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Május 17.
Szövetség alakult a mérnökképzés jobbítására
http://penzcentrum.hu/cikk/1023565/1/szovetseg_alakult_a_mernokkepzes_jobbitasara

Végezzenek naprakész tudással rendelkező és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képességű mérnökök, legyen magasabb a mérnöki pálya társadalmi presztízse, váljanak népszerűbbé a
természettudományok - ezeket az alapvető és szükségszerű célokat fogalmazta meg 12 hazai nagyvállalat, az ország több felsőoktatási intézménye valamint számos, a témáért felelős szakmai szervezet.
A 2008-ban szervezett Együtt a jövő mérnökeiért elnevezésű konferencia volt az ugródeszkája annak a példaértékű összefogásnak, melynek eredményeként 20 millió forintos alaptőkével megalakult
az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség.
Köztudott, hogy a mérnökhallgatók létszáma évről évre csökkenő tendenciát mutat, melynek
oka a mérnökszakma presztízsének csökkenése, illetve a természettudományok iránti érdeklődés hiánya.
Az is közismert tény, hogy a mérnök végzettséggel rendelkező szakemberek többsége hiányos szakmai
tapasztalattal és nyelvtudással kerül ki a munkaerőpiacra, így az igényekhez szükséges hiányzó tudást
rendszerint a vállalatnak kell “bepótolnia”. Ezen hiányosságok és folyamatok akár odáig is vezethetnek,
hogy beruházások maradnak el és romlik a magyarországi cégek versenyképessége más országokban
működő leányvállalatokkal szemben. A legtöbb vállalat mára felismerte, hogy a magyar munkaerőpiac
versenyképesebbé tételéhez szükség van a munkaerő-kínálat és a munkaerő-kereslet szorosabb összehangolására, a munkaerőpiacon jelen lévő piaci szereplők együttműködésére, ezért közös programot
sürgettek, mely koordinálja az oktatási intézetek mérnökképzési programjait és a piaci igényeket - áll a
szövetség közleményében.
A szövetség tagjai
Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség alapítói: ABB Kft., Audi Hungaria Motor Kft., BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bosch csoport Magyarország, Continental Teves
Magyarország Kft., Ericsson Magyarország Kft., Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Jabil Circuit
Magyarország Kft., Lego Manufacturing Kft., Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány, Magyar
Innovációs Szövetség, MOL-csoport, NI Hungary Kft., Nokia Komárom Kft., Pro Progressio Alapítvány,
Siemens Zrt., ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tiszteletbeli tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem,
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem.
Csatlakozási szándékát az alapítás óta az IAESTE Hungary és a Kutató Diákokért Alapítvány jelezte.
Ilyen céllal eddig is sok egyéni kezdeményezés indult el, de az Együtt a Jövő Mérnökeiért konferencia óta eltelt másfél év alatt mindenki belátta, hogy a hatékony fellépéshez nagyszabású összefogásra
van szükség. Példátlan elkötelezettségről és együttműködésről tettek tanúbizonyságot a szövetség alapítói
tagjai, akik között egyaránt vannak hazai nagyvállalatok, egyetemek, főiskolák, és szakmai szervezetek nyilatkozta Dr. Palkovics László, a Szövetség megválasztott elnöke, majd hozzátette: (...) elengedhetetlen
és mindannyiunk érdeke, hogy az ipar számára megfelelő képzettségű mérnöki munkaerőt biztosítsunk
Magyarországon.
Az alakuló ülésen megválasztották a szövetség négy alelnökét is dr. Ficzere Ferenc, Varjasi Gábor, Wahl István és Zemlényi Tamás személyében, akik egyben a szervezet munkacsoportjait is vezetik,
a szövetség titkára dr. Finna Henrietta lett. Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség megalakulását a
Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából, Sólyom László köztársasági elnök fővédnökségével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megrendezésre kerülő tudományos szakmai programsorozat keretében jelentették be az alapítók.
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a szövetség megalakulása alkalmából
elmondta: az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség alapításában részt vevő vállalatok, felsőoktatási in-
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tézmények és szakmai szervezetek képviselői sokat tehetnek azért, hogy a természettudományos képzés
iránt növekedjék a fiatalok érdeklődése és vonzóbb legyen számukra a mérnöki pálya. A szövetségre
lépők együttműködése arra is lehetőséget teremt, hogy a felsőoktatás szereplői jobban értsék az ipar
elvárásait, a munkaerőpiac igényeit. Az ipari vállalatok számára is értékes ismeretekkel rendelkező szakemberek nagyobb eséllyel találják meg a számításukat itthon, hozzájárulva a magyarországi vállalatok
versenyképességének növeléséhez.

