Javaslatok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
magyar tagozata helyzetének rendezésére
1. Jöjjenek létre széleskörő döntéshozási és pénzügyi önállóságot élvezı magyar
általános orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi karok a MOGYE-n.
2. Jöjjenek létre magyar csoportok, melyek számára tegyék lehetıvé a magyar nyelvő
képzést a laboratóriumi gyakorlatok, illetve a klinikai gyakorlati oktatás tekintetében.
Ezzel párhuzamosan tegyék lehetıvé a román szaknyelv elsajátítását.
3. Helyezzenek el háromnyelvő (román, magyar, angol) feliratokat az intézmény egész
területén.
4. Szélesítsék ki a magyar nyelvő képzést a hároméves asszisztensi oktatásban. Jelenleg
az öt asszisztensi szakirányból csak a bábaképzın van magyar nyelvő oktatás.
5. Tekintettel arra, hogy az Általános Orvostudományi Karra magyar nyelven felvételizı
diákok évek óta magasabb jeggyel esnek ki a felvételi vizsgán, kérjük, hogy jelentısen
emeljék meg magyar tagozat számára fenntartott, tandíjmentes helyek számát, vagyis a
negativ numerus clausus-t szüntessék meg. A magyar diákok e hátrányos
megkülönböztetése a 2006 július 25-én lezajlott felvételi vizsga eredményeibıl is
látványosan kiderült: míg a tandíjmentes helyekre a legnagyobb és legfontosabb karon, az
általános orvosin magyar diákok 8,09-os utolsó jeggyel juthattak be, addig a román
felvételizık 5,95-tel. Ezt a lépést az is indokolja, hogy a romániai, magyar tannyelvő
orvosképzés számára jelenleg évente mindössze 100 tandíjmentes helyet biztosítanak.
Mivel Romániában az állami egyetemek általános orvosi fakultásaira évente összesen kb.
3500 diákot vesznek fel, és a magyar lakosság országos aránya 6.6 %, ennek megfelelıen
kb. 210-220 tandíjmentes helyet kellene biztosítani magyar diákok számára (más
romániai orvosi egyetemen nincs magyar nyelvő orvosképzés).
6. Hirdessenek meg külön állásokat magyar oktatók számára. Arányuk az intézmény
tanári karában mindössze 29%, szemben a magyar hallgatók körülbelül 45%-os
arányával. Jelenleg az egyetemi oktatói állásokra pályázóknak egy román nyelvő
versenyvizsgán kell részt venniük, ahol az angol vagy francia nyelvtudást ellenırzik, a
magyart nyelv ismeretét viszont nem. A magyar oktatói utánpótlás tehát az esetlegességre
van bízva.
7. Az egyetemi szenátusban és az egyetem vezetı tisztségekben a magyarok arányát
paritásossá kell tenni. Jelenleg az intézmény egyetlen dékánja sem magyar nemzetiségő,
a 14 tanszékvezetıbıl csak három magyar, az Egyetemi Szenátus Bürójának hét tagja
közül pedig mindössze egy. A magyar tisztségviselıket és vezetıket a magyar oktatók
közvetlen úton kellene megválasszák. Meg kell szüntetni a jelenlegi gyakorlatot, mely
szerint a magyar tagozatnak járó tisztségviselıket román többségő testületek (kari
tanácsok és szenátus) választják meg, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az így
megválasztott tisztségviselık ritkán képviselik a magyar közösség érdekeit.
8. Tegyék lehetıvé a magyar nyelv használatát az intézményi adminisztrációban, és
alkalmazzanak magyar adminisztratív személyzetet, elsısorban ott, ahol a személyzet
állandó kapcsolatban van a magyar diákokkal (például titkárságok). Az adminisztratív
személyzet tekintetében a magyar nemzetiségőek aránya alig néhány százalék.
Rendszeresen hozzák nyilvánosságra az egyetemre vonatkozó nemzetiségi megoszlási
adatokat, és tegyék ezeket hozzáférhetıvé a Világhálón is.

9. Rendszeresen (legalább félévente) kötelezıen hívják össze a magyar oktatók
közgyőlését, és erre hívják meg a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség képviselıit is.
A közgyőlésnek a magyar nyelvő oktatást specifikusan érintı döntései legyenek kötelezı
érvényőek az egyetem vezetıségére nézve.
10. Biztosítsák a magyar diákok számára a magyar nyelvő államvizsga letételének,
valamint a magyar szakdolgozat elkészítésének és megvédésének lehetıségét.
Hasonlóképpen biztosítsák a rezidensi vizsga magyar nyelvő letételének lehetıségét (ez
utóbbi egy országos, teszt jellegő vizsga; a MOGYE magyar tanárai vállalják a kérdések
magyarra fordítását).
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