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Június 14.
Az oktatási bizottság támogatja a módosító javaslatokat
http://www.mon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/az-oktatasi-bizottsag-tamogatja-a-modosito-javaslatokat/cn/haon-news-charlotteInform20100614-1224245561

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága hétfőn általános vitára javasolta a közoktatási törvény, valamint az érettségit és a felsőoktatásba jelentkezés szabályait tartalmazó
törvény módosításáról szóló javaslatokat.
A változtatás egyebek mellett ismét lehetőséget adna a pedagógusoknak az alsó tagozatos diákok
osztályozásra, míg második évtől a buktatásra is. A felsőoktatási törvény módosításával két év múlva már
kormányrendelet határozná meg, hogy mely felsőfokú képzésekhez lesz kötelező az emelt szintű érettségi
sikeres teljesítése.
Az Országgyűlés kedden kezdi meg a közoktatási törvény módosításának általános vitáját. Az
előterjesztő és a kormány szándékai szerint a korrigált jogszabály idén szeptember elsejével, vagyis
az új tanév kezdetével lépne hatályba. A módosítás alapján az első évben, valamint a második osztály
első félévének végén szöveges értékelést adnának a pedagógusok, a következő félévtől azonban ismét
kötelezővé válna az osztályzás. Az intézmények ugyanakkor előírhatják a szöveges értékelést is.
A tanulókat ősztől már alsó tagozatban is évismétlésre lehetne utasítani. Az elsősöket azonban
csak akkor lehet megbuktatni, ha az igazolt vagy igazolatlan hiányzások miatt nem tudják teljesíteni a
tanulmányi követelményeket. A szakbizottság fideszes elnöke Pokorni Zoltán azt javasolta, hogy a pedagógusok már az első év végén is buktathassanak, ám ehhez a nevelőtestület hozzájárulását is előírná.
Ugyancsak kedden kezdi meg a parlament az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézményekbe
való felvétel egyes szabályainak módosításról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
A szakbizottság kormánypárti többsége által támogatott javaslat alapján az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt arra, hogy október végéig dolgozza ki azt a rendeletet, amely meghatározná,
hogy mely felsőoktatási alapszakokon lenne felvételi követelmény az emelt szintű érettségi vizsga sikere
teljesítése. A bizottság szocialista és LMP-s felszólalója is támogatta, hogy emeljék bizonyos főiskolai és
egyetemi szakokra való bejutás követelményeinek szintjét.

Június 15.
Törvényt sértett a PTE a rektori prémium érdekében?
http://www.hirszerzo.hu/cikk.torvenyt_sertett_a_pte_a_rektori_premium_erdekeben_.154909.html

Kozmetikázták a Pécsi Tudományegyetem hiányadatait egy, a Magyar Nemzetben megjelent
cikk szerint 2007-ben, annak érdekében, hogy az egyetem rektora, Gábriel Róbert prémiumot kaphasson. Az eltérés a valós és a közölt adatok között 100 milliós nagyságrendű volt a napilap szerint.
A valóságtól elütő hiányadatokat közölt a Pécsi Tudományegyetem a Magyar Államkincstárral
2007 végén a Magyar Nemzet szerint, miután az egyetem vezetése “elfeledkezett” a 4 milliárd forint feletti
adósságállományról. Minderre azért lehetett szükség, hogy a rektori vezetés megkaphassa több millió
forintos prémiumát.
A napilap birtokába került dokumentumok szerint a PTE Gazdasági Tanácsa (GT) egyik határozata azt szabta a rektori vezetés premizálásának egyik alapfeltételéül, hogy a súlyos anyagi gondokkal
küzdő egyetem lejárt szállítói tartozása ne kússzon 4 milliárd forint fölé.
Mindennek a PTE meglehetősen sajátos módon tett eleget: Gábriel Róbert rektor és Légrádi Zsolt
akkori gazdasági főigazgató személyes megbeszélése után a tartozást 4 milliárd forint fölé nyomó számlák könyvelésével “megvárták” a kincstári jelentés leadásának határidejét, ami kimeríti a számviteli fegyelem megsértését és a valótlan adatszolgáltatást.A napilapnak nyilatkozva Gábriel Róbert is elismerte,
hogy prémiumát többek között a hiánycél betartásához kötötték, ám hangsúlyozta, hogy azt végül nem
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kapta meg, miután az Oktatási és Kulturális Minisztérium ehhez nem járult hozzá. A PTE június végén
leköszönő vezetője amondó volt, hogy a nagyságrendek számítanak, nem a “néhány milliós” eltérések.
Az utasítást kiadó Légrádi Zsolt nem kívánt nyilatkozni a lapnak.
Háromszázezer a diplomadolgozat megírásáért
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/haromszazezer-a-diplomadolgozat-megirasaert-311363

