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H I R D E T É S

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ KOLOZSVÁRON A SAPIENTIA ÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÉPVISELŐI

Közös mezőgazdasági doktori iskola indulhat
Közös mezőgazdasági 
doktori iskola elindításá-
ról, a pedagógusképzés-
ben való együttműködés-
ről, a hallgatói és oktatói 
mobilitás erősítéséről 
tárgyaltak tegnap Kolozs-
váron a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Sapien-
tia képviselői. 

 » KRÓNIKA

E gyüttműködési szándék-
nyilatkozatot és karok kö-
zötti együttműködést írt 

alá a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) és a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
az erdélyi intézmény kolozsvá-
ri karán. A tegnap szentesített 
megállapodás kapcsán az EMTE 
úgy véli, hogy az együttműkö-
dés történelmileg is megalapo-
zott, hiszen Szeged és Kolozs-
vár két olyan egyetemi város, 
melyek a múltban is szorosan 
kapcsolódtak egymáshoz. A Sa-
pientia közleménye szerint a két 
egyetem vezetői az együttműkö-
dési lehetőségekről egyeztettek, 
megvizsgálták az SZTE hódme-

zővásárhelyi Mezőgazdasági 
Kara szakjainak és a Sapientia 
agrármérnöki, kertészmérnök, 
tájépítész alapképzéseinek mű-
ködését, projektjeit.

„Az együtt gondolkodás újabb 
szinten köti össze a két intéz-
ményt, ezáltal egy újabb Kolozs-
vár–Szeged kapcsolódási pontot 
képezve, a két egyetemi város 
történelmi kötöttségére építkez-
ve” – hangzott el a megbeszélé-
sen. A tárgyalások során a felek 
érintették egy mezőgazdasági 
területen megvalósítandó, közös 
doktori iskola elindítását, a pe-
dagógusképzésben való együtt-
működést, a hallgatói és oktatói 
mobilitás erősítését az Erasmus+ 
és a Makovecz-program kere-
tében, illetve a tudományos 
diákköri együttműködéseket. 
A kolozsvári Sapientiát a szegedi 
intézmény háromtagú küldött-
sége látogatta meg. A találkozó 
keretében együttműködési szán-
déknyilatkozatot, illetve kari 
együttműködési szerződést írtak 
alá a jelen levő vezetők, illetve 
szakmai megbeszélésre is sor ke-
rült, mely a Sepsiszentgyörgyön 
működő agrármérnöki képzés-
ből indult ki, és a további együtt-
működési lehetőségekről is tár-
gyalt a küldöttség.

 » RÖVIDEN

Szentgyörgyi terv a
szén-dioxid-kibocsátás ellen
Megszavazta a sepsiszentgyör-
gyi önkormányzat a szén-di-
oxid-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó projektet, a társfi -
nanszírozásra 42 millió lejt 
hagytak jóvá. A hosszú távú 
mobilitási terv megvalósítására 
a Regionális Operatív Prog-
ramban hívnak le támogatást. 
A terv többek között a tömeg-
közlekedés korszerűsítését, 
elektromos buszok vásárlását, 
városon kívüli buszgarázs épí-
tését, a megállók modernizálá-
sát, utak felújítását, a közleke-
désmenedzsment kidolgozását 
és életbe ültetését tartalmazza.

Erdélyi pályázati tájékoztató
körúton a BGA Zrt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázati tájékoztató köru-
tat szervez Erdélyben leányvál-
lalata, a BGA Pro Transilvania 
vezetőinek segítségével. A 
találkozókon az érdeklődők 
megismerhetik a budapesti 
Nemzetpolitikai Államtitkárság 
programjaihoz kapcsolódó, a 
BGA lebonyolításában meghir-
detett pályázati programokat, 
a pályázás és az elszámolás 
folyamatát a NIR rendszeren 
keresztül. A több napos pályá-
zati tájékoztató körút január 
15-ei, szerdai helyszíne és 
időpontja: 13 óra, Szatmárné-
meti, Római Katolikus Püspöki 
Hivatal, 1918. december 1. u. 2. 
sz. díszterem.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Pénzbírsággal sújtották a köz-
rend megzavarása miatt azt a 

