HÖOK Tükör Hírfigyelő

A héten történt fontosabb események
Felsőoktatási törvény / Széll Kálmán-terv:
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár szerint akár egymillió forint is lehet egy éves tandíj, ha kivezetik a felsőoktatásból a
költségtérítéses képzést, és az önköltségeshez igazítják a Széll Kálmán Terv alapján. A kereszténydemokrata politikus elmondta,
az átalakítás a 2012/13-as évtől indulna. A tandíj összege a szaktól függene. Az alsó határ azonban még így is évi két-háromszázezer forint körül lenne. Első körben meghatároznának egy keretszámot a költségtérítéses képzéseknél, jelenleg nincs ilyen. A kormány nem készül arra, hogy az egyetemektől, főiskoláktól elvonja a bevételeinek húsz-harminc, olykor ötven százalékát kitevő tandíjat, hiszen nem az intézmények felszámolása, hanem a sokszínű intézményrendszer fenntartása a cél – mondta az államtitkár.
„Meglepődve olvastam a költségtérítéses képzés kivezetéséről, azt viszont megnyugtatónak tartom, hogy a jövőben sem kell
tandíjra számítani, hiszen a tandíj bevezetésének ötletét mi is abszurdnak tartjuk. Kíváncsian várjuk a keretszámok megállapítására
vonatkozó pontosításokat” - nyilatkozta Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke. A Magyar Rektori
Konferencia vezetője szerint is fontos a költségtérítéses képzés megmaradása, hiszen - mint Sándorné Kriszt Éva fogalmazott - az
abból befolyó összeg nemcsak a felsőoktatási intézmények, hanem az egész ország számára komoly bevételi forrást jelent.
Pokorni Zoltán szerint jelentős fordulat előtt áll a magyar felsőoktatás. Mindez indokolható a demográfiai hullámvölggyel,
és azzal a ténnyel, hogy a felsőoktatás már „feldolgozta” a korábbi korosztályokból a tanulni vágyókat. A politikus elmondta: nincs
rendben, hogy a gyerekek felsőfokú tanulását közpénzből biztosítják, aztán a fiatalok külföldön érvényesítik tudásukat. Dux László,
felsőoktatási helyettes államtitkár egy budapesti sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a költségtérítéses képzések rendszere valószínűleg fennmarad, de bizonyos területeken a jelenlegihez képest jelentősen emelkedhet a térítési költség.
Gyakran elhangzik, hogy sok a hallgató Magyarországon, de ez nemzetközi összehasonlításban nem igaz. Ki lehet persze
szorítani hallgatókat a felsőoktatásból, ez létező oktatáspolitika, de az nem Európa és a fejlődés irányába mutat – összegzi Polónyi
István oktatáskutató. A Budapesti Corvinus Egyetem rektora, Mészáros Tamás szerint bizonyos szakokon el lehet kérni a tényleges
önköltséget, ugyanis olyan szakok is vannak, amelyek piacvezetők ugyan, de az oda jelentkező hallgatók képtelenek lennének kifizetni a tényleges képzési költségeket. Példaként említette a kertészmérnöki, illetve az élelmiszer-ipari mérnöki szakot. A kormány fizetős szakokat érintő elképzelései a hallgatói szervezetek szerint is aggályosak. Nagy Dávid, a HÖOK elnöke azt mondta: nehezen megállapítható, mennyibe kerül ténylegesen egy-egy hallgató képzése. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy Magyarország aláírta az Európai Unió 2020-as stratégiáját, amelyben vállalta, hogy 2020-ra a 30–35 éves korosztály 30,3 százaléka felsőfokú végzettségű lesz.

Változó felvételi szabályok
2013-tól két emelt szintű érettségi vizsga kell az orvosira - derült ki a nemrég megjelent kormányrendeletből. A felsőoktatási intézmények eddig maguk határozhatták meg a követelményt. Biológiából kötelező az emelt szintű érettségi, a fizika és a
kémia közül viszont választhatnak azok a diákok, akik az egységes, osztatlan orvosi képzésre jelentkeznek 2013-tól - beleértve az
általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészképzést. A magyarra, történelemre, anglisztikára és gazdasági képzésre jelentkező
viszont nem válogathat, sorrendben magyar nyelv és irodalomból, történelemből, angolból és matematikából kell emelt szinten
érettségizniük. A kormányzati honlapon található közlemény szerint az egységes, osztatlan erdőmérnöki, építész, valamint az
energetikai mérnöki szakon már jövő évtől emelt szintű érettségit írnak elő. Újdonság az is, hogy a szociális képzési ágban, az
orvos és egészségtudományi képzéseken is szerveznek egészségügyi, illetve pályaalkalmassági vizsgát. Aki 2005 előtt érettségizett, és már van diplomája, annak nem kell emelt szintű vizsgát tenni.
Az oktatási államtitkárság közleménye szerint elhibázott intézkedés volt a felsőoktatási intézményeknek szabad kezet
adni. Az intézmények maguk dönthették el, hogy az egyes szakokon emelt vagy középszintű érettségit követelnek-e. Az államtitkárság szerint emiatt romlott a felsőoktatás színvonala, gyengébben teljesítő hallgatók is bekerültek, nagyobb volt a lemorzsolódás.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azzal egyetért, hogy jól felkészült diákok kerüljenek be a felsőoktatásba,
ugyanakkor nem tudja, a 2013-at mi alapján határozta meg a kormány.

Március 28.
Több emelt szintű vizsgát kell majd tenni a felvételihez
http://www.hrportal.hu/c/tobb-emelt-szintu-vizsgat-kell-majd-tenni-a-felvetelihez-20110328.html
2013-tól két emelt szintű érettségi vizsga kell az orvosira - derült ki a nemrég megjelent kormányrendeletből. A
felsőoktatási intézmények eddig maguk határozhatták meg a követelményt - adja hírül az InfoRádió.
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Biológiából kötelező az emelt szintű érettségi, a fizika és a kémia közül viszont választhatnak azok a diákok, akik az
egységes, osztatlan orvosi képzésre jelentkeznek 2013-tól - beleértve az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészképzést.
A magyarra, történelemre, anglisztikára és gazdasági képzésre jelentkező viszont nem válogathat, sorrendben magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, angolból és matematikából kell emelt szinten érettségizniük.
A kormányzati honlapon található közlemény szerint az egységes, osztatlan erdőmérnöki, építész, valamint az energetikai
mérnöki szakon már jövő évtől emelt szintű érettségit írnak elő. Újdonság az is, hogy a szociális képzési ágban, az orvos és egészségtudományi képzéseken is szerveznek egészségügyi, illetve pályaalkalmassági vizsgát. Aki 2005 előtt érettségizett, és már van
diplomája, annak nem kell emelt szintű vizsgát tenni.

Hátrányba kerülhetnek, akik orvosi képzésre jelentkeznek
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-422832
Szigorodnak a felvételi szabályok. 2013-tól az orvosira kettő, a bölcsészettudományi, a jogi és a társadalomtudományi képzésre egy emelt szintű érettségit írt elő egy nemrég megjelent kormányrendelet. Az egyik pedagógus szakszervezet elnöke egyetért azzal, hogy felkészültebb diákok kerüljenek a felsőoktatásba, ugyanakkor nem tudja, hogy a
kormány mi alapján határozta meg a 2013-at. Szerinte az orvosira jelentkezők hátrányba kerülhetnek.
Problémát okozhat a középiskolásoknak a felvételiről szóló rendelet - mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. A feltételek szigorodnak: 2013-ban már két emelt szintű érettségivel lehet az egységes, osztatlan orvosi képzésre
jelentkezni. Ide tartozik az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerképzés. A biológia kötelező, a fizika és a kémia közül választhatnak a diákok. Aki állatorvosira jelentkezik, biológiából és kémiából kell emelt szintű vizsgát tennie.
A szakszervezet elnöke, Mendrey László azt mondta, fizika és kémia órákat kevés óraszámban tanítják a középiskolákban, így nehezebben tudnak a diákok felkészülni. A nemrég megjelent kormányrendelet szerint a bölcsészettudományi, jogi
és társadalomtudományi képzésre jelentkezőknek egy emelt szintű érettségit írnak elő. Több tárgyat is felsoroltak, amiből a diák
választhat. Magyarra, történelemre és anglisztikára jelentkezőknek nincs választásuk: magyar nyelv és irodalmat, történelmet és
az angolt írták elő számukra.
A gazdaságtudományi és műszaki képzésnél két-két szaknál írtak elő emelt szintű érettségit 2013-tól. Ilyen az alkalmazott
gazdaságtan, a gazdaságelemzés, az egységes osztatlan építész és energetikai mérnöki szak.
Az oktatási államtitkárság közleménye szerint elhibázott intézkedés volt a felsőoktatási intézményeknek szabad kezet
adni. Az intézmények maguk dönthették el, hogy az egyes szakokon emelt vagy középszintű érettségit követelnek-e. Az államtitkárság szerint emiatt romlott a felsőoktatás színvonala, gyengébben teljesítő hallgatók is bekerültek, nagyobb volt a lemorzsolódás.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azzal egyetért, hogy jól felkészült diákok kerüljenek be a felsőoktatásba,
ugyanakkor nem tudja, a 2013-at mi alapján határozta meg a kormány.

