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Április 12.
Az SZTE a legnépszerűbb vidéki egyetem
http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=196493

A 2009-es tavaszi felvételi időszakhoz képest ezerrel többen, 19 079-en választották továbbtanulásuk helyszínéül a SZTE-t, amely továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény, s
országos összesítésben is csak az ELTE előzi meg.
A 2009-es tavaszi felvételi időszakhoz képest ezerrel többen, 19 079-en választották továbbtanulásuk helyszínéül a Szegedi Tudományegyetemet, amely továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási
intézmény, s országos összesítésben is csak az ELTE előzi meg.
Az SZTE a legnépszerűbb vidéki egyetem! A 2010-2011-es tanévre benyújtott több mint 140
ezer jelentkező közül - az adatok április 10-i feldolgozottsága szerint - 26 739-en választották az ELTE-t,
19 079-en az SZTE-t, a harmadik legnépszerűbb intézmény pedig a Debreceni Egyetem lett 18 946
felvételizővel. A statisztikák áttekintéséből kitűnik, hogy folytatódott az az elmúlt években megfigyelhető
tendencia, hogy a diákok körében a kisebb vidéki főiskolák rovására növekszik a nagy tudományegyetemek népszerűsége.
A Szegedre jelentkezők több mint fele, 10 875 diák az SZTE-t jelölte meg első helyen, 2009-ben
ez a szám 10 159 volt. Nappali tagozatra alapképzésre vagy egységes osztatlan képzésre 12 271-en adták
be jelentkezésüket az SZTE-re, mesterképzésen pedig 3270-en kívánnak továbbtanulni Szegeden. Államilag támogatott képzésre - amely országos keretszáma a tavalyi évhez hasonlóan 56 ezer - 17 054-en
jelentkeztek a vidék legnépszerűbb egyetemére.
Az SZTE-n belül a legtöbb potenciális gólyával a Bölcsészettudományi Kar büszkélkedhet,
ahova 5167-en - közülük 2375-en első helyen - jelentkeztek. A képzeletbeli dobogó második helyén
szinte holtversenyben a Természettudományi és Informatikai Kar (4683 jelentkező) és a Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar (4640 jelentkező) áll. A jogi karon 2482-en, a Gazdaságtudományi Karon 2011-en,
az orvosi fakultáson pedig 1574-en szeretnének továbbtanulni.
Jelentősen - több mint száz fővel - nőtt a jelentkezők száma az Egészségtudományi és Szociális
Képzési Karon (1215 felvételiző), is kiválóan szerepelt a Mérnöki Kar is, a szegedi műszaki fakultást a
2009-es 784-hez képest idén 929-en választották. Azoknak a fiataloknak a számai is emelkedett, akik
Szegeden szeretnék megszerezni az immár doktori címmel járó gyógyszerész végzettséget, a GYTKra 562-en adták be jelentkezésüket. A Fogorvostudományi Karon 477-en, a vásárhelyi Mezőgazdasági
Karon pedig 353-as tanulnának tovább. Bár az SZTE legkisebb kara, mégis kiugróan - a 2009-es 196-ról
338-ra - emelkedett a Zeneművészeti Karra jelentkezők száma.

Április 13.
Új rendszer a felsőoktatási adatok kezelésére
http://hvg.hu/Tudomany.ujtech/20100413_felsooktatas_rendszer_adatok#rss

A tervek szerint az év második felében indulhat el Magyarországon a kutatási és felsőoktatási
föderatív azonosító rendszer. A négymilliárd forintból megvalósuló projekt a felsőoktatási kutatóintézeti infrastruktúra megújítását szolgálja - közölte a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet (NIIFI).
A föderatív azonosítás azt jelenti, hogy a felhasználók egy helyen, az “anyaintézményükben”
azonosítják magukat, így szükségtelenné válik érzékeny személyes adatok (például felhasználónév/jelszó) több helyen történő tárolása.
A tervek szerint a 2010 második felében elinduló, több mint négymilliárd forintból megvalósuló
fejlesztés a magyar felsőoktatási és kutatóintézeti infrastruktúra megújítását szolgálja. A föderatív azonosítás félmillió embert, diákokat, intézményeket, kutatóintézeteket, közgyűjteményeket érint. A tervek
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szerint minden huszadik magyar állampolgár hamarosan közvetlenül érzékelheti ennek előnyeit olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A tervezetthez hasonló felhasználó-azonosítási és
jogosultságkezelési föderatív rendszerek elterjedtek Európában és az Egyesült Államokban. Tapasztalatok
szerint a felsőoktatási intézmények együttműködése jelentősen növeli az adott ország oktatási szektorának
versenyképességét.
Celebkemping az EFOTT-on
http://est.hu/cikk/78371

