
VII. AZ EMTE OKTATÁSI-KUTATÁSI
TEVÉKENYSÉGE

VII.1. Az oktatás profiljai

Az EMTE nem sajátíthatja ki a romániai magyar felsõoktatás ügyét, de annak
meghatározó szereplõjévé kíván válni. Szerepét és feladatkörét saját szerkezetén túl
tekintve a romániai magyar oktatási rendszerben kell kialakítania. Ezért többek kö-
zött szembe kell nézni a romániai általános és középiskolai oktatás, a magyar isko-
lákra is jellemzõ színvonalesésével illetve a posztgraduális képzésben résztvevõ ma-
gyarok erdélyi elhelyezkedési lehetõségeinek szûkösségével.

A tömeg és elitképzés – az egyetemviták során gyakran megjelenõ – ellentmon-
dását azzal lehet kezelni, ha mindezek és az átmenetek (a belsõ mobilitás) számára
megteremtik az intézményes feltételeket. Az EMTE hosszabb távon – az európai
folyamatokhoz igazodva – három színtû képzést folytathat. Az oktatás 1/3-a 2 éves
posztszekunder (szak)képzés lehet, 1/3-a 3 éves fõiskolai képzés és a további 1/3-ba
tartozhatna a mai értelembe vett egyetemi, magiszteri, PhD képzés. Ennek a mo-
dellnek a felépítését a mai román akkreditációs törvény nem teszi lehetõvé, mivel
posztszekunder ill. fõiskolai (collegium) képzést csak olyan egyetem indíthat, ame-
lyen ugyanazon szak már egyetemi akkreditációval bír. Ennek a képzési modellnek
kulcskérdése az átjárhatóság. Nevezetesen a 2 éves (középiskolai képzés utáni, de
nem posztliceális/technikumi) képzés után folytatni lehessen a tanulmányokat fõ-
iskolai vagy egyetemi szinten, akár eljutva a PhD képzésig. S ez már folyhat akár egy
másik egyetemen vagy külföldön is.

A posztszekunder képzés abban segíthet, hogy egy-egy régió illetve szakágazat
munkaerõ igényeit rugalmasan és gyorsan ki lehessen elégíteni. Ebben az esetben
a képzés megindításának feltétele a regionális védnöki/társadalmi testület illetve
a helyi önkormányzatok támogatása kell legyen.

Az egyetemi képzés minõségét az európai akkreditációs feltételeknek való meg-
felelés és az állandó minõségbiztosítás garantálhatja. Az un. elitképzés kerete
az EMTE vagy más intézmény (elsõsorban a BBTE jöhet számításba) hallgatói szá-
mára az EMTE részben nyitott, külön képzési programjai, a vendégtanári-, szak-
kollégiumi programok, a tutorális és a PhD ösztöndíjpályázatok.

A képzési irányok, karok, szakok helyszíne tekintetében körvonalazódik egyfaj-
ta mindenki által elfogadható elképzelés. Nagyváradon tanító és tanár (elsõsorban
nyelvtanár), vallástanár – szociális munkás, és  társadalomtudományi képzés, tehát
a humán profil lenne a meghatározó. Kolozsváron a humán profilon belül egyelõ-
re a mûvészeti képzés, a gazdasági (Bussiness School) képzés, valamint a BBTE
hallgatói számára a háttérintézmények és az elitképzés lenne a középpontban. Ma-
rosvásárhelyen a mûszaki-, Csíkszeredában az agrár- és a közgazdasági képzés karai
élveznének prioritást. 
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A jelenlegi helyszínek – természetes módon – mindegyike minél szélesebb
profil kialakítására törekszik. A PKE a képzést szélesítõ, kész helyzetet teremtõ
stratégiája és a csíkszeredai érdekeltek maximális decentralizáltságra való törek-
vése – egy késõbbi önálló székelyföldi felsõoktatási intézmény létrehozása érde-
kében – felveti a szerkezeti párhuzamosságok kérdését. Hiszen lesznek olyan
alaptantárgyak, amelyekre nem lehet mindenhol külön tanszékeket létrehozni és
lesznek párhuzamos szakigények is. Az elõbbire, amely a közös egyetemi tantár-
gyaknál, az idegennyelv-oktatás estében és a számítógép használói képzés esté-
ben merül fel alapelvként, ki kellene mondani, hogy egy adott profilú képzést
az egyetemen belül egyetlen tanszék végezhet. Ennek a különbözõ helyszíneken
lehetnek munkatársai, de a szakmai munkát egy-egy szervezeti egységhez kelle-
ne kapcsolni. A szakindítások esetében szintén az ágazatonként egy kar ill. tan-
szék volna a járható út. Ennek a karnak ill. tanszéknek volna arra lehetõsége,
hogy kihelyezett tagozatként (fõiskolai szakon) máshol is oktathasson. (Ebbõl
a szempontból valószínûleg elsõként a közgazdasági, gazdasági képzés terén me-
rülnek majd fel párhuzamosságok, amelyet az oktatás minõségének megvizsgá-
lása után lehet eldönteni a különbözõ helyszínek között.) 

