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Április 19.
Felsőoktatás: megváltozhat a tanárok ösztönzőrendszere
http://www.hrportal.hu/hr/felsooktatas-megvaltozhat-a-tanarok-osztonzorendszere-20100419.html

Megszületett az első magyar weboldal, ahol a felsőoktatásban tanuló hallgatók értékelhetik oktatóik teljesítményét. Azon túl, hogy a diákok jegyet adhatnak tanáraiknak, megoszthatják
véleményüket a tárasaikkal, valamint az órákhoz kapcsolódó jegyzeteket is fel- és letölthetik a MarkMyProfessor oldalra.
A felsőoktatásból régóta hiányzik egy olyan értékelő rendszer, amely első kézből szolgáltat információkat egy-egy tanár munkájáról, teljesítményéről. Naponta diákok ezreinek van szüksége információkra a jövőbeni tanáraikról, illetve magáról a felvett tantárgyakról. Eddig a pillanatig kizárólag
szóbeszéd útján terjedtek hírek bizonyos tanárokról és oktatott tárgyaikról, azonban a szóbeszéd korántsem annyira megbízható forrás, amire a diákok támaszkodhatnának döntéseik során, továbbá a
tanároknak sem volt lehetőségük reflektálni az őket ért kritikákat illetően. A MarkMyProfessor legfontosabb funkciója, hogy a hallgatók értékelhetik tanáraikat különböző szempontok alapján. A tanár osztályozható felkészültsége, segítőkészsége, előadásmódja, a követel-mények teljesíthetősége és a tárgy hasznossága szerint. Utóbbi kettő nem számít bele az értékelések átlagolásába.
A MarkMyProfessor mérföldkő a felsőoktatásban, amely elindít egy párbeszédet az egyetemeken,
főiskolákon tevékenykedők között, ezért merőben átalakítja, formálja a tanár-diák, diák-diák és tanártanár kapcsolatokat. A kezdeményezés célja a diákok segítése egyetemi, főiskolai éveik során, ugyanis a
weboldalról naprakész információkat szerezhetnek tanulmányikkal, tanáraikkal kapcsolatban.
A tanárok munkáját is megkönnyíti a weboldal használata, hiszen folyamatos visszajelzéseket
kapnak tevékenységükről, amelyek segítségével még jobban, még hatékonyabban végezhetik munkájukat. További segítséget jelent, hogy egyetlen jegyzetet nem szükséges minden osztálynak külön-külön
feltölteni a főiskolai rendszerekben, hanem két kattintással feltölthető a weboldalon létrehozott profil
dokumentumai közé, amely a tanulók által bármikor, bárhonnan letölthető.
AIESEC konferencia a Corvinuson
http://eduline.hu/felsooktatas/20100419_aiesec_konferencia_corvinus.aspx?s=rss

A felsőoktatásban tanulók nemzetközi szervezete április 29-én a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezi meg az „Úton a sikerhez” című konferenciát. A programok nyitottak, minden érdeklődőt
várnak a szervezők.
A konferencia délután kettőkor kezdődik az egyetem díszelőadójában, a szervezők célja pedig az,
hogy a gazdasági trendek és lehetőségek bemutatásán túl, konkrét megoldási javaslatokat is felvázoljanak
a résztvevők számára. A konferencia kiemelten foglalkozik a külföldi piacokban és az európai uniós pályázatokban rejlő lehetőségekkel. A rendezvény előadói, többek között Varga István gazdasági miniszter, dr. Bárczay András, az Euler-Hermes Magyar Hitelbiztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója valamint
Gáspár Bence, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. kommunikációs főosztályvezetője a témák
szakértőiként biztosítják a résztvevők számára a felmerülő kérdések minél teljesebb megismerését.

Április 20.
VII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny: jól szerepeltek a győriek
http://www.gyorinap.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3380&Itemid=1

Nyolc hazai egyetem jogi karának hallgatói mérték össze szakmai tudásukat és retorikai
képességüket a VII. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen, Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. Az intézmény diákjai több díjat is megszereztek.

