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Sztrájkot fontolgat a minisztériumi intézkedés miatt a BBTE, amelynek szenátusa ma ülésezik

Forrong az egyetemi szféra
Japán sztrájk megszer-

vezését fontolgatja a 

Babeş–Bolyai Tudomány-

egyetem vezetősége ami-

att, hogy az oktatási mi-

nisztérium több százzal 

csökkenti a tandíjmentes 

helyek számát ősztől.

Felháborítónak és az ország nem-
zetközi megítélése szempontjá-
ból rendkívül károsnak tartják a 

kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) rektorhelyettesei, 
hogy az oktatási minisztérium a 
2018/2019-es tanévben jelentősen 
csökkenti a tandíjmentes, államilag 
támogatott helyek számát az ország 
legnagyobb felsőoktatási intézmé-
nyeiben. Soós Anna, a BBTE magyar 
tagozatának vezetője, Daniel David 
kutatásért, versenyképességért és 
a tudományos publikációkért, vala-
mint Dan Lazăr pénzügyekért fele-

lős rektorhelyettes a témában pén-
teken tartott sajtótájékoztatón hang-
súlyozta: a legvérlázítóbb az, hogy a 
szaktárca semmiféle alapos tanul-
mányt, felmérést nem mutatott be, 
amely alapján meghozta a drasztikus 
döntést. Soós Anna elmondta: a felső-
oktatási intézményben alapképzésen 
29, a magiszteri szakokon 200, a dok-
tori képzésben pedig 48 tandíjmen-
tes helyet vont meg a minisztérium, 
ez évi több mint 8 millió lejes veszte-
séget jelent. Arról egyelőre nem dön-
töttek, hogy pontosan mely karokon 
lesznek lefaragások, de a magyar ta-
gozatért felelős rektorhelyettes sze-
rint az intézkedés elsősorban a hu-
mán szakokat fogja érinteni, a román 
mellett pedig a magyar és a többi ki-
sebbségi tagozatra is kihat. A BBTE 
szenátusa ma ülésezik, a megbe-
szélésen egyebek mellett szó esik a 
Daniel David által kilátásba helye-
zett japán sztrájk megszervezéséről.

„A rendszerváltás óta 
ez a legsúlyosabb támadás”

A sajtótájékoztatón Dan Lazăr úgy 
fogalmazott: a rendszerváltás óta 
ez az egyetemi szféra elleni legsú-

lyosabb támadás az oktatási mi-
nisztérium részéről. A pénzügyi 
rektorhelyettes rámutatott: a mi-
nisztérium olyan hiányosságok mi-
att okolja az egyetemeket, amelyek 
megoldása éppen az ő feladata len-
ne. A szaktárca ugyanis többek kö-
zött azzal magyarázkodott, hogy 
ezeken az egyetemeken a felsőokta-
tási minőségbiztosítással foglalko-
zó országos hatóság (ARACIS) által 
kiszabott normákhoz képest keve-
sebb pedagógus dolgozik. „Ahelyett, 
hogy az egyetemeket támadja, a mi-
nisztériumnak inkább azzal kelle-
ne foglalkoznia, hogy akkora finan-
szírozást tudjon nyújtani, amely ál-
tal felérhetünk az ARACIS elvárá-
saihoz” – jegyezte meg Dan Lazăr. 
A minisztérium azt is felhozta, hogy 
a humán szakokon rendszerint nem 
telnek be a meghirdetett helyek, ál-
láspontjuk szerint pedig az egyete-
mek kínálatát pontosabban kellene 
igazítani a munkaerőpiaci elvárá-
sokhoz. A pénzügyi rektorhelyettes 
úgy fogalmazott: ez a gondolatmenet 
teljességgel hibás, és „sehol Nyugat-
Európában nem fognak olyat látni, 
hogy államilag szabják meg, mától 
csak mérnökökre van szükségünk, 

és nem kellenek a közgazdászok”. 
Daniel David arra is felhívta a fi-
gyelmet: a minisztérium megfeled-
kezik arról, hogy egy ilyen döntéssel 
a nagynevű romániai egyetemek ki-
maradhatnak az európai körforgás-
ból, holott ez nemcsak a diákok és az 
egyetemek, hanem az egész ország 
szempontjából fontos lehetőség.

Jogi lépéseket fontolgat 
a Bukaresti Egyetem vezetősége

Felháborodásának hangot adott Ma-
ri len Gabriel Pirtea, a Temesvá-
ri Nyugati Tudományegyetem rek-
tora is, mint közleményében fogal-
maz: „a tandíjmentes helyek számát 
a hallgatók, nem pedig a politikai kli-
entúra igényeihez kellene igazítani”. 
A temesvári felsőoktatási intézmény 
alapképzésen 10, a mesteri szakokon 
32, a doktori képzésben pedig 3 he-
lyet veszít. A Bukaresti Egyetem ve-
zetősége eközben arra készül, hogy 
jogi eszközökkel járnak utána, mi-
lyen kritériumok alapján döntött a 
szaktárca egyes felsőoktatási intéz-
mények „megbüntetéséről”. A Mircea 
Dumitru rektor és a szenátus elnöke, 
Marian Preda által aláírt közlemény-
ben élesen bírálják Valentin Popa ok-
tatási minisztert, Viorica Dăncilă mi-
niszterelnököt és Liviu Dragnea kép-
viselőházi elnököt, akik az egye-
tem vezetői szerint pártérdekből, il-
letve gyűlöletből és bosszúvágyból 
eszközöltek drasztikus lefaragáso-
kat az ország legrégebbi és legrango-
sabb egyetemein, „a maradékot pedig 
nagylelkűen szétosztották középkori 
földbirtokosaik között”.