Szintén a profil kérdéséhez tartozik, hogy az EMTE milyen viszonyt alakít ki
az állami keretek között folyó képzés résztvevõivel. Mindenképp törekedni kell ar-
ra, hogy az EMTE fejlesztése során a háttérintézmény szerep ne válhasson erõfor-
rásközpont funkcióvá. Tehát az állami egyetemi oktatáshoz kapcsolható programo-
kat is szigorúan a Sapientia Alapítvány ill. az EMTE neve alatt és infrastruktúráján
belül kell megvalósítani. Az együttmûködésnek az EMTE által nem indított, de
az állami képzésben meglévõ szakok hallgatóinak támogatására és az EMTE okatói
karának rekrutációjára kell koncentrálnia. A harmadik fontos prioritás, hogy a ro-
mániai magyar tudományosság-, az erdélyi magyar társadalommal valamint az Er-
déllyel és régióival kapcsolatos kutatások eredményeit bevigye a képzésbe és meg-
jelenítse a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánosság elõtt is.

VII.2. Oktatásszervezés

VII.2.1. Oktatói továbbképzés

Az EMTE keretén belül két típusú továbbképzés szükséges:
a) Az oktatás irányítói számára egy rövid erdélyi továbbképzés az adminisztráció

összehangolása és a munkamegosztás kialakítása érdekében, s ugyanezen körbe tar-
tozó 8-10 fõ számára Magyarországon egy hasonló, hálózatszerûen mûködõ okta-
tási intézményben 2-3 napos tapasztalatcsere.

b) Intenzív 3-4 napos erdélyi továbbképzés az elõadótanárok illetve a potenciá-
lis oktatók számára, képzési egységenként. A program elõadóinak a hasonló képzést
folytató magyarországi intézmények oktatóit lehetne felkérni.

VII. Fejezet
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Célszerû volna, ha a Sapientia Alapítvány ill. az EMTE Elõkészítõ Bizottsága fo-
lyamatosan mûködõ akkreditációs bizottságot hozna létre, amely egyszerre kezel-
hetné a folyamat szakmai és politikai vonatkozásait. Ebbe a bizottságba delegálni
kellene az Alapítvány vagy az EMTE illetékes tanulmányi felelõsét, az akkreditáció
formai követelményeit ellenõrzõ tanácsadót, az akkreditáció politikai közvetítéséért
felelõs tanácsadót valamint minden egyes esetben az akkreditációt kezdeményezõ
csoport felelõsét és külön szakértõként egy-egy olyan szakembert, aki már egy azo-
nos szak indítását sikeresen végigvitte. Az EMTE részérõl a szakindítás feltételévé
lehetne tenni:

1. A folyamatot kizárólag a Sapientia Alapítvány ill. az EMTE mûködésének
megkezdése után az utóbbi nevében lehet megindítani a kuratórium ill. a szenátus
jóváhagyó döntése után.

2. A szakindítási terveknek minden regionális intézményfejlesztési tervben illet-
ve az éves munkatervekben szerepelniük kell.

3. Egy-egy adott akkreditációs csomag elkészítését a szak tervezett beindítása
elõtt egy évvel el kell kezdeni. Erre minden év szeptemberében pályázatot írnak ki
az illetékesek, amelyrõl október 31-ig döntenek azzal, hogy az akkreditációs csoma-
goknak a következõ év január 30-ig beadásra kész állapotban kell lenniük.

4. Szakindítást csak úgy lehet kezdeményezni, hogy a kezdeményezõ helyszín,
kar illetékesei tisztázták, hogy kik azok a potenciális dékánok, tanszékvezetõk akik
a beindítandó intézmény vezetését pályázati úton elvállalnák, folyamatos helyben
tartózkodással (heti 4 nap) együtt. 

VII.2.2. Az integráció alapelvei
Az EMTE képzési szerkezete  négy különbözõ helyzetbõl jön létre. Ezek révén

alakulhat ki az alapstruktúra (a karok) rendszere:
1. Az önálló szakindítások, amelyeket már a helyszínek és az akkreditációs fo-

lyamatok révén többször érintettünk.
2. A PKE integrációja révén.
3. A magyarországi konzultációs központok illetve a kihelyezett tagozatok integ-

rálásával.
4. Képzési programcsomagok megvétele és honosítása révén.

Az integrációs problémákat két csoportba lehet sorolni:
a) Az infrastruktúrával, tulajdonlással kapcsolatos kérdések.
b) Az egységes oktatásszervezés kialakításának problémái.
Az elsõ kérdésben a Sapientia Alapítványnak ill. az EMTE-nek arra kell töreked-

nie, hogy tiszta és átlátható tulajdoni viszonyokat teremtsen. Tehát a támogatásával
történt ingatlanvásárlások a tulajdonába kerüljenek. Más jellegû infrastruktúra ese-
tében bérleti viszonyok kialakítása volna célszerû.

