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A vajdasA vajdasáági magyar gi magyar 
kköözz-- éés felss felsőőoktatoktatááss

A jA jöövvőő a tuda tudáás s 
ttáársadalmarsadalma

Emberi erEmberi erőőforrforrááss
fejlesztfejlesztéésese

OktatOktatáási rendszerek si rendszerek 
reformjareformja
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EW Kina 18 milliKina 18 millióó egyetemista (14%)egyetemista (14%)
India 10 milliIndia 10 millióó egyetemista (10 %)egyetemista (10 %)

20252025--ben 125 milliben 125 millióó egyetemista lesz a vilegyetemista lesz a viláágongon

EUEU
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Iskolastatisztika Iskolastatisztika –– VajdasVajdasáágg
A magyar diA magyar diáákok rkok réészarszaráánya a nya a 

kküüllöönbnböözzőő oktatoktatáási szinteken (2004)si szinteken (2004)
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VajdasVajdasáági kgi köözzéépszpszííntnt……
Középiskolai végzettséggel rendelkezok
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A RegionA Regionáális vagy Kisebbslis vagy Kisebbséégi gi 
Nyelvek EurNyelvek Euróópai Kartpai Kartáájaja kköötelez!telez!

nn Az Az áállam llam eelléérhetrhetőővvéé tesziteszi: : 
-- az iskolaaz iskola--elelőőkkéészszííttőő, az , az ááltalltaláános iskolai, a knos iskolai, a köözzéépiskolai piskolai 
oktatoktatáást, a szakkst, a szakköözzéépiskolaipiskolai-- éés szakmunks szakmunkááskskéépzpzééstst
-- az egyetemi az egyetemi éés ms máás felss felsőőoktatoktatáási ksi kéépzpzééstst az az éérintett rintett 
regionregionáális vagy kisebbslis vagy kisebbséégi nyelvekengi nyelveken..

nn IntIntéézkedik, hogyzkedik, hogy: : 
-- a a felnfelnőőttoktatttoktatáássnak nak éés tovs továábbkbbkéépzpzéésnek legyenek olyan snek legyenek olyan 
tanfolyamai, melyek a kisebbstanfolyamai, melyek a kisebbséégi nyelveken valgi nyelveken valóósulnak megsulnak meg
-- biztosbiztosíítjtjáák a k a kisebbskisebbséégi tgi töörtrtéénelemnek nelemnek éés kults kultúúrráánaknak az az 
oktatoktatáássáátt

nn BiztosBiztosíítja az alap tja az alap –– éés tovs továábbkbbkéépzpzéést az st az oktatoktatóók k rréészszéérere

nn LLéétrehozza a trehozza a felfelüügyelgyelőő szerveketszerveket

AUTONAUTONÓÓM TARTOMM TARTOMÁÁNYI HATNYI HATÁÁSKSKÖÖRRÖÖK K 
MEGHATMEGHATÁÁROZROZÁÁSSÁÁRRÓÓL SZL SZÓÓLLÓÓ TTÖÖRVRVÉÉNYNY

Az autonAz autonóóm tartomm tartomáányny az az ááltalltaláános iskolai oktatnos iskolai oktatáást st éés s 
nevelneveléést szabst szabáályozlyozóó ttöörvrvéénnyel nnyel öösszhangban:sszhangban:

-- meghozza a nemzeti kisebbsmeghozza a nemzeti kisebbséégi nyelvgi nyelvűű oktatoktatáás s 
programjprogramjáát;t;

-- az oktataz oktatáássüügygyéért felelrt felelőős miniszterrel egyets miniszterrel egyetéértrtéésbensben
meghozza a nemzeti kisebbsmeghozza a nemzeti kisebbséégek szgek száámmáára fontos ra fontos 
tanttantáárgyak tantervrgyak tantervéét/t/óóratervet;ratervet;

-- megmegáállapllapíítja a nemzeti kisebbstja a nemzeti kisebbséégi nyelvgi nyelvűű oktatoktatáás s 
megszervezmegszervezéésséének a feltnek a feltéételeit teleit éés ms móódjdjáát;t;

-- az oktataz oktatáássüügygyéért felelrt felelőős miniszterrel egyets miniszterrel egyetéértrtéésben sben 
jjóóvvááhagyja a nemzeti kisebbshagyja a nemzeti kisebbséégek szgek száámmáára fontos ra fontos 
tanttantáárgyak tankrgyak tanköönyveit nyveit éés taneszks taneszköözeit;zeit;