Május 18.
Atlétika: a felsőoktatási intézmények szerepelnek elsőként
http://radioszombathely.hu/?base=newsarchive&type=read&id=22253&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+Radioszombathely+%2897%2C1+R%C3%A1di%C3%B3+Szombathely%29

A hagyományoknak megfelelően az Egyetemi és Főiskolai Bajnoksággal indul a hazai atlétikai szezon. Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is lehetőséget kapnak az indulásra a
felnőtt élmezőnyből azok, akik nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal.
Így meghívottként a dobókörbe lép Pars Krisztián, Németh Kristóf, és Szabó Dániel a Dobó SE
versenyzői.

Május 19.
Még tovább egyetemen
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/572168

Ősszel indulnak a szakirányú továbbképzések a felsőoktatásban; a jelentkezésre általában
augusztus végéig van lehetőség.
A részletekről minden esetben érdemes a felsőoktatási intézményeknél érdeklődni, mivel a
felvételnek nincsenek központi szabályai. A szakirányú továbbképzésre diplomások jelentkezhetnek; önmagában nem ad diplomát, hanem – általában 2-4 félév alatt – a már meglévő oklevélre épülő, mélyebb
szaktudást biztosító szakirányú szakképzettség szerezhető.
A szakirányú továbbképzés az alapképzésben, mesterképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, oklevéllel záruló továbbképzési forma, amely gyakorlatias tudásanyagával jól illeszkedik a munkaerőpiaci követelményekhez, gyorsan reagál a munkaadók elvárásaira. Mindazoknak érdemes ebben a formában tanulniuk, akik szeretnének a szakterületükön belül korszerű ismereteket, speciális jártasságot szerezni. Az egyetemek szabadon határozzák meg a jelentkezés idejét,
módját, feltételeit. A jelentkezők arra készüljenek fel, hogy a dolog nem olcsó: egy félév legkevesebb 120
ezer forint, de a divatos, jobb szakok ára a 300 ezer forint felé közelít félévente – és ebben még nincs
feltétlenül benne a jegyzetek, tankönyvek ára és a vizsgadíjak.

Május 20.
EFOTT : Ákos, Kispál és a Borz, celebkemping Orfűn
http://www.ithink.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3366:efott--akos-kispal-es-a-borz-celebkemping-orfn&catid=32
:ujtartalom&Itemid=81

Ákos, a Kispál és a Borz, a Tankcsapda és a Quimby is fellép az Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), amelyet július 13-18. között tartanak a Pécs melletti
Orfűn, ahol a különlegességet idén a “celebkemping” jelenti majd.
A nyár legjelentősebb múltra visszatekintő diákrendezvénye az EFOTT, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. A fesztivál története 1976-ra nyúlik vissza, ekkor volt az első
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találkozó, a Pécs melletti Abaligeten. Huszonöt főiskola, illetve egyetem 350 hallgatója találkozott akkor;
manapság az egyik legnagyobb magyar rendezvény, a tavalyi évben minden korábbinál többen, mintegy
64 ezren látogattak el az EFOTT-ra. A fesztivál állandó jellemvonása, hogy évente más-más helyszínen
kerül megrendezésre. Három évtized alatt a rendezvény bejárta az országot, idén 2010. július 13-18.
között Pécs-Orfű lesz az EFOTT házigazdája.
A pécsi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) rendezvénysorozathoz kapcsolódó idei orfűi találkozó
Ákos koncertjével kezdődik, látható és hallható lesz a Tankcsapda, a Quimby, az idén búcsúzó Kispál és
a Borz, a 30Y, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Bëlga, az Irie Maffia, a Colorstar, a Balkan Fanatik, a Napra, a
Zagar, az Anima Sound System.
A táncdalsátorban ad koncertet mások mellett Csepregi Éva, Kovács Kati, a Napoleon Boulevard,
Szandi és Komár László. Utóbbi két előadó a “celebvilág” képviseletében jelen volt az EFOTT-ot beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón is, a műsorvezető Dévényi Tibor, Benkő Dániel, Aigner
Szilárd, Karda Bea, Vad Kati, Hajas László, a Zanzibár együttes és Sári Éva társaságában.
Idén ugyanis “celebkemping” is lesz az EFOTT-on: a fesztiválra érkező hírességek közösen állítanak majd sátrat, a felsőoktatási intézmények versenyét pedig az nyeri, amelyik több “celebet” állít
maga mellé és hív meg a rendezvényre. Az EFOTT előtt egy nappal lép fel a pécsi Expo Center szabadtéri
színpadán Seal, aki az idei EKF-program sztárfellépője.

