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A magyar tagozat tanári kara elégedett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem multikulturalizmusával

Magyarok az ország legjobb egyetemén

A kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) 
jelenlegi formáját 1959-ben 

vette fel. Bár voltak idők, amikor 
a magyar tagozat érdekérvénye-
sítése nehezebb volt, a magyar 
oktatás mindvégig az egyetem 
részét képezte. A rendszerváltás 
után a román szakokkal párhu-
zamosan a magyar képzések is 
fejlődni kezdtek. Mára az egye-
temen sikerült kialakítani azt a 
struktúrát, amiben a magyar kö-
zösség otthon érzi magát – mond-
ta Soós Anna, a BBTE tanulmányi 
rektorhelyettese.

A magyar tagozat az elmúlt 
években elérte megfogalmazott 
céljait. A tárgyak oktatóinak ál-
lásokat teremtettek, illetve in-
tézményeket hoztak létre, a kép-
viseletet minden szinten megva-
lósították. A legnehezebb az in-
tézetesedés folyamatának vég-
hezvitele volt, de ezt a 2011-es 
tanügyi törvény lehetővé tette és 
kialakultak a megfelelő struktú-
rák. Karonként külön magyar in-
tézetek alakultak, amelyek a ta-
nárok szintjén jelentenek önál-
ló rendszert. Az igény azonban 
nem minden karon fogalmazó-
dott meg – magyarázza Soós An-
na, a magyar tagozat vezetője.

Az utóbbi néhány évben a ko-
lozsvári egyetemnek sikerült 
megtartania vonzáskörzetét. 
Bár országszerte a középisko-
lás diákok száma csökken, a 
BBTE tanulóinak száma növek-
szik mind a magyar, mind a ro-
mán vonalon. Soós Anna ezt az 
oktatás minőségével magyaráz-
za, így a diákoknak megéri tá-
volabbi vidékekről is Kolozsvár-
ra költözni. Emellett a város-
nak is erős a vonzása, ugyanis 
Kolozsvár az ország egyik fon-
tos kulturális központja, erőtel-
jes a gazdasági növekedése, il-
letve kiemelkedő életszínvona-
lat biztosít.

Az BBTE-nek Erdély-szerte 
több kihelyezett tagozata van, így 
a képzései nem csak Kolozsvá-
ron érhetők el. A kihelyezett ta-
gozatoknak a kolozsvári feltéte-
leket kell teljesíteniük – hang-
súlyozta a rektorhelyettes. Emi-
att – hiába lenne rá igény – nem 
indulhat informatika szak, mi-
vel nincs elég tanár, így nem tud-
nák a kellő minőséget biztosíta-
ni. A kihelyezett tagozatok több-
ségében tanítóképzést kínálnak, 
mivel elsősorban arra van keres-
let, illetve ezen a szakterületen 
megfelelő számú és szintű okta-
tóval rendelkeznek.

Egyre több a magyar szak

Az egyetemen jelenleg 70 akkre-
ditált alapképzési, illetve 48 mes-
terképzési szak érhető el magyar 
nyelven. Az előző évekhez képest 
ez a szám folyamatosan növek-
szik. A Református Tanárképző 
Karon idén ősszel ismét új ma-
gyar nyelvű képzést indítanak – 
a zenepedagógia mesterképzést 
–, amely eddig csak alapképzé-
sen volt elérhető.

Mégsem minden szak indul 
magyarul. Soós Anna szerint 
ez azzal magyarázható, hogy el 
akarják kerülni a túl nagy fel-
darabozottságot, mert a hallgatói 
létszám véges. Azokat a szakokat 
próbálják magyarul is beindítani, 
illetve fenntartani, amelyre hall-
gatói igény mutatkozik. Abban az 
esetben, ha sok magyar hallgató 
tanul románul egy adott szakte-
rületen, a vezetőség megfontolja 
a magyar részleg indítását. Van-
nak olyan képzések, amelyeket 
csak angolul indítanak a nemzet-
közi rendszerbe való beágyazott-
ság fontossága miatt. A szélesebb 
érdeklődésre számot tartó sza-
kokat azonban mindenképp in-
dítja az egyetem magyarul. Ezek 
a tanári és a kutatói területek.