Rácz Jenő: nem egyedülálló eset, ami a pécsi egyetemi klinikán történik
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Racz_Jeno_nem_egyedulallo_eset_ami_a_pecsi_egyetemi_klinikan_tortenik/46214/
A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint nem csak a Pécsi Tudományegyetem (PTE) klinikája küzd azzal a problémával, hogy dolgozóinak nem tudja kifizetni az őket megillető bért.
Rácz Jenő szombaton egy budapesti rendezvényen ezt annak kapcsán mondta az MTI-nek, hogy a rezidensszövetség
pénteki közleménye szerint a PTE hónapokon át visszatartotta több gyermekgyógyász rezidens ötvenszázalékos hiányszakmás
bérkiegészítését, ráadásul olyan munkaszerződést kívánt velük aláíratni, amelyben ez a tétel nem is szerepelt. Miután ezt nem
akarták aláírni, eltanácsolták őket.
Rácz Jenő elmondta: több intézmény jelezte, nem tudják vállalni, hogy egy rétegnek magasabb juttatásokat adjanak, mint
a képzettebb szakembereknek ugyanazon a területen. Szerinte ez feszültséget generálna egyes egészségügyi szolgáltatóknál, a
többletkiadásokra pedig nincs forrás.
Kifejtette, hogy a pécsi egyetemen most hangsúlyosabban jelentkezik ez a probléma, mivel az ő gondjaik mélyebben
gyökereznek, nagyobb adóssággal kell megbirkózniuk.
Rácz Jenő szerint ezeket a problémákat nem lehet helyben megoldani, illetve csak egyes területekhez hozzányúlva. Ágazati szinten kell valamilyen módon beavatkozni, hogy az egyes intézmények ne kerüljenek hasonló helyzetbe - mondta. Az egész
ágazat struktúráját át kell gondolni, ehhez koncentrálni kell az erőforrásokat, és többletforrásokat kell bevonni az egészségügybe
- mondta a kórházszövetség elnöke. „Az optimális megoldástól csaknem két évtizednyi távolságra vagyunk” - fogalmazott Rácz
Jenő. Szerinte a humánerőforrás-problémát úgy lehetett volna mostanra kezelni, ha azt húsz évvel ezelőtt kezdik el. Most drasztikus és fájdalmas kényszerintézkedésekre van szükség, amelyek sokba is fognak kerülni - tette hozzá.
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A Magyar Rezidens Szövetség már március elején felhívta a figyelmet, hogy a rezidensek sok kórházban nem kapják meg
a nekik járó bérkiegészítést, ezért vizsgálatot is indítottak.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium erre akkor úgy reagált: a tárcától az intézmények megkapták a hiányszakmában dolgozó rezidensek többletbérét fedező összeget. A szolgáltatóknak kötelességük utólag rendezni a kifizetéseket. A Dunántúli Napló
csütörtökön írt arról, hogy a PTE gyermekklinikáján előző nap több rezidenst eltanácsoltak; az érintettek szerint azért, mert nem
írták alá a „röghöz kötésüket” jelentő munkaszerződésüket.
A Magyar Rezidens Szövetség vizsgálatot indított, ennek eredménye szerint több aggályos körülmény is felmerült, a többi
között a munkaszerződéssel és az egyetem szakképzéssel kapcsolatos feladataival összefüggésben.
A szövetség hangsúlyozta: valós veszélyét látják annak, hogy gyors beavatkozás hiányában „a pécsi jelenség” tömegessé válik, és hasonló szabálytalanságok esetén a fiatal orvosok jelentős része nem vállalja a további munkavégzést. Páva Hanna
egészségügyért felelős helyettes államtitkár pénteken elmondta, felveszik a kapcsolatot az egyetemmel, és jelentést kérnek a
történtekről. Bővebb tájékoztatást azután adnak, ha minden érintettet meghallgattak, és részletesen kivizsgálták az ügyet.

Március 29.
Akár egymillióba is kerülhet a jövőben egy felsőoktatási képzés
http://www.hrportal.hu/c/akar-egymillioba-is-kerulhet-a-jovoben-egy-felsooktatasi-kepzes-20110329.html
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár szerint akár egymillió forint is lehet egy éves tandíj, ha kivezetik a felsőoktatásból a költségtérítéses képzést, és az önköltségeshez igazítják a Széll Kálmán Terv alapján - hangzott el az MR1 Kossuth
Rádió Krónika című műsorában.
A kereszténydemokrata politikus a rádióban elmondta, az átalakítás a 2012/13-as évtől indulna. A tandíj összege a szaktól
függene. Az alsó határ azonban még így is évi két-háromszázezer forint körül lenne. Első körben meghatároznának egy keretszámot a költségtérítéses képzéseknél, jelenleg nincs ilyen.
Az államtitkár példaként említette, hogy az egyetemi vagy főiskolai felvételinél száz ponttal lehetne bekerülni az államilag
támogatott, tehát ingyenes képzésbe, így hetven-hetvenöt ponttal a költségtérítésesbe. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a
tanulmányi eredménytől függően ki lehet esni az ingyenes oktatásból, de be is lehet oda lépni.
Hoffmann Rózsa a Krónika kérdésére kifejtette: a tankötelezettségi korhatárt tizenhat évnél húzná meg. Úgy véli, ilyen
korban már mindenki el tudja dönteni, hogy tovább akar-e tanulni vagy inkább dolgozni szeretne. Ettől függetlenül az állam az
érettségiig biztosítja az ingyenes oktatást.

Reform előtt a fizetős képzések a felsőoktatásban
http://fidesz.hu/index.php?Cikk=160760
Nem kell megszüntetni a költségtérítéses képzést, de a feltételek újragondolására van szükség, mert jelenleg
közpénzből képeznek potenciális munkanélkülieket - tudatta a Magyar Hírlappal az oktatási államtitkárság.
Élénk párbeszéd bontakozott ki a Széll Kálmán Terv azon passzusa körül, amely a költségtérítéses képzés fokozatos
kivezetését említi. A többek által félreértelmezett mondatról - amelyet sajtóhírekben még nyomdahibának is neveztek - az oktatásért felelős államtitkárság lapunknak kifejtette, ha az állami intézményekben megszüntetnék a fizetős képzést, akkor azok valóban
finanszírozhatatlanná válnának, tehát nem erről van szó. A kormány nem készül arra, hogy az egyetemektől, főiskoláktól elvonja a
bevételeinek húsz-harminc, olykor ötven százalékát kitevő tandíjat, hiszen nem az intézmények felszámolása, hanem a sokszínű
intézményrendszer fenntartása a cél. Ennek nem mond ellent az a törekvés, hogy fizessék ki képzésük költségeit azok a hallgatók,
akik teljesítményük okán nem tudtak az államilag finanszírozott helyekre bekerülni, és nem akarnak egy-két évet kihagyni - közölte
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.
Az intézkedés nyomán egyes szakokon a jelenleginél jóval többet kell majd fizetni a hallgatóknak, de az oktatásért felelős
államtitkárság szerint az aggályok ellenére sem ördögtől való az elképzelés, mert a mostani állapot nem tartható fenn tovább. Alacsony költségigényű szakokon a térítési díj nagyjából fedezi az intézmények ráfordításait, más szakokon viszont az állam fedezi
a hallgatói befizetés és a tényleges bekerülési összeg különbözetét. Az intézmények érdekei jelenleg azt diktálják, hogy minél
nagyobb hallgatói létszámuk legyen, ez pedig azt jelenti, hogy a költségtérítéses képzésre óriási összegeket áldoz az állam, úgy,
hogy a képzés szerkezetébe, a hallgatói létszám nagyságába nincs beleszólása. Vagyis közpénzből képeznek potenciális munkanélkülieket. Talán nem szorul különösebb magyarázatra, ha a kormány azt mondja, ez így nem helyes. Álláspontunk szerint a költségtérítéses képzést nem megszüntetni kell, hanem a képzés feltételeit újra kell gondolni - fogalmazott az államtitkár, megerősítve,
hogy sem tandíj, sem a hírekben emlegetett „diplomaadó” vagy képzési hozzájárulás bevezetését nem tervezi a kormány.
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Meglepődve olvastam a költségtérítéses képzés kivezetéséről, azt viszont megnyugtatónak tartom, hogy a jövőben sem
kell tandíjra számítani, hiszen a tandíj bevezetésének ötletét mi is abszurdnak tartjuk. Kíváncsian várjuk a keretszámok megállapítására vonatkozó pontosításokat - nyilatkozta a lapnak Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke. A
Magyar Rektori Konferencia vezetője szerint is fontos a költségtérítéses képzés megmaradása, hiszen - mint Sándorné Kriszt Éva
fogalmazott - az abból befolyó összeg nemcsak a felsőoktatási intézmények, hanem az egész ország számára komoly bevételi forrást jelent. A képzési rendszer megreformálására nem állapítottak meg határidőt, Hoffmann Rózsa szerint egy ideig még maradnak
a meglévő feltételek.