Lassan egy külön iparág foglalkozik már az egyetemi, főiskolai szakdolgozatok megírásával.
Az ára 60 ezertől 300 ezerig terjed.
A szakdolgozatok megírása jövedelmező foglalkozás lett. A világhálón rövid időn belül több hirdetést is találtunk, az ár 60 ezer és 300 ezer forint között mozog. Kisebb összegekért szemináriumi dolgozatokat is megírnak az egyetemisták, főiskolások helyett. Ez a tevékenység nem büntetendő, egyedül a
diáknak kell tartani attól, hogy ha leleplezik, akkor nemcsak a pénze úszik el, hanem az egyetemről is
repül.
Megpróbáltunk mi is utánajárni, hogy miként működik ez. Az egyik “vállalkozó” 2200 forintot
kért szövegoldalanként. A fizetés két részletben történik: az ár egyik felét akkor kell megfizetni, mikor
kézhez kapjuk a dolgozatot, a másik része akkor esedékes, mikor a konzulens már rábólintott a munkára.
Az árban grátiszként benne van a borító, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek elkészítése is.
A másik szakdolgozatíró csak magyar nyelv és irodalommal foglalkozik. Az ár itt 60 ezerről indul
és 300 ezerig is elmehet. Az árban benne van a javítás is, amit a konzulens kér, valamint a felhasznált
irodalmak megküldése is, hogy a megrendelő is felkészülhessen.
A legnagyobb, akit elértünk már profi módon működteti üzletágát. Itt egy kérdőívet kap az email címére a megrendelő, ahol fel kell tüntetni az intézmény nevét és a szakot is, ahova a diák jár. A
témát le kell írni, de ha az egyetemistának sejtése sincs arról, hogy miről szóljon, akkor ebben is segít a
“cég”. Az ár szempontjából fontos a határidő megadása.

Június 16.
Nem függ a szociális háttértől a továbbtanulás?
http://atv.hu/video/video-20100621_karacsony_gergely

Egyre kevésbé függ a gimnáziumi tanulók családjának társadalmi és szociális hátterétől az,
hogy a diákok továbbtanulnak-e a felsőoktatásban – mondta Fábri István szociológus, az Educatio
Nonprofit Kft. vezető elemzője a szervezet szerdán Budapesten tartott műhelykonferenciáján.
Állítását az előadó azzal indokolta, hogy a leghátrányosabb helyzetű tanulók még a középiskoláig
sem jutnak el, ugyanis szüleiknek az is gondot okoz, hogy gyermekeik az általános iskolát elvégezzék.
Akik viszont gimnáziumba járnak, azoknak megvan a szükséges anyagi és kulturális hátterük a továbbtanuláshoz, így alig egy-két százalékukat befolyásolja a szociális helyzet.
A szociológus rámutatott: az utóbbi években folyamatosan csökken a középiskolai korosztály
létszáma, ezzel párhuzamosan viszont eddig nőtt az érettségizettek aránya, mert sokan idősebb korban,
pótlólag tették le az érettségit. A következő években azonban ez a kompenzáció nem lesz meg, mert „a
demográfiai lejtmenet olyan mértékű, ami miatt most már összességében is kevesebb lesz az érettségizők
száma” – mondta.
A nemrég végzett felmérésükben a felsőoktatásba nem jelentkező háromezer megkérdezett diák
mintegy háromnegyede azt mondta, más keretek között ugyan, de tanulni fog, 15 százalékuk dolgozni
akart, a fennmaradó részük pedig bizonytalan választ adott. A tanulást választók egy része OKJ-s tanfolyamokon szeretne szakmát szerezni, másik részük felsőfokú szakképzésben vesz majd részt valamelyik középiskolában – közölte. Egy másik, szintén ekkora mintán végzett kutatásból pedig az derül ki,
hogy a megkérdezettek 17 százaléka gondolja csak úgy: nem kell diploma az életben való érvényesüléshez
– tette hozzá.
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A vezető elemző szerint minden adat azt bizonyítja, hogy nem csökken a foglalkozások presztízse
a diplomások egyre magasabb aránya ellenére sem, ugyanis egyre nagyobb azon munkakörök száma, ahol
elvárás a diploma, holott korábban ezeket a munkaköröket érettségivel is be lehetett tölteni. Klasszikus
példaként hozta fel a titkárnői állást, amelyet korábban akár érettségi nélkül is be lehetett tölteni, ma
viszont egyre inkább elvárás a nyelvvizsga vagy a diploma.
Beszélt arról is, hogy a felsőoktatásba jelentkezők 2000-ben és 2010-ben is 140 ezren voltak a
tavaszi felvételiken. Az elmúlt tíz évben a legtöbben – 167 ezren – 2004-ben jelentkeztek, míg 2008-ban
alig 97 ezren.
E tekintetben három fő periódust különböztetett meg: 2000 és 2004 között dinamikusan nőtt a
továbbtanulók létszáma, 2005 és 2008 között a jelentkezések folyamatosan visszaestek a bolognai rendszerre történő átmenet miatt, míg 2009–2010-ben újra emelkedett a számuk, amit a mesterképzésre jelentkezéssel lehet magyarázni.
A konferencián szó esett még a felsőoktatás nemzetközi tendenciáiról, a média továbbtanulásban
betöltött szerepéről és a felvételi eljárás tudnivalóiról is.