három líbiai menedékkérőt, aki 
pánikot keltett, utasokat zaklatott 
egy vonaton Szatmár megyében a 
hét végén – írta a szatmár.ro a Szat-
már megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivőjének nyilatkozatára hivat-
kozva. Az incidens a Temesvár és 
Nagybánya között közlekedő vo-
naton történt szombaton, miután 
a Bihar megyei Érmihályfalván a 
hatóságok felszállították a vonat-
ra a három észak-afrikai migránst. 
A 16–17 éves fi atalemberek agresz-
szíven viselkedtek, megpróbálták 
kirabolni az utasokat, sőt zaklat-

ták a jegyellenőrt is. A menedék-
kérők Romániában menekültstá-
tusért folyamodtak, a Máramaros 
megyei Nagysomkúton kialakított 
regionális menekültközpontban 
vették nyilvántartásba őket, a ha-
tárrendészek pedig útnak indítot-
ták őket vonaton. Amint a főtér.
ro portál írta sajtóértesülésekre 
hivatkozva, a migránsok az egyik 
kalauz pénztárcáját is el akarták 
venni, sőt ujjukat a torkuk előtt 
elhúzva jelezték, milyen sorsot 
szánnának neki, miután megpró-
bálta nyugtatni őket. A kalauz a 
hatóságokhoz fordult, és hívta a 
rendőröket, akik Nagykárolyban 
őrizetbe vették, majd megbírsá-
golták az agresszív fi atalokat.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Monica Anisie oktatási mi-
niszter bejelentette tegnap a 

pedagógusok bürokratikus terhei-
nek csökkentését célzó első intéz-
kedéseket. A tárcavezető átiratban 
kérte a megyei tanfelügyelőségek-
től az új intézkedések azonnali 
alkalmazását. A bürokrácia felszá-
molását célzó intézkedések közé 
tartozik a jegyzőkönyvkészítés op-
cionálissá tétele olyan tevékenysé-
gekre vonatkozóan, amelyekhez 
nem szükséges a döntéshozatal 
módjának igazolása (a jegyző-
könyv helyettesíthető a jelenléti 

listával); a felsőbb szintű intézmé-
nyek vagy az oktatási rendsze-
ren kívüli intézmények által kért 
jelentések és statisztikák ezután 
nem a pedagógusok bevonásával 
készülnek; a szintfelmérő tesztek 
kötelezettségének megszüntetése 
valamennyi oktatási szint vagy 
osztály esetében; az osztályfőnöki 
portfóliónak csak az osztályfőnö-
ki tisztséggel járó tevékenységek 
tervét, az osztály iskolán kívüli 
tevékenységeinek ütemtervét, va-
lamint a tanulók pszichopedagó-
giai adatlapját kell tartalmaznia. A 
miniszter szerint további intézke-
dések is folyamatban vannak.

Bírság a migránsoknak

Könnyít a tanügyminiszter
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A Sapientia és a Szegedi Tudományegyetem vezetői  kezet ráznak a megállapodás aláírása után

Budapesten népszerűsítették a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet

Nyolcadik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem a január 9. és 11. között Budapesten 
megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amelyen tájékoztatták az érdeklődőket a BBTE 
felvételi folyamatáról és követelményekről, az oktatási kínálatról és a kolozsvári egyetemista életről. A 20. 
alkalommal megszervezett rangos nemzetközi oktatási seregszemlén hozzávetőlegesen 50 ezer érdeklődő 
vett részt a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A BBTE standjánál több száz érdeklődő fordult meg. 
A leggyakrabban az intézmény oktatási kínálatáról, a felvételi folyamatról és követelményekről, tandíjas és 
tandíjmentes helyekről, valamint kollégiumokról érdeklődtek a Budapestről és számos más magyarországi 
városból érkező látogatók. A standhoz érkező legtöbb diák, szülő és oktató már találkozott a BBTE nevével, 
és célzottan érdeklődött: mint továbbtanulási lehetőséget nyújtó potenciális egyetemként tekintettek az 
intézményre, ahol magyarul is lehet tanulni, akár tandíjmentesen is. A kolozsvári székhelyű felsőoktatási 
intézmény közleménye szerint jelen pillanatban közel 250 magyarországi elsőéves diák tanul a BBTE-n.