Újragondolják a költségtérítéses felsőoktatást
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=243201
Sem tandíj vagy képzési hozzájárulás bevezetését, sem pedig a felsőoktatás fizetős képzéseinek felszámolását
nem tervezi a kormány, de a költségtérítéses képzéseket mielőbb meg kell reformálni az oktatási államtitkárság szerint.
„A költségtérítéses képzésre óriási összegeket áldoz az állam úgy, hogy a képzés szerkezetébe, a hallgatói létszám nagyságába nincs beleszólása. Talán nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a kormány azt mondja, ez így nem helyes. Álláspontunk szerint a költségtérítéses képzést nem megszüntetni kell, hanem a feltételeit kell újragondolni” – mondta a Magyar Hírlapnak
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.
Kijelentette, mivel a költségtérítéses képzések tandíjai az intézmények bevételének olykor a felét is elérik, a képzésforma
megszüntetése ellehetetlenítené az egyetemek, főiskolák működését.
Elmondta: a terv az, hogy akit nem vesznek fel államilag támogatott képzésre, az fizesse meg a kurzus teljes árát, ne az
államnak kelljen állnia a hallgatói befizetés és a bekerülési összeg különbözetét.

Megalakult a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal
http://www.mno.hu/portal/774490
Az iparág szakmai szervezeteinek, a felsőoktatás és az akadémiai szféra tagjainak részvételével megalakult a
Nemzeti Elektronikai Kerekasztal (NEK) – közölte az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) kedden.
A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai elektronikai ipar jelentőségére és lehetőségeinek kiaknázására,
illetve az együttműködés révén az iparág szereplői együtt hatékonyabban és hangsúlyosabban képviseljék a nemzetgazdaság és
az iparág közös érdekeit. A NEK konkrét cselekvési javaslatokat fogalmaz meg a kormányzati stratégiai célok elérése érdekében
az elektronikai iparág fejlesztése révén.
Az IVSZ a KSH adatai alapján közölte, hogy a 2007–2010 közötti időszakban az elektronikai gyártás közvetlenül több mint
5 százalékkal, a közvetett hatásokat is figyelembe véve pedig mintegy 15 százalékkal járult hozzá a GDP-hez, a feldolgozóipar
24,5 százalékát adja és mintegy 92 ezer főt foglalkoztat.
A Nemzeti Elektronikai Kerekasztal résztvevői az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a BME Villamosmérnöki és Informatikai
Kara, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform, a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Mérnökakadémia, a Magyarországi Elektronikai Társaság, a
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége.

A pécsi egyetem cáfolja, hogy nem fizetett a rezidenseknek
http://www.boon.hu/a-pecsi-egyetem-cafolja-hogy-nem-fizetett-a-rezidenseknek/haon-news-charlotteInform-201103290840429802?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+
Orszagos+H%C3%ADrek%29
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) cáfolja, hogy ne fizetett volna fizetés-kiegészítést fiatal orvosaiknak. Szerinte a
novemberi és decemberi támogatás csupán azért csúszott, mert a pénzről a kormányzat nem rendelkezett egyértelműen.
Amikor az megérkezett Pécsre, pár napon belül tovább is utalták a fiatal orvosoknak.
Mint ismert, a PTE Klinikai Központjának három rezidens arra hivatkozva mondott fel a gyermekklinikán, hogy röghöz
kötötte volna őket a velük aláíratni kívánt szerződés, ugyanakkor az egyetemtől nem kapták meg a hiányszakmákban dolgozó rezidensek megillető fizetés-kiegészítést. A rezidensek a nettó 100 ezer forint alatti fizetésüket is kevesellték. A PTE állítja, mindenben
a jogszabályoknak megfelelően járt el a közalkalmazotti szerződések kapcsán. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke
szerint az egészségügyi dolgozókat nem kényszeríthetik arra, hogy hálapénzből éljenek meg. Véleménye szerint a pályakezdő
orvosoknak fontos, hogy tiszta viszonyok között dolgozhassanak, ehhez azonban a béreket is rendezni kell. Szerinte 200 ezer

2011. április I. hét								

					

4

HÖOK Tükör Hírfigyelő

forintos nettó fizetés lenne indokolt a pályakezdő orvosoknak. Szócska Miklós, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára a közrádióban azt mondta, hajlandók tárgyalni a Magyar Rezidens Szövetség követeléséről, ugyanakkor meglepte őt a szövetség bejelentése, ugyanis legutóbb szombaton egyeztettek velük, és akkor szó sem volt 200, illetve 300 ezer forintos nettó bérigényről.

Szakmai napokat rendez mérnökhallgatóknak az Audi
http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/03/29/szakmai_napokat_rendez_mernokhallgatoknak_az_audi/
Szakmai napokat indított műszaki hallgatóknak az Audi Hungaria Motor Kft. - tudatta a társaság kedden közleményben. Az öt rendezvényből álló sorozat egyes állomásain a résztvevők bepillantást nyerhetnek a motor- és járműgyártás világába. A programokra magyar egyetemek és főiskolák első- és másodéves mérnökhallgatóit várják, akik szakmai
témákon és feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a vállalattal.
A rendezvény az Audi Hungaria új személyügyi marketing stratégiájának része. A vállalat a szakmai napok során már az
alapszakos hallgatókkal felveheti a kapcsolatot és közelebbről megismerheti potenciális munkavállalóit - jegyzi meg a cég közleménye. Az első rendezvénynek kedden a győri Audi-gyár adott otthont, csütörtökön a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen, április 7-én az Óbudai Egyetemen, 12-én a győri Széchenyi István Egyetemen, 20-án pedig a Miskolci Egyetemen
tartanak hasonló rendezvényt.
„A gyárbővítésnek köszönhetően 1800 új munkatársat, köztük több mint 300 felsőfokú végzettséggel rendelkezőt veszünk
fel vállalatunkhoz. Törekszünk arra, hogy a tehetséges hallgatókat már gyakornokként vagy szakdolgozatuk írásakor a vállalathoz
kössük“ - idézi a közlemény Rozman Richárd személyügyekért felelős ügyvezető igazgatót.

Az orvosi egyetemeket is érintik az átszervezések
http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=370357
Komoly átszervezés várható az egészségügyi háttérintézmények terén, Szócska Miklós egészségügyért felelős
államtitkár szerint egy menedzsment jellegű intézményrendszer a megoldás - olvasható az orientpress.hu-n. Az államtitkár a Semmelweis Terv végrehajtásához szükséges átszervezésről szóló konferencián, március 29-én beszélt az egyetemi
orvoskarokat is érintő változásokról.
Szócska Miklós szerint a tisztiorvosi intézményrendszer és a mentőszolgálat változatlan státuszban marad, azonban a
szakmai háttérintézmények terén komoly változások várhatók. Itt már megkezdődött a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségi- és Szervezetfejlesztési Intézet kialakítása, amely egy nagy gyűjtő háttérintézményként szolgál majd. Az egészségügyért felelős
államtitkár a budapesti konferencián beszélt arról is, hogy a gyógyító intézmények, egyetemek orvoskarainak az oktatási államtitkársággal közös felügyeleti rendszeréhez egy menedzsment jellegű intézményrendszer kialakítását tervezik.

Nagy bajban van a Zeneakadémia: megszűnik egy tanszék, kevesebb lesz az óra
http://eduline.hu/felsooktatas/20110329_zeneakademia_zarolas_tanszek_megszuntetes.aspx#utm_source=hirkereso&utm_
medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_3_29
Valóban súlyos anyagi gondokkal küzd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, miután finanszírozásából 228
millió forintot zárolt a fenntartó Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Egy ilyen mértékű megvonás rendkívül drámai hatású
- mondta Batta András, a Zeneakadémia rektora, aki szerint nem gazdálkodnak felelőtlenül, hanem egyszerűen kevés a
támogatás.
A Magyar Nemzet keddi számában megjelent, Csődhelyzetben van a Zeneakadémia című írás kapcsán nyilatkozva az
egyetem vezetője emlékeztetett arra, hogy a szaktárca évről évre szűkítette a Zeneakadémia büdzséjét. Az intézményt 100 millió
forintnyi visszafizetési kötelezettség is terheli, ami a Bartók Konzervatórium normatív támogatásából adódott. Ezekhez jött még a
228 millió forintos zárolás.
Az eredeti büdzsétervezethez képest most 150 millió forinttal próbálják csökkenteni a kiadásokat, de ha ez sikerül, akkor
is komoly problémákat okoz a zárolás miatt kialakult helyzet, amelyet csak kellemetlenebbé tesz, hogy az alapító, Liszt Ferenc
születésének 200. évfordulóját ünnepli a zenei világ - mutatott rá a rektor.
Mint hozzátette, bevételeket nem teremthetnek, hiszen a Liszt Ferenc téri épület a közelgő felújítás miatt zárva van, így a
nagytermet nem tudják kiadni, a költségtérítéses (külföldi) hallgatók képzése pedig drága, tehát nem hoz jelentős pluszt. Amikor az
elvonásról értesítették, a fenntartó tárca azt is közölte, intézkedési tervet vár a Zeneakadémiától. A csomagot a szenátus március
22-én megvitatta és elfogadta, erről körlevelet küldtek a tanároknak. Ezt a belső kommunikációra szánt anyagot adta ki valaki a
napilapnak.
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Batta András leszögezte: egyetlen stúdium sem szűnik meg, minden hallgató tovább tanulhatja az eddig felvett tárgyakat. A tanszékek száma tényleg csökken, de a tanszakoké nem, úgy alakul át a szerkezet, mintha klasszikus egyetemi karokról
lenne szó. Megmarad a billentyűs tanszéken a zongora, csembaló, orgona, ütős képzés. Kamarazene tanszék ugyan nem lesz,
de minden tanszakon lesz kamarazenei oktatás. A tervezett régizene szak a nehéz helyzetben is elindul a vonós tanszéken belül,
minthogy elsősorban a vonósokat érinti a specializáció.
Ami a főtárgyi órák időtartamának mérséklését illeti, a rektor tapasztalata szerint ezek sehol a világon nem adnak hivatalosan heti 120 percet. Ez a Zeneakadémia sajátossága volt, amíg lehetett finanszírozni. Meggyőződése, hogy a rendkívül tehetséges
növendékkel a tanár úgyis külön foglalkozik, akinek pedig nem elég a 90 perc, és nincs talentuma az önálló felkészüléshez, valószínűleg 120 percben sem lesz jobb. A doktoranduszok bevonása a képzésbe ugyancsak az önállóságot, a rutin korábbi megszerzését szolgálja.
A Zeneakadémiának sajnos olyasmiket is kell oktatnia, amik számukra fölöslegesek, de az egyetemi rang miatt elvárja az
akkreditációs bizottság - jegyezte meg Batta András. „Ebből a pénzből mindez fenntarthatatlan, nem mi gazdálkodunk felelőtlenül,
hanem a fenntartó, amely nem ad elég pénzt az intézménynek, ennek a szükségszerűen individualista oktatási szisztémának. A
probléma a többi művészeti egyetemre is érvényes. Azt halljuk, hogy az új felsőoktatási törvény ezen segít majd” - fogalmazott a
rektor, aki a mostani intézkedéseket átmenetinek szánja.
Batta András ugyanakkor kiemelte: a jövőben meg kell határozni, hogy milyen alapszolgáltatásokat kell nyújtania a Zeneakadémiának. Külföldön is megfizeti a hallgató a külön korrepetitorokat, a nyelvórákat. A normatív finanszírozás a művészeti
képzésben életképtelen - vélekedett a Zeneakadémia rektora.