A képzések indításában ko-
moly problémát okoz a tanárhi-
ány. A jelenlegi törvényi körül-
mények szerint, ha valaki nem 
rendelkezik doktori fokozattal, 
nem lehet alkalmazni – mondta 
Soós. A Testnevelés és Sport Ka-
ron tanárhiány miatt nem indíta-
nak magyar mesterképzéseket. 
Egyes szakokon azonban min-
den nyelven problémát okoz az 
oktatók korlátozott száma. Ilyen 
az informatika, ahol négy nyel-
ven folyik a képzés, viszont egyi-
ken sincs elég tanár. Az oktatók 
hiánya mellett az épületek szá-
ma is túl kevésnek bizonyul. Bár 
a BBTE-nek több mint száz épü-
lete van, a diákok magas létszá-
ma miatt ez is kevés. 

Az informatika az egyik leg-
népszerűbb szak, de ennél is na-
gyobb az érdeklődés a gazdasági 
informatika iránt, amely a Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karon működik – részle-
tezte a rektorhelyettes. Ezek mel-
lett közkedvelt a gyógytorna és a 
speciális mozgáskészség szak-
irány, ami a Testnevelés és Sport 
Karon működik, illetve sok tanu-
ló jelentkezik a pszichológia, va-
lamint a kommunikáció és köz-
kapcsolatok szakokra is.

Nemzetközi szinten is 
versenyképes

A BBTE első helyen áll Romá-
nia felsőoktatási intézményei 
között, és a nyugati országok 

híres egyetemeivel is felveszi 
a versenyt. Bizonyítják ezt a 
nemzetközi rangsorok, ahol 
az egyetem jó helyen áll. Ez 
olyan szempontból viszonyla-
gos, hogy a közép-európai ré-
giót tekintve a magyarországi 
nagy egyetemekkel „egy ligá-
ban játszik”. A felsőoktatási in-
tézmény egyes tudományterü-
letei ugyanakkor a világrangsor 
elején állnak: ilyen szakok az 
idegen nyelvek, a matematika, 
valamint a pszichológia.

A világrangsorokban elsődle-
gesen a tudományos kutatást mé-
rik föl, amely pénzigényes folya-
mat. Ha ahhoz viszonyítjuk, hogy 
Romániában mennyi a kutatás-
ra szánt összeg, a nemzetközi 
rangsorban az ötszázadik helyen 
álló egyetem támogatása is tíz-
szer akkora, mint a mienk – kö-

zölte Soós Anna. A rangsorokban 
akkor léphetne előre az egyetem, 
ha a kutatás több állami támoga-
tást kapna. A rektorhelyettes sze-
rint „ha a befektetést és az érték-
arányt tekintjük, akkor az a je-
lenlegi helyezésnél jobb minősí-
tést jelenthet számunkra.”

Globális szinten a BBTE ta-
valy a 918. helyen végzett a Web 
of Universities összeállítása sze-
rint, amely a kutatómunka jelen-
tőségét, a tudományos publikáci-
ók tartalmát és az online jelenlé-
tet vizsgálta.

„Digitális bennszülöttek” 

Annak ellenére, hogy a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem ki-
emelkedő szintű felsőoktatási 
intézmény, van mit tökéletesíte-
ni rajta. A magyar tagozatnak ki-
tűzött célja, hogy minden szakon 
megerősödjenek az oktatói cso-
portok, bővüljön azoknak a di-
ákoknak a száma, akik doktori 
vagy kutatói pályán indulnak. Az 
intézménynek kihívás a minősé-
gi kutatói, oktatói státusz biztosí-
tása. „A legnagyobb kihívás e he-
lyet megtartani: vagyis marad-
jon Románia első egyeteme, és a 
világrangsoroknál legalább ez a 
szint maradjon meg. De ugyan-
akkor szeretnénk e megmérette-
tésben még jobb helyezést elérni” 
– magyarázza a rektorhelyettes.

