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1. Tájékoztató a januári rektori látogatásról. (Turányi Tamás) 

 

2. „Hogyan kellene tanítani az új alap (mester-) szakos képzésben.” (Keszei Ernő) 

  

3. Egyebek   

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

1. napirendi pont 

 

Az előterjesztő, Turányi Tamás professzor, az Intézet igazgatója beszámolt a január 16-i rektori 

látogatásról, amelynek keretében bemutatásra került az Intézet (1. sz. Melléklet). A félnapos 

programban Borhy László rektor mellett részt vett Hamar Imre professzor és Szalay Péter 

professzor, rektor-helyettesek, az Intézet vezetői, és az Intézeti Tanács tagjai. A látogatásról 

Turányi igazgató tájékoztatást adott 2018. február 9-én lezajlott dolgozói értekezleten, ahol 

beszámolóját is ismertette. 

  

2. napirendi pont 

 

Keszei professzor rövid történeti áttekintésében két fontos változást emelt ki: 1975-ben 14 165 

hallgató került felvételre a hazai felsőoktatásban (a jelentkezők 41,5%) és jellemző módon a 

végzés után a szakmában helyezkedtek el, 2017-ben lényeges többen kezdték meg 

tanulmányaikat (72 578 fő). Jellemzően az utóbbi években sok hallgató már képzés közben 

szakot vált és az elhelyezkedés után is gyakori a munkahely/szakma váltás (2.sz. Melléklet).  

A bolognai oktatási rendszer főbb jellemzői (pl. az intézményközi mobilitás növelése, a 

középiskolából hozott kisebb tárgyi tudás, nagyobb számú, kevéssé motivált hallgató 

megjelenése) mellett egyre növekvő információbőség, ezzel együtt nagyobb információforrás-

bizonytalanság tapasztalható. E körülmények megkívánják a fokozottan hallgatóközpontú 

oktatást, amelyben az alapszinten a motiváció kialakítása, a szintre-hozás, mester szinten pedig 

a kutatói tudományos munkára való felkészülés kerül a középpontba. Meg kell tanítani a 

források helyes használatát, kisebb hangsúlyt kell fektetni a lexikai tudásra (inkább „érteni 

kell”). A bolognai rendszer növelte a minőségi versenyt, amelyhez alkalmazkodnunk kell.  

Az oktatás és a gazdaság egymáshoz való viszonyának elemzése után az előadó arra a 

következtetésre jutott, amely szerint a munkáltatóknak a formális végzettség helyett tényleges 

képességekkel bíró munkavállalókra van szükségük („we need skills, not qualifications”). Végül 



a nemzetközileg elismert Genfi Egyetem példáján bemutatta, hogy a kreditek differenciált 

alkalmazása, a folyamatos számonkérés, az írásbeli számonkérés előnyeit.  

 

Az élénk vitában saját, intézeti gyakorlatunk problémái kerültek elsősorban napirendre. 

Általános véleményként fogalmazódott meg az oktatás minőségének csökkenése, az oktatói 

korfa torzulása, a fiatal oktatók hiánya. Többen említést tettek arról, hogy a belépő hallgatók 

felkészültsége egyre hiányosabb, motiváltságuk csökken a korábbi évekhez képest. Ennek egyik 

oka, hogy a legjobbak más, zömében külföldi egyetemet választanak – egyre számottevőbb 

mértékben. Fogarasi professzor hangsúlyozta, hogy a kötött BSc mellett a szabadabb MSc 

felfogásra lenne szükség. Salma professzor szerint át kellene gondolni az átadanadó tudás – 

Intézeten belül – BSc és MSc közötti megosztását, több (laboratóriumi) gyakorlat kell. (A 

fizikai intézet példája is említésre került.) Ehhez kapcsolódóan Kiss Éva professzor 

hangsúlyozta az ipari kapcsolatok fontosságát, megfogalmazva a szakmai gyakorlatok lehetetlen 

helyzetét, pl. hogy más egyetemekkel szemben, nincsenek ELTE-szerződések ipari cégekkel. 

Többen, így Baranyai András, Láng Győző professzorok is felhívják a figyelmet arra, hogy 

kifejezetten káros volt a szakképzési hozzájárulás rendszerének megszüntetése. Az 

elhelyezkedési perspektívát elemezve Csámpai professzor jelzi, hogy a piacképes BMGE 

vegyészmérnöki szak egyre népszerűbb, míg az ELTE vegyész MSc iránt az érdeklődés egyre 

mérsékeltebb. Ezzel egyetértve Szalai István tanszékvezető, Baranyai András, Pasinszki Tibor 

professzorok szerint sem vonzó az ELTE alap és mesterképzés. Az elmúlt évek fokozott és 

célzott PR tevékenysége sem tudott változtatni ezen a kedvezőtlen trenden. Hudecz professzor 

javasolja annak megvitatását: mi az oka e jelenségnek? Kiemeli továbbá a külső környezet 

negatív irányú változását: a tudományos, racionális gondolkodás visszaszorulását (az érzelmi, 

„hitbeli” megnyilvánulásokkal szemben), az elbizonytalanodást előidéző „fake news” jelenség 

beszivárgását. Fontosnak tartja a hallgatók az eligazodási képességének tudatos fejlesztését.   

 

3. Egyebek 

 

Az elnök röviden beszámol a közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályozás megváltoztatására 

irányuló MTA/Egyetemek kezdeményezéssel indult kormány-tárgyalásról. Sajnálkozással 

állapítja meg, hogy érdemi előrelépés nem történt, amit a 2013/2017 (XII.27) kormányrendelet 

hűen dokumentál (3. sz. Melléklet). Közli, hogy az MTA elnöke kezdeményezésére egy, a 

Minisztériummal közös munkabizottságban további erőfeszítésekre kerül sor, hogy a 

tudományos kutatómunka és a felsőoktatás terén a közbeszerzések ne akadályozzák a hatékony 

munkavégzést.   

 

 

Az elnök megköszönte az előterjesztők, Turányi Tamás igazgató és Keszei Ernő professzor 

munkáját, a PT tagjainak a kritikai, egyben elemző és előremutató vitát.   

 

 

 

2018. február 28.       Hudecz Ferenc 

   a PT elnöke 

 


