
  

 
Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka  

Regionális Tudományi Társaság Szabadka 

 

MEGHÍVÓ  
 

Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján…  
konferenciára. 

 

A konferencia színhelye: Szabadka,  

Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének Székháza, Corvin Mátyás u. 9. 
 

Időpontja: 2014. február 20. (csütörtök) 16 óra 
 

A konferencián a vajdasági magyar felsőoktatás esélyeit keressük az európai térben és a regionalizálódó 

nemzetközi kapcsolatrendszerben. Szeretnénk az érdeklődő értelmiségiek tapasztalatait hallani a 

régiófejlesztési esélyekről, a humán erőforrás fejleszthetőségéről. 
 

Program: 
 

15.30 – 16.00 Konferenciára érkezők regisztrálása 

16.00 – 16.30 A konferencia megnyitása (Dr. Gábrity Molnár Irén és Ricz András)  

Dr. Takács Zoltán: FELSŐOKTATÁSI HATÁR/HELYZETEK, mtt kötet bemutatása 

       
Előadó: Dr. Takács Zoltán 

A kötet igyekszik összefoglalni a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) és Regionális 

Tudományi Társaság (Szabadka) keretében az utóbbi 5 évben elvégzett (a felsőoktatás témaköréhez 

kapcsolódó) kutatási eredményeket. A szerző abból a megállapításból indul ki, hogy a vajdasági magyar 

tannyelvű oktatás és kutatások sorsát nem csak a szerb állam érdektelensége és az érintettek (tanulók, 

pedagógusok) számának csökkenése okozza, hanem a racionális és hálózatosan szervezett oktatáskutatási 

intézmények együttműködésének a hiánya, ugyanúgy, mint a minőséges szakkáderek/tanerő képzésének az 

elégtelensége. A politikailag is összehangolt háttértámogatások, a pénzügyi konstrukciók, sőt még a 

koncentrált szakemberi ténykedések is hiányoznak ebben a kérdésben.  

A vajdasági magyar érdekeltségű tudományművelésben hiányos az átfogó gondolkodás; eluralkodott a 

pesszimizmus és a kilátástalanság hangulata; a fiatalok nagy része külföldön tervezi az egyetemi karrierjét 

és munkavállalását. Amit túl kell haladni a tudományos élet terén, az a vajdasági magyarság dezorganizált 

intézményes szigetei, az intézmények élén működő elégtelen szaktekintélyek száma. Az eddig elvégzett 

részleges adatgyűjtések kiterjesztésével, (átfogó) intézményalapítási esettanulmányokkal lehetne elindulni a 

jövőképzés útján. Ha teljesen tisztában vagyunk az emberi és intézményi potenciáljainkkal a térségben, sőt 

az anyaországi felsőoktatási intézmények érdekeltségeivel is, akkor tudjuk majd a magyar tannyelvű 

felsőoktatás jogi kereteit is megfogalmazni (tanszékek, karok, egyetemtervezés). 

 

16.30 –17.30 Tematikus vita  

 

17.30 –18.00 Állófogadás és szakmai találkozó 
 

A konferencia nyitott és minden érdeklődőt, vitázót szívesen várunk! 

A jelenlevők körében kiosztjuk az mtt 15. kötetét.  
A konferencia támogatója a Magyar Tudományos Akadémia. 

Kontakttelefon: 069 2362 596 vagy 063 88 265 89 