Az oktatásszervezés kérdésében a következõ problémakörökben, egységes szer-
vezeti és mûködési szabályzatok kialakításában kell az egyes egységekkel megegye-
zésre jutni:

Az EMTE oktatási-kutatási tevékenysége
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1. Tanulmányi- és vizsgaszabályzat összeállítása (a Charta alapján):
–  általános rendelkezések meghatározása
– képzési profilnak megfelelõ menetrend kidolgozása

2. Szabályzat a hallgatók értékelési rendszerérõl és a kreditszabályzat
3. Felvételi- és vizsgaszabályzat összeállítása:

– felvételi tárgyak
– a többletpont szerzésének módja
– a felvételi pontok kiszámítása
– fellebbezési lehetõsége

4. Ösztöndíjszabályzat
5. Tandíjszabályzat
6. Munkaügyi szabályzat:

– az oktatói és vezetõi bérek meghatározása, a kifizetések módja
– az oktatók minõsítési rendszere, tudományos fokozatok
– óraszámok

7. A tanév adminisztratív elõkészítése:
– az adminisztráció és a nyilvántartások meghatározása

8. A tananyagok egyesítése
9. Gazdasági szabályzat kialakítása (beszerzés-, pénzügyi-, leltározási szabály-

zat):
– mûködési költségek egységes tervezete
– képzési normatívák
– vagyonleltár

Mindezeket a kérdéseket részletes szerzõdésekben kell tisztázni.

VII.2.3. Az új képzési programok bekapcsolása
Az EMTE fejlesztése szempontjából megkerülhetetlen, hogy külsõ, magyaror-

szági oktatási programok is részt vegyenek a képzés bõvítésében. Ez egyrészt a kon-
zultációs központok és a kihelyezett tagozatok integrációjával, másrészt képzési
programok megvásárlásával érhetõ el. Mindezeket részletes szerzõdésekkel lehet
megvalósítani. Ezekben a megállapodásokban a következõ alapelvek érvényesítésé-
re szükséges törekedni:

1. A szakemberbázis tervszerû, helyi felépítése: a programot eladó intézmény
valójában honosítást végez. Egy meghatározott idõ után (kb. 5 év) vállalja, hogy ki-
vonul a régióból, de addig megteremti a képzési program továbbfolytatásához szük-
séges szakember-bázist.

2. Tudatos akkreditációs stratégia kialakítása: a program honosítója vállalja, hogy
a romániai akkreditációs dossziét, a képzést megkezdését követõ egy éven belül be-
adja.

3. Minimális infrastruktúra, amelyet a Sapientia Alapítvány/EMTE biztosít.
4. Minimális adminisztrációs kapacitás. A szükséges szintet az EMTE meglévõ

keretén belül kell biztosítani.
5. Folyamatos külsõ monitoring elfogadása.

VII. Fejezet
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6. A helyi folytathatóság tudatos kiépítése.
7. A bevitt program finanszírozásához az önkormányzatoknak is hozzá kell já-

rulni.

VII.3. Tudományos kutatás és elitképzés

VII.3.1. Kutatási Programok Intézete 

Az intézet célja: 
1. Az EMTE keretében folyó tudományos kutatások koordinálása és támogatá-

sa.
2. A Sapientia Alapítvány programjaként az erdélyi magyar tudományos és ku-

tatási programok szervezése és infrastrukturális hátterének biztosítása.
3. Az Erdélyre mint földrajzi, gazdasági, történelmi régióra és a romániai ma-

gyarságra vonatkozó kutatások eredményeinek megjelenítése és ezek lehetõség sze-
rinti bekapcsolása nemzetközi kutatási programokba.

4. A Sapientia Alapítvány ill. az EMTE háttérintézményeként az egyetemi hall-
gatók öntevékeny tudományos szakképzésének bázisa. Támogatja az EMTE képzé-
si prioritásainak megfelelõen a romániai magyar felsõfokú oktatásban résztvevõ di-
ákok egyetem melletti képzését.

Az Intézet jelenleg a Sapientia Alapítvány önálló alapítványi fiókjaként mûkö-
dik, önálló munkatervvel és költségvetéssel. Az EMTE-en belül az önálló kar stá-
tuszának megfelelõ jogkörökkel rendelkezhet. Szervezeti felépítése: Tudományos
Tanács (7 tagú), Igazgató, Titkár, intézetfelelõs, teremfelelõs, könyvelõ, informati-
kus, két programfelelõs 

Ösztöndíjprogramok
Az ösztöndíjprogramok folytatásának feltétele kell legyen az eddigi teljesítmé-

nyek szakszerû kiértékelése. Ennek eredményét nyilvánosságra kell hozni.
1. Doktori Ösztöndíjprogram
A program célja a Sapientia Alapítvány által mûködtetett EMTE oktatói állomá-

nyának kialakítása. A doktori ösztöndíj-pályázatot 2001. szeptemberében hirdetik
meg újra. Ez most az elõzõtõl eltérõen 12 hónapra szólna. Az ösztöndíj nagysága
Románia esetében, a) Látogatás nélküli tagozaton havi 50 USD, b) A látogatásköte-
les tagozaton havi 80 USD, Magyarország esetében a.)Látogatás nélküli tagozaton
havi 25.000 HUF, b.) Látogatásköteles tagozaton havi 42.000 HUF. 