Ha elítélik, „mártír” lesz az ELTE-n lövöldözést tervező fiú
http://atv.hu/cikk/20110329_ha_elitelik_martir_lesz_az_elte_n_lovoldozest_tervezo_fiu?source=hirkereso
Baromságnak és törvénytelennek nevezte a vádat, ezért az ellene indult büntetőeljárás megszüntetését kérte
kedden Somogyi Ábel a bíróságon. A 24 éves egyetemistát 2009-ben fogták el. Azzal vádolják, hogy 22 diáktársát akarta
megölni az ELTE-n, épp annyit, ahány éves volt akkor. Még a fegyvert is beszerezte hozzá. A fiatal joghallgató a tárgyalás
első napján ízekre szedte a vádat.
Olyan sokan voltak kíváncsiak a perre, hogy plusz padokat kellett bevinni a tárgyalóba. Még a vádlottnak is várnia kellett,
hogy beférjen. Somogyi Ábel lábbilincsben és kétszatyornyi vallomással érkezett. Az ügyész szerint a joghallgató fiúban 2008-ban
merült fel először a mészárlás gondolata. Erről internetes blogjában és verseiben is írt. A vád szerint fegyvert is szerzett hozzá.
Terepszemlét is tartott, majd 2009-ben búcsúlevelet írt, ahogy ő nevezte, a Nagy Tettről. Az egyik diáktársa szólt a rendőröknek.
Ekkor fogták el. „Vádolom 22 rendbeli emberölés előkészületének bűntettével”- mondta az ügyész.
Somogyi Ábel szerint a vád nem törvényes. Az ügyész által is kiemelkedő intelligenciájúnak nevezett fiú szerint a vádirat
hemzseg az eljárási szabálytalanságoktól. A fiú több mint egy órán át tartó vallomását egy csíkos füzetből olvasta fel, többször is
inni kért, majd sorolta a paragrafusokat. A joghallgató ügyvédje szerint sem áll meg a vád. Futó Barnabás szerint védence első
vallomása, amelyre szinte az egész vád épül, törvénytelenül készült. „Szarvashiba, hogy a vádirat hivatkozik az ő vallomására. Ez
a vallomás szabálytalanul lett felvéve éjjel egy órakor, védő nélkül, holott ő már előző nap három órától őrizetben volt”- magyarázta
az ügyvéd, aki szerint ráadásul az apát is úgy hallgatták ki, hogy nem szóltak neki arról, hogy fia ellen vall, vagyis mentességi jog
illeti meg.
„Az a nagy helyzet, hogy a vád kezében bizonyítékként semmi más nincs, mint szavak és gondolatok. Szavakkal és
gondolatokkal bizonygatja igényét az állam. Ha engem sikerül elítélni egy ilyen tényállással, én azt az ítéletet a szólásszabadság,
a véleménynyilvánítási szabadság, a gondolati és a lelki szabadság, valamint a művészi önkifejezés szabadságának, újabb 21.
századi mártírjaként fogom emelt fővel átvészelni”- mondta a vádlott, aki szerint koncepciós eljárás folyik ellene. Azt mondja, a
pécsi sorozatgyilkos bűnét is rajta akarják elverni, holott ő nem követett el semmit és állítja, nem is akart. Ábelt súlyos testi sértéssel
is vádolják. A nagyanyját rugdosta össze úgy, hogy annak maradandó sérülései lettek. A család ennek ellenére nem haragszik rá.
Azt mondják, Ábel csak súlyos cukorbetegsége miatt viselkedik így, szándékosan nem akart senkinek sem ártani.

Március 30.
Pokorni Zoltán: Jelentős fordulat előtt áll a magyar felsőoktatás
http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=232803
Nem az egyetemi kapacitásokat kell finanszírozni, hanem reálisan felmérni az igényeket, valamint a teljesítményeket, és ezek alapján kell meghozni a komoly döntéseket - mondta szerdán Pokorni Zoltán.
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Nem az egyetemi kapacitásokat kell finanszírozni, hanem reálisan felmérni az igényeket, valamint a teljesítményeket,
és ezek alapján kell meghozni a komoly döntéseket - mondta szerdán Pokorni Zoltán. Az országgyűlés oktatási bizottságának
fideszes elnöke a győri Széchenyi István Egyetemre látogatott délután, és a szakképzésről tartott fórumon fejtette ki nézeteit.
A volt oktatási miniszter szerint jelentős fordulat előtt áll a magyar felsőoktatás. Mindez indokolható a demográfiai hullámvölggyel, és azzal a ténnyel, hogy a felsőoktatás már „feldolgozta” a korábbi korosztályokból a tanulni vágyókat.
A politikus elmondta: nincs rendben, hogy a gyerekek felsőfokú tanulását közpénzből biztosítják, aztán a fiatalok külföldön
érvényesítik tudásukat. Szerinte eddig kész szerencse, hogy a gyerekek többnyire lusták voltak és nem tanultak nyelveket, mivel
ez komoly „aknazárat” jelentett a határon túli munkavállalásukban. Ennek azonban lassan vége. - A munkaerő szabad áramlása
az Unió szent tehene, de ezt ki kell játszanunk! - emelte ki Pokorni Zoltán, majd megmagyarázta, hogy e tekintetben például mire
is gondol. - Mi állami ösztöndíjat adunk a fiataljainknak, de nem azért csupán, hogy tanuljon. Kössük feltételhez, hogy cserébe
maradjon itthon és itt érvényesüljön!
Mint mondta, ha a mesterképzésben megy külföldre a hallgató, az nem olyan nagy baj, mert ők általában visszajönnek,
ám azoknál, akik az alapképzés során mennek a határon túlra, már nagy a kockázat.

Megállapodás az elektronikus szavazás kiterjesztéséről
http://fidesz.hu/index.php?Cikk=160824
Annak érdekében, hogy az interneten történő szavazás a jövőben minél szélesebb körben megvalósulhasson,
Mihalovics Péter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszteri biztosa együttműködési megállapodást kötött Nagy Dáviddal, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnökével és Horváth Dáviddal, a NetMiniszterelnök
online verseny nyertesével, az internetezők választott képviselőjével.
A szaktárca MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az Új Nemzedék Jövőjéért elnevezésű ifjúságpolitikai program
prioritásként kezeli a gyakorlatorientált digitális tudást és ennek részeként az elektronikus választást. „Annak érdekében, hogy az
interneten történő szavazás a jövőben minél szélesebb körben megvalósulhasson” a felek együttműködési megállapodást kötöttek
- fogalmaznak.
A minisztérium közleményében felidézte, a miniszteri biztos, a HÖOK elnöke és a NetMiniszterelnök elmúlt héten tartott
szakmai találkozóján elhangzott, hogy a papíralapú szavazások megtartása mellett, előremutató lenne minél szélesebb körben
terjeszteni az elektronikus hallgatói önkormányzati választás lehetőségét.
Példaértékűnek és továbbgondolásra is alkalmasnak tartották a Műegyetem villamosmérnöki karán megtartott képviselőválasztást. Eddigi tapasztalatok alapján ez az újonnan meghonosított technika nagyban hozzájárulhat, hogy minél többen
szavazzanak; azaz a demokráciában való aktív részvételre ösztönözhet, ami az egyik alapvető célja az Új Nemzedék Jövőjéért
programnak.
Mihalovics Péter is egyetértett Horváth Dávid felvetésével, miszerint a digitális írástudatlanságot csökkenteni kell, és
átgondolt tananyagra van szükség az oktatásban - folytatódik a közlemény, amely fontosnak nevezi, hogy gyakorlatorientált, használható készségeket sajátítsanak el a fiatalok, a hallgatók pedig olyan tudást kapjanak, amely biztosítani képes a digitális világ
lehetőségeinek kihasználását, veszélyeinek feltérképezését. A szakpolitikai kérdésekben további egyeztetések körvonalazódtak a
HÖOK és a NetMiniszterelnök valamint Nyitrai Zsolt, infokommunikációs államtitkár között is.
A miniszteri biztos számára fontos az együttműködés az olyan „alulról” szerveződő, ifjúsági képviseletekkel is, mint amilyen a HÖOK és a NetMiniszterelnök. A felek az egyeztetést a HÖOK éves vezetőképzőjén, 2011. április 8-án, Siófokon még folytatják - zárul a kommüniké.