A minisztérium intézkedése nyolc 
intézményt érint: a BBTE, a temes-
vári és a Bukaresti Egyetem mel-
lett helyeket vontak meg a buka-
resti Közgazdasági Akadémiától, 
a jászvásári Alexandru Ioan Cuza 
Tudományegyetemtől, a bukares-
ti Közigazgatási és Politikatudomá-
nyi Egyetemtől, a bukaresti Mihai 
Viteazul Nemzeti Hírszerzési Aka-
démiától (amelyen első éven meg-
felezik a helyek számát), valamint a 
brassói Henri Coandă légierő-kikép-
ző akadémiától.

Kőrössy AndreA

Előreláthatóan szerdán, a két felső-
oktatási intézmény szenátusi ülé-
sén írják alá a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE), valamint a Petru Maior 
Egyetem egyesítésére vonatkozó 
megállapodást, amely az előbbi ma-
gyar professzorai szerint a magyar 
nyelvű orvosképzés elsorvasztását 
vonhatja maga után. A Petru Maior 
Egyetemen senkinek nincs kifogása 
az összeolvadás ellen, hiszen egy-
részt mindenkinek érdeke, hogy a 
nagyobb és elismertebb MOGYE-hez 
csatlakozzanak, lapcsoportunknak 
ugyanakkor egy ott tanító, neve el-
hallgatását kérő oktató arról szá-
molt be, hogy az intézmény az anya-
gi csőd szélére került, illetve hall-
gatóik száma is évről évre csök-
ken. Szerinte megmaradásuk leg-
jobb esélye a MOGYE-vel való egye-
sülés. A tanár arra is kitért: egy év-
vel ezelőtt a Petru Maior rektora vé-
gigjárta a tanszékeket, és elmondta, 
mivel komoly anyagi nehézségek-
kel küzdenek, megkezdik az össze-

olvadásra vonatkozó tárgyalásokat. 
„Úgy látom, ki vagyunk szolgáltatva 
az orvosinak. Érdeklődtem, de sen-
ki nem tudja, pontosan mi is várha-
tó, hogyan fog működni ez az új, nagy 
egyetem” – tette hozzá.

Az orvosi egyetem magyar oktató-
it ezzel szemben aggodalommal töl-
ti el az egyesülés lehetősége. Szabó 
Béla professzor úgy fogalmazott: a 
multikulturalitást amúgy is csak pa-
píron vállaló MOGYE-vezetőségnek 
az egybeolvadást követően már köny-
nyű dolga lesz az önálló magyar kar 
létrejöttéért küzdő tanárokkal szem-
ben. „Eddig 29 százalékos volt a ma-
gyarok aránya az egyetemen, az ösz-
szeolvadás után 20 százalék alá esik 
ez az arány. Ami azt jelenti, hogy 
semmibe nem lesz beleszólásunk” 
– figyelmeztetett az orvosprofesszor. 
A magyar tanárok azt is kifogásolják, 
hogy az előkészületek „fű alatt” zaj-
lottak, hiszen ahhoz képest, hogy né-
hány hónapja még csak az egyesülés 
lehetőségéről tárgyalt a két egyetem 
erre a célra létrehozott bizottsága, 

múlt héten már részletesen kidolgo-
zott technikai tervvel állt elő Leonard 
Azamfirei, a MOGYE rektora.

Az egyesülés ellen Vass Leven-
te parlamenti képviselő, az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezetének el-
nöke is tiltakozik, aki állásfoglalá-
sában úgy fogalmazott: az összevo-
nás tulajdonképpen a marosvásárhe-
lyi és romániai magyarság egyik leg-
erősebb egyetemének megszünteté-
sét, múltunk feledésbe merülését cé-
lozza. „Tudatában vagyunk a Petru 
Maior Egyetem anyagi kilátástalan-
ságának, és erőnk szerint támogat-
ni is fogjuk annak valamilyen más 
formában való megoldását, ha erre 
felkérést kapunk” – hangsúlyozta a 
képviselő, aki a MOGYE diákja és ok-
tatója is volt.

Leonard Azamfirei rektor szerint 
azonban a magyar oktatóknak nincs 
okuk aggodalomra, szerinte ugyan-
is a tagozat a létrejövő nagy egyetem 
keretében is képes lesz megtalálni 
a maga identitását annál is inkább, 
mert senki nem akarja a magyar 

nyelvű oktatás fontosságát csökken-
teni. „A magyar tagozat léte teszi kü-
lönlegessé és egyben egyedivé a ma-
rosvásárhelyi egyetemet” – fogalma-
zott Azamfirei. A két intézmény ve-
zetői egyébként korábban az európai 
trendekkel indokolták az intézkedés 
szükségességét, szerintük ugyan-
akkor számos közös tudományos és 
kutatási projekt, infrastrukturális és 
anyagi gyarapodási vágy teszi indo-
kolttá egy nagy, multikulturális egye-
tem létrehozását. Cornel Sigmirean, 
a Petru Maior Egyetem szenátusának 
elnöke lapcsoportunknak elmondta: 
a szerződéskötést hosszabb folyamat 
követi, amíg az egyesülés gyakorlat-
ban is megvalósul. Bár korábban an-
nak a lehetősége is felmerült, hogy a 
„megaegyetemhez” csatolnák a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemet 
is, Balási András dékán arról szá-
molt be: erről nincs tudomása, sem-
miféle tárgyalás vagy egyeztetés nem 
történt erről.

AntAl eriKA

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

A magyar orvosképzés elsorvasztásától tartanak a MOGYE-n
A BBTE rektorhelyettesei vélemény helyett részletes felméréseket és tanulmányokat várnak az oktatási tárcától

Fotó: bbte




