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Ferenc, Inzelt György, Kiss Éva, Láng Győző, Mészáros Róbert, Orbán Miklós, Pasinszki 
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Az ülés napirendje: 

1. Bejelentések az Állásfoglalással kapcsolatban. 

2. Tájékoztató az óraszámcsökkentésről (Láng Gy.) 

3. Egyebek – Intézeti szemináriumok (Túri L.) 

 

------------------------ 

1. napirendi pont 

 

Az elnök bejelentette, hogy az Állásfoglalás szövegét megkapták az ELTE vezetői, a Kar 

dékánja, a Kari doktori iskolák vezetői, a kari TDT elnöke, valamint a szakterületi és Kari 

PT-k vezetői. A Fizikai és Biológiai Iskolák tanácsai egyhangú döntéssel, a Matematikai 

Professzori Tanács többségi szavazással támogatták az Állásfoglalást.    

A biológiai doktori iskola vezetője (Erdei A.), a fizikai doktori iskola vezetője (Tél T.), a 

matematikai doktori iskola vezetője (Faragó I.) támogatásával a kari TDT február 9-én 

napirendre tűzte és megtárgyalta az Állásfoglalást, amelyet egyhangú döntéssel támogatott. 

 

2. napirendi pont 

 

Láng Győző, a kémia BSc szakfelelőse vázolta az előzményeket, bemutatta a szak elfogadott 

képzési tervét, valamint a jelenlegi tantervet. Bemutatta azt is, hogy, miként változtak a 

tantervek (pl. 2010, 2013, 2015).  Ismertette a jelenlegi átalakítás fő szempontjait: a) 

kredit/óra arány érje el – óraszámcsökkentéssel – az 1.5 értéket, b) nagyobb „blokkok” 

legyenek a széttagolt kis tárgyak helyett, c) több önálló (otthoni) munkája legyen a 

hallgatóknak. Az átalakítás során készülő új tantervet, mint munkaanyagot mutatta be jelezve, 

hogy szempont volt a heti kontaktórák számának maximálása (20 óra), a kollokviumok 

számának csökkentése, valamint a választható tárgyak „rostálása”, összevonása is.  

 

Az élénk vita során világossá vált, hogy a természettudományi szakok tanterveinek átalakítása 

„önkéntes”  vállalás abban a reményben, hogy az oktatási kormányzat ennek fejében 

megemeli a hallgatók után járó fejkvóta összegét. Jelen tanterv átalakítási hullámban a 

Debreceni Egyetem nem kíván részt venni. Többen hangot adtak annak a véleményüknek, 

hogy a) az elmúlt évek során jól vizsgázott kémia BSc tanterven – szakmai szempontból – 

szükségtelen változtatni;  b) a tantárgy-összevonások komoly ütközéseket idéznek elő a tanári 

szakok programjával, ezért újra szét kell választani a tanár és nem-tanár szakokat, ami plusz 



tanórák/tantárgyak nélkül nem valósítható meg; c) a tárgyakat újra felvevő hallgatókra 

tekintettel fenn kell tartani a korábbi tanterv(ek)hez kapcsolódó tárgyakat is; d) az átalakítás 

mögött – bár cáfolják – az oktatói létszámcsökkentés szándéka is jelen lehet.  

 

A hozzászólók egyöntetűen elhibázottnak tartották a tanterv-változtatás elmúlt években 

megtapasztalt gyakoriságát, a „permanens” reformokat. Kiderült az is, hogy efféle módszerrel 

nem lehet a tudományegyetemi szakok finanszírozását kezelni. A normatív finanszírozás 

általában és jelenlegi formájában is rossz metodika és nem oldja meg a magas színvonalon, 

nagyszámú, tudományos fokozattal rendelkező oktatóval dolgozó egyetemek pénzügyi 

nehézségeit, rombolja a felsőoktatás minőségét.      

 

Az elnök jelezte, hogy várhatóan a vegyész MSc szak tanterve a tavasz folyamán szintén 

átalakításra kerül és a PT azt is napirendjére kívánja venni.   

 

Addendum:  

A bemutatott kémia BSc munkaanyagot – Baranyi professzor kérésére -  Láng 

professzor rendelkezésre bocsátotta és az email-ben kiküldése került a PT tagjainak.   
 

  

3. napirendi pont 

Túri László professzor röviden tájékoztatta a Tanácsot az intézeti tudományos szeminárium-

sorozat programjáról. Kérte a PT tagjait, hogy munkatársaik, PhD hallgatóik bevonásával és 

személyes megjelenésükkel is járuljanak hozzá e kezdeményezés sikeres folytatásához, a 

látogatottság növeléséhez, valamint esetlegesen vegyenek részt a meghívottak kiválasz-

tásában.   

 

------------------------ 

Az elnök megköszönte a hozzászólásokat, a vitát, valamint elismerését fejezte ki Láng Győző 

professzoroknak az előterjesztésért.  

 

 

 

 

2017. február 20.       Hudecz Ferenc 

   a PT elnöke 

 

 