2. Kutatási program
A pályázat célja a romániai magyar felsõoktatási hálózatban és kutatói intézetek-

ben zajló tudományos-kutatói tevékenység színvonalának emelése, azoknak az ok-
tatóknak, kutatóknak a támogatása, szakmai fejlõdésük elõsegítése, akik a jövõben
a Sapientia Alapítvány által mûködtetett Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatói
lehetnek.

Az EMTE oktatási-kutatási tevékenysége
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A kutatási pályázatot 2001. szeptemberében hirdetik meg, amely 12 hónapra
szól. A kutatási támogatás tartalma: ösztöndíj (egyetemi oktatók, tudományos kuta-
tók, doktori képzésben részvevõ pályázók esetében 100 USD/hó, kutatói csoportok
keretében pályázó egyetemi- és fõiskolai hallgatók esetében 50 USD/hó).
A Sapientia Alapítvány minden ösztöndíjasának lehetõséget biztosít 100 oldal/hó
kinyomtatására, valamint 200 oldal/hó fénymásolására.

Kutatási program-prioritások:
Ebben a tudományos tanácsnak kellene dönteni s õsszel már ennek keretében

lehetne az elsõ hat hónap sikeres kutatásait tovább folytatni projektekbe szervezve.
Célszerû volna nagyobb projekteket szervezni s azokon belül szerepelhetnének

az altémák, amelyben a konkrét „megvalósításokat” is számon lehet kérni. Adott
esetben a kutatói ösztöndíjon túl is lehetne támogatni illetve külsõ forrásokat be-
vonni, de úgy, hogy a KPI maradjon továbbra is a középpontban.

Minden projekthez és témához szükséges egy-egy számon kérhetõ vezetõ. Ez
természetesen a tudományos tanácsból is kikerülhetne, de oktalanság volna, ha
a tudományos tanács tagjai vinnék be a témáikat.

Minden témával szemben alapkövetelmény kell, hogy legyen a nemzetközi
(magyarországi és fõként azon túli) kapcsolatok kialakítása. Kulcskérdés, hogy 3-4
éven belül a változó programok bekerüljenek az MTA ill. az EU tudományos pro-
jektjeinek rendszerébe.

Az eddigi tapasztalatok alapján  (a tavaszi pályázati forduló nyomán) a követke-
zõ témákat lehet kiemelni:

– A romániai magyarság nyelvállapota 
– A romániai magyarság társadalomstatisztikai, rétegzõdés vizsgálatai
– Ifjúságkutató programok
– Oktatáskutató programok (Ez adhatna  helyet a romániai magyarság közokta-

tását és az EMTE munkáját vizsgáló kutatásoknak) 
– A Székelyföld mint régió kutatása
– Agrárgazdaság Erdélyben
– Erdély környezeti állapota
Miután elkészült az MTA külsõ köztestületi tagságának erdélyi katasztere, elen-

gedhetetlen elkészíteni az Erdéllyel és a romániai magyarsággal kapcsolatos hazai és
nemzetközi katasztert is tudományáganként.

Kiadvány, honlap-fejlesztés
1.A KPI a saját kutatási programjainak keretében készült színvonalas tudomá-

nyos munkákat tematikus kiadványban megjelenteti a Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem Studia kiadványának vagy az Erdélyi Tudományos Füzetek mintájára. Évente
legalább 5 tematikus  kiadvány megjelentetése volna célszerû. 

Alapelvként el kell fogadni, hogy a KPI csak olyan munkák kiadását támogatja,
amely saját kutatási programján belül készült. Célnak kellene tekinteni, hogy az er-
délyi magyar tudományosság, miközben az összmagyar tudományos élet részese,
elsõsorban Erdélyben jelentesse meg publikációit. Ezek megvalósítására több lehe-
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tõség kínálkozik. a) Önálló, új folyóirat megjelentetése. Ehhez azonban az erõfor-
rásokon túl a szerkesztõi csoport is hiányzik, nem beszélve arról, hogy a nagy múlt-
ra visszatekintõ erdélyi folyóiratok is halódnak. b) Meglévõ folyóiratok támogatása
kéziratokkal, szerkesztõi munka ill. publikációk honorálásával. Itt a Magyar Kisebb-
ség és az Erdélyi Múzeum jöhetne szóba. Ebben az esetben a Sapientia nem mint tá-
mogató, hanem mint társkiadó jelenhetne meg a lapokban. c) Könyvsorozat indítá-
sa az ETF mintájára. Ez látszik kezdetben a leghatékonyabb megoldásnak. Ebben
tematikusan lehetne publikálni a pályázati munka eredményeit. Bármelyik megol-
dást választják, kulcskérdés a megfelelõ szerkesztõ kiválasztása és a magyarországi-
hoz közelítõ honorárium biztosítása.

