
JAVASLATOK A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM  

MAGYAR TAGOZATA HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRE* 

 
 
1. A magyar oktatók részarányának fokozatos növelése (a magyar diákok 50%-os részarányával megegyező szintre, záros határidőn belül). Az 
egyetemi szenátusban és az egyetem vezetői tisztségeinek betöltésében a paritás elvének alkalmazása. 

 
2. Önálló döntéshozási jogkörrel rendelkező, magyar tannyelvű orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti karok létrehozása a MOGYE-n. 
 
3. Az egyetem és a karok vezetőségében a magyar oktatásért felelős oktatók (tisztségviselők) biztosítása, akik önálló hatáskörrel és döntéshozatali 
joggal rendelkeznek a magyar oktatás kérdéseiben, és akiket a magyar tanszemélyzet közvetlen választás útján jelöl ki. Az Egyetemi Charta ilyen 
értelemben történő módosítása. 
 
4. A gyakornoki és tanársegédi állások meghirdetésénél a magyar nyelvű oktatói norma feltüntetése, és a versenyvizsgák magyar oktatók általi 
megszervezése. 
 
5. A magyar nyelvet is beszélő adminisztratív személyzet számának növelése.  
 
6. A magyar nyelvű szakdolgozat elkészítési és megvédési lehetőségének biztosítása. 
 
7. A gyakorlati oktatásban a magyar diákoknak legyen joguk kérni, hogy anyanyelvükön is hangozzék el az anyag megértéséhez szükséges 
magyarázat, és bocsássanak rendelkezésükre magyar nyelvű forrásokat.  
 

8. A központosított rezidensvizsga decentralizálása. Minden orvosi egyetemi központ önállóan szervezhessen rezidensi vizsgát.   

 

 

*Legea învăţământului 84/1995. 
Art. 118. Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ, precum la toate tipurile 
de învăţământ pentru care există o cerere suficientă, în condiţiile legii. 
Art. 123. În cadrul instituţiilor de învăţământ universitar de stat se pot organiza, în condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii şi facultăţi cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale. În acest caz se va asigura însuşirea terminologiei de specialitate în limba română, 
Art. 124. În învăţământul de toate gradele şi nivelurile examenele de admitere şi probele examenelor de absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost studiate disciplinele 
respective, în condiţiile legii. 



Alulírott, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem főállású oktatója, aláírásommal támogatom és kérem a fentebb felsorolt 
nyolc, a magyar akadémiai közösséget érintő kérdés megoldását. 
Egyetértek azzal, hogy aláírásom ténye, a személyes adatok feltüntetése nélkül, nyilvánosságot kapjon a sajtóban. Azzal is egyetértek, hogy az 
aláírásommal támogatott tízpontos listát akadémiai és politikai fórumok elé terjesszék.  
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