Hol tartunk a frissdiplomás-munkanélküliség leküzdésében?
http://www.portfolio.hu/gazdasag/karrier/hol_tartunk_a_frissdiplomas-munkanelkuliseg_lekuzdeseben.147344.html
A pályakezdő álláskeresők körében tavaly nyáron tíz százalék fölé emelkedett a diplomás munkanélküliek aránya.
A felsőoktatásból kikerült tanulók munkavállalási esélyeiről a Frissdiplomások 2010 című kiadvány részletesen is beszámol. 5400 megkérdezett közül csak 42,7 százalék gondolta úgy, hogy munkája szorosan kapcsolódik ahhoz, amit tanult,
14,4 százalékuk viszont úgy nyilatkozott, hogy végzettségének nem megfelelő munkakörben tudott csak elhelyezkedni.
A pályakezdők egyik legjobb lehetősége az állásbörzék figyelemmel kísérése, illetve az egyetemeken és főiskolákon
meghirdetett gyakornoki programokban való részvétel. Ugyanis a legtöbb helyen 1-3 éves szakmai tapasztalatot kérnek a jelentkezőtől, amit ideális esetben a felsőfokú képzés ideje alatt szerez meg egy hallgató. A tartósan állástalanok pedig 2011-től kötelesek
elfogadni a munkaügyi szervezet által nyújtott munkát, akkor is, ha az nem egyezik meg végzettségükkel.
Az Educatio Nonprofit Kft. 2011-es felmérése szerint a BA képzésben tanult hallgatók munkavállalási esélyei rosszabbak
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az osztatlan képzésben végzettekénél. Az Educatio szerint a három éves képzés után a frissdiplomás - ha el tud helyezkedni -,
nettó 135 ezer forintra számíthat, ami jóval kevesebb, mint az öt éves képzésből munkába állók 165 ezres nettó kezdő fizetése.
Ugyanakkor a kilátások sem kedvezőek: a frissdiplomás munkanélküliek száma az elmúlt három évben a háromszorosára nőtt,
2010 novemberében már 53 000 BA rendszerben végzett álláskeresőt tartottak számon. A helyzetből adódik, hogy egyre többen
jelentkeznek mesterképzésre a jobb állás és magasabb fizetés reményében.
Az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem diákjainak körében készült 2010-es felmérés alapján a 901 megkérdezett végzett,
vagy végzéshez közeledő tanuló 94 százaléka gondolta úgy, hogy nem elég a három éves képzés a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. 64 százalékuk szerint pedig nagyon nehéz elhelyezkedni, ezért minden alkalmat érdemes kihasználni, ahol hazai
vállalatok a személyes találkozás lehetőségét kínálják. Ilyenkor derülhet ki, hogy az álláskeresőknek mik az elképzeléseik, és hogy
a kínálat hol és hogyan tud találkozni a kereslettel.
Az álláshirdető portálok által szervezett virtuális állásbörzék, bár itt nincs lehetőség személyes találkozásra, sok szempontból megállják a helyüket. Az érdeklődők online is legalább annyira részletes és kimerítő információkhoz juthatnak hozzá, mintha ellátogattak volna a helyszínre. Ráadásul itt nincsenek földrajzi korlátok, bárki bárhonnan regisztrálhat, és azonnal jelentkezhet
a meghirdetett pozíciókra.
Számos felsőoktatási intézmény szervez évről-évre állásbörzéket nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Azon cégeknek, amelyek pályakezdő és frissdiplomás munkaerőt keresnek, ezek a börzék nyújtják a legjobb alkalmat arra, hogy személyesen
találkozzanak a célcsoportjukkal. A börzék birtokában van két beérhetetlen előny: az egyik az interaktivitás, a másik a közvetlen
találkozás lehetősége. Az apróhirdetések és az álláshirdető portálok nem mindig a legcélravezetőbb út a munkaadó cégek felé,
mivel önhibájukon kívül torzulhatnak az információk ezeken a felületeken. Ezt elkerülendő a legjobb megoldás a közvetlen kapcsolatfelvétel: akár rendezvényen, akár online történik.
Az ország egyik legnagyobb állásbörzéjét a múlt hét végén rendezték a SYMA csarnokban. A fentebb leírtak ismeretében nem meglepő, hogy hatalmas érdeklődés övezte az eseményt kiállítói és látogatói részről egyaránt. Felvonult a munkaadói
piac szinte összes jelentős szereplője, amelyek közül többen egyedi, innovatív ötletekkel próbálták magukhoz csalogatni leendő
munkavállalóikat. Az egyik standon például minden érdeklődő - előzetes bejelentkezés alapján - kipróbálhatta, hogyan kell egy
állásinterjún viselkedni, mit kell mondani, és mire kell odafigyelni. Az egyik legizgalmasabb kreatív ötlet azonban talán a Glencore
Grain pultjánál várta a látogatókat. A merész és kalandvágyó érdeklődők a chicagoi árutőzsdére kapcsolódva, tapasztalhatták meg
a tőzsdézés izgalmát, hiszen - bár virtuális számlán -, de éles adatokkal folyt a játék. Ezzel az akcióval a cég felmérhette az érdeklődők tehetségét és hozzáértését is: a vállalat tevékenységének, a gabona származékok kereskedelmének nagy része ugyanis a
tőzsdén keresztül zajlik.
Az Aon Hewitt, az AIESEC Magyarország és a Figyelő 2011-es közös felmérése szerint az Audi a legvonzóbb magyarországi munkahely a diplomás pályakezdők körében. A kedveltebbek között van a Mol, a Nestlé, a L’Oreal és a Mercedes is. A
kutatásban 33 ezren (8000 diplomás pályakezdő) vettek részt, és 230 céget értékeltek. Magáért beszél, hogy az idei legnívósabb
állásbörzén a legnépszerűbb cégek - a L’Oreal kivételével - mind kint voltak a SYMA csarnokban. Mindez pedig jól példázhatja a
börzék és a személyes kapcsolatfelvétel sikerének titkát: valóban a kereslet találkozik a kínálattal.

Március 31.
Egyre több fiatal lenne művész
http://www.fn.hu/oktatas/20110331/egyre_tobb_fiatal_lenne_muvesz/
Ismét több nő lenne egyetemista, mint férfi, az ELTE vonzza a legtöbb diákot, és a legidősebb felvételiző 72 éves.
Sokan lennének művészek, ám az idén jóval kevesebben vágynak a bölcsészkarokra. Körülbelül ugyanannyian jelentkeztek az idén is a felsőoktatási intézményekbe, mint tavaly.
Csaknem 141 ezren adtak be az idén felsőoktatási intézményekbe felvételi kérelmet, körülbelül ugyanannyian, mint tavaly. A felvételizők többsége az elektronikus jelentkezést választotta, 81 054-en éltek ezzel a lehetőséggel. Az idén először adták
be többen a felvételi kérelmüket interneten keresztül, mint jelentkezési lapon – mondta Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke az adatokat ismertető sajtótájékoztatón.

Kevesebb diák lenne bölcsész
Alapképzésre 95 660-an, egységes, osztatlan képzésre 10 622-en, felsőfokú szakképzésre 8842-en, mesterképzésre pedig 25 506-an adtak be kérelmet. Regionális bontásban a legtöbb jelentkező (42 ezernél is több) Közép-Magyarországon lakik. Államilag támogatott képzésre első helyen 124 378-an, költségtérítésesre 18 022-en jelentkeztek. Az elsőhelyes jelentkezések között
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kicsivel nőtt a felsőfokú szakképzésre, és elenyészően csökkent a mesterképzésre pályázó diákok száma. Az alap- és osztatlan
képzésre összesen 362 ezer jelentkezés érkezett. A hivatal elnöke kitért arra is, hogy a felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés 5-7
százalékkal nőtt az elmúlt években, úgy tűnik, a diákok felfedezték ezt a képzési formát.
Az egyes képzési területek adatai szerint a művészeti képzésre jóval többen szeretnének bejutni, mint korábban, de
jelentősen, 9-10 százalékkal nőtt az orvosi és egészségtudományi, valamint a természettudományi képzések iránti érdeklődés is.
Ettől alig marad el az informatikai és a műszaki képzési terület, ide is többen jelentkeztek. A bölcsészet- és társadalomtudományi
képzési területen ugyanakkor 9-10 százalékkal csökkent a jelentkezések száma.