2. Az EMTE internetes honlapján belül a KPI saját oldalán túl az Erdélyi ma-
gyar adatbank (nem informatikai jellegû) építése is az intézet feladata lehet.

A KPI törzsfájának/oldalainak témái a következõk lehetnek:
– az intézet projektjeinek leírása
– a támogatott kutatók oldalai (életrajz, publikációs lista, fontosabb publikációk)
– vendégoldalak (olyan kutatók számára akiknek máshol erre nincs lehetõségük,

de a TT fontosnak    látja számukra e szolgáltatást)
– eseménynaptár (egy-egy idõpont alatt a rendezvényhez kapcsolódó dokumen-

tációt megadva)
– az Erdélyre illetve az erdélyi magyarságra vonatkozó legfontosabb nemzetkö-

zi kutatások bemutatása
– Erdélyi magyar adatbank

Vendégtanár program
Az EMTE-n belül három típusú vendégtanár program mûködhet:
A társtanári munka, amikor egy oktató más intézménynek is alkalmazottja

az EMTE mellett, ahol rendszeresen tanít. Egy-egy kar, tanszék meghívott elõadója,
aki valamilyen a programban is szereplõ tárgyat tanít idõlegesen vagy a választék bõ-
vítése érdekében. Más eset az, amikor a program célja a létezõ képzési formák szín-
vonalának emelése, a romániai állami felsõoktatás kiegészítése olyan elõadásokkal,
amelyek magyar nyelven történõ oktatása az állami felsõoktatás keretei között nem
megoldott.

Az elsõ két változat kidolgozása az EMTE oktatásszervezésének hatáskörébe
tartozik.

Az utóbb említett program-lehetõség  szervezésekor törekedni kell arra, hogy
ezek ne korlátozódjanak Kolozsvárra. Egy-egy elõadássorozat 12-14 alkalomból áll-
hat, tömbösített szervezésben. A meghívandó elõadókra a Tudományos Tanács és
az egyes érintett tanszékek tehetnének javaslatot.

Szakkollégiumi programok
2001. szeptemberétõl a Sapientia Alapítvány két szakkollégiumi programot sze-

retne beindítani: a jogász-szakkollégiumi programot és a közgazdász-szakkollégiu-
mi programot. 
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A szakkollégiumi programok célja keretet teremteni azon egyetemi hallgatók
szakmai továbbképzésére, akik az egyetemi oktatáson túlmutató, magas szintû ok-
tatásra tartanak igényt. A szakkollégiumi képzés 3 vagy 4 éves lehet. A szakkollégi-
umi tagságra felvételizni kell. Felvételizhetnek a másod- és harmad éves jogász, il-
letve közgazdász hallgatók. Évente 10+10 közgazdász és 10+10 jogász hallgató
nyerhet tagságot. 

A felvételt nyert szakkollégisták az alábbi kötelezõ képzésben vesznek részt: an-
gol nyelvtanfolyam + vizsga; számítógép-felhasználói tanfolyam + vizsga; esszéírás
(1 kurzus = 14 elõadás), retorika (kurzus).

Továbbá 8 szakmai (alapozó, ismeretbõvítõ) kurzus szervezésére kerül sor, eb-
bõl 4 kurzus a joghallgatók számára és 4 kurzus a közgazdász hallgatók számára. 

A szakkollégiumi rendszerhez hozzátartozik, hogy tagjai közös kollégiumban
élnek, a közös szakmai tevékenység mellett pedig közös szabadidõs programokat
szerveznek. Ehhez egy kollégiumi célokat ellátó ingatlanra volna szükség. 

Tutorális egyéni képzés biztosítása
A szlovákiai Selye János Kollégium mintájára 2002-tõl kiemelt támogatást biz-

tosító egyéni tanulási programokat biztosító ösztöndíjprogramot lehet beindítani
egyetemi tehetséggondozásként. A jelentkezõk komoly (írásbeli és szóbeli) felvéte-
li után a szakkollégisták esetében már jelzett kötelezõ képzés, kurzusok elvégzése
mellett, egy-egy szakmailag elismert professzorral egy szûkebb tudományterületen
mélyítenék tudásukat.

Konferenciaszervezés
2001 õszén a KPI az eddigi ösztöndíjprogramok eredményeit összegzõ és a nyil-

vánosság számára azokat megjelenítõ konferenciát szervez. A konferencia alapvetõ-
en Erdély mint történeti és gazdasági régió valamint a romániai magyarság tudomá-
nyosan vizsgált átalakulási folyamatait járná körbe. 

