
A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN 
(IS) OKTATÓ EGYETEM 

Utópia vagy merész vízió?  



∗ Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és 
megvalósításuk: 
 

∗ - Felsőoktatási ösztöndíjprogram 
∗ - Európa Kollégium 
∗ - Magyar nyelvű felsőoktatási kínálat fejlesztése, 

intézmény erősítés 

AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS 
EDDIGI EREDMÉNYEI 



 
∗ Utópia: „Egy megvalósíthatatlan elképzelés, terv vagy 

elgondolás”  
∗ Vízió: „Nem létező dolog, amit csak elménkben 

látunk” 
∗ Wikiszotar.hu 
∗ Segíthet, ha elképzelésünket összevetjük az 

összehasonlítható létező példákkal! 

Hol van az utópia határa? 



Abo Akademy svéd nyelvű egyetem, Turku, 300.000 
lakos, 15.000 svéd ajkú, 7000 hallagtó 1400 dolgozó 



Pannon Egyetem, Veszprém, 64.000 
lakos, 10.000 hallgató  



Selye János magyar tannyelvű egyetem, Révomárom, 
34.000 lakos, 23.000 magyar, 2400 hallgató, 140 

alkalmazott  



Sami Egyetem, Kautokeino, 
Norvégia, 3000 lakos, 150 hallgató 



 

Novi Pazar-i Állami Egyetem,  66.000 ezer lakos, 55 
ezer Bosnyák , kb. 3000 hallgató 



 
 

∗ UTÓPIA? 

Szabadka, 106.000 lakos, 34 ezer 
magyar, Szabadkai Egyetem?  



MILYEN LEGYEN A SZABADKAI 
EGYETEM? 

 ELEDDIG  MEGFOGALMAZOTT 
ALAPVETÉSEINK 



∗ Szervezeti háttér, státus:  
 
∗ - A SzE állami alapítású lenne, az MNT társalapító részvételével, 
∗ - A SzE-n több nyelven lennének kurzusok, de minden szakirányon lenne magyar 

tannyelvű csoport,  
∗ - A SzE elsősorban a vonzáskörzetében ma is működő magyarul okatató 

felsőoktatási intézmények által képezett humán-erőforrás - szakmai- technikai-
költségvetési alapokra épülne rá (MNYTTK, SZMSZ, CE – ZKK) 

∗ - A SZE  a következő tudományterületeken nyújtana felsőoktatási szakképzést, 
alap, mester és doktori akadémia képzést:  társadalom-tudományok (tanító-
képzés, tanárképzés esetleg jog), természettudományok (matematika, fizika 
tanár), műszaki tudományok (villamosság, gépészet, mechatronika), agrár 
tudományok (kertészet, növénytermesztés), esetleg humán tudományok 
(művészet, teológia).   

∗ Kisebbségkutatási intézet - központ 

Alapvetések I. 



∗ Hallgatók:  
∗ - A három integrálandó intézménynek jelenleg 1200 hallgatója 

van, ebből közel 1000 magyarul tanul. 
∗ - A szakirányok bővítésével, új szakok indításával a 

Magyarországon tovább tanuló évi kb. 350 hallgatóból akár 150 
is itthon tartható lehetne, ez három + két év alatt 750 további 
hallgatót jelenthet a SzE-en,  

∗  - az új szakirányok megnyitásával, magyar és szerb nyelven 
további évi 200-300 hallgatót jelenthet azok közül akik eddig 
Újvidéken tanultak, vagy Szabadkán fizetős, magyar nyelvű 
képzésben részesülnek. Ez öt év alatt további legalább 1000 
hallgatót jelenthetne.   

Alapvetések II. 



∗ Oktatói, tudományos háttér és módszerek: 
∗ - a három intézményben jelenleg dolgozó tudományos 

fokozattal rendelkező dolgozók, 
∗ - tudományos fokozattal rendelkező, de kinevezéssel nem 

rendelkező oktatók, kutatók részben külföldről, 
∗ - közös képzések révén, magyarországi egyetemi oktatók, 
∗ - tudományos folyóíratok indítása, SCI lista mint ambíció 
∗ - korszerű és versenyképes tudományos és oktatási 

módszerek alkalmazása, e-learning, elektronikus könyvtár, 
szaknyelvi lektorátusok...   
 

Alapvetések III. 



Előnyök: 
-Észak-Bácska és a szerbiai magyarság 
oktatási, kultúrális, közigazgatási és 
gazdasági központja vonzáskörzetébe  
megközelítőleg 250.000 lakos él, abból 
150.000 magyar  
-Meglevő felsőoktatási intézmények, 
hagyományok 
-MNT ösztöndíj-program  
- Eddigi intézményalapítási sikerek 2001- 

Hátrányok: 
-A Szegedi Egyetem és az Újvidéki 
Egyetem közelsége, 
-Költségvetési támogatások 
korlátolt mértéke  
- A minősített oktatók hiánya  

Lehetőségek: 
- Fiatal tudományos potenciál 

elsősorban magyarországi 
doktoranduszok 

- -Nyelvismeret hiánya miatt 
Magyarországon továbbtanulók 
részbeni itthon tartása 

- Az új intézmény gazdasági, 
foglalkoztatási, kultúrális hatása a 
kistérségre és a közösségre 
 

Veszélyek: 
 
- Demográfiai tendenciák 
- Intézményi és politikai ellenállás 
- Változó politikai környezet 
- A megszólított oktatók 

távolmaradása 
- Költségigényesség - forráshiány 

 

Swot analízis 



∗ 1. Szakmailag magas szinten, alaposan előkészített tervezés és 
döntés, a felhalmozódott tapasztalatok és hibák maximális 
elemzésével, 

∗ 2. Olyan tervezet és elképzelés kidolgozása és megvalósítása, 
amely a lehető legkisebb mértékben sérti a többi felsőoktatási 
intézmény reális érdekeit, 

∗ 3. A tervezési, előkészítési folyamat során sikeres és folyamatos 
egyeztetés az érintett intézményekkel, szakmai szervezettekkel, 
a VMSZ-szel, a szerbiai oktatási hatóságokkal,  Szabadka 
városával, a magyarországi releváns hatóságokkal és 
intézményekkel.  

∗ 4.  A potenciális humán erőforrás szerkezete, elkötelezettsége, 
valós mobilizálhatósága  

Az eredményesség feltételei, a siker 
titka 



 

Köszönöm a figyelmet! 


	A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM
	AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI
	Hol van az utópia határa?
	Abo Akademy svéd nyelvű egyetem, Turku, 300.000 lakos, 15.000 svéd ajkú, 7000 hallagtó 1400 dolgozó
	Pannon Egyetem, Veszprém, 64.000 lakos, 10.000 hallgató 
	Selye János magyar tannyelvű egyetem, Révomárom,�34.000 lakos, 23.000 magyar, 2400 hallgató, 140 alkalmazott 
	Sami Egyetem, Kautokeino, Norvégia, 3000 lakos, 150 hallgató
	Novi Pazar-i Állami Egyetem,  66.000 ezer lakos, 55 ezer Bosnyák , kb. 3000 hallgató
	Szabadka, 106.000 lakos, 34 ezer magyar, Szabadkai Egyetem? 
	MILYEN LEGYEN A SZABADKAI EGYETEM?
	Alapvetések I.
	Alapvetések II.
	Alapvetések III.
	Swot analízis
	Az eredményesség feltételei, a siker titka
	Köszönöm a figyelmet!