Peruból is jönnének hozzánk tanulni
Továbbra is több nő szeretne bejutni a felsőoktatási intézményekbe, a jelentkezők 56,6 százaléka kerül ki közülük. Egy
jelentkező átlagosan 3,4 helyre adott be kérelmet – tette hozzá Kerékgyártó Sándor, az Educatio kft. ügyvezetője.
Külföldről 2700-an jelentkeztek, az uniós államokon kívül Norvégiából, Peruból, Kanadából és az Egyesült Államokból is
pályáznak a magyar felsőoktatásba.
A legtöbb jelentkező – mintegy 30 ezer – 1992-ben született, a legfiatalabb jelentkező 1995-ben látta meg a napvilágot.
A legidősebb felvételiző 1939-es születésű, aki a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezett, és fizika szakon szeretne tanulni –
mondta az ügyvezető az MTI-nek. A legnépszerűbb intézmény az idén is az ELTE, amelyet a Debreceni Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem követ.
Princzinger Péter hozzátette: a regisztrációs leveleket a jelentkezőknek április végéig küldik szét, az egyes dokumentumok – így például a középiskolai bizonyítvány – benyújtási határideje június 1-je lesz. Az érettségit, a nyelvvizsgát, a felsőfokú
végzettséget igazoló dokumentumokat pedig július 7-ig lehet beküldeni, ez a dátum az egyszeri sorrendmódosítás határideje is. A
ponthatárokat várhatóan július 21-én határozzák meg.
Azok nem juthatnak be a felsőoktatásba, akik nem érik el a minimális ponthatárt (200 pont). Az államilag támogatott felvehető keretszám az alapképzésben 53 450 lesz, mesterképzésre 19 600 hallgatót lehet felvenni.

Megmarad a költségtérítéses képzés, de átalakul
http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/megmarad-a-koltsegteriteses-kepzes-de-atalakul
Az oktatási államtitkárság szándékai szerint megmarad a felsőoktatásban a költségtérítéses képzés, de újragondolják annak rendszerét; a tervek szerint az ilyen szakok indítását - az állami képzéshez hasonlóan - az államtitkárság
szabályozni fogja.
Dux László, felsőoktatási helyettes államtitkár egy csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva a tervekről
részleteket nem árult el és konkrét szakokat sem kívánt még megnevezni. Úgy fogalmazott: a költségtérítéses képzések rendszere
valószínűleg fennmarad, de bizonyos területeken a jelenlegihez képest jelentősen emelkedhet a térítési költség.

Pokorni Győrben: Az államilag támogatott férőhely nem más, mint ösztöndíj
http://www.gyorinap.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=5861&Itemid=1
A jelenlegi helyzetben növelni kell a képzések gyakorlatiasságát, jobban kell alkalmazkodni a munkaerőpiac elvárásaihoz- mondta a volt oktatási miniszter Győrben a Széchenyi-egyetemen. A Magyar Országgyűlés Oktatási, Tudományos és
Kutatási Bizottságának elnökeként tevékenykedő szakpolitikus felhívta a figyelmet arra is, hogy egy mély pedagógiai válság
közepén állunk, amelyben az oktatási intézmények jelentős része egyfajta szocializációs kísérleti intézetté vált. Pokorni Zoltán
megtekintette az egyetemi fejlesztéseket, majd a duális (az oktatás és az ipar szereplőinek együttműködésén alapuló) képzés
témájában tartott fórumon ismertette az oktatással, ennek részeként az átalakulóban lévő felsőoktatással kapcsolatos nézeteit.
Épületbejárással vette kezdetét Pokorni Zoltán győri látogatása. Látnivaló akadt bőven, hiszen a közelmúltban átadott
új, XXI. századi korszerű építményekbe folyamatosan költöznek be a különböző oktatási és szolgáltatási funkciók. Az egykori miniszter járt a hallgatók által benépesített Alumni, Karrier és Információs Központban, tapasztalatokat szerzett az egyedülálló robot
laboratóriumról, elismerő szavakkal tekintett körül az egyetemi könyvtárat is magában foglaló INNO-Share épületben. A Járműipari
Kutatóközpont leendő helyszínén az egyetem kutatói céljairól érdeklődött, majd a laborokba bepillantva jutott el a hamarosan átadásra kerülő modern motorvizsgáló komplexumhoz, az Audi Belső Égésű Motorok Tanszék leendő otthonához. A Fidesz alelnöke
a 2012 tavaszán megnyitó Mobilis interaktív kiállítási centrum építési területe mellett elhaladva jutott el a város vezető oktatói és a
gazdaság képviselői számára tartott szakmai találkozóra, ahol a látottakat összegezve e szavakkal köszöntötte a megjelenteket:
„Gratulálok Önöknek a győri egyetemhez!”
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A köszöntésnek különös aktualitást adott, hogy tíz évvel ezelőtt vált egyetemmé a korábbi főiskola, s most, egy évtized
múltával kézzel foghatóak a dinamikus fejlődés eredményei. Dr. Szekeres Tamás, a felsőoktatási intézmény rektora bevezetőjében
elmondta, sokan példaként tekintenek Győrre, a hazánkban elsőként itt kezdeményezett széleskörű oktatási és vállalati összefogásra. Ennek egyik lényeges üzenete, hogy a humán erőforrás kiemelkedő fejlesztési tényező, ezt az oktatásnak és az iparnak
egyaránt figyelembe kell vennie. Az egyetem új épületeire utalva az intézményvezető elmondta: fontosak a korszerű berendezések, az korszerű, inspiráló terek, de ugyanilyen fontos a szellemi infrastruktúra fejlesztése.
Kocziha Zoltán klasztermenedzser a kis- és középvállalkozások, Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyi vezetője
egy multinacionális nagyvállalat szemszögéből ismertette a demográfiai és foglalkoztatottsági mutatókból kiolvasható kihívásokat.
Mindkét előadó kiemelte, a negatív tendenciákat csak a kormányzat, az önkormányzat, az oktatási intézmények és a vállalatok
partneri együttműködésével lehet megfordítani.
Kara Ákos, a Magyar Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságának alelnöke a duális képzés hazai előzményeit és az
aktuális kormányzati törekvéseket ismertette. Mint mondta, elengedhetetlenül fontos egy átgondolt képzési stratégia kialakítása,
amely a szakmunkásképzéstől a felsőoktatásig terjedő, átfogó szemlélettel rendelkezik. A régióból származó képviselőként örömmel tapasztalja, hogy szerte az országban példaként emlegetik a „győri modellt”, amely egyrészt a szakmunkásképzés felkarolásában, másrészt az ipari igényeknek való megfelelés tekintetében példaértékűnek számít hazánkban. A politikus egy példával is
szemléltette, milyen fejlesztések segíthetik a foglalkoztatás erősödését. Hamarosan megvalósul ugyanis a Győr-Pápa vasútvonal
villamosítása, valamint a 83-as út érintett szakaszán mindenhol elkerülő utakat építenek, ezzel a két város kapcsolata jelentősen
erősödni fog.
Pokorni Zoltán a felsőoktatás átalakítását érintő konkrétumot bejelentése helyett az alapelvek tisztázását érezte kulcsfontosságúnak. Leszögezte, a győri intézmény jókor lett egyetem, stabil a helyzete a magyar felsőoktatási térképen. A demográfiai
változások azonban átalakítják a felsőoktatást, amelyben a volt miniszter szerint az államnak nem kapacitásokat kell finanszíroznia, hanem olyan szakemberek képzését, akikre szüksége van az államnak. Alapelve szerint az államilag támogatott férőhely
nem más, mint ösztöndíj, ösztönzés a tehetséges hallgatók számára. Ezzel kapcsolatosan ironikusan megjegyezte: szerencsénk
volt, hogy a gyermekeink közül sokan lusták voltak nyelveket tanulni, így nem mentek külföldre – de ebben ma már nem bízhatunk. A bizottsági elnök elismerően szólt a Széchenyi István Egyetem intézményi szintű gazdálkodásáról. „Bárcsak minden
intézmény ezt a példát követné” – mondta. Pokorni Zoltán úgy látja, nem szabad sem a túlzott elméleti oktatás, sem a gyakorlat
mindenekfelettisége irányába elcsúszni, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben növelni kell a képzések gyakorlatiasságát, jobban kell
alkalmazkodni a munkaerőpiac elvárásaihoz. Felhívta a figyelmet, hogy egy mély pedagógiai válság közepén állunk, amelyben az
oktatási intézmények jelentős része egyfajta szocializációs kísérleti intézetté vált. A szakképzés felemelése, a munka becsületének
visszaadása nem öncélú tevékenység, hanem hatékony eszköz az ország társadalmi kettészakítottságának felszámolására, a 2,5
milliós hazai tömegbázisú szegénység enyhítésére, valamint a gazdasági fejlődés további előmozdítására.