VII.4. Könyvtár

A különbözõ helyszínek könyvtári ellátottságáról eddig részletes és egységes
szempontú vizsgálat nem készült. Ezt az ebben illetékes bizottságnak kellene kez-
deményeznie. A könyvtári ellátás alapfeltétele a magyarországi köteles-példány
rendszer egy sorozatának megszerzése, valamint egy olyan központi könyvtár,
amely ezt a módszertani és beszerzési politikán túl koordinálni tudná (a szakoknak
megfelelõ belsõ, erdélyi köteles-példány rendszer). Az elõbb már említett, ma hi-
ányzó bizottságnak kellene az EMTE könyvtárellátásának rendjét kialakítani.
Kulcskérdésnek egy korszerû központi könyvtár és információs központ kialakítá-
sát tartjuk.
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VII. 4.1. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Könyvtár 
és Információs Központ*

A tervezett intézménynek nemcsak a hagyományos könyvtári, hanem az új kö-
vetelményeknek megfelelõen a könyvtárhoz kapcsolódó és azon túlmutató infor-
mációs és oktatási szolgáltatásokat is kell nyújtania. Ez egyrészrõl az egyetemi okta-
tás és kutatás szempontjából lenne fontos, másrészrõl megoldhatná az erdélyi ma-
gyar intézményrendszer információ ellátási problémáit is. Más romániai és külföl-
di intézményekkel összekapcsolódva biztosíthatná szakmai adatbázisok kialakítását,
karbantartását és fejlesztését. Ez az intézmény lehet a romániai magyar társadalom
önismereti kutatásainak és külsõ megjelenítésének egyik meghatározó, nem politi-
kai jellegû bázisa. 

Mindezek alapján az új intézmény feladatkörét a következõképpen lehet meg-
határozni:

– könyvtár
– konferencia- és oktatási központ
– informatikai központ
a) Könyvtár feladatköre:
– szakmai és általános célú kiadványok gyûjtése és cseréje,
– helyben olvasási szolgáltatás egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók számára,
– kölcsönzés egyetemi hallgatók, oktatók, szakmai érdeklõdõk számára,
– könyvtárközi kölcsönzés, 
– szakirodalmi szolgáltatások (katalógusok alapján, CD-ROM és mágnesleme-

zes, valamint az Interneten elérhetõ adatbázisokból,
– az erdélyi magyar kulturális örökség könyv, kézirat és levéltári anyagának gyûj-

tése és feldolgozása, 
– a romániai magyar kisebbség történetére és helyzetére vonatkozó kéziratos,

nyomtatott, hang és képi dokumentumok gyûjtése, megõrzése és feldolgozá-
sa és ezek alapján tájékoztató szolgáltatás biztosítása,

– szakmai adatbázisok kialakítása, karbantartása és fejlesztése Erdély és a romá-
niai magyarság vonatkozásában,

– információs szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatokon keresztül,
– az EMTE más városokban kiépülõ egységeinek lehetõség szerinti könyvellá-

tása,
– reprográfia, állományvédelem, fénymásolás
b) Konferencia- és oktatási központ feladatköre:
– konferenciák, közéleti rendezvények helyiség igényének biztosítása, szervize-

lése,
– számítógépes termek üzemeltetése könyvtárhasználati és általános oktatási cé-

lokból,
– állandó Internet hozzáférés biztosítása,
– Internet cafe (büfé) üzemeltetése,
– számítógépes tanfolyamok/képzés szervezése és lebonyolítása,
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c) Információs központ feladatköre:
– EMTE információs rendszerének kiépítése, mûködtetése és karbantartása,
– a könyvtár számítógépes hálózatának mûködtetése és karbantartása,
– Internet központ mûködtetése,
– informatikai képzés,
– transzparens hozzáférést kell lehetõvé tenni a könyvtár információs rendsze-

réhez, az EMTE információs rendszeréhez, a BBTE információs rendszeré-
hez, külsõ hálózati információs forrásokhoz,

Az új intézmény elhelyezése Kolozsvár belvárosában, az egyetemi, tudományos,
kulturális intézmények közelében volna célszerû.

EMTE Könyvtár és Információs Központjának alapadatai:
A budapesti MKM által elrendelt vizsgálat eredményeként egy nappali hallgató-

ra 1,5 – 2 m2 könyvtári térigény az optimális. (Az egyetemi könyvtárak fejlesztésé-
nek térigényei. Könyvtári Figyelõ 1995. 3. sz. 406-417.) Kolozsvár magyar egyetemi
diáksága esetében távlatosan 3000 magyarul tanuló és ugyanennyi a román nyelvû
képzésben résztvevõ diákkal számolhatunk. Így a beruházói terv kérdése, hogy 3-
6000 m2 között hol határozható meg az optimális helyigény. Abból a nemzetközi
normából kiindulva, hogy 10 hallgatóra juthat egy olvasótermi hely és ismerve
a BBTE mai könyvtárának viszonyait a központi olvasóterem 300 férõhellyel ren-
delkezhet. Ehhez – szintén a nemzetközi normákból kiindulva – az olvasóhelyek
1%-a kapcsolódna mint (30) kutatóhely valamint egy külön hírlap (folyóirat) olva-
só 30 férõhellyel.