-- jjóóvvááhagyja a tanterv hagyja a tanterv éés s óóraterv valraterv valóóra vra vááltltáássáát t 
nemzeti kisebbsnemzeti kisebbséégi nyelven 15gi nyelven 15--nnéél kevesebb tanull kevesebb tanulóó
szszáámmáárara isis..
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Az oktatAz oktatáási rendszer Vajdassi rendszer Vajdasáágbangban
1.1. IskolIskolááskor elskor előőtti inttti intéézmzméények nyek –– 44 iskol44 iskolááskor elskor előőtti tti 

intintéézmzméényny + + 26 iskol26 iskolááskor elskor előőtti inttti intéézmzméény a kny a küüllöönleges nleges 
gondozgondozáást igst igéénylnylőő gyerekek szgyerekek száámmáárara

2.2. ÁÁltalltaláános iskolnos iskoláák k –– 344 344 ááltalltaláános iskola, 13 specinos iskola, 13 speciáális lis 
ááltalltaláános iskola a knos iskola a küüllöönleges gondoznleges gondozáást igst igéénylnylőő gyerekek gyerekek 
szszáámmáára ra éés 57 tagozat a rendes s 57 tagozat a rendes ááltalltaláános iskolnos iskoláák keretk keretéén n 
belbelüül, 21 zeneiskola, 2 balettiskola l, 21 zeneiskola, 2 balettiskola éés 5 s 5 ááltalltaláános iskola a nos iskola a 
felnfelnőőttek oktatttek oktatáásrasra

3.3. KKöözzéépiskolpiskoláák k –– 117 k117 köözzéépiskolapiskola ++ 10 k10 köözzéépiskola a tanulpiskola a tanuláási si 
nehnehéézszséégekkel kgekkel küüzdzdőő tanultanulóók szk száámmáárara

4.4. FFőőiskoliskoláák k –– 9 f9 főőiskola iskola 3535 szakkalszakkal

5.5. FelsFelsőőoktatoktatáás s –– 14 kar 100 szakkal14 kar 100 szakkal

Az iskoláskor előtti oktatási intézményekben 
használt nyelvek megoszlása 

-- magyarulmagyarul: 4476 gyerek 225 csoportban
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ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁK

(magyar nyelvű
oktatás)

27 községben, 
78 általános iskola és
39 kihelyezett tagozat, 
17.128 tanuló
947 osztályban

Az általános iskolások aránya, akik 
anyanyelven tanulnak
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Magyar kMagyar kéépzpzéést is folytatst is folytatóó kköözoktatzoktatáási si 
intintéézmzméények nyek 

terterüületi megoszlleti megoszláásasa

Észak-Bácska
31%

Közép-Bánát
9%Észak-Bánát

29%

Dél-Bánát
5%

Nyugat-Bácska
10%

Dél-Bácska
16%

KÖZÉPISKOLÁK
(magyar nyelvű

oktatás)

12 község
35 iskola
6648 tanuló
315 osztály
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Magyar kMagyar köözzéépiskolpiskoláások szsok szááma kma köözszséégenkgenkééntnt

Magyar Magyar öönkormnkormáányzatnyzat -- ttöömbmb DiDiáákokkok szszáámama

Szabadka (1)Szabadka (1) 2 3092 309
Zenta (2)Zenta (2) 874874
TopolyaTopolya (3)(3) 775775
KanizsaKanizsa (4)(4) 609609
ÓÓbecse (5)becse (5) 550550
ААdada (6)(6) 497497
TTöörröökkanizsakkanizsa (11)(11) 134134
ÖÖsszesensszesen 5 7485 748

MagyarlaktaMagyarlakta kköözszséégg -- szszóórvrváányny
Nagybecskerek (7)Nagybecskerek (7) 299299
ÚÚjvidjvidéékk (8)(8) 244244
CsCsóókaka (9)(9) 236236
Zombor (10)Zombor (10) 196196
Temerin (12)Temerin (12) 6060
ÖÖsszesensszesen 1 0351 035

A kA köözzéépiskolai tanulpiskolai tanulóók ark aráánya, nya, 
akik anyanyelven tanulnakakik anyanyelven tanulnak

70,35%

29,64%

20,75%

79,25%

28,37%

71,63%

0,74%

99,26%

Magyarok  Szlovákok  Románok Ruszinok

Anyanyelvén tanul Szerb nyelven tanul

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


10

IskolavIskolaváálasztlasztáási szempontok:si szempontok: Fontos (%)Fontos (%) RangsorRangsor

HasznHasznáálhatlhatóó tudtudááss 96,796,7 I.I.

MMűűvelt tanvelt tanáárokrok 90,190,1 II.II.

