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A MAB FvB 3/2013. számú határozata
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az Egyetem Latin-Amerika
tanulmányok mesterképzési szakindítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2012/2/XI/12.
számú határozatával meghozott – nem támogató szakértői véleményével szemben. Az OH 2012.
július 18-án kelt és a MAB Titkársághoz 2012. július 26-án érkezett végzésében az ügy
tárgyában újabb szakértői vélemény adására szakértőként kirendelte a MAB-ot. Az újabb
szakértői véleményt a MAB Felülvizsgálati Bizottsága (a továbbiakban: MAB FvB) készíti. A
MAB elnöke – az újabb szakértői vélemény adására jogosult – Felülvizsgálati Bizottság tagjai
kinevezésének késedelme miatt a szakértői vélemény elkészítésére rendelkezésre álló határidő
meghosszabbítását kérte az OH elnökétől. Az OH elnöke a határidőt meghosszabbította.
Szakértői vélemény
A MAB FvB az ügy iratainak tanulmányozása után a következőket állapítja meg.
A MAB határozata az alábbi megállapításokon nyugodott:
A szakra való belépés feltételei nincsenek összhangban a KKK-val, mivel a romanisztika
alapszak spanyol és portugál szakirányán kívül egyik szak elvégzése esetén sem köti ki a
felsőfokú spanyol és/vagy portugál nyelvismeretet. Ennek hiányában kívánatos lenne egy nyelvi
alapvizsga beiktatása a tantervbe.
Egyes tárgyak elnevezése, leírása nem jó.
Néhol a szakirodalom nem eléggé aktualizált.
Hiányoznak a gyakorlati nyelvfejlesztő kurzusok.
A felsőoktatási intézmény rektorának felülvizsgálati kérelme a következőkre hivatkozik:
A szak arra törekszik, hogy a hallgatók angol, német vagy francia nyelvtudás birtokában
olvashassák a külföldi szakirodalmat, a spanyol/portugál nyelv kielégítő ismeretét a felvételi
vizsgán kívánják ellenőrizni.
A latin-amerikai kutatók nem annyira dinamikusak, nem hajtja őket állandó publikációs
kényszer, ezért szerepelnek a szakirodalomban sokszor több évtizedes munkák. Az e-book a
jövőben amúgy is minden ilyen problémát meg fog oldani.
A MAB határozata is alapvetően elismeri, hogy a mesterszak érvényes KKK-jának megfelel a
szakindítási kérelem.
A MAB FvB mindenben egyetért a korábbi határozattal, s a döntését így indokolja:
Elképzelhetetlen egy mesterszak esetében, hogy a hallgatók ne ismerjék jól annak a
térségnek legalább egyik nyelvét, amely a képzés témakörét adja. Képzeljünk el egy
hungarológiai mesterszakot, ahol elegendő a nyugati szakirodalmat olvasni, s csak
alapfokon tudni magyarul! Még akkor sem fogadható el ez az elképzelés, ha a szigorítás
nyilvánvalóan szűkíti a bemeneti létszámot. A felülvizsgálati kérelem érvelésének
abszurditását növeli az a tény is, hogy a tantárgyleírásokban számos spanyol, illetve
portugál nyelvű szakirodalom szerepel, tehát ezek feldolgozását, elsajátítását maga a
képzési terv is elvárja.
A szakirodalom elavultságára szintén nem sikerült értékelhető választ adnia a
felülvizsgálati kérelemnek. Hiányoznak a legfrissebb magyar nyelvű és külföldi
szakirodalom tételei, valamint a leendő oktatók saját ide vonatkozó publikációi. A
háttérben inkább az állhat, hogy a magyarországi Latin-Amerika-kutatások elsősorban
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más egyetemhez kötődnek. Az évek során kinevelt újabb generáció a Latin-Amerikakutatások más intézmények profiljában való megjelenését is lehetővé tette, azonban az
ELTÉ-n nem áll a tervezett szak mögött megfelelő kutatócsoport.
A MAB határozata csak a tantervi részre, s nem az egész kérelemre mondta, hogy a
kifogásoktól eltekintve összességében megfelel a KKK-nak.
A gyakorlati nyelvfejlesztő kurzusok hiánya valóban nagy hiányosság.
Mindezeket összefoglalva a MAB FvB – a MAB nem támogató határozatával egyetértve – a
Latin-Amerika tanulmányok mesterképzési szak indítását a jelen formájában nem támogatja
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Budapest, 2013. január 23.
Falus András
a MAB FvB elnöke
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