Raktári tér biztosítása, távlatosan kb. 500.000 könyvtári tétel számára. Az öröm-
teli gyors gyarapodás illetve az EME könyvanyagának visszaszolgáltatása esetén kül-
sõ raktárak építése egy késõbbi külön vállalkozásként megoldható.

3 oktató-szolgáltató terem, 60 Internet elérhetõséggel, 10 CD olvasóval. Ez egy-
ben az oktatást is szolgálhatná.

Szeparálható konferenciaterem, 250 férõhellyel, vetítõvel, sötétítõvel, fordító-
berendezéssel.

Internet központ, adminisztrációs egység, 5-6 helyiséggel.
2-3 kisebb, 15-20 férõhelyes oktató helyiség.

EMTE Könyvtár és Információs Központ mûködése:
Az intézmény felépítését a HTMH Felsõoktatás Fejlesztési Programiroda és

a Sapientia Alapítvány menedzseli.
Az intézményt a Sapientia Alapítvány, majd az EMTE mûködtetné.
Az intézményt igazgató tanács irányítaná a mûködtetõvel közösen kidolgozott

szervezeti és mûködési szabályzat alapján. Az igazgató tanácsot a fenntartó, mûköd-
tetõ megbízottaival együtt a könyvállományt bérletként vagy adományként átadó
intézmények képviselõi alkotnák.

Az intézmény induló állományát az EME és más kisebb könyvtárak anyaga biz-
tosíthatná, külön tárgyalások, szerzõdéses megállapodások után.
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Az intézmény fenntartását az EMTE-nek a magyarországi állami költségvetés-
bõl biztosított keretbõl vagy a NKÖM-nak elkülönített költségvetési fejezetébõl le-
het megoldani.

A könyvtár folyamatos könyvellátását az OSZK köteles-példány szolgáltatásán
keresztül, magyarországi törvényi módosítással lehetne megoldani.

Könyvtártechnikai irányelvek az EMTE Könyvtár és Információs Központ tervezéséhez:
A tervezett 3-6000 m2 alapterületbõl a könyvtár céljaira elõirányozható 
2-4000 m2 3000 hallgató számára biztosít ideális könyvtári teret. A nemzetközi

elõírások nappali hallgatónként 1 m2 alapterületet irányoznak ugyanis elõ.
Az EMTE Könyvtár és Információs Központ könyvtári területét célszerû három

fõ övezetre osztani:
I. Nyilvános övezetek
II. Szolgálati övezetek
III. Egyéb övezetek
Hálózati infrastruktúra:
A hálózati alkalmazások aránya fokozatosan a digitális hang, álló- és mozgókép

(multimédia, hypermédia) irányába tolódik el. A szabványos hálózati infrastruktú-
rák közül az ATM 2-4 éven belül dominánssá válik.

Strukturált kábelezési rendszert (CAT. 5),
ATM-switch aktív hálózati eszközöket és 
Optikai gerinchálózatot kell kiépíteni.
A helyi szolgáltató ISDN szolgáltatásaira kell építeni. 
Tekintettel arra, hogy a koncepcióhoz költségelemzés nem készült, illetve, hogy

a férõhelyek és a kötetszám nincs véglegesítve, a megvalósítás ütemezése nehezen
becsülhetõ. Éppen ezért a könyvtárfejlesztés elsõ lépései a helyszíni lehetõségek és
igényeinek feltárása és az egységes rendszer kialakítása.

VII.4.2. Sapientia egyetemi honlap (www.sapientia.ro)

1. A magyar verzió. Adott szinten identikus angol és román nyelvû verzió.
2. Belsõ keresési lehetõség. 
3. Frémes szerkezet (lásd. www.christeies.com alsó és felsõ navigációs

frémeit)

Szintek oldalszám 3 Nyelvû verzió oldalszám összesen Feltöltõ felület Észrevételek
I. II. III.
1. Az egyetemrõl 1.1 története - 1 igen 18 -

1.2 khárta - 1 igen
1.3 szerkezet- 1 igen
1.4 HÖK - 1 igen
1.5 (...) - 1 igen
1.6 (...) - 1 igen
1.7 képek (+ képaláírások) - 1 igen 3 -

2. Az alapítványról 2.1 kuratóriumi tagok9 kép és életrajz 9 igen ?
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2.2 alapszabályzat - 1 igen 1 igen
2.3 nyilatkozatok - 1 igen
2.4 támogatók - 1 igen 3 igen
2.5 (sajtó figyelõ - 1
2.6 (...) - 1

3. Központok,
karok 3.1 Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad általános igen

adminisztráció -
karok, szakok -
órarend -
kurzusok, segédanyagok -
3.2 Csíkszeredai Központ általános

adminisztráció
karok, szakok
órarend
kurzusok, segédanyagok

3.3 Marosvásárhelyi Központ általános
adminisztráció
karok, szakok
órarend
kurzusok, segédanyagok

3.4 Kolozsvári Központ általános
adminisztráció
karok, szakok
órarend
kurzusok, segédanyagok

3.5 Kutatói programok intézete általános
képzési programok
vendégtanári programok
jogász szakkollégium
tutorális programok
közgazdász szakkolégium
adminisztráció
órarend
kurzusok, segédanyagok
vendégoldalak
eseménynaptár

