélésünk szerint az egyetem mely
tudományágakban alkalmas az új lineáris képzési rendszerben felsőfokú szak-, alap-, mester- és
doktori képzésre. E véleményeknek közvetlen jogkövetkezményük nem lesz, mivel az új rendszerben az intézményi szakindítási kérelmeket a MAB önmagukban – e javaslatoktól függetlenül
– bírálja el, de úgy véljük, ettől függetlenül az intézmény egésze és egységei számára hasznos(ítható) információt jelentenek.
6. A Látogató Bizottság – az elnök kezdeményezésére – úgy vélte, hogy a MAB jelenlegi értékelési gyakorlatát hasznosan egészítheti ki, ha az egyes szakokat az akkreditációs minimum felett –
a szöveges minőségértékelést összegzendő – három fokozatú skálán is elhelyezi. Ezekhez nem
rendeltünk jelzőt, mindössze * – ** – *** jelölést alkalmaztunk. Úgy véljük, vannak olyan különbségek az egyes szakok között, amelyek a jól teljesítők megérdemelt elismerése érdekében ezt
az értékelési módot is indokolják. Ez az értékelés egyelőre csak a MAB belső használatára készült, további felhasználását a plénum döntheti el.
Javaslatainkat az értékelés szövegkörnyezetében már megfogalmaztuk. Itt most ezeket „szerkesztett” változatban ismételjük meg.
Az ÁOK, GYTK kereteiben működő 6, – Elméleti Orvostudományok , Klinikai Orvostudományok, Multidiszciplináris Orvostudományok (elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok), Interdiszciplináris Orvostudományok (egészségtudomány, elméleti orvostudomány, biológia) Gyógyszerésztudományi, valamint az ÁJK keretében
működő Jog- és Politikatudományok doktori iskola akkreditációjára vonatkozó javaslatot a párhuzamos akkreditációs
eljárás jelentése tartalmazza.
9

- 56 -

Akkreditációs jelentés a Szegedi Tudományegyetemről (2006)