Június 17.
A kormány szabályozná a felvételit
http://www.fn.hu//allas/20100617/kormany_szabalyozna_felvetelit/

Korábban a Magyar Rektori Konferencia képzési területi bizottságai dönthettek arról, hogy
a felsőoktatás mely szakjain kell a bejutáshoz emelt szintű érettségit tenni, és milyen tantárgyból.
Ezt a jogot most a kormány kiveszi az intézményvezetők kezéből, a véleményüket azonban meghallgatja.
Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról
szóló törvényjavaslat szerint a kormány döntene arról a jövőben, hogy mely képzések esetében, mennyi
és melyik tantárgyakból legyen a felvétel feltétele az emelt szintű érettségi. A fideszes Pokorni Zoltán és
Pósán László által benyújtott előterjesztés szerint először a 2013 őszén induló képzéseknél kellene alkalmazni. A kormány 2010. október 30-áig konzultál a felsőoktatási intézményekkel, és ezután jelöli ki a
„felvételi tantárgyakat”. A törvénytervezet szerint a felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a kormány egy rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok esetében mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyakból kell emelt szintű érettségi vizsgát teljesíteni.
Az Országgyűlés már az előző kormány idején – tavaly novemberben – elfogadta azt az indítványt,
amely szerint a jelentkezésekhez szükséges vizsga szintjét közös intézményi javaslat alapján a kormány
képzési területenként, illetve szakonként rendeletben határozza meg. Ám nem tették kötelezővé az emelt
szintű érettségit. Emellett azt is megszavazták, hogy a kormány jelölné ki azokat a vizsgatárgyakat is,
melyek közül a felsőoktatási intézmények választhatnak. A kétszintű érettségi a 2005-ös bevezetése óta
sok vitát váltott ki, a szakemberek, a politikai erők, az oktatók és hallgatók részéről is egyre több támadás
éri a rendszert. A szabályozás célja a kétszintű érettségi eredeti koncepciójához való visszatérés volt: a
középszintű vizsga követelményei az általános műveltségi szinthez igazodnak, míg a felsőoktatási képzésbe való bekapcsolódáshoz emelt szintűre lesz szükség.
Mindenhol kötelező lesz
Először a bölcsészettudományi területen volt csak kötelező az emelt szint. A diákok az élő idegen nyelvek három alapképzésére – az anglisztikára, a germanisztikára, illetve a romanisztikára – csak
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a nehezebb vizsgával jelentkezhettek, és angol, német, francia, olasz vagy spanyol nyelvből hozhatták
a pontjukat. 2010-től viszont már az orvosi, a fogorvosi, a gyógyszerész és az állatorvosi képzéseknél
is kötelezővé vált legalább egy emelt szintű érettségi a bejutáshoz. A felvételizők a tantárgyak közül a
fizikát, kémiát vagy a biológiát választhatták.
A Fidesz-KDNP is kötelezővé tenné legalább egy tárgyból az emelt szintű vizsgát a felsőoktatásba
való bejutáshoz. Így egyik iskola sem tudna kibújni a szabályok alól, és a hallgatókért folytatott verseny
igazságos lenne. Az MRK már korábban is azt is szorgalmazta, hogy a nehezebb szint legyen a tényleges
„felvételi vizsga”, csak azt nem tudták eldönteni, hogy egy vagy két tantárgyból maturáljanak emelt szinten a diákok.
Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke korábban a Magyar Nemzetnek kifejtette, hogy a hallgatókért küzdő intézményi versenyben, ha nem kötelező, akkor a legtöbb intézmény
nem írná elő az emelt szintű érettségit.
Amíg az állam a hallgatói létszám alapján fizeti a normatív támogatást, az intézményeknek nem
áll érdekükben a követelmények szigorítása – jelentette ki a lapnak. Akkor arról is beszélt, hogy inkább a
korábbi, egyszintű érettségik és a felvételit állítaná vissza.
Pósán László szerint azért van szükség erre a törvénymódosításra, mert a felsőoktatásban csökkent
a színvonal, hiszen a normatív támogatás miatt az intézmények egyre több diákot vettek fel, ehhez pedig
leszállították a követelményszintet. Szerinte a főiskolák, egyetemek abban is ellenérdekeltekké váltak,
hogy a képzés közben elküldjék a rosszul teljesítő diákokat. Így olyanok is kaphattak diplomát, akiknek
hiányos volt a tudásuk. Ezt a képviselő megengedhetetlennek nevezte, ahogy azt is, hogy az érettségi
vizsgák követelményszintje jelentősen lecsökkent.
Drágább az emelt szintű érettségi
Az emelt szintű érettségit nem a saját középiskolájukban írják a diákok, hanem külön vizsgaközpontokban, külső helyszíneken. Ezért jóval több pénzbe kerül. Ha minden felvételizőnek kötelező
lenne, akkor az államnak jelentős többletkiadást okozna.
Az MRK egyik elnökségi tagja korábban az fn.hu-nak azt mondta: szerinte az egyetemeknek és
a főiskoláknak nagyobb szerepet kellene vállalniuk az érettségikben, például az intézményvezetők elnökölhetnének a vizsgákon.
Az ellenzék szerint sérül az intézményi autonómia
Az Országgyűlés kedden lefolytatta az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel
egyes szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. A kormány nevében felszólaló
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár azt mondta, hogy az érettségi rendszernek sok a hibája, ezért a kormány minden olyan intézkedést támogat, amely emeli az oktatás eredményességét - írta az MTI.
Michl József (KDNP) pedig arról is beszélt, hogy a kormány komolyan gondolja, hogy folyamatosan felügyelje a felsőoktatási intézmények színvonalát és segítse azok növekedését. Már idén fontos
feladat lesz az intéz-mények véleményének beszerzése, hogy együttműködve alakíthassák ki a felvételi
rendszert – tette hozzá.
Az MSZP-s Hiller István megismételte korábbi javaslatát, amely szerint a kormány döntése előtt
az oktatási bizottságban meg kellene tárgyalni, hogy milyen tárgyakból kell emelt szintű érettségit tenni.
Osztolykán Ágnes (LMP) egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat alkotói növelni akarják az emelt szintű
érettségi szerepét, de a módszerrel nem.
Pártja úgy véli, hogy ezzel sérülhet az intézmények autonómiája. A Jobbik is egyetértett az indítvány céljával, de képviselőjük, Szávay István szerint elkapkodott a javaslat, és az előterjesztő nem
egyeztetett a Magyar Rektori Konferenciával, a hallgatói érdekképviseletekkel és a pedagógusok szervezeteivel.
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Június 18.
Közszolgálati egyetem alapítását tervezik
http://www.honvedelem.hu/cikk/0/20591/hende_csaba_afganisztan_egyetemalapitas.html