4. Pályázatok, akadémiai programok 4.1 pályázati kiírások és ûrlapok 

4.2 nyertes pályamunkák címek, felsorolás beklikkelés után jönnek

5. Felvételi tájékoztató 5.1 szakok szerinti lebontás
6. Tanáraink 6.1 képes standard, késõbb személte szabható oldalak

7. Diákjaink 7.1 egyelõre egy kis szöveg, késõbb az adminisztrátor által HTML-ben fel-
töltendõ

8. Szenátus, rektorátus, titkárságok 8.1 szenátus
8.2 rektorátus
8.3 titkárág

9. Órarend linkek a 3.x oldalaira
10. Erdélyi Adatbázis (kiemelten kezelendõ)

10.1 linktár (oktatás, tudományos élet, intézményrendszerek, civil társada-
lom, Románia, Magyarország, Erdély, erdélyi települések, könyvtárak, saj-
tó) 
10.2 bibliográfiák 
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10.3 címtárak 
10.4 helységnévtárak 
10.5 kronológiák 
10.6 térképek 
10.7 statisztikák 
10.8 kutatási jelentések kihangsúlyozva

11. Virtuális egyetem az adminisztrátor által kezelt szoftver-oldal jelszó, NetMeeting (Win98 vagy letölthetõ)
12. Kiadványok 12.1 egyelõre egy kis szöveg, késõbb az adminisztrátor által HTML-ben fel-

töltendõ
13. Nemzetközi kapcsolatok -
14. Egyetemi chat 

VII. 5. Sajátos képzési programok

VII. 5. 1. Idegen nyelv oktatás
A romániai magyar egyetemisták körében a világnyelvek ismerete elmarad a ro-

mán és a magyarországi kortársaikhoz képest. Ezt sürgõsen és radikálisan pótolni
szükséges. A jelenlegi egyetemi követelményeken (egy egyetemi nyelvvizsga) túl
kell nézni. A képzést az egyetem az adott nyelvi tanszék vagy nyelvi lektorátusa old-
hatná meg. De ezzel párhuzamosan szerzõdésszerûen intenzív nyelvtanfolyamok
beindítása szükséges a következõ csoportok részére: 1. a szakkollégiumi programok
résztvevõi, 2. az EMTE hallgatói, 3. magyar oktatók, 4. magyar egyetemi hallgatók.

A programban alapelvként lehetne elfogadni a következõket: 1. A résztvevõknek
egy bizonyos önrésszel hozzá kell járulni a kurzus finanszírozásához. 2. A kurzu-
soknak nemzetközileg is elismert nyelvvizsgával kell végzõdniük a különbözõ szin-
teken. 3. Lehetõség szerint kis csoportos (max. 8-10 fõ) és intenzív (min. heti 3x2
óra) kurzusokra van szûkség.

VII.5.2. Számítógép használói képzés
Alapelvként lehetne elfogadni, hogy a felsõoktatásban résztvevõ magyar fiata-

lok hozzájuthassanak az alapvetõ számítógép-használói ismeretekhez. Ennek kul-
csa, hogy az EU normáknak megfelelõ vizsgalehetõségekhez juthassanak. A töme-
ges képzési programot az EMTE informatikai központjának és tanszékének kellene
kidolgoznia.

VII.5.3. Az EMTE közös tantárgyai
Az EMTE minden hallgatója számára kötelezõ és kötelezõen választható tantár-

gyat kell a programba beiktatni. Az akkreditáció miatt célszerû nem a tanrendbe,
hanem mint a diploma kiadásának feltételét meghatározni a kurzus ill. a vizsga (cre-
dit) megszerzésének követelményét.

A jelenlegi helyzetben közös kötelezõ tantárgynak a magyar nyelvápolást java-
soljuk, amelynek programját az Anyanyelvápolók Romániai Szövetsége dolgozhat-
ná ki. Kötelezõen választható tantárgyak közül megfontolásra javasoljuk: 1. retori-
ka, 2. esszéírás, 3. magyar mûvelõdéstörténet, 4. a romániai magyarság története.
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VII.5.4. Felvételi elõkészítõ tanfolyamok

Az EMTE 2002. évi programjában szükséges kidolgozni az adott tantárgyakból
felvételi elõkészítõ tanfolyamokat. Ma az erdélyi középiskolások jelentõs része a fel-
vételi elõtt magántanároknál külön órákat vesz. Azzal, ha az EMTE széles körû felvé-
teli elõkészítõ tanfolyamokat szervezne, jól felkészült középiskolai tanárok bevonásá-
val, több helyszínen, a diákok rekrutációja is hatékonyan folyhatna. Ezen túl ez
az egész magyar továbbtanulói potenciált (és esélyegyenlõséget) jelentõsen javíthatná.
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