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Margáék gyıztek a BBTE vezetıségi választásán
A magyar oktatók is megosztottak a két önálló kar kérdésében
(1., 4. old.)

Új vezetıséget választott tegnap a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szenátusa. A
választások papírforma szerint alakultak. Az egyetem új rektora Nicolae Bocsan történész lett.
Andrei Marga egykori rektor továbbra is a vezetıség tagja maradt, mivel az akadémiai tanács
elnökévé választották. A múlt keddi elıválasztások eredményei alapján Salat Levente politológus
és Nagy László fizikus lett a két új rektorhelyettes, míg az akadémiai tanács alelnöki tisztségét
Szamosközi István professzor tölti be. Salat Levente úgy vélte, hogy az RMDSZ és a
kormánypárt közötti egyezség értelmében létrehozandó magyar karok ötletét nem tudja
támogatni, mivel az a szakértık feje fölött jött létre. Az oktató nem tartja lehetetlennek, hogy a
karok kérdésében kialakított álláspont az európai felsıoktatási tér egyesítésére irányuló
Bologna-folyamat következményeit is figyelembe veszi majd.
Nicolae Bocsan a földrajz kar dékánját, Pompei Coceant körözte le a választásokon: a történész 88,
míg kollégája csupán 18 kedvezı szavazatot kapott. A választások után, mondhatni: a jelenleg
Nemzeti Liberális Párthoz közel álló Andrei Marga által képviselt csoportosulás gyızedelmeskedett,
míg a kormánypárthoz közelebb álló másik szárny alulmaradt. Az intézmény vezetésében nem lehet
számítani jelentıs változásokra, hiszen egyetemi berkekben nyílt titok, hogy az új rektor Andrei
Marga köreihez tartozik. Ráadásul a volt oktatási miniszter az amerikai mintára létrehozott akadémiai
tanács elnöke lett.
Salat Levente frissen megválasztott rektor-helyettes a Szabadságnak elmondta, hogy az elkövetkezı
idıszakban két nagy kihívásra kell felkészülniük a magyar tagozatot képviselı rektor-helyetteseknek:
a Bologna-folyamat által elıírt nagyszabású átszervezés, valamint az önálló magyar karok körül
kialakult vita rendezése. A politológus szerint meg kell kísérelni kimozdítani a két önálló magyar kar
létrehozásával kapcsolatos, holt pontra jutott vitát. Tapasztalata szerint a BBTE-n oktató magyar tanári
kar megosztott ebben a kérdésben. — Nem tudom, mi a jó megoldás, nincs semmilyen eleve eldöntött
koncepcióm. Azt szeretném, ha minél hamarabb keretet biztosítanánk az érvek megfogalmazásának, és
megvalósíthatósági tanulmányt készítenénk, amelyben felvázoljuk az összes alternatívát — mondta.
Salat bírálta az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti egyezséget a magyar karok
létrehozására vonatkozóan. Úgy vélte, hogy ez a politikai elgondolás a szakértık és az érintettek feje
fölött jött létre, aminek nem gondolták végig minden következményét, ezért nem tudja feltétel nélkül
támogatni azt. Az önálló magyar struktúra megteremtését csak abban az esetben látja
megvalósíthatónak a közeljövıben, ha valaki nagyon rövid idın belül elkészíti ezt a tanulmányt, és
kiderül, hogy ez a legszerencsésebb megoldás a BBTE-n zajló magyar oktatás intézményi
struktúrájának korszerősítésére. A tanulmány esetében — mint mondotta — nagyobb gondot jelent az
idı, mint a költségek. Arra a kérdésre, hogy a magyar karok kialakítását el lehetne-e kezdeni,
amennyiben a román kormány kiadja a szükséges kormányrendeletet, elmondta: — Attól tartok: ha a
minisztérium meghoz egy ilyen döntést, olyan problémát hoz létre a maga számára, amit legtöbb egy
éven belül újra kezelnie kell visszavonás vagy érvénytelenítés formájában.
Az oktató nem tartja lehetetlennek, hogy a karok kérdésében kialakított álláspont a Bologna-folyamat
következményeit is figyelembe veszi, hiszen az elkövetkezı két-három hónapban várhatóan
felgyorsulnak az események, mivel Románia nagy lemaradást halmozott fel a Bologna-folyamat
kérdésében. — Minden jel arra utal, hogy az oktatási minisztérium lépéseket tervez, és arra kényszeríti
majd a felsıoktatási intézményeket, próbálják meg ledolgozni a lemaradást. Ha ez a gépezet beindul,
akkor ez lesz a prioritás. Minden erınkkel azon kell lennünk, hogy a Bologna-folyamat által elıírt

korszerősítést úgy készítsük elı, hogy a BBTE magyar tagozata ne vesztesként, hanem nyertesként
kerüljön ki.
Salat szerint nem teljesen valószínőtlen, hogy a Bologna-folyamat fogja diktálni a ritmust a magyar
karok ügyében is. Ebben az esetben az elsı kérdés az, hogy milyen szakirányokon belül lehetséges
majd meghirdetni oktatói programokat Romániában, összhangban az európai elıírásokkal, amelyek
szakképzett munkaerı minél nagyobb fokú mobilitását hivatottak lehetıvé tenni Európa-szerte.

