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A bolognai rendszerre való áttérés Romániában is kezdetét vette, ennek
leglátványosabb eleme a képzési idő átalakulása: az eddigi négyéves képzések
háromévesre zsugorodtak, és kiegészültek a kétéves mesteri képzéssel. A tantervekben
azonban úgy tűnik, hogy lassabban megy végbe az átalakulás. Ma, Romániában,
legjobb tudomásunk szerint, nem létezik hivatalos (vagy bármilyen más, félhivatalos)
leírás, bemutató arról, hogy mit is takar valójában egy-egy szak neve. Pedig
elengedhetetlenül fontos lenne, hogy a diákok még az egyetemi tanulmányok
megkezdése előtt képet alkothassanak arról, hogy valójában mit is fognak tanulni.
Ezzel talán meg lehetne előzni azt, hogy egy szemeszter vagy egy év elvégzése után
sokan váltsanak szakot, egyetemet. A megfelelő szak kiválasztásával megelőzhető az,
hogy az egyetem egy végeláthatatlan, szenvedésekkel teli időszakot jelentsen.
Kiadványunkkal azt vállaltuk fel, hogy mindenki számára elérhető közelségbe hozzuk
a Romániában jelenleg választható szakokat. Ha nem is társul minden szakhoz
bemutató, legalább a választékkal tisztában lehetünk. Az egyetemek közül egyelőre
kevesen ismerték fel, hogy az önreklám nemcsak a létszám növelése szempontjából
hasznos, hanem a minőség fokozatos növelése céljából is. De hisszük, hogy ez a
folyamat elindult, és ehhez mi magunk is tevékenyen hozzá tudunk járulni.
Könyvünket Románia Hivatalos Közlönye 2006. szeptember 11-i 769. számának első
részében megjelent szaklista alapján állítottuk össze. A kiadványban a szakokra
vonatkoztatva a következő információkat közöljük:
• a képzési ág neve;
• a képzési ágon belül található szakok neve;
• a szak általános bemutatója;
• alaptantárgyak;
• választható tantárgyak;
• mely egyetemeken tanulható az illető szak (ezen belül jelölve, hogy hol hallgatható
magyar nyelven);
Az információk összegyűjtése során azokra a szakokra fektettünk hangsúlyt,
melyek magyar nyelven is hallgathatóak, az egyetemek felsorolásánál az Erdélyben
elérhető felsőoktatási intézmények kínálatára koncentráltunk. A gyűjtési folyamatban
az egyetemek honlapjait, valamint egyetemi oktatók és diákok tapasztalatait vettük
alapul. Segítségüket ezúton is köszönjük. (Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy
különböző egyetemeken azonos név alatt szereplő szakok oktatása között mérvadó
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különbségek is fennállhatnak. Egy-egy képzési ághoz tartozó szakok felsorolásánál dőlt
betűvel különböztettük meg azokat a szakokat, amelyeket egyrészt nem tanítanak a
vizsgált egyetemeken, másrészt az adott szakkal kapcsolatos információk hiányosak
vagy számunkra nem voltak elérhetőek.)
A könyv a hivatalos román szaklistát veszi alapul a képzési területek és ezeken
belül a képzési ágak, majd a szakok felsorolásakor.
Zárásként bemutatjuk magát az Országos Magyar Diákszövetséget és
tagszervezeteit, mert azt szeretnénk, hogy a leendő egyetemisták felsőoktatási
tanulmányaik megkezdésekor tudják, hogy hozzánk bármilyen problémával
fordulhatnak, hogy az egyetemi évek soha vissza nem térő időszaka a tudás
megszerzése mellett tartalmas szórakozási és művelődési lehetőséget is kínál – bár
gyanítjuk, hogy ez utóbbit a leendő egyetemisták már a beiratkozási időszakban
felfedezik.
A szerkesztők
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