JAVASLATAINK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELÉ:
1. Az egyetemi tanács – az akkreditációs jelentés elkészítésében kulcsszerepet vállaló munkatársak bevonásával – tárgyalja meg a MAB által véglegesített akkreditációs értékelést és
hozzon felelősökkel, határidőkkel megjelölt határozatokat, intézkedési tervet az abból következő feladatokra és erről tájékoztassa a MAB-ot. A tájékozató során az Egyetem adjon
továbbá számot az integráció előnyeinek kihasználásáról, a párhuzamosságok felszámolásáról, az integráció tartalmi és formai elemeiről is.
2. Az egyetem stratégiai kérdése lehet (javasoljuk, hogy legyen) az új többciklusú képzési
rendszerben követendő beiskolázási politika – karonként és egyetemi összesítésben. Ehhez az akkreditációs jelentésben olvasható, ám alaposabb és karonként is elvégzendő
elemzéseket ajánlunk. Ennek része az alap- és mesterszakok rendszerének átgondolása a
ma még meglévő szakrendszer jelentkezési, képzési és munkaerőpiaci tapasztalatai alapján.
3. Javasoljuk az oktatói állomány, mint az egyetemi működés első számú minőségi kritériumának, összetételének, helyzetének felmérését és elemzését (részben a jelentésben olvasható adatok alapján), de nem elsősorban a mai állapotot leíró statikus szemléletben, hanem
az intézmény stratégiai fejlesztéseit szolgáló előretekintő felfogásban. Úgy véljük, ezt a
fontos humánpolitikai feladatot a karokon elvégzett hasonló felfogású elemzésekkel,
egyetemi koordinációban lehet eredményesen elvégezni.
4. A tudományos munka eredményességét tükröző adatok (publikációk, fokozatok és címek,
szabadalmak, pályázatok stb.) összességében elismert eredményessége mögötti belső
egyenetlenségeket indokolt karonként elemezni, s ezek kiegyenlítése (nyilván a gyengébbek felzárkóztatása) érdekében az egyetem vezetésének tervet készíteni és segítő intézkedéseket hozni. Javasoljuk, hogy az egyetem vezetése tekintse át rendszeresen a kutatásfejlesztés-innováció menedzselésének és a különböző hálózatos együttműködések rendszerét, tapasztalatait és eredményeit is.
5. Az idegennyelv-tudás kiemelkedő jelentősége miatt ajánljuk annak nyomon követését,
hogy a felvettek között nyelvvizsgával rendelkezők aránya hogyan nő – és hogyan növelhető – az egyetemi évek során, másrészt a végzősök diploma kiadása milyen arányban
csúszik az államilag elismert nyelvvizsgák hiánya miatt. Érdemesnek tartjuk az egyetem
hallgatóinak figyelmét felhívni a szomszédos országok nyelveinek tanulására, mivel ennek Szegeden jó feltételei adottak.
6. A SZTE karain különböző hagyományok és gyakorlat szerint folyik a hallgatói véleményezés, ahogy ezt a kari önértékelések tükrözik. Egy teljes intézményi áttekintés elkészítését az egyetem vezetésének figyelmébe ajánlunk.
7. Az egyetemi menedzsment struktúráját bonyolultnak érezzük és átgondolását javasoljuk.
Ugyanakkor biztatjuk az egyetemet a jó értelmű karrier-menedzserpályák és posztok kialakításában és gondozásában kialakult gyakorlat további – egyetemen belüli, s esetleg
egyetemen kívüli – szélesítésére. Ez általában a magyar felsőoktatás egyik gyenge pontja,
s úgy tűnik, hogy a SZTE ennek megoldásban az úttörők között van.
8. A doktori képzés általános eredményessége mögött több olyan problémát érzékeltünk és
jeleztünk, ami egyetemi felmérést, értékelést és intézkedést igényel. Egyet kiemelve: azt a
mind általánosabb kari gyakorlatot, hogy a témavezetők doktoranduszaik számára konzultációikat órarendszerűen (is) biztosítanak, célszerű rendszeressé tenni. Különösképp olyan
témák esetében, ahol nem napi szintű a doktorandusz és a témavezető együtt végzendő
munkája.
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9. Miközben az egyetem gazdálkodása a nehéz körülmények ellenére is elismerésre méltóan
kiegyensúlyozott, bizottságunk is valós és újraértékelendő kérdésnek látja, hogy az erősen
karközpontú gazdálkodás háttérbe szoríthatja a központi fejlesztéseket (a TIK jó példájának ellenére is).
10. Úgy véljük, lehetséges és indokolt, hogy az egyetem vezetése, felhasználva a most megfogalmazott részletes kari vezetői válaszokat, teremtsen rendszeres fórumot e kérdések,
mindenek előtt az integráció még ma sem teljesen lezárt problémáinak meg- vagy talán
még inkább „kibeszélésre”.
JAVASLATOK A MAB FELÉ:
1. Látogató bizottságunk az írásos előkészítő anyagok mennyiségének láttán és ismeretében,
továbbá a helyszíni tapasztalatok birtokában úgy véli, a MAB mai előírásai, kívánalmai e
tekintetben átlépnek egy határt. Olyan mennyiségű írott anyagot, adathalmazt kell az intézményeknek benyújtani, ami egyrészt náluk rengeteg időt és energiát igényel (akkor is,
ha csak nyolcévenként kerül erre sor), másrészt a látogató bizottságok sem tudják részleteiben és érdemben átfogni, ellenőrizni és értékelni azokat. Bizton állítjuk: kevesebb több
lenne! Különösen aktuális ez a megállapítás olyan helyzetekben, amikor az akkreditáció
csak egy lezáródó múltra hagyatkozhat, az új rendszerű szakok akkreditációját pedig a
mostani értékeléstől független eljárásban végzi a MAB.
2. Fontolja meg a MAB, hogy a saját honlapján is olvasható akkreditációs információk, adatok, döntések a felsőoktatási intézményekben (azok honlapján) kapjanak kötelezően széles
nyilvánosságot, mert ez most jobbára szórványosan fordul csak elő.
3. Egyetértve a hallgatói véleményezés jelentőségével, javasoljuk annak mérlegelését, kidolgozását, hogy – az osztályzatokon túl – a hallgatóság tevékenységének, előrehaladásának
nyilvános elemző értékelésére is kerüljön sor – értelemszerű szakmai bontásban. Egy
ilyen elemzés maga is számos tanulsággal szolgálhat a tanulmányi és oktatási tevékenység
javítása érdekében. (Ennek egyik említett példája az idegen nyelvek ismeretének alakulása
a felsőoktatási tanulmányok során.)
4. Bizottságunk határozottan úgy véli: a finanszírozás és gazdálkodás ma a magyar felsőoktatás egyik kardinális kérdése – és közvetlenül vagy közvetve, de rendkívül nagymértékben kihat a minőségre is. Ezért javasoljuk, hogy e kérdéskör legyen az akkreditációs eljárás egyik fontos eleme.
Végül az elnök ismételten megfogalmazza lényeges és kellemes tapasztalatát: az egyetem vezetői, a karok, a tanszékek munkatársai, a doktoranduszok és a hallgatók kivétel nélkül szívélyesen fogadták a látogató bizottságokat, gördülékenyen és rugalmasan szervezték a programokat, őszintén, nyíltan válaszoltak kérdéseikre, készségesen szolgáltattak további információkat: sem ők, sem a látogató bizottságok nem tekintették tehernek és nyűgnek a feladatot,
mindkét fél őszintén törekedett a közös cél: a tárgyilagos, segítő szándékú értékelés és az akkreditáció elérésére.
Debrecen, 2005. október 10.
Dr. Bazsa György
a SZTE LB elnöke
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