Celebkemping, magyar zenekarok minden mennyiségben, több tízezer egyetemista és
főiskolás. Ez és a megszokott jó hangulat garantált 2010 legnagyobb hallgatói buliján, az EFOTT-on
július 13-18. között, Pécs-Orfűn.
Idén is megrendezik Magyarország legnagyobb hallgatói buliját, az EFOTT-ot. Az Egyetemisták és
Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója a legrégebbi, legnagyobb kulturális- és könnyűzenei fesztivál
Magyarországon, amelyre a tavalyi évben minden korábbinál többen, közel 64 ezren látogattak el. Az
1976 óta folyamatosan bővülő, magyar fiatalok által látogatott, évről-évre más helyszínen megrendezett
bulinak idén Pécs-Orfű ad otthont, amely kiváló természeti adottságaival egyre több szórakozni vágyót
vonz.
Emellett már csak hab a tortán az a pazar zenei kínálat, amelyet 2010-ben prezentálnak a szervezők.
Az EFOTT Ákos fellépésével kezdődik, majd a nagyszínpad utolsó fellépőjeként a hazai pályán játszó
Kispál és a Borz ad koncertet.
Idén még egy különlegességre is számíthatnak az egyetemisták és a főiskolások, ez pedig a
celebkemping. S hogy mi is ez valójában? A felsőoktatási intézmények hamarosan elkezdik a sztárvadászatot.
Az egymás közti versenyt az nyeri, aki több celebet állít maga mellé, és hív meg a fesztiválra. Az EFOTTra érkező hírességek közösen állítanak majd sátrat és együtt buliznak a fiatalokkal.

Április 14.
A Magyar Rezidens Szövetség nem kér a népszavazásból

http://www.hirszerzo.hu/cikk.a_magyar_rezidens_szovetseg_nem_ker_a_nepszavazasbol.147156.html

A Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ), valamint a budapesti, a debreceni és a pécsi orvoskarok
hallgatói önkormányzata elhatárolódik attól a népszavazási kezdeményezéstől, amelyet a szegedi
egyetemisták kezdeményeznek az Országos Választási Bizottságnál (OVB) a rezidenstörvény
visszavonásáért.
Az MTI-nek szerdán eljuttatott közleményben - amelyet az MRSZ elnöke, valamint a három
általános orvoskari HÖK-elnök jegyez - abszurdnak nevezték mind a szakorvosképzésről szóló
úgynevezett rezidensrendelet visszavonására irányuló népszavazási kezdeményezést, mind pedig a
hallgatói státus megváltoztatását.
Hasonlóan fogalmazott Éger István is. A Magyar Orvosi Kamara sajtótájékoztatóján egy kérdésre
válaszolta csak személyes álláspontját ismertette: “a tapasztalatok mondattják velem azt, hogy nem jó ez
a lépés”.
Török Márk, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának (SZTE EHÖK) elnöke a
kezdeményezésről tartott szerdai szegedi sajtótájékoztatón elmondta, várhatóan a jövő hét végén nyújtják
be a rezidenstörvény visszavonásáért indított népszavazási kezdeményezést az OVB-nek. Hozzátette:
célszerűbb lenne azonban, ha még az aláírásgyűjtés elindulása előtt rendezni lehetne a fiatal orvosok
helyzetét. Az OVB-nek harminc nap áll rendelkezésére, hogy döntsön a népszavazási kezdeményezésről,
ez elegendő idő arra, hogy a döntéshozók egyeztessenek a négy orvoskar és a hallgatói önkormányzatok
vezetőivel – mondta az SZTE EHÖK elnöke.
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Mokán Péter, az SZTE Általános Orvostudományi Kara hallgatói önkormányzatának elnöke
szerint a frissen végzett orvostanhallgatók ma “képzésnek titulált gályamunkát végeznek”, amelyért
munkabért kapnak, ennek egy részét azonban esetlegesen vissza kell fizetniük.
Az ellentéteket úgy lehetne feloldani, ha a rezidenseket a törzsképzés idején hallgatónak tekintenék, hiszen ekkor kötelezően elméleti órákon is részt kell venniük. Ez a megoldás lehetőséget biztosítana arra is, hogy az intézmények járandóságukat – adómentesen – ösztöndíjként fizessék ki – mondta.
Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény aláírói a szegedi HÖK kijelentéseit megdöbbentőnek
tartják. “Sem a népszavazás kezdeményezését, sem a betegellátást végző szakorvosjelöltek hallgatói státuszának bevezetését nem tartjuk elfogadhatónak. A cél ugyan lehet közös, de elérésére ezek az eszközök
nem megfelelőek” - írják, hozzátéve, a rezidensképzés ügyében népszavazás kiírása nem életszerű.
Kitértek arra is, szerintük félő, hogy a “kampány hevében elindított kezdeményezés” a szakorvosképzés problémáit politikai célokra használja fel, amelytől a szervezetek határozottan elhatárolódnak,
és a sajtó nyilvánosságán keresztül felszólítják a Szegedi Tudományegyetem EHÖK képviselőjét: tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely egészségügyi kérdéseket érint.
Továbbá azt kérik az SZTE ÁOK HÖK képviselőit és rajtuk keresztül a kar hallgatóit, hogy az elmúlt
négy évben tanúsított egységes fellépést a képviseletben tartsák szem előtt. A rezidens szövetség szerint
az is abszurd, hogy Török Márk bölcsészhallgatóként szeretné képviselni a fiatal orvosok érdekeit.
A fiatal orvosokat képviselő szövetség emlékeztetett arra, hogy a tömörülés az elmúlt években
folyamatosan hangot adott a szakorvosképzés megoldásra váró problémáinak, és több fórumon kezdeményeztek tárgyalásokat a döntéshozókkal a rezidensrendelet kritikus pontjainak megoldása érdekében.
Kommünikéjükben leszögezték: a kellő egyeztetést és szakmai felkészültséget nélkülöző indítványokat komolytalannak tartják, előterjesztésüket az MRSZ és a három HÖK a jövőben sem fogja támogatni. A kezdeményezéstől az MRSZ szegedi tagszervezete is elhatárolódik - közölték.

Április 15.
A debreceni rezidensek nem akarnak népszavazást
http://www.dehir.hu/debrecen/2010/04/15/102320/a-debreceni-rezidensek-nem-akarnak-nepszavazast/

Magyar Rezidens Szövetség, valamint a budapesti, a debreceni és a pécsi orvoskarok hallgatói önkormányzata elhatárolódik attól a népszavazási kezdeményezéstől, amelyet a szegedi egyetemisták kezdeményeznek az Országos Választási Bizottságnál a rezidenstörvény visszavonásáért.
A közleményükben - amelyet az MRSZ elnöke, valamint a három általános orvoskari HÖK-elnök jegyez - abszurdnak nevezték mind a szakorvosképzésről szóló úgynevezett rezidensrendelet viszszavonására irányuló népszavazási kezdeményezést, mind pedig a hallgatói státus megváltoztatását.
Fizetési igények: 25 ezer forinttal kérnek kevesebbet a nők
http://eduline.hu/felsooktatas/20100415_22329_fizetesi_igenyek_nok_ferfiak.aspx?s=rss

