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MEGHÍVÓ
A Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási együttműködés eddigi tapasztalatai
és perspektívái
című konferenciára
A konferencia helyszíne: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Strossmayer u.
11., díszterem
A konferencia időpontja: 2015. november 21. szombat 10.00 – 17.00 óráig
A konferencia témájának és céljainak az összefoglalója:
A múlt század kilencvenes éveitől kiemelt nemzetpolitikai kérdés a határon túli magyar régiókban
a magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztésének az ügye. Az eltelt negyed évszázadban számos
dinamikus intézményfejlesztés szemtanúi lehettünk a térségben, noha a fejlesztések a megfelelő
szakmai alapú tervezés híján gyakran kétes hatékonysággal bírtak. Magyarország Kormányzata a
határon túli magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztésébe évente forintmilliárdokat fektetett és fektet
ma is. Ha kitekintünk a Kárpát-medencébe, akkor ezeknek a fejlesztéseknek számos működő
példáját láthatjuk, ezek közül kiemelkedik az erdélyi Sapientia Egyetem és a Pártiumi Keresztény
Egyetem, a komáromi Selye János Egyetem, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola, valamint
több tucat különböző kihelyezett egyetemi és főiskolai képzés, amelyeket számos magyarországi
felsőoktatási intézmény valósít meg komoly magyarországi költségvetési támogatással.
A többi, magyarok által nagy számban lakott térséghez képest a Vajdaságban aránylag kevés
olyan példát találhatunk a magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése területén, amelyek jelentős
magyarországi költségvetési támogatással valósultak volna meg, vagy amelyek a magyarországi
felsőoktatási intézmények aktív szerepvállalásán keresztül realizálódtak. Mindazonáltal az is
tény, hogy a magyarul oktató felsőoktatási intézményeink folyamatosan részesültek pályázati
úton magyarországi költségvetési projekttámogatásban, sőt egy-egy esetben jól működő
kihelyezett magyarországi egyetemi képzésekre is van példa. A konferencia egyik célja éppen a
Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem vajdasági kihelyezett képzéseinek a részletes
ismertetése.
A fentiek ismeretében a konferencia elsődleges célja, hogy áttekintse a Kárpát-medencei magyar
térségekben megvalósult intézményfejlesztéseket a felsőoktatás területén, ezek tapasztalatait,
különösen Vajdaság vonatkozásában, valamint hogy felvázolja az esetleges jövendő
együttműködés és fejlesztés kereteit. Tekintettel arra, hogy Vajdaság a határon átívelő, Kárpátmedencei felsőoktatási együttműködés tekintetében elég nagymértékben „érintetlen” területnek
számít, ezért saját, de főleg a többi térség tapasztalatai lehetővé tehetik olyan újszerű
együttműködés kialakítását, amely a tudás- és kapacitástranszferen keresztül valós haladást
eredményezhet, valós szükségletek kielégítésén keresztül.
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PROGRAM:
9.00-10.00 Regisztráció
10.00 – 10.30 Köszöntők (dr. Lepeš Josip dékán, vendégek)
10.30 – 12.45 Délelőtti szekció
10.30–11.15 Dr. Lengyel László: A Corvinus Egyetem kihelyezett zentai húsz
esztendeje – adatok – tapasztalatok – vízió
11.15–11.30 Vita – hozzászólások
11.30–11.45 Kávészünet
11.45–12.30 Dr. Takács Márta: Az Óbudai Egyetem szabadkai kihelyezett
mesterképzésének tapasztalatai és távlatai
12.30–12.45 Vita – hozzászólások
(Felkért vitázó:
Dr. Gábrity Molnár Irén Magyarságkutató Tudományos Társaság elnök)
12.45–14.30 Ebédszünet
14.30–17.00 Délutáni szekció
14.30–15.15 dr. Hajnal György – a Corvinus Egyetem Kárpát-medencei felsőoktatási
együttműködéseinek különböző működő példái (szervezés alatt)
15–15.30 Vita – hozzászólások – kérdések
15.30–15.45 Kávészünet
15.45–16.30 Dr. Beretka Katinka: A vajdasági magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztési
lehetőségei magyarországi támogatással – különös tekintettel a Szabadkai Állami
Egyetem megvalósíthatósági tanulmányában szereplő fejlesztési lehetőségekre
16.30–17.00 Záróvita

Dr. Lepeš Josip
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ügyvezető dékánja
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ZÁRÓNYILATKOZAT
A MTTK-on megrendezett konferencia résztvevői áttekintették a Vajdaságban működő
magyarországi kihelyezett egyetemi képzések eddigi tapasztalatait, nyitott kérdéseit és
perspektíváit, egyes oktatásfejlesztési elképzeléseket, de betekintést nyertek a kárpátmedencei más térségekben működő képzésekbe is. A tartalmas előadások és eszmecsere
után a résztvevők megállapították a következőket:
- A magyarországi kihelyezett képzések szerbiai jogi háttere bizonytalan, ez gátolja
és bizonytalanná teszi a további fejlesztéseket, ezért szükséges lenne a kérdést
államközi szerződéssel szabályozni és rendezni;
- Szükséges, hogy a magyar érdekeltségű felsőoktatási intézmények és központok
intézményes egyeztető és koordináló fórumot hozzanak létre annak érdekében,
hogy a felsőoktatási fejlesztések koordináltan történjenek, hogy az emberi
erőforrások fejlesztése és gondozása sikeres legyen, hogy a fejlesztések jobban
kapcsolódjanak a gazdasági fejlesztésekhez, a munkaerőpiaci elvárásoknak;
- Szükséges lenne sokkal inkább Kárpát-medencei léptékben gondolkodni, ennek
mentén szükség lenne az egységes Kárpát-medencei keretstratégiára, amely
összefogná és összehangolná a meglévő programokat, intézményeket és
fejlesztéseket Kárpát-medence szerte;
- Akár a vajdasági, akár a Kárpát-medencei felsőoktatási fejlesztések esetében
elengedhetetlennek tartjuk a felsőoktatási intézményekkel való előzetes szakmai
egyeztetést, ami eleddig rendszeresen elmaradt;
- A felsőoktatási fejlesztések esetében a két- és háromnyelvű akkreditált
felsőoktatási programok szükségesek – a szerb nyelv magas fokú ismerete
gyakran a szülőföldi érvényesülés fontos eszköze;
- A gazdasági és igazgatási önállósággal rendelkező önálló szerbiai állami alapítású
magyar felsőoktatási intézmény létrehozása számos egyébként megoldhatatlan
jelenlegi kérdés esetében jelenthetne megoldást. Az erre vonatkozó 2013-as
tanulmány széles körű megvitatását javasoljuk.
Jelen zárónyilatkozatot eljuttatjuk Magyarország felsőoktatással foglalkozó állami
intézményeinek, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, valamint a Vajdasági Magyar
Szövetségnek.