JJóó szszíínvonalnvonalúú iskolaiskola 85,985,9 III.III.

JJóó tantanáárr--didiáák kapcsolatk kapcsolat 85,685,6 IV.IV.--V.V.

Technikai feltTechnikai feltéételektelek 85,685,6 IV.IV.--V.V.

JJóó kköönyvek, segnyvek, segéédanyagokdanyagok 72,472,4 VI.VI.

KKöözelszelséégg 51,751,7 VII.VII.

KKüüllöönnóórráákk 45,945,9 VIII.VIII.

KollKolléégiumgium 25,125,1 IX.IX.

A magyar kA magyar köözzéépiskolpiskoláások ksok köözzéépiskola piskola 
vváálasztlasztáása (1995sa (1995––2004)2004)
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KKutatutatááseredmseredméényeknyek
1.1. Ha Ha ilyenilyen rohamosanrohamosan cscsöökkenkken a a magyarmagyar tanultanulóókk szszáámama//

araráányanya a a kköözoktatzoktatáásbansban, , akkorakkor 1010--15 15 éévv mmúúlvalva csakcsak
azokbanazokban a a vajdasvajdasáágigi helyshelyséégekbengekben lehetlehet fenntartanifenntartani a a 
magyarmagyar tannyelvtannyelvűű oktatoktatáástst, , amelyekbenamelyekben a a magyarsmagyarsáágg
öösszlsszléétsztszáámama 30003000--3500 3500 ffőőtt tesztesz kiki. A . A szszíínmagyarnmagyar tagozattagozatúú
ááltalltaláánosnos iskolaiiskolai oktatoktatáástst azonbanazonban csakcsak azaz 50005000--6000 f6000 főőt t 
szszáámlmláállóó helyshelyséégekbengekben lehetnelehetne megvalmegvalóóssíítanitani..

2.2. KKevesebb a magyar gyermekek szevesebb a magyar gyermekek szüületletéési arsi aráánya, nya, ssőőtt a a 
tovtováábbtanulbbtanuláási hajlamuk si hajlamuk is gyengis gyengéébbbb, mint a t, mint a tööbbsbbséégi gi 
nemzetnemzetéé. . 

3.3. LegtLegtööbbenbben a ka köözgazdaszgazdasáági, mgi, műűszakiszaki//informatikaiinformatikai, b, böölcslcséészsz
kkéépzpzéésst vt váálasszlasszáákk, a, az egz egéészsszsééggüügyes, a pedaggyes, a pedagóógus szak gus szak 
lemaradt.lemaradt.

4.4. A tA töömbhmbhööz tartozz tartozóó kköözszséégekben, gekben, ÉÉszakszak--BBáácska cska éés s ÉÉszakszak--
BBáánnáát tert terüületletéén, n, tanul tanul a magyara magyar kköözzéépiskolpiskoláássok 75,76%ok 75,76%--a a 

Feladatunk:Feladatunk:

1.1. TovTováábbfejleszteni a minbbfejleszteni a minőőssééges anyanyelvges anyanyelvűű
kköözoktatzoktatáási hsi háállóózatotzatot

2.2. ÉÉrettsrettséégit adgit adóó szakkszakköözzéépiskolpiskoláák k éés a s a 
gimngimnááziumok preferziumok preferáálláásasa

3.3. PiacigPiacigéényes szakok nyes szakok éés gyakorlatias tuds gyakorlatias tudáás s 
bevezetbevezetéésese

4.4. MinMinőősséégfejlesztgfejlesztéés, beruhs, beruháázzáások, szaksok, szakéértelmrtelműű
tantanáárok (permanens tovrok (permanens továábbkbbkéépzpzéés, s, 
szszáámmííttóóggéépp--, nyelvtanul, nyelvtanuláás)s)

5.5. KKüüllöön tn táámogatni a szmogatni a szóórvrváányban tanulnyban tanulóókat kat 
(koll(kolléégiumok, utaztatgiumok, utaztatáás, s, öösztsztööndndííjazjazáás)s)

6.6. Emelni a tovEmelni a továábbtanulbbtanuláási szsi száándndéékotkot
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Szerb Bolognai elvSzerb Bolognai elvűű felsfelsőőoktatoktatáási rendszersi rendszer

FELS
Ő

O
K

TA
TÁ

S 

Harmadik 
képzési 
ciklus

Második 
képzési 
ciklus

Első képzési 
ciklus

Speciális 
szakirányú

képzés
60 ESPB

Ph.D
DOKTORI KÉPZÉS

180 ESPB
(előzőleg az alap és diplomás akadémiai képzésben 

legalább 300 ESPD megszerzése esetén)