Május 21.
Hány át nem vett diploma porosodik az egyetemeken?
http://hvg.hu/karrier/20100520_diploma_eg yetem_nyelvvizsga#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_
campaign=hirkereso_2010_5_21

Nincs ma olyan hazai egyetem vagy főiskola, ahol a végzősök mindegyike közvetlenül a
záróvizsga után át is veszi felsőfokú végzettségét igazoló oklevelét, mert nem mindenki szerzi meg
az ehhez szükséges nyelvvizsgát. Akad olyan intézmény, ahol a végzősök kétharmadának raktáron
porosodik a diplomája.
A nyelvvizsga 1996 óta a diploma megszerzésének előfeltétele. Hogy melyik intézményben hányan
veszik át megkésve – nyelvvizsga hiányában – diplomájukat, csak nehezen becsülhető meg, mert a legtöbb
intézmény nem közöl erre vontkozó adatokat. De akad azért kivétel.
A Budapesti Corvinus Egyetem közléséből kiderült, hogy évről évre nő a diplomát diplomaosztókor átvevők aránya. Míg 2007-ben a hallgatók 85 százaléka vehette át a diplomáját az ünnepélyes rendezvényen, addig tavaly már 92 százalék. Az ELTÉ-n 2006-ban 88 százalék, 2009-ben 82 százalék vitte
haza diplomaosztó után a végzettséget igazoló dokumentumot.
Az intézmény felmérése szerint a 2006-ban záróvizsgát tett hallgatóknak 5,2 százaléka, nyelvvizsga hiányában a mai napig nem vette át diplomáját. A Gábor Dénes Főiskolán 2008-ban a hallgatók
50 százalékának volt nyelvvizsgája.
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán 2009-ben a végzősök 67 százaléka szerzett diplomát. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a végzősök közel 39 százaléka, a Színház és Filmművészeti Egyetemen 34 százaléka csupán a záróvizsga sikeres letételéről vehette át az igazolást.
A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 2009. évi adatai szerint a végzősök 59 százaléka „hagyta bent” a diplomáját – derül ki egy felmérésből, amelyet a Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó ügynökség végzett 48 hazai felsőoktatási intézmény és az OKM Oktatási Hivatalának
megkeresésével.
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Fidesz győzelem az Európai Parlamentben
http://kitekinto.hu/europa/2010/05/21/fidesz_gyzelem_az_europai_parlamentben/