Az egyetem gazdasági hely-
zete azonban befolyásolja az ok-
tatás színvonalának a megőrzé-
sét. A Z generáció – más néven 
a „digitális bennszülöttek” – tag-

jai különleges kihívások elé állít-
ják az oktatókat. Esetükben fon-
tos, hogy hatékony rendszerben, 
érdekes, interaktív órákon fej-
lődhessenek. A tanároknak al-
kalmazkodniuk kell e generáció-
hoz: vagyis úgy megvalósítani az 
oktatást, hogy a generációs sajá-
tosságokat figyelembe véve haté-

kony legyen – emelte ki Soós An-
na. Ez nem egyszerű feladat. Az 
oktatók más korcsoporthoz tar-
toznak, így nehéz az új nemze-
dékkel azonosulni. A BBTE eb-
ben próbál segíteni oktatóinak, 
továbbképzéseket szervez, ahol 
az új évjáratnak a jellegzetessé-
geivel ismerkedhetnek meg, vala-
mint megtudhatják, milyen esz-
közök állnak rendelkezésére a 
megszólításukhoz.

Régi és mai konfliktusok

A kilencvenes évekbeli mozga-
lom, amely a magyar tagoza-
tok különválását, illetve az önál-
ló magyar állami egyetem létre-
hozását szorgalmazta, mára el-
csendesedett. A független Bolyai 
Egyetem ötlete lekerült a napi-
rendről. A magyar tagozat veze-
tője szerint a legfontosabb, hogy 
„olyan intézményben vagyunk, 
ahol megbecsülnek bennünket, 
ahol alkotóként veszünk részt, 
és nem is akárhogy, mert a rang-
sor azt mutatja, jó helyen van az 
egyetem.” A BBTE lehetőséget 
nyújt a magyar diákoknak, hogy 
anyanyelvükön, magas színvo-
nalon végezhessék felsőfokú ta-
nulmányaikat.

Ioan-Aurel Pop történész, a 
BBTE rektora megszólalásait az 
utóbbi időben néhol magyarelle-
nesnek minősítették. Az akadé-
mikus vádakat fogalmazott meg 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia által indított Trianon 100 
Lendület Kutatócsoport munká-
jával kapcsolatban. A történész 
szerint a trianoni békeszerző-
dést feldolgozó projekt veszé-
lyezteti Románia nemzetközi 
hírnevét, torzítja a román törté-
nelmet és beárnyékolja az idei 
évre tervezett Nagy Egyesülés 
centenáriumi ünnepségsoroza-
tot.  Ez a nyilatkozat nagy port 
kavart. Soós Anna szerint „be-
lülről nézve azt látjuk, hogy a 
rektor odafigyel a magyar tago-
zatra és támogatja annak kez-
deményezéseit.” Mint ahogy tá-
mogatta az 1872-es Kolozsvá-
ri Tudományegyetem alapításá-
nak 140. évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepséget is.

HEVELE LILI

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem ma Románia elsőszámú felsőoktatá-

si intézménye, amelyet a világranglistákon is jegyeznek. A magyar tagozat 

már az egyetem szerves részét képezi. Soós Anna rektorhelyettes szerint 

a magyarok jól érzik magukat a multikulturális oktatási intézményben.

Az utóbbi néhány évben a BBTE-nek sikerült megtar-
ta nia vonzáskörzetét. Bár országszerte a középis ko-
lás diákok száma csökken, a BBTE tanulóinak száma 
növekszik mind a magyar, mind a román vonalon.

Soós szerint a magyar tagozat elérte megfogalmazott céljait

A kolozsvári Babeş–Bolyai  Tudományegyetem Farkas (Kogălniceanu) utcai főépülete
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