Az Educatio által készített felmérésben csaknem nyolcezer felsőoktatási hallgatót kérdeztek
meg arról, hogy milyen fizetésekre számítanak a szakmájukban, illetve mekkora összeget tartanának
optimálisnak. A véleményének összegzését követően kiderült: a nők az adott szakmára jellemző nettó átlagkereset megadásakor átlagosan 25 ezer forinttal alacsonyabb összeget jelöltek meg, mint a
férfiak.
A kutatási programban lefolytatott vizsgálat során csaknem nyolcezer fiatalt: egyetemi és főiskolai
hallgatót kérdeztek meg jövőképükről, a képzéshez kapcsolódó terveikről és munkaerő-piaci kilátásuk
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ról. Az adatok összesítése után az elemzők számára világossá vált, hogy a nők kedvezőtlenebbül ítélik
meg helyzetüket, mint a férfiak. Ez azt jelenti, hogy a gyengébbik nem képviselőit a jó fizetés kevésbé motiválja a diploma megszerzésében, sőt munkájukért alacsonyabb bért kérnének, mint azonos területen
tevékenykedő férfitársaik. A női hallgatók inkább a munkanélküliséget akarják elkerülni a felsőfokú
oklevéllel, egyszóval a biztonságot és a társadalmi visszajelzést, megbecsülést keresik. A másik nem
hajtóereje ezzel szemben a magasabb fizetés és a vezető pozíció elérése.
Nem csak nálunk ez a helyzet
A kutatás adataiból az is kiolvasható, hogy a női hallgatók alulértékelik magukat a munkaerőpiacon.
Ennek természetesen lehet maga a valóság is az alapja, nem véletlenül jelenik meg célkitűzésként az
Európai Unió tagországaiban a nők és a férfiak közötti bérkülönbség csökkentése. Az Európai Bizottság
2009-ben bemutatott felmérése szerint, míg 2007-ben csak 15 százalék volt azonos beosztásban dolgozó
nők és a férfiak között a nők bérhátránya, addig két évvel később már 17,4 százalék volt ez az arány.
A felmérés eredményei is összecsengnek az előbbiekkel, hiszen a hallgatói válaszokból kiderült, hogy
a jövedelem megítélésében a nők mind általános, mind személyes szinten alacsonyabb átlagértékeket
adtak meg a férfiaknál. Tehát a szakmájukra vonatkozó átlagos fizetés meghatározásánál éppúgy kisebb
összeget jelöltek meg a gyengébbik nem képviselői, mint akkor, amikor a számukra megfelelő életszínvonalat biztosító jövedelemről kérdezték őket.
Kevesebből megélnének a nők, mit a férfiak
Az adott szakmára jellemző nettó átlagkereset megadásakor a női hallgatók átlagosan 25 ezer forinttal alacsonyabb összeget tüntettek fel, mint a férfiak. Ez azt jelenti, hogy ők ennyivel kevesebb majdani
fizetésre számítanak elhelyezkedésük után. Ahogy már említettük, a nők nemcsak anyagi lehetőségeik
megítélésében, hanem anyagi igényeiket tekintve is hasonló mértékben maradnak el az erősebbik nemtől.
Egy átlagos női hallgató 177.308 forintból tudná megfelelő életszínvonal mellett fenntartani magát, míg a
férfitársaik 201.520 forintos átlagot adtak meg számukra megfelelő nettó fizetésként.
Egyedül a műszaki területen nem érvényes ez előbbi állítás, ott ugyanis a nők vágynak több pénzre. A többi foglalkozási területen azonban 9-10 százalékos különbség is mutatkozik abban, hogy menynyire taksálják magukat a két nem képviselői e téren. A legnagyobb eltérés a jogi és igazgatási, illetve a
társadalomtudományi képzésen tanuló férfiak és nők elképzelése között van, itt 13 százalékkal kevesebbre
tartják magukat a gyengébbik nem képviselői, ami az őket megillető fizetést illeti. Ez jelentős, 27-30 ezer
forintos differenciát jelent, tehát ennyivel kevesebb pénzből építenék fel egzisztenciájukat. A különbség
természetesen abból is fakad, hogy a nők és férfiak más-más pályákra lépnek nagyobb arányban. Ismert
tény például, hogy a kevésbé jól fizető szakmákban - mint például a pedagógus - nagyobb a nők aránya.
Szakterületenként eltérőek a két nem igényei
A felsőoktatási hallgatók válaszai alapján készített kutatás szerint a bölcsészek - nemektől függetlenül - 110 ezer forintos átlagfizetéssel számolnak pályakezdőként. Abban azonban van eltérés, hogy
mennyit tartanának szükségeshez a megélhetésükhöz: míg a férfiak 177 ezer forintot szeretnének kapni,
a nőknek már 162-163 ezer forint is elegendő lenne.
Ebbe a sorba illeszkednek az orvos-és egészségtudományi hallgatók válaszai, amelyek 102 ezer
forintos átlagfizetésről szólnak, ám optimálisnak a férfiak 214 ezer, a nők pedig 193 ezer forintos összeget
gondolnak.
A jogi és igazgatási terület hallgatói már magasabb átlagfizetést csatolnak hivatásukhoz: mindkét nem 140 ezer forint körüli összeget jelölt meg, mint várható fizetés. A különbség itt is a fizetési
igényeknél mutatkozik, hiszen míg a férfiak 239 ezer forintot keresnének, a nők ennél 30 ezerrel kevesebbel is beérnék.
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A gazdaságtudományi területen pont fordított a helyzet: a jelenlegi kezdő keresetben vannak
eltérések a két nem véleménye között. A férfiak szerint 147 ezer forint körüli összeget visznek haza a
frissdiplomások ezen a szakterületen, a nők ennél kevesebbre, megközelítőleg 136 ezer forintra gondolnak. Abban azonban teljes az “egyetértés”, hogy mekkora fizetést tartanának megfelelőnek: mindkét nem
csaknem 198 ezer forintos bérből gazdálkodna.
A társadalomtudományi képzésben részt vevők közül a nők átlagosan valamivel több mint
126 ezer forintos fizetést lőttek be, a férfiaknál ez a szám ennél 9 ezer forinttal magasabb. Az eltérés az
igényeknél megháromszorozódik, azaz míg a nők 183 ezer forintos fizetéssel lennének elégedettek, a
“teremtés koronái” ennél 27 ezerrel többet tennének zsebre havonta.
Hasonló a helyzet a természettudomány valamely részén tanulóknál is: a vélt átlagkereset a nőknél
5 ezer forinttal alacsonyabb (120 ezer forint), mint a férfiaknál, és ez a különbség megmarad a vágyott
összegnél is, ami a gyengébbik nem esetében 168 ezer forint. A műszakis tanulóknál a férfiak 172-173 ezerre teszik a jelenlegi frissdiplomások fizetését, a nőknél ez a szám 163 ezer forint körül mozog. Érdekes
módon ennél a szakterületnél a nőknek lenne szüksége magasabb bérre életszínvonaluk biztosítására: a
férfiak 210 ezer forintos, optimálisnak tartott járandóságánál 4 ezerrel többre.

