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A MAB FvB 21/2009. számú határozata
A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora 2009. január 7-én kelt
levelében felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az
Egyetem szlavisztika mesterképzési szakindítási kérelme tárgyában készült – a MAB
2008/7/XII/3/80. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben.
Az OH 2009. január 22-én kelt és a MAB Titkársághoz 2009. január 29-én érkezett átiratában
a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb
szakértői vélemény adására. A szakértői vélemény kialakításában és a döntéshozatalban –
érintettség miatt – nem vett részt Róna-Tas András, a bizottság elnöke.

Szakértői vélemény
A kérelem oktatási vonatkozásai: A felülvizsgálati kérelem kiemeli, hogy a bírálatban, s az
elutasító véleményben hiányolt kultúra-történeti mozzanatok az irodalomtörténetben átadásra
kerülnek. Ez jogos és életszerű észrevétel. Valóban az elnevezések hiányoznak, a tananyag
nem.
A tehetséggondozással és a doktori képzésre áttéréssel kapcsolatos bíráló megjegyzésekkel
kapcsolatban kétarcú a rendszer. A felülvizsgálati kérelem jogosan emeli ki, hogy a kis
létszámú specializációk mellett a személyes foglalkozás, s kutatásra előkészítő személyes
törődés megadja ennek biztosítékát. Ugyanakkor az eredeti kérelemben hasznos lett volna
ennek részletes kifejtése.
A kérelem személyi mozzanatai: A felülvizsgálati kérelem részletesen végigveszi az egyes
oktatókkal kapcsolatos – bírálatokban szereplő – kifogásokat. A munkaviszonnyal
kapcsolatos ellentmondásokról valóban kiderül, hogy látszat ellentmondások. Az eredeti
elutasító vélemény kulcsmondata – „a törzstárgyak felelősei és oktatói nem mindannyian
megfelelőek a tárgyak gondozására és oktatására” – valóban nem mindenben szerencsés. A
„nem mindannyian” kifejezés még nem kötelez el abban, hogy ez a hiány elér-e egy kritikus
szintet. A MAB FvB, miközben fenntartja ezt az összefoglaló megállapítást, úgy véli, hogy az
a hiány nem annyira súlyos, hogy indokolja az elutasítást.
A MAB FvB – miden mozzanatot tekintetbe véve – támogatja a szlavisztika mesterképzési
szak indítását a Szegedi Tudományegyetemen. Ugyanakkor a MAB FvB felhívja az Egyetem
figyelmét arra, hogy a jövőben pontosabb, utólagos értelmezéseket és magyarázatok nem
igényelő beadványokat készítsen.
Budapest, 2009. május 26.
Róna-Tas András elnök érintettsége miatt:
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