1

HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. ÁPRILIS / IV. HÉT

A VII. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen a karokat háromfős csapatok képviselték mondta Szalay Gyula, a rendező egyetem állam- és jogtudományi karának dékánja.
Ismertetése szerint először a perbeli pozíciókat sorsolták ki. Akkor dőlt el, hogy ki jelenik meg a
felperes, az alperes, illetve a bíró szerepében. A versenyfeladatokat ugyancsak sorsolás útján kapták meg
a vetélkedő résztvevői.
A csapattagok különböző, mindennapi példákat felvonultató, nehéznek számító jogeseteket
oldottak meg, amelyek a versenyszféra munkajogából kerültek ki. Az értékeléskor mind a helyes
munkajogi megoldás, mind az előadás minősége és a retorikai képességek komoly súllyal estek latba.
A verseny célja, hogy fejlődjön a hallgatók beszéd- és vitakészsége - közölte a dékán. Szalay Gyula
hozzátette: a fiatalok jövőbeni pályája során fontos, hogy tudjanak világosan, a hatályos jogszabályokra
alapozva logikusan érvelni.
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara az elmúlt évben
összetettben megnyerte a VI. országos Munkajogi perbeszédversenyt, ezzel szerzett jogot arra, hogy az
ez évi vetélkedés házigazdája legyen. Emellett tavaly a legjobb bíró és alperes is győri joghallgató volt említette a verseny főszervezője, dr. Ferencz Jácint, a házigazda csapat felkészítő oktatója. Hozzátette:
általános tapasztalat, hogy a versenyzők évről évre jobb és jobb teljesítményt nyújtanak, így a szervezőknek
külön örömére szolgált hallgatni a kiváló perbeszédeket, színvonalas produkciókat.
A szervezésben és megrendezésben főszponzorként a győri, munkaerő-kölcsönzéssel és diákmunkaszervezéssel foglalkozó Pannon-Work segítette a lebonyolítást, a versenyzők részére az orak.hu és a
CompLex Kiadó ajánlott fel értékes díjakat. A VII. országos Munkajogi Perbeszédverseny eredménye: 1.
helyezett: Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2. helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
3. helyezett: Széchenyi István Egyetem, Győr, Legjobb alperes: Hajdú Dóra, Szeged, Legjobb bíró: Sipos
Dóra, Győr, Legjobb felperes: Stenger Natália, Szeged.

Április 21.
Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárás minimális ponthatárának módosításáról
http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-felveteli-100421

A felsőoktatási felvételi eljárás főszabálya 2005-től az, hogy az alapképzésre, egységes,
osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre jelentkezők számára nincs felvételi vizsga, a középiskolai
teljesítmény és két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kerül mindenki a rangsorba, ha
jelentkezik egyetemre vagy főiskolára. Természetesen alkalmassági és gyakorlati vizsga továbbra is
van azokon a szakokon, ahol ez szükséges. A bejutási feltételként meghatározott minimális ponthatár
(160 pont) megváltozott. A Kormány egyszer már módosította a minimális ponthatárt, így ebben az
évben (2010-ben) már csak 200 pont feletti teljesítménnyel lehet bekerülni a felsőoktatásba.
A többletpontok rendszere 2011-től módosul: kevesebb többletpontot lehet kapni a nyelvtudásért,
illetve egyéb jogcímeken (OKJ bizonyítvány, sportteljesítmény, versenyek stb.), ezért 2011-től jobban
„megéri” emelt szintű érettségit tenni.
A Kormány döntése alapján 2012-től tovább emelkedik a minimális ponthatár (240 pontra),
ami már két, közel jeles szintű érettségit – vagy legalább egy emelt szintű érettségit – feltételez, illetve
növekszik a megszerezhető többletpontok mértéke.
A változtatásoknak három lényeges eleme van
A felvételi eljárás során kapható többletpontok mértéke 80-ról 100-ra nő, tehát 400+100 pontos
rendszer lesz. Az emelt szintű érettségiért adható többletpontok maximális mértéke 40-ről 50-re
emelkedik.
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Ez azt jelenti, hogy mivel legfeljebb két emelt szintű érettségiért kapható többletpont, így azokkal
meg lehet szerezni a maximálisan szerezhető többletpontot.
A felvételi eljárás során a minimális bejutási küszöböt 240 pontra nő. Ez azt jelenti, hogy a két
olyan érettségi vizsgatárgyból, amiből az adott szakon pontot lehet számítani, legalább 50-60%-os eredményt kell elérni ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen.
Fontos szempont az is, hogy a minimális ponthatár elérésekor az emelt szintű érettségiért kapott
többletpontokat be lehet számítani (de csak azokat!), így 50 vagy 100 többletpontot lehet szerezni.