Április 16.
2012-től újabb 40 ponttal emelkedik meg a minimum ponthatár
http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tID=97&nID=133704

Tovább emelkedik a felsőoktatási felvételi minimum ponthatár, 2012-től a jelenlegi 200 helyett
már csak 240 pont feletti teljesítménnyel lehet bekerülni az egyetemekre, főiskolákra - jelentette
be Bajnai Gordon kormányfő április 16-án, a Parlamentben. Emellett a többletpontok mértéke is
megemelkedik 80-ról 100-ra, így két év múlva már a 400+100 pontos rendszerben felvételiznek a
diákok.
A felvételi eljárás során kapható többletpontok mértéke 80-ról 100-ra, ezen belül az emelt szintű
érettségiért adható többletpontok mértéke pedig 40-ről 50-re emelkedik - közölte a részleteket közleményben a minisztérium. A jövőben továbbá egyéb jogcímeken kevesebb többletpontot kaphatnak a
diákok: 2011-től nyelvvizsgáért például 35 helyett 28 pont jár, amely mellett két nyelvvizsga alapján is
legfeljebb 40 pontot lehet majd kapni - tájékoztatta korábban az Edupresst az oktatási tárca.
Korábban Miskolczi Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke
és Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke sem támogatta a 240 pontos minimum ponthatár
bevezetését. Idén vezették be a minimumot illetően a 200 pontos rendszert, tavaly még 160 ponttal is
bekerülhettek a diákok.
Kutató-elitegyetemi címet kapott az ELTE és a SOTE is
http://hvg.hu/karrier/20100416_kutato_elitegyetem_cim