Okleveles
-Master

60-120 ESPB

Specális  
akadémiai 

képzés
60 ESPB

Bachelor

Akadémiai 
alapfokozat

180-240 ESPB

Bachelor

Felsőfokú
alapfokozat
180 ESPB

KutatKutatááseredmseredméények: nyek: 
A felsA felsőőfokfokúú oktatoktatááspolitikspolitikáát az utt az utóóbbi mbbi máásfsféél l 
éévtizedben, a centralizmus (kormvtizedben, a centralizmus (kormáány), az autonny), az autonóómia mia 
(egyetem) (egyetem) éés a reformirs a reformiráánynyííttáás (szakma) alkotta s (szakma) alkotta 
hhááromszromszöögg--viszony jellemziviszony jellemzi..

MegtorpanMegtorpanáás oka a reforms oka a reform--akterek akterek ellentmondellentmondáásos sos 
áálllláásfoglalsfoglaláássai:ai:
1. A kar tradicion1. A kar tradicionáálisan erlisan erőős autons autonóóm jogi szemm jogi szeméély maradjon, ly maradjon, 
vagy az egyetemnek integrvagy az egyetemnek integráállóó szerepe van? szerepe van? 
2. Az egyetemek a korm2. Az egyetemek a kormáánnyal valnnyal valóó kommunikkommunikáácicióójukban csak jukban csak 
az oktataz oktatáási miniszter intsi miniszter intéézmzméénynyéét ismerik t ismerik éés ms máás konferencis konferenciáák, k, 
alternatalternatíív/konzultatv/konzultatíív bizottsv bizottsáágokra nem gokra nem öösszpontossszpontosíítanak tanak 
3. Egyes karok az operat3. Egyes karok az operatíív tervek megvalv tervek megvalóóssííttáásakor vsakor váálslsáágba gba 
kerkerüülnek lnek -- nem foglalkoztathatnem foglalkoztathatóó a a „„kkéésztermszterméékk””
4. Az egyetem a munkaad4. Az egyetem a munkaadóókkal folytatott vitkkal folytatott vitáában is a ban is a „„tudomtudomáány ny 
autonautonóómimiáájjáárara”” hivatkozik, nem a piaci szhivatkozik, nem a piaci szüükskséégletekre gletekre 
öösszpontossszpontosíít.t.
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A felsA felsőőoktatoktatáásban rsban réésztvevsztvevőő
hallgathallgatóók nemzetisk nemzetiséégi argi aráányanya
-- alulreprezentalulreprezentáál kisebbsl kisebbséégek!gek!
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A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nemzetiségi aránya A lakosság nemzetiségi összetétele Vajdaságban

VajdasVajdasáágban gban öönnáállllóó magyar magyar 
egyetem nincs!egyetem nincs!

Törekvésünk: a vajdasa vajdasáági lakossgi lakossáág nemzetisg nemzetiséégi gi 
öösszetsszetéételtelééhez viszonyhez viszonyíítva a magyarok megfeleltva a magyarok megfelelőő
rréészarszaráányban vegyenek rnyban vegyenek réészt a felsszt a felsőőooktatktatáásban issban is
(14%).(14%).
A helyzet: nem kielégítő, mert a magyarok részvétele a 
felsőoktatásban csak a fele a többségi nemzethez 
viszonyítva (6,6%). 
EredmEredméény:ny: a lemarada lemaradáás a magyarss a magyarsáág iskolg iskoláázatlanszatlansáággáát t 
éés s éértelmisrtelmisééggéének fogyatkoznek fogyatkozáássáát idt idéézi elzi előő..
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FELSFELSŐŐOKTATOKTATÁÁS S 
magyarulmagyarul

Magyar nyelven tanuló
egyetemisták száma 2.168
(3 főiskola, 5 kar) 

A magyar hallgatA magyar hallgatóók terk terüületi megosztleti megosztáása sa 
-- aa szakvszakváálasztlasztáásskor kor ddööntntőő a a hallgathallgatóó éérdeklrdeklőőddéésese,,

azaz intintéézmzméényny kköözelszelséégege,, a a tannyelvetannyelve..
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ÚÚjvidjvidééki Egyetemki Egyetem
intintéézmzméényeinyei

Karok
Bölcsészettudományi Kar – Újvidék
Mezőgazdasági Kar – Újvidék
Jogtudományi Kar – Újvidék
Technológiai Kar – Újvidék
Közgazdaságtudományi Kar – Szabadka
Műszaki