„Nem veszélyezteti az egyetemi lapokat az új médiatörvény”
http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=370810
„Nem értem miért tartanak az egyetemi lapok az új médiatörvény által kiróható büntetésektől” - mondta L. Simon
László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke. Az idén jubileumi alkalommal megrendezett Felsőoktatási Média Konferencia kerekasztal-beszélgetői az új médiatörvényről, és annak a felsőoktatási lapokra való hatásáról,
valamint a sajtószabadságról folytattak vitát március 31-én. Többen ugyanis attól tartanak, hogy az új médiatörvény a
hallgatói lapok halálát okozza.
A téma aktualitását és megosztó erejét mutatja, hogy már a beszélgetés elején parázs vita alakult ki L. Simon László és
Kelen Károly, a Népszabadság munkatársa között. Az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke ismertette a médiatörvénnyel kapcsolatos módosításokat, továbbá külön kiemelte, hogy a legfontosabb kérdésekben, úgy, mint a sajtószabadságot
illetően, az Európai Bizottság nem kezdeményezett jogszabály módosításokat. Erre reagált azonnal Kelen Károly, aki szerint az
Európai Bizottság nemhogy nemtetszését fejezte ki az új médiatörvény egyes pontjaival kapcsolatban, hanem egyenesen annak
visszavonására hívta fel a magyar kormány figyelmét. A Népszabadság szerkesztője szerint a magyar delegációt meglepte a
Bizottság negatív reakciója, kiemelte, hogy hazánkban nem kezelik megfelelően a sajtószabadság kérdését. L. Simon László
egyenesen komolytalannak nevezte Kelen Károly indulatokkal teli megnyilvánulását, és közölte a hallgatósággal, hogy az Európai
Bizottságtól senki nem jelezte, hogy vissza kellene vonni az új törvényt. Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke
továbbá hazugnak nevezte a Népszabadság üres, január 3-án megjelent címlapját, amelyben a lap a sajtószabadság megszűnésére hívta fel olvasói figyelmét. Szerinte az újságírók eddig is, és ezután is, ha úgy tetszik, mindenről gátlástalanul írhatnak. Épp
emiatt nem kell bizonygatni a tényt, miszerint ma Magyarországon sajtószabadság van - tette hozzá L. Simon László.
Nem tartja túl jó műnek az új médiatörvényt Bódis András. Ugyanakkor a legnagyobb médiát korlátozó szereplő a gaz-
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daság és nem a politika - tette hozzá a Heti Válasz szerkesztője. Szerinte az újságíró ma bármit megírhat akkor, ha azzal nem
korlátozza a hirdető és a laptulajdonos érdekeit. Harka Éva, az UniPécs főszerkesztője szerint az egyetemi lapok helyzete olyan
szempontból is speciális, hogy őket nem egy, a gazdasági élet szereplője tartja fenn. Legnagyobb problémának azt tartja, hogy az
egyetemi lapok nincsenek megfelelően tájékoztatva a módosításokat illetően, emiatt pedig tartanak a változásoktól is. Kiemelte,
hogy legnagyobb félelmük a törvényben szereplő milliós nagyságrendű büntetésekkel kapcsolatos. Egy ilyen mértékű megrovás
az egyetemi lapok halálát okozná - tette hozzá Harka Éva. L. Simon László nem értette az új médiatörvénytől való tartást, mivel,
érvelése szerint eddig is büntették az újságírókat. Fontos kérdésnek tartja viszont a közösségi oldalak szabályozásának létrehozását, ez ugyanis hiányzik a jelenleg hatályban lévő médiatörvényből.
Kelen Károly felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy szerinte az új törvény teljesen lerombolta a hazánkról alkotott jó
képet. Harka Éva záró gondolataiban kiemelte, hasznosabb lett volna egy tájékoztatóbb jellegű kerekasztal beszélgetés, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az egyetemi sajtó munkatársai is megfelelő módon tájékozódjanak arról, hogy éppen milyen fázisban
tart a módosítás.
A délutáni kerekasztal-beszélgetést követően Bajnai Zsolt, a Minőségi Újságírásért Alapítvány titkára külön prezentációjában ismertette a rendszerváltás utáni magyar sajtó helyzetét. Bemutatta a hazánkban lévő külföldi és magyar nagy lapkiadókat, illetve ismertette azok történetének fontos állomásait, tulajdonosait. Emellett beharangozták a 30. Jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferenciát (OTDK), amely április 6-án veszi kezdetét. Az eseményen 4470, szakemberek által zsűrizett és ott kiválóan
minősített pályamunka ötezer szerzője mutatja be és méri össze munkájának eredményeit - mondta dr. Cziráki Szabina, az OTDK
titkára.
A konferencia első napját a hallgatói lapok, portálok, tv-k és rádiók interaktív bemutatója zárta. A délutáni program során
az egyetemi médiamunkások prezentációval ismertették azt a sajtóorgánumot, amelyben dolgoznak.

Április 1.
Drasztikus tandíjemelés várható
Polónyi István: Nemzetközi összehasonlításban nem igaz, hogy sok a hallgató
http://nol.hu/lap/mo/20110401-drasztikus_tandijemeles_varhato
Most már biztos, hogy átalakítják a felsőoktatásban a fizetős szakokat. A képzés tényleges költségét kellene majd
kifizetniük a hallgatóknak, ami átlagosan akár a jelenlegi tandíj kétszerese is lehet. Így várhatóan jelentősen visszaesik
majd a fizetős hallgatók száma, ami súlyos bevételkieséseket jelent az egyetemeknek.
„Új felsőoktatási rendszert kell létrehoznunk. Olyan új rendszerre van szükség, amely arra is garanciát ad, hogy a képzésre fordított társadalmi költség megtérüljön. Ennek révén a képzett munkaerő külföldre vándorlása és a magyar adófizetők
befektetésének elvesztése is elkerülhető”, így szól a kormány megszorításait tartalmazó, márciusban meghirdetett Széll Kálmán
Terv. „Az elmúlt másfél évtizedben az oktatás területén is megbomlottak az egyensúlyok. A mérleg egyik serpenyőjét nézve a fiatal
korosztályok mind nagyobb hányada vesz részt a felsőfokú oktatásban. A mérleg másik serpenyőjében viszont azt látni, hogy a
szakképzés nagyot veszített presztízséből, és ma már egyes szakmákban szinte minimálisra csökkent a képzésben részt vevők
száma. Ezeknek az arányoknak a módosulása nélkül aligha képzelhető el gazdasági felzárkózás Magyarországon.” Ez az idézet
pedig a kormányprogramban olvasható. A kormány szándéka egyértelmű: minden eszközzel csökkenteni akarja a felsőoktatásban
részt vevők számát. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár egy rádióműsorban bejelentette, hogy a 2012–2013-as tanévtől
átalakítják a fizetős szakokon a tandíjakat, a képzés tényleges költségeit kell majd a hallgatóknak állniuk. Ez pedig megtizedelheti a fizetős szakok hallgatóinak számát, de valószínűleg valóban ez a kormány célja. A lépést azzal indokolják, hogy az eddigi
rendszer „nem tisztességes az adófizetőkkel szemben, akiknek a pénzéből az állam elképesztő nagyságú összegekkel egészíti ki
a hallgatói befizetések és a képzés tényleges költségei közötti különbözetet úgy, hogy a képzési szerkezetbe az államnak nincs
beleszólása”.
– Nagy eltérések voltak a különböző intézmények költségtérítéses szakjain elkért díjak között. Valóban igaz, a szakok
egy jelentős részénél a tandíjnak nem sok köze volt a tényleges önköltséghez. Átlagban elmondható, hogy feleannyi vagy még
annyi se. Nem lehet megsaccolni, mekkora tandíjemelkedés várható, hiszen minden intézmény másként számolja ki, mennyit kér
el a költségtérítéses hallgatótól. A külföldi hallgatók általában az önköltséghez közeli összegeket fizetnek, de ez sem igaz minden
egyetemre, vagyis a külföldi diákokra is hatással lesz a változás – mondja Polónyi István oktatáskutató, hozzátéve: átlagosan legalább kétszeres lesz a költségtérítéses tandíj összege. – Költségtérítéses szakok 1996-ban indultak először, de a rendszer nem
volt egzaktan kialakítva, sokan úgy tudták, hogy valójában önköltséget fizetnek – magyarázza az oktatáskutató. Véleménye szerint
úgy is lehet szemlélni a kérdést, hogy az adófizetőknek be kell-e szállniuk azoknak a hallgatóknak a képzésébe, akiket az állam
egyébként nem támogat államilag finanszírozott hellyel. Az intézkedés másik metszete viszont az, hogy az önköltség miatt kiala-
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lakuló áremelkedés hatni fog a hallgatói létszámra, vagyis a felsőoktatási intézménybe jelentősen kevesebben jelentkeznek
majd.
– Gyakran elhangzik, hogy sok a hallgató Magyarországon, de ez nemzetközi összehasonlításban nem igaz. Ki lehet
persze szorítani hallgatókat a felsőoktatásból, ez létező oktatáspolitika, de az nem Európa és a fejlődés irányába mutat – összegzi
Polónyi István.
A Budapesti Corvinus Egyetem rektora szerint bizonyos szakokon el lehet kérni a tényleges önköltséget. Mészáros Tamás
hozzáteszi: olyan szakok is vannak, amelyek piacvezetők ugyan, de az oda jelentkező hallgatók képtelenek lennének kifizetni a
tényleges képzési költségeket. Példaként említette a kertészmérnöki, illetve az élelmiszer-ipari mérnöki szakot.
– Érthető törekvés, hogy közelítsük a tandíjakat a tényleges költségekhez, de ezt csak úgy lehet megtenni, ha közben
vizsgáljuk a kereslet árrugalmasságát, vagyis a hallgatók pénzügyi lehetőségeit is – mondja. Az egyetemeknek ráadásul vannak
állandó költségeik: például egy előadóterem fűtés- és villanyszámlája nem változik attól, hány diák hallgatja az órát, húsz vagy
száz. A rektor úgy véli, az elszálló tandíjak arra kényszeríthetik az egyetemeket, hogy a minőségi kritériumok leszállításával lényegében bárkit felvegyenek, aki képes fizetni. Az intézmények ezzel a módszerrel mérsékelni tudják azt a veszteséget, amit az
önköltség bevezetéséből következő hallgatói létszámcsökkenés okoz majd. – Gyenge és nagyon felkészült hallgatók ülnek majd
egymás mellett a tantermekben, és ez komoly feszültségeket okoz majd. Megengedhetetlen, hogy óriási különbség legyen diák és
diák között – fűzi hozzá.
A kormány fizetős szakokat érintő elképzelései a hallgatói szervezetek szerint is aggályosak. Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke azt mondja: nehezen megállapítható, mennyibe kerül ténylegesen egy-egy hallgató
képzése. Szerinte ugyanis – hasonlóan a Corvinus Egyetem rektorának véleményéhez – vannak állandó költségek, amelyeket akkor
is ki kell fizetni, ha száz ember ül az előadóban, és akkor is, ha kétszáz. Azonban ha többen ülnek a teremben, az csökkenti az egy
főre jutó képzési költségeket. Nagy Dávid hangsúlyozza, ha tényleges költségeket kell megtéríteniük a hallgatóknak, akkor ez a
szabály azokra a diákokra is érvényes, akik a képzési költségeiknél többet fizetnek a fizetős szakokon. Ez főleg az orvosképzésre
jellemző, ott jelentős árcsökkenést is okozhat a tervezett szabályozás. Szomorú következményei lehetnek ugyanakkor a drasztikus
tandíjemelkedésnek a másoddiplomások képzésében. – Akik nem jól fizetett állásban, munka mellett próbálják továbbképezni magukat, például gyógypedagógusként, nehezen fogják kiszorítani a megnövekedett költségeket – magyarázza. Az sem világos, ha a
nemzetgazdasági céloknak megfelelően alakítják majd a felvehető hallgatói létszámokat, lesz-e elég jelentkező, fizetőképes diák.
Nagy Dávid felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország aláírta az Európai Unió 2020-as stratégiáját, amelyben vállalta,
hogy 2020-ra a 30–35 éves korosztály 30,3 százaléka felsőfokú végzettségű lesz. Igaz, teszi hozzá, ebből a helyzetből kiutat jelenthet a felsőfokú szakképzés. A felsőfokú szakképzés bővítésének lehetőségeiről még nem hallani kormányzati elképzeléseket,
az biztos, hogy kulcsszerepe lehetne az átalakuló felsőoktatásban. „A dolgozó felnőttek ma már a modern felsőoktatási rendszerek
első-második számú célpontjai. E téren Magyarországnak – elvileg – komoly lehetőségei vannak, hiszen a felnőttek bevonása még
közép-európai összehasonlításban is szerénynek mondható” – írja Setényi János oktatáskutató az OktpolCafé című szakblogon.