Április 22.
Mire lesz jó az egyetemi kártya?
http://hvg.hu/karrier/20100422_egyetemi_kartya_debrecen?s=hk

Széles körben használható, multifunkciós egyetemi szolgáltató kártya fejlesztésére indított
programot a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok centruma (DETEK). A pilot-projekt
létrehozására irányuló partnerségi megállapodást a DETEK, az egyetemi könyvtár, valamint a hallgatói önkormányzat vezetői csütörtökön írta alá a fejlesztést támogató vállalatokkal.
A megállapodás értelmében 35 millió forintos költségvetésből megteremtik a Debreceni Egyetemi Kártya üzleti és technológiai alapjait, ami többek között a könyvtárhasználat, az elektronikus étkezési
jegyek és a parkolás igénybevételét, egységesítését is lehetővé teszi majd.
Az egyetemi szolgáltató kártya bevezetését szeptember 30-ig készítik elő mintegy 40 ezer potenciális felhasználó - 33 ezer hallgató és 6 ezer egyetemi dolgozó számára - közölte az aláírást követően
Fábián István, a DETEK elnöke, a Debreceni Egyetem megválasztott rektora.
A Debreceni Egyetemi Kártya tesztidőszakában kétezer hallgató számára biztosítanak - a legmodernebb technológiáknak megfelelő - kártyát, akik ennek segítségével az egyetemi könyvtár tervezett
automatikus digitális jegyzet szolgáltatása keretében a könyvtár nyomtatórendszerén jegyzetnyomtatási
szolgáltatást vehetnek igénybe.
Az elektronikus jegyzetellátáson túl a tervekben szerepel számos egyetemi szolgáltatás (pl.: elektronikus étkezési jegyek, parkolás, könyvtári szolgáltatások és hallgatói kedvezmények igénybevétele,
étel-, ital automaták használata, rendezvényekre jegyvásárlási lehetőség) kártyához rendelése, és az ahhoz kapcsolódó informatikai háttérrendszerbe integrálása is - fűzte hozzá Fábián István.

Április 23.
A bolognai folyamatot értékelte a turizmus felsőoktatás és a szakma
http://www.turizmusonline.hu/cikk.php?id=28479

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara – a
Nemzeti Turisztikai Bizottság kezdeményezésére és támogatásával – 2010. április 19-én konferenciát rendezett „ A bolognai folyamat értékelése a turisztikai felsőoktatásban” címmel.
A konferencián részt vettek a turizmus-és vendéglátóképzést folytató felsőoktatási intézmények és a Nemzeti Turisztikai Bizottságban képviselt szakmai szövetségek vezetői, továbbá számos, a
felsőoktatási intézményekkel együttműködő, a hallgatóknak szakmai gyakorlati lehetőséget biztosító
vállalkozás képviselője és a felsőoktatási intézmények mellett működő Szakmai Tanácsadó Testületek
tagjai.
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Április 24.
Kaposvári Egyetem: fantomok és biodíszletek
Új pályázat, új jelölt a rektori posztra
http://nol.hu/lap/mo/20100424-kaposvari_egyetem__fantomok_es_biodiszletek

