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Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem
megvalósíthatósági tervérõl

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (továbbiakban EMTE) 2001-es megva-
lósíthatósági terve olyan tanulmányokból állt össze, amelyek áttekintést adnak
az alapítók szándékairól, a felépítendõ intézmény társadalmi környezetérõl,
az utóbbi másfél év szervezési munkájáról és az egyetem további intézményépítési
programjáról. Az anyagot a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának készített oktatás-
szervezésre illetve infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó javaslat zárja. Függelék-
ként a szakértõi munka során felhasznált háttértanulmányokból közlünk néhányat.
Az összeállításba az egyetemépítéstõl látszólag távol álló dolgok is bekerültek (tár-
sadalomstatisztikai, oktatásszerkezeti áttekintések), de úgy véljük, hogy ezek olyan
háttérismeretek, amelyeket a következõ években az egyetemépítés szempontjából
lehet részleteiben vizsgálni.

A terv elsõsorban azok számára készült akik valamilyen formában kapcsolatba
kerülnek a programmal. Az összeállításban három dologra törekedtünk. Áttekintést
akarunk adni a felsõoktatás nemzetközi folyamatairól, a románai magyar társadalom
szerkezetérõl, a romániai magán felsõoktatásról. Összefoglaljuk az elmúlt év egyetem-
szervezési tapasztalatait. A további intézményfejlesztés tervezéséhez rendszerezett ok-
tatásszervezési és infrastruktura fejlesztési elképzeléseket adunk közre.

Ez a munka nem pótolhatja, legfeljebb összegezheti az elmúlt tíz év elõkészítõ
kutatásait. Itt már nem az egyetem ügy körüli jobbára politikai viták beszédhelyze-
te a meghatározó, hanem egy konkrét erõforrással rendelkezõ program építésérõl
van szó. Nem adunk végleges és megváltoztathatatlan szerkezetet, de úgy véljük,
hogy lezárult az egyetem építés elsõ idõszaka amikor a szerkezet építésének szerve-
zeti kereteit létrehoztuk. Ez a 2001-es megvalósítási terv nem oldja meg az oktatás-
és intézményszervezés monitorizálását, de fel kívánja tárni az eddigi munka gyen-
ge pontjait, azok korrigálása érdekében. Megvalósítási tervünk elsõsorban a követ-
kezõ 2-3 év teendõire koncentrál, de azért foglalkozunk bõségesen az alapértékek-
kel, hogy a szerkezetépítés során minnél kevesebb – hosszabb távon a programot
eltorzitó – hibát kövessünk el illetve a korrekciós mechanizmusok egyik lehetõsé-
ge lehet az éves megvalósítási tervek és a szervezeti egységek munkaterveinek sora.

Munkánk során világossá vált, hogy hasonló megvalósítási tervre illetve regio-
nális fejlesztési és munkaterveket évente szükséges készíteni. Ha ezeket sikerül
a késõbbiekben február elejére véglegesíteni, akkor e tervek képezhetnék az éves
költségvetés tervezésének alapját.

Az erdélyi magyar magánegyetemi koncepció megvalósítási tervének elkészíté-
sére 1999 második felében több javaslat, tervvázlat született.1 2000-ben az egyetem
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szervezésének lehetséges helyszínek fejlesztési terveket dolgoztak ki. A most köz-
readott vitaanyagot 2001 márciusában a Határon Túli Magyarok Hivatalának Felsõ-
oktatás Fejlesztési Programirodája készítette a Teleki László Intézet és az Oktatási
Minisztérium Nemzetközi és Határon Túli Felsõoktatás Fejlesztési Programiroda
munkatársainak bevonásával. A munkaanyagról egy hónap alatt megfogalmazott
véleményeket felhasználtuk a szöveg véglegesítésekor és azokat a függelékben köz-
readjuk.

A felhasznált forrásokat feltüntettük. Ezek a HTMH Programirodájának írásos
engedélyével hozzáférhetõk a Teleki László Intézet könyvtárában, illetve az iktató-
számnál jelzett intézmények irattárában is megtalálhatók.

Külön felkérésre a következõ anyagok készültek: Kocsis Károly II.1.; Varga E.
Árpád II.2.; Erdei Itala – Papp Z. Attila III.; Hrubos Ildikó IV.; Reisz D. Róbert
V.1.2.; Erdei Itala – Sántha Attila V.2.1.; Tonk Márton IX.1.2.

Ezt a munkát azon túl, hogy a szervezési munkákhoz, ütemtervek elkészítésé-
hez és a tájékoztatáshoz is fel lehet használni elsõsorban azért készítettük el, hogy
sor kerülhessen egy olyan szakmai vitára, amely együttmûködési lehetõségeket te-
remthet a program szerteágazó szemléletû résztvevõi számára.
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1 A romániai magyar felsõoktatás fejlesztésére vonatkozó legfontosabb dokumentációs anyag
az RMDSZ ÜE Oktatási Fõosztályán található. Ennek egy részét képezi az Iskolalapitványnak a BBTE
Szociológiai Tanszék munkatársaival végzett felsõoktatás kutatása, amelynek anyaga az elõbb említett
helyen túl megtalálható a TLA Kv. 2899/35. jelzet alatt is. 