Közszolgálati egyetem alapítását tervezik a honvédségi felsőoktatás, a Rendőrtiszti Főiskola,
valamint az Államigazgatási Egyetem összevonásával – a katonák kérdésére válaszolva beszélt erről
a hivatalos látogatáson Afganisztánban tartózkodó dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport állománygyűlésén.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és az Államigazgatási Egyetem egyesítésével létrejövő új közszolgálati egyetem segítené a katonai pályájukat befejező honvédségi
állomány polgári életbe történő visszailleszkedését, illetve további karrierlehetőségét - hangsúlyozta a
miniszter.
Aktuális kérdésekről szólva Hende Csaba bejelentette, hogy csak a Honvédelmi Minisztériumtól
nem vonta el a kormány a tavaly zárolt költségvetési forrásokat, ezzel is jelezve, hogy a honvédelem ügye
kormányzati szinten is kiemelt terület.
A Honvéd Vezérkar leváltásával kapcsolatban elmondta, hogy Sólyom László köztársasági elnököt személyesen tájékoztatta a lépés indokairól, amelyek között a volt vezetés által jóváhagyott, a valós
képnek nem megfelelő védelmi terv is szerepelt, amelyben olyan képességeket is szerepeltettek, amelyek
jelenleg nem léteznek, és emiatt Magyarországnak haladékot kellett kérnie NATO-tól az új elképzelések
kidolgozására.
Megszüntetnék az ingyenes felsőoktatást Csehországban
http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=327284

A tandíj bevezetéséről egyezett meg a formálódó csehországi hármas koalíció - írja az inforadio.hu. Azt azonban még nem közölte a Polgári Demokrata Párt, a TOP 09 és a Közügyek hármasa,
hogy mikor szüntetnék meg az ingyenes felsőoktatást. A változással több, mint százezer forintnak
megfelelő cseh koronát kell majd fizetniük a hallgatóknak, akik a tervek szerint állami kölcsönből is
finanszírozhatnák oktatásuk költségeit.
A jelenleg formálódó cseh koalíciós kormány tagjai több megszorító intézkedés mellett arról is
megegyeztek, hogy a jövőben a nappali tagozatos hallgatóknak is fizetniük kell a felsőoktatásért. Azt
ugyan még nem jelentették be, mikortól vezetnék be a tandíjat, a tervek szerint azonban szemeszterenként tízezer cseh koronát, tehát több mint százezer forintot kellene fizetniük a hallgatóknak.
Becslések szerint 22 ezren tanulnak a cseh felsőoktatási intézményekben, a hallgatók létszáma
azonban folyamatosan növekszik. Az oktatási tárca közlése szerint azonban a változás nem érintené a
már jelenleg is tanuló diákokat.
A tervek szerint a leendő hallgatók kedvező feltételek mellett kínált állami kölcsönből finanszírozhatnák tanulmányaikat, a törlesztést pedig csak a képzés befejezése, vagy a törvényben meghatározott
átlagbért elérő fizetés elérése után kellene elkezdeni. Ha ez utóbbi húsz év elteltével sem valósulna meg,
akkor az állam eltekintene a kölcsön visszafizetésétől.

Június 19.
Felsőoktatási törvény: magyarul is lehet szakdolgozni
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2010/06/19/felsoktatasi_torveny_nyolc_vmsz-es_modositassal/

Nyolc módosítási indítványt nyújtottak be a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti
képviselői a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban, adta hírül a Pannon RTV. A javaslatok többségét
elfogadta az oktatási minisztérium.
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A Nemzeti Tanácsokról szóló törvénnyel összhangban próbálják kidolgozni a felsőoktatási törvényt – nyilatkozta Pásztor Bálint parlamenti képviselő. A javaslatok között szerepel az, hogy az országos felsőoktatási tanács munkájában, valamint a dékánok kinevezésekor véleményezési joguk legyen a
nemzeti tanácsok képviselőinek is. Azt is javasolták, hogy azokból a tantárgyakból, ahol kisebbségi nyelven is folyik az oktatás, a hallgatók anyanyelvükön vizsgázzanak és dolgozzák ki diplomamunkájukat,
közli a Pannon RTV.
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