Új pályázatot írtak ki a Kaposvári Egyetem rektori posztjára, miután márciusban eredménytelen lett a választás. Ahogy egy hónapja, most is belharcok övezik a procedúrát. A jelenlegi
rektor még nem döntötte el, hogy a márciusi kudarc után újra pályázik-e.
Nyilatkozatháború, vádaskodások, belső információk kiszivárogtatása, csődről szóló hírek –
egymást érik a botrányok a Kaposvári Egyetemen a kudarcba fulladt márciusi rektorválasztás óta.
Akkor – mint arról lapunkban korábban írtunk – az egyetem jelenlegi, június végéig hivatalban
lévő rektora, Babinszky László egyedüliként pályázott a posztért. A 29 tagú szenátus tagjai közül tizennégyen támogatták, tizenöten viszont elutasították pályázatát. A sokakat meglepő döntésben szerepe
volt annak: Repa Imre, az egyetem általános rektorhelyettese, a megyei kórház főigazgatója a pályázatról
döntő szenátusi ülésen kritikával illette a rektort. Szerinte a hallgatók száma több mint negyven százalékkal – 5100-ról 2900-ra – esett vissza, az intézmény rossz anyagi helyzete miatt önállóságuk is veszélybe
került. A szavazás titkos volt, így nyomban találgatás kezdődött arról, hogy kik „buktatták meg” a rektort.
Heves viták bontakoztak ki a pályáztatásról is. A Budapesti Corvinus Egyetemen oktató, a Kaposvári Egyetem társadalomtudományi tanszékét vezető Szávai Ferenc kijelentette: főként azért nem
szállt harcba a rektori posztért, mert úgy tűnt, Babinszkyra szabták a pályázatot.
Mára még feszültebbé vált a helyzet az egyetemen. Kikerült például az intézményből a gazdasági
főigazgató egy intézkedési terve, amiből kiderül: az egyes szervezeti egységek tervezett kiadásai és a
bevétel között csaknem 400 milliós különbség mutatkozik. Mindezek alapján többen azt állították: az
intézmény a csőd szélén áll.
– Nincs csődközeli helyzetben az intézmény, van jóváhagyott kincstári költségvetése, és stabil
a gazdálkodása – jelentette ki Győrfi István gazdasági főigazgató. – Valóban létezik a kiszivárogtatott
tervezet, de az épp arról szól, hogy miként lehet az egyetem pénzügyi stabilitását fenntartani az állami
normatív finanszírozás csökkenése mellett. Az érintett szervezeti egységekkel már lezártuk a belső egyeztetéseket, és sikerült az egyetemi szinten nullszaldós költségvetést fenntartani. Az intézmény egyébként
évente 6,7 milliárd forintból gazdálkodik, hatvan napon túli adósságunk nincs, viszont majd hárommilliárd forint pályázati pénz várható az idén.
– Nem csak a csődről szóló hírek megalapozatlanok, az sem igaz, hogy az egyetem hallgatóinak száma negyven százalékkal csökkent volna. Kétségtelen, hogy volt némi visszaesés, de messze nem
ilyen arányban. Ez pedig a bolognai rendszer bevezetésével magyarázható, nem pedig az intézmény
népszerűségének visszaesésével – jelentette ki Babinszky László, aki a botránysorozat kapcsán úgy fogalmazott: – Az elmúlt hetekben sorozatosan támadások érték az egyetemet, de a bírálók legtöbbször láthatatlanok maradtak. Olykor úgy éreztem, fantomokkal kell harcolni. Tisztességesebb lett volna, ha már
a kezdetek kezdetén színre lépnek azok, akik úgy vélik, jobban tudnák irányítani az egyetemet. Ehhez
nem kellett volna mást tenni, mint programot alkotni, s pályázni a rektori posztért.
Arra a felvetésünkre, hogy egyesek szerint azért nem volt márciusban vetélytársa, mert a pályázatot a „személyére szabták”, így reagált a rektor:
– Amikor a pályázatról tárgyalt a szenátus, én lemondtam a szavazati jogomról, a 29 tagú testület
pedig egy tartózkodás mellett elfogadta a kiírást.
A rektor és a gazdasági főigazgató arról nem kívánt beszélni, hogy ki (és mi) állhat a botránysorozat mögött. Sokak szerint ebben szerepe lehet annak, hogy az egyetemen kialakult helyzet valójában
Babinszky László és Repa Imre „csatájára” vezethető vissza. Rég megromlott közöttük a korábbi jó kapcsolat, amiben közrejátszott a tavalyi, úgynevezett diagnosztikai botrány. Mint arról akkoriban írtunk,
az egyetem egészségügyi centrumában működő CT-készüléket – egy több szempontból is szabálytalannak talált szerződés alapján – hétvégenként bérbe adták egy külső cégnek, amely térítéses vizsgálatokat
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végzett a berendezéssel. A történtek miatt lemondott a centrum vezetője, az egyetemet pedig pénzbírsággal sújtották – a központot azóta Repa Imre vezeti. Egyik forrásunk megemlítette: e botrány mellett