Kutató-elitegyetemi és kiváló egyetemi címeket adott át a kormányfő, az oktatási miniszter
és az MTA elnöke pénteken a Parlamentben. Az első alkalommal odaítélt, három évre szóló elismerésekben öt-öt felsőoktatási intézmény részesült.
Az egyetemek elitjét és nem a társadalmi elit egyetemeit nevezték meg a címek odaítélésével mondta Bajnai Gordon a Parlamentben, hozzátéve: nem az a cél, hogy a kutatóegyetemek a tudás bevehetetlen várai legyenek.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a pályázati eredményeket ismertetve elmondta: kutató-elitegyetemi címet kapott a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Kiváló egyetem miniszteri elismerést kapott a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, a
Miskolci Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem.
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A kutató-elitegyetemi program elemei közé tartozik a szellemi potenciál fejlesztése, azaz az intézmények a nemzetközi életben elismert kutatókat foglalkoztatnak, a tehetséggondozást a képzés minden
szintjén kiemelt feladatként végzik. A program része a kutatás-fejlesztési infrastruktúra, a kiemelt kutatási
területek és az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése. A kutató-elitegyetemek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós pályázatán három-három milliárd forintot nyertek el. Az oktatási tárca háttéranyaga szerint
önmagában a kutató-elitegyetemi cím automatikusan nem eredményez többlettámogatást, ez csak egyik, de
meghatározó feltétele az európai uniós források megpályázásának. A többlettámogatás forrásának 2012-től az
átalakítandó normatív finanszírozásnak kell lennie. Az átmeneti, 2010-12 közötti időszak többletfinanszírozását uniós forrásból lehet és kell megoldani - írták, rögzítve: a többletforrást az intézmények meghatározott
feladatra kapják, ha ezt nem teljesítik, elesnek a támogatástól.
A kiváló egyetem címben részesülők közül a Budapesti Corvinus Egyetem 2,5 milliárd forintot, a
Pannon Egyetem 1,6 milliárd forintot, a Károly Róbert Főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola és a Miskolci
Egyetem együtt 1,5 milliárd forintot nyert el az NFÜ pályázatán. A konstrukcióra tervezett teljes forrás országos szinten 27 milliárd forint, ebből hatmilliárdot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból biztosít a kormány. Most valamivel több mint 20 milliárdot osztottak szét, a fennmaradó összegre új pályázatot hirdetnek.
Pálinkás József, az MTA elnöke kiemelte: az a cél, hogy megfelelő fejlesztéssel és felsőoktatás-politikával
ezen intézmények Magyarországon és Európában is számon tartott intézmények legyenek, amelyek kutatási
teljesítménye megjelenik a világban. A pályázat kritériumai között említette a kutatási kapacitásokat, a doktori képzést, az eddigi eredményeket, műveket, hatásaikat, valamint a versenypályázatokon elnyert támogatásokat.
A pályamunkákat négy-hat szakértő bírálta el, majd a kormányrendelet értelmében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Bologna-bizottság elnökének képviselője és az MTA elnöke zsűriként döntött a végeredményről, a
12 pályázó intézményről. Rangsort nem állapítottak meg, annyit rögzítettek, hogy öt intézmény a kutatóelitegyetemi, másik öt pedig a kiváló egyetemi kategóriába tartozik - mutatott rá.

Április 17.
Külföldiek az egyetemen: szigorodik a felvételi eljárás
http://kitekinto.hu/europa/2010/04/17/kulfoldiek_az_egyetemen_szigorodik_a_felveteli_eljaras/

