Tc.
PÁSZTOR Gabriella államtitkár,
Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium
Gen. Berthelot utca 28-30
1. kerület, 70738, Bukarest

Heidelberg, 2007. November 20.

Tisztelt Államtitkár Asszony,
Alulírott dr. Hantz Péter román állampolgár, tudományos kutató, élve azzal a
jogommal hogy tudomást szerezzek közpénzek állami kiutalásáról és azok elköltésének
módozatairól, a következő kérdésekkel fordulok Önhöz:
1. Mióta, és milyen bontásban utalják a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem számára a magyar tagozatnak járó, kétszeresére
emelt diák fejkvótákat?
2. Alaposan gyanítható, hogy a pénz nem jut el a magyar tagozatig.
Magyari Tivadar rektorhelyettes egyenesen megtagadta, hogy
tájékoztatást adjon a pénz sorsáról. Van a BBTE magyar tagozatának
külön költségvetése, ahol a pénz sorsa nyomon követhető?
Végezetül arra kérem, szólítsa fel a Babes-Bolyai Tudományegyetemet kari szintű
költségvetési sarokszámainak nyilvánosságra hozatalára. Európában nincs egyetlen,
államilag finanszírozott egyetem sem, ahol a költségvetési sarokszámokat nem
bocsátanák bármelyik érdeklődő oktató vagy állampolgár rendelkezésére.

Köszönettel,

Hantz Péter

Heidelberg, 2008. február 25.
Nyílt level Pásztor Gabriella Államtitkár Asszonyhoz
Az Oktatási Minisztérium nem válaszolt a BBTE pénzügyi visszaéléseit firtató levelemre
Tisztelt Államtitkár Asszony,
A múlt év végén a Bolyai Kezdeményező Bizottság nyilvánosságra hozta azokat a
számításait, amelyek egyértelművé tették, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
súlyos péznügyi visszaélések történnek, melyek eredményeképpen a magyar tagozat nem
jut hozzá az őt megillető pénzhez. Az egyetem vezetői, akiket az elmúlt évben már
többször csaláson és hazugságon fogtak, megpróbálták személyeskedéssel bagatellizálni
az ügyet.
Ennek kapcsán, 2007. november 20.-án levelet intéztem Önhöz, amelyet
90765/21.11.2007.-es szám alatt iktattak. Levelemre, a hatályos jogszabályok értelmében
harminc munkanapon belül válaszolnia kellett volna. Erre mind a mai napig nem került
sor.
Remélem hogy csak ügyviteli zavarról van szó. Mindazonáltal, amennyiben 2008
március 1.-ig nem kapok választ a levelemre, kénytelen leszek bírósághoz fordulni.
Egyben jelezném, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar
oktatási vonalának költségvetése kapcsán újabb levelet intéztem Önhöz. Bízom benne,
hogy erre a törvényben megszabott határidőn belül választ fogok kapni.

Köszönettel,

Dr. Hantz Péter
tudományos kutató
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Tisztelt Hantz Péter!
Levelére válaszolva közlöm önnel a következőket:
1. A minisztérium a 2007-2008-ban alkalmazott állami támogatási szorzókat
2004 óta alkalmazza.
2. Az állami költségvetésből származó juttatások leosztása karokra,tanulmányi
vonalakra és egyetemistákra a felsőoktatási intézetek kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
3. A CNFIS az alaptámogatást 75%-ban a diáklétszám szerint, 25%-ban pedig a
minőségi mutatók arányában osztja el országos szinten.
4. A kiutalt összegek továbbosztásáról a rektorok tartoznak felelősséggel az
átdolgozott és módosított 84/1995-ös Törvény és az egyetemi autonómia
értelmében.
5. Az állami költségvetés elosztásának további részleteről a CNFIS honlapján
olvashat.
Pásztor Gabriella
Államtitkár
P.S. A Magyari Tibor rektorhelyettessel folytatott vitája a minisztérium
szempontjából nem releváns.

Tabelul 1: Lista formelor de învăţământ cu coeficienţii de echivalare corespunzători,
pentru anul 2007 (aprobată de MEdC, la 29.12.2006)
Nr.
crt.

Forma de învăţământ
–f–

Coeficient
de echivalare
– ef –

I. Studii universitare de licenţă
1
2
3

Studii universitare în limba română (de lungă şi scurtă durată)
Studii universitare în limba maghiară – ca limbă maternă (de
lungă şi scurtă durată)

Studii universitare în limba germană – ca limbă maternă (de
lungă şi scurtă durată)

Studii universitare integral în limbi de mare circulaţie
internaţională
Studii universitare desfăşurate parţial în limbi de mare
4.2
circulaţie internaţională şi în limba română
5.1 Studii universitare integral în limbi de circulaţie restrânsă
Studii universitare desfăşurate parţial în limbi de circulaţie
5.2
restrânsă şi în limba română
Studii universitare desfăşurate în cadrul extensiilor
6
universitare – în afara ţării
7 Studii universitare - învătământ seral
8 Studii universitare cu frecvenţă redusă
9 Studii universitare la distanţă*
4.1

II. Studii aprofundate sau master

1,00
2,00
2,50
1,50
1,25
2,00
1,50
2,50
0,80
0,25
0,15

**

10 Studii aprofundate sau master în limba română
Studii aprofundate sau master în limbi de mare circulaţie
11
internaţională
Studii aprofundate sau master desfăşurate în cadrul
12
extensiilor universitare – în afara ţării

2,00
3,00
3,00

III. Studii doctorale
Studii doctorale cu frecvenţă (cu excepţia domeniilor tehnic,
agronomic, ştiinţe şi medicină)
Studii doctorale cu frecvenţă în domeniile tehnic, agronomic,
14
ştiinţe şi medicină
Studii doctorale fără frecvenţă (începute anterior anului
15
13

universitar 2006/2007)

3,00
4,00
1,00

IV. Alte forme de pregătire
16 Stagiu de rezidenţiat (numai pentru ciclul I - anii 1-2)
17 Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor)
18 Pregatire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)
Activităţi asociate acordării gradelor didactice în
19
învăţământul preuniversitar

2,00
1,25
0,12
0,40

Note: *) Numai pentru studenţii în regim cu taxă, pentru calculul acelor indicatori de calitate în care se
consideră toţi studenţii (bugetaţi şi cu taxă)
**)
La forma de masterat de un an şi jumătate, pentru anul 2 cu un semestru se consideră un coeficient de
echivalare corespunzător doar unui semestru

9