konfliktushoz vezetett az is, hogy az egészségügyi központ bevételeinek egy részét a centrum fejlesztése
helyett a hallgatószám csökkenése miatt apadó bevételek pótlására fordítják.
Mindennek sokak szerint kulcsszerepe volt abban, hogy Repa és Babinszky között megromlott a
viszony, s végül a rektorhelyettes hathatósan támogatni kezdte az új rektori pályázaton most már indulni
szándékozó Szávai Ferencet.
Minderre Repa Imre – aki már a viták kezdetén kijelentette, hogy nem kíván rektor lenni – így
reagált:
– Nincs személyes vitám Babinszky Lászlóval, de az tény, hogy szakmai, stratégiai kérdésekben
régóta nem értünk egyet. Emiatt az együttműködés olyannyira megszűnt közöttünk, hogy az utóbbi
másfél évben lényegében biodíszlet voltam a rektorhelyettesi poszton.
Többször is szóvá tettem már az egyetem vezetésével, működésével, jövőjével kapcsolatos aggályaimat, de szavaimat csak a márciusi szenátusi ülésen hallották meg. Noha az akkori vélemény miatt,
demokráciában szokatlan módon, egyesek számon kérnek, árulónak, bomlasztónak neveznek, továbbra
is fenntartom álláspontomat.
Ha egy egyetemen jelentősen csökken a hallgatók száma, az intézmény költségvetésében csaknem
négyszázmilliós hiányt kell eltüntetni egyik napról a másikra, s apadnak a bevételek, akkor nem jól mennek a dolgok. Arra a kérdésünkre, hogy támogatja-e Szávai Ferencet a rektori poszt elnyerésében, Repa
Imre így válaszolt:
– Ha Szávai professzor pályázik a rektori posztért, akkor nyilván lesz programja, én pedig majd
annak alapján alakítom ki álláspontomat.
Időközben az egyetem szenátusa új pályázatot írt ki a rektori posztra, s ezt már minden érintett
„nyíltnak, korrektnek” minősítette. Szávai Ferenc, aki a rektorválasztás első fordulójában nem vállalta a
jelöltséget, most érdeklődésünkre azt közölte: pályázik a rektori posztra.
– Sokan, sokféle összeesküvés-elméletet szőnek arról, hogy mi és miért történt az elmúlt hetekben az egyetemen. Holott egyszerűen arról van szó, hogy sokak szerint nem jó irányba tart az egyetem,
vezető- és szemléletváltás szükséges. Én is közéjük tartozom, ezért döntöttem úgy, hogy megpályázom a
rektori posztot – mondta Szávai Ferenc, aki hozzátette:
– A márciusi szenátusi ülésen hozott döntés nyomán az akkori jelöltnek meg kellett volna fontolnia, nem volna-e helyesebb a viták szítása helyett levonni a konzekvenciát, s egyetemi tanárhoz méltó
módon, emelt fővel távozni posztjáról.
Babinszky László kérdésünkre azt közölte:még nem döntött arról, hogy újra benyújtja-e pályázatát. Pedig akadnak az egyetemen, akik erre buzdítják. Csütörtökön húsz professzor nyílt levelet tett
közzé: ebben – amellett, hogy elítélik a botránysorozatot – felkérik Babinszky Lászlót az újbóli pályázatra. (A levelet Repa és Szávai nem, Babinszky viszont aláírta. A pályázati felkérés ügyében a jelenlegi
rektor nem szavazott a professzorokkal.) A nyílt levél kapcsán Babinszky úgy fogalmazott:
– Az egyetem jó irányba tart, az elmúlt években indított fejlesztések, átszervezések beérnek, s
új képzések indításával intézményünk talpon marad, megőrzi önállóságát a Pannon Egyetem és a Pécsi
Tudományegyetem szorításában. A felkérés és az elmúlt évek munkája, eredményei ellenére még gondolkodom azon, pályázok-e.
A Kaposvári Egyetem 2000-ben jött létre a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési
Kara, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és a Takarmánytermesztési Kutató Intézet összevonásával.
Az egyetemen jelenleg állattudományi- gazdaságtudományi, pedagógiai és művészeti kar
működik. Az intézményben egyebek mellett állattenyésztő és mezőgazdasági mérnököket, valamint közgazdászokat, idegenforgalmi szakmenedzsereket, színészeket, újságírókat képeznek.
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Az öregdiákok is megemlékeztek az 50 évről
http://radioszombathely.hu/?base=newsarchive&type=read&id=21935&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+Radioszombathely+%2897%2C1+R%C3%A1di%C3%B3+Szombathely%29

Az egyetem öregdiákjai is megemlékeztek a felsőoktatás 50 éves évfordulójáról Szombathelyen.
A Savaria Egyetemi Központban 50 egykori tanuló jelent meg, ők ismét esküt tettek és kitüntetéseket
vehettek át. Az ünnepség után megkoszorúzták az Alma Mater szobrot.
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