Május 20-án az Európai Parlament plenáris ülése nagy többséggel elfogadta az egyetemek
és vállalkozások együttműködéséről szóló Schmitt-jelentést, miközben a volt európai néppárti
képviselő már a magyar Országgyűlésben elnökölt.
Schmitt Pál már áprilisban bejelentette, hogy lemond EP-alelnöki posztjáról, és itthon vesz részt
„az ország újjáépítésében”. A Fidesz európai parlamenti képviselője a 2009. májusi EP-választások óta
töltötte be ezt a tisztséget, de 2010. május 14-e óta a magyar Országgyűlés házelnökeként szolgál.
Így az Európai Parlamentben úgy fogadta el a jelentést, hogy a képviselő valójában már nem volt
tagja az európai háznak. Mandátum híján a május 19-i ülésen sem Schmitt, hanem egy olasz kollégája, a
néppárti Marco Scurria ismertette a szöveget.
Új partnerség az egyetemek modernizálásáért
A jelentés az egyetemek és a vállalkozások szorosabb együttműködését szorgalmazza, többek
között a fiatalok munkanélküliségének csökkentése érdekében. Európában ennek aránya a 20 százalékot
is eléri, ebből 30 százaléknak még egyetemi végzettsége is van.
A magyarországi 56 százalékos foglalkoztatási arány európai szinten is nagyon alacsonynak
számít, így a Schmitt jelentés szerint kulcsfontosságú, hogy a jelentés megfelelően integrálja a fiatalokat
és a diplomásokat a munkaerőpiacra.
A jelentés prioritásai az egyetemek és vállalatok kapcsolatának javítása, az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL), a mobilitás (mind az egyetemek és vállalkozások között, mind az egyetemeken belüli), az egyetemi vállalkozó szellem erősítése (kis- és középvállalkozások kutatását lehetővé tevő
egyetemek támogatása) és a kutatás, ezen belül a tudás átadása, annak vállalati alkalmazása, valamint a
tapasztalat és gyakorlat cseréje.
Schmitt szerint a jelentés kölcsönös előnyökre épül, hiszen nem csak az egyetemek kapnak információt arról, hogy milyen képzést igényel a piac, hanem a vállalkozások is részt vehetnek a kutatásiképzési programokban, versenyelőnyhöz jutva.
A jelentés felszólítja az Európai Bizottságot, hogy dolgozza ki az egyetemek és vállalkozások közti
mobilitás jogi kereteit és ismerje el a tanulás e speciális formáját.
A vita során Günther Oettinger az energiaügyek biztosa a Bizottság részéről elmondta, a vállalkozások és egyetemek együttműködése nélkülözhetetlen lehetőség, ennek érdekében rendszeres és
hosszú távú együttműködést kell kialakítani. Az egyetemek és vállalkozások intenzív együttműködésének
elősegítése érdekében a Bizottság egy vitafórumot hozott létre, mely már 3 konferenciát is tartott Brüsszelben, valamint egyéb tematikus fórumokat is.
Ki lesz az új alelnök?
Schmitt megüresedett alelnöki helyéért minden bizonnyal megindult a verseny az Európai Parlament széksoraiban. Az EP tisztségeiért ugyanis a választásokat követően vérre menő harc zajlik, így egy
megüresedés reményt ébreszthet azokban, akik akkor lemaradtak a húsos fazékról.
Az EurActiv a delegáció szóvivőjétől mindazonáltal úgy értesült, hogy az alelnöki tisztség a magyar néppárti frakció kezében marad, mivel várhatóan egyetlen frakció sem szeretné, ha megbomlana a
nemzetiségi és politikai szempontokat is figyelembe vevő kényes egyensúly.
A jelölés joga a magyar néppárti frakció vezetőjét, Szájer Józsefet illeti meg. Schmitt Pált a Fidesz
alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó váltja az Európai Parlamentben a párt elnökségének döntése alapján. Mivel a Magyarországon befolyásos politikusnak nincs európai parlamenti tapasztalata, alelnöki jelöltsége
egyáltalán nem egyértelmű. A szóvivő szerint a személyi kérdések a következő hetekben eldőlnek és
megtörténik a jelölés, amelyet követően az új alelnökről a júniusi plenárison szavaznak majd.
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Vélemények
A vita minden hozzászólója gratulált Schmitt új pozíciójához és méltatták a jelentéssel kapcsolatos
munkáját. A Fidesz politikusának Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője
is gratulált országgyűlési elnöki kinevezéséhez, aki szerinte „nemcsak a magyar érdekek képviseletében
dolgozott keményen, hanem jelentősen hozzájárult egy egészségesebb és jobban nevelt Európa építéséhez
is”. Múlt heti utolsó munkahetén Schmitt Jerzy Buzek EP-elnöktől is búcsút vett, aki megköszönte Schmitt
alelnökként végzett munkáját, és reményét fejezte ki, hogy a 2011-es magyar elnökség alatt újra alkalmuk
lesz együttműködni.
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