Szigorú feltételek mellett a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy kvótát szabjanak ki és
így határozzák meg, hogy hány külföldi diák tanulhat felsőoktatási intézményeikben. Egy friss bírósági
döntés szerint a korlátozás abban az esetben összeegyeztethető az EU-joggal, ha annak célja nem más,
mint a közegészség magas szintű védelme.
Belgiumban (egészen pontosan az ország francia közösségében) immáron többéves tapasztalat, hogy
markánsan megnőtt a felsőoktatási intézményekbe, különösen az orvosi és egyéb egészségügyi szakokra beiratkozó külföldi – főként francia – diákok száma (összesen kilenc képzési területről van szó, ezek közé tartozik
például a gyógytornász, a szülész vagy a logopédus alapképzés is). Az EUobserver szerint a kvóta bevezetése
előtt ezen képzési területeken a külföldi diákok aránya elérte akár a 75 százalékot is.
Éppen ezért az illetékes hatóságok még 2006-ban egy olyan rendeletet hoztak, amely szerint az egyetemek és a főiskolák kötelesek korlátozni a nem belga illetőségűnek tekintett azon diákok számát, akik első alkalommal iratkoznak be a szóban forgó kilenc képzés egyikére. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a külföldi
diákok számát az előző tanévben beiratkozottak összesített számának 30 százalékában határozták meg. E
megszabott százalékarány keretében pedig a beiratkozásra jogosult külföldi diákokat sorsolással választják ki.
A rendelet ellen ugyanakkor megsemmisítés iránti keresetet nyújtottak be, az illetékes belga bíróság pedig
ezt követően a luxemburgi székhelyű Európai Bírósághoz fordult. A taláros testület most közzétett határozata
szerint bár az állampolgárságon alapuló diszkrimináció sérti az EU-jogot, ám ez az eljárás mégis igazolható
abban az esetben, ha a cél nem más, mint „a minőségi, kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető orvosi ellátás fenntartása”, amennyiben „az hozzájárul a magas szintű közegészség-védelem megvalósításához”.
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A Bíróság szerint a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy ténylegesen fennállnak-e a közegészség védelmét érintő veszélyek. Ennek bizonyításához az illetékes nemzeti hatóságoknak
pedig „objektív, részletes és számszerűsített elemzést” kell felhasználniuk, amely alkalmas „annak valós,
egybehangzó és meggyőző adatokkal való bizonyítására, hogy a közegészséget érintő veszélyek ténylegesen
fennállnak”.
A kérdést előterjesztő bíróságnak emellett azt is meg kell vizsgálnia, hogy a fenti közérdekű cél
nem érhető-e el más, kevésbé korlátozó eszközökkel. Ezek közé tartozhatnak azok az intézkedések, melyek tanulmányaik befejeztével például belgiumi letelepedésre ösztönöznék a külföldi diákokat.
Az Európai Bíróság szerint a belga bíróságnak azt is górcső alá kell vennie, hogy a külföldi diákok
kiválasztási eljárása valóban a sorsolásra korlátozódik-e, és ha igen, „ez a kiválasztási mód, amely nem
az érintett jelentkezők képességein, hanem a véletlenen alapul, szükséges-e az elérni kívánt célok megvalósításához”.
Belgium nincs egyedül a fenti problémával, így várható, hogy az ítélet nagy érdeklődést vált ki
más tagállamokban is. Ausztria például, ahol az orvosképzésben nagyon magas a német diákok száma,
korábban szintén kvótát vezetett be. Eszerint az orvosképzésben a helyek 75 százalékát olyan diákokkal
kell feltölteni, akik osztrák iskolákban végeztek, 20 százalékot a más tagállamokból, 5 százalékot pedig az
EU-n kívüli országokból érkező tanulók számára tartanak fenn.

Április 18.
Buli lesz keleten
http://www.estihirlap.hu/kultura/20000-buli-lesz-keleten

Tizedik alkalommal rendezik meg idén a Főiskolások Hetét a Nyíregyházi Főiskolán; az
április 19-21-i rendezvényen könnyűzenei- és sportprogramokkal, tehetségkutatóval várják az
érdeklődőket.
A jubiláló háromnapos fesztivál két zenei színpadán közel ötven amatőr és profi zenekar szórakoztatja a főiskolásokat és a külsős vendégeket. Olyan ismert zenekarok jönnek el a nyírségi nagyváros
campusába, mint a KFT, a Republic, a Kowalsky meg a Vega, a Heaven Street Seven, a Junkies, a Depresszió és a Supernem, az amatőrök közül pedig többek közt a Skafunderz, Rushworms, vagy a Wait for
The Mistake lép fel a nagyszínpadon. A hangulatot a fellépők után neves dj-k fokozzák, a lemezjátszók
mögött Dévényi Tibor, Budai és Sterbinszky keveri a zenét.
A Backstage Life elnevezésű tehetségkutatón közel kéttucat helyi és térségi zenekar méri össze
tudását. A fesztiválon a zene mellett főként a sport kap szerepet; a kispályás futball- és a röplabdamérkőzések
mellett utcaiharcos-show-t láthat a közönség, de gokartozási lehetőség is lesz, amely beleszámít a hallgatók félévi testnevelés teljesítésébe. A főiskola területén egész napos kirakodóvásárt, a felállított sátrakban esélyegyenlőségi és karitatív programokat rendeznek.
Tavaly közel 6 ezren voltak kíváncsiak a Főiskolások Hetére, amelyen - a szokásoknak megfelelően
- belépőjegyeket lehet nyerni az EFOTT-ra, illetve a Hegyalja Fesztiválra. A háromnapos rendezvényre
a főiskolás bérlet 3500, míg a külsős 4500 forintba kerül, a napijegyeket a helyszínen 1500, illetve 2000
forintos áron lehet megváltani.

7