Dux: mindenképp átalakul a költségtérítéses képzési rendszer
http://www.orientpress.hu/81305/RSS
Várhatóan megmarad a felsőoktatásban a költségtérítéses képzés, de újragondolják annak rendszerét; lesznek
olyan szakok, amelyeken a teljes költségtérítést meg kell fizetni - mondta az InfoRádiónak a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Dux László hozzátette: a felsőoktatási törvény néhány héten belül ismét társadalmi vitára kerül, a javaslatot a parlament júniusban fogadhatja el.
Zajlik az egyeztetés az oktatási törvényről: az eredeti, államtitkársági koncepciót kell összehangolni a Széll Kálmán-terv
és a többi tárca szempontjaival. Ennek célja, hogy a korábbinál szigorúbb gazdasági fegyelem kialakítása, valamint az állami
szerepvállalás erősítése a felsőoktatásban - mondta az InfoRádiónak a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Dux László
hozzátette: arra is tekintettel kell azonban lenni, hogy a felsőoktatás nem csupán állami kiadás, hanem az állami források megteremtésére alkalmas értelmiség nevelése. A két megközelítés egyensúlyát kell tehát megtalálni. A törvényt, amelyről a következő
hetekben társadalmi vita is folyik majd, várhatóan még a nyári szünet előtt elfogadja a parlament. Az új szabályozás nem egyszerre
válik hatályossá: legnagyobb részét már 2012 szeptemberétől alkalmazni fogják, egyes elemei azonban hosszabb felkészülést
igényelnek - közölte a helyettes államtitkár.

4470 pályamunka ötezer szerzője mutatkozik be az OTDK-n
http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=370921
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) fővédnökségével az Or-
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szágos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), valamint 16 egyetemi és főiskolai kar az ország 11 városában 2011. április
6. és 29. között megrendezi a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). Az eseményen 4470,
az intézményekben szakemberek által előzsűrizett és ott kiválónak minősített pályamunka ötezer szerzője mutatja be és
méri össze kötelező tanulmányokon felüli önképzőköri munkájának eredményeit, akiket 5500 témavezető és konzulens
készített fel.
A konferencián 2011-ben az OTDT nemzetközi megállapodásainak köszönhetően már jelentős számban vesznek részt
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági fiatalok és tanárok, ezzel erősítve a határon túli magyarság részvételét a hazai tudományos életben.
Az OTDK háromfordulós rendszer. Az első fordulóban a felsőoktatási intézmények és karaik helyi konferenciáin ismertetik a fiatal szerzők a mester-tanítvány közös munkálkodás során születő kutatási eredményeiket összefoglaló pályamunkáikat.
Szakértő zsűrik bírálják el a műveket, és választják ki azokat, amelyeket javasolnak az OTDK-n történő megmérettetésre. A XXX.
Jubileumi OTDK-t megelőzően az intézmények összesen 1600 helyi TDK-konferenciát rendeztek, amelyeken 13 ezer dolgozattal
mintegy 15 ezer szerző szerepelt. A 13 ezer megvitatott pályamunkából 6749 esetében született javaslat az OTDK-n történő bemutatásra.
Közülük kerültek ki azok a pályázók, akik a XXX. Jubileumi OTDK 16 tudományterületi szekciójában mutatkozhatnak be,
egy-egy szűkebb témakörben (tagozatban) összemérve eredményeiket. Az országos konferenciasorozat 408 tagozatának zsűritagjai minden esetben a tudományos és szakmai élet legkiválóbb szereplői, akadémikusok, akadémiai doktorok, professzorok,
kutatók, PhD doktorok, valamint fiatal doktoranduszok, akik szinte valamennyien maguk is szerepeltek korábban OTDK-n.
A tagozati első helyezettek pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, amelynek több körben történő odaítélési eljárása
jelenti az OTDK harmadik fordulóját. Ez a többszintű folyamat biztosítja, hogy a 15 000 fiatal közül a legkiválóbb 48 kaphassa meg
a teljes hallgatói életutat elismerő kitüntetést. A Pro Scientia Aranyérem kitüntetéseket az OTDT elnöke és a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke közösen adják át november 23-án. A kitüntetés mellé járó anyagi támogatást ez évben is dr. Csányi Sándor, az
OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója biztosítja. Az esemény nyitó rendezvényét a Pannon Egyetem Georgikon Karán, április
6-án, a szekcióüléseket lezárót pedig a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tartják meg.

Április 3.
Az év legjobb egyetemi honlapjai: a Debreceni Egyetem, a BKF és a Szent István Egyetem nyert
http://eduline.hu/felsooktatas/20110401_ev_campus_honlap_ujsagiro_fotos.aspx#utm_source=hirkereso&utm_
medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_4_3
Az Év Hallgatói Újságírója az Univ Pécs munkatársa, Kasza Szabolcs lett, a Pro Sperare elismerést pedig az ELTE
TÁTKontúr című lapja kapta a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtóegyesület (MESE) díjátadóján.
Az Év Írása díjat négy kategóriában osztották ki – Vidó Gábor, a Pécsi Bölcsész, Kasza Szabolcs, az Univ Pécs, Barcza
Dániel, az ELTE TÁTKontúr, valamint Szabó Orsolya, a BME Műhely hallgatói lapjának munkatársa kapta meg az elismerést.
Az Év Fotója portré, művészet és tudomány kategóriájának győztese Márk Mirkó, az Univ Pécs fotósa lett. „Kiváló fotós
látásmóddal rendelkezik. Egy fotós nem csak attól jó, mert jó helyen van jó időben, hanem mert meglátja egy esemény azon részletét, amitől a kép többet mond egy hosszú cikknél” – mondta Cséve Gábor, a HVG művészeti vezetője, a zsűri egyik tagja.
Az Év Campus Honlapja elismerést intézményi kategóriában a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola felveteli.bkf.
hu honlapja kapta meg fiatalos megjelenéséért. Campus kategóriában a Debreceni Egyetem  www.hallgato.com portálja nyert,
míg oktatás és ifjúságtematikus kategóriában a Sulihalo.hu-t díjazták. Az Év Campus Honlapja közönségdíjat a Hallgato.com, a
különdíjat a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karának gtk.szie.hu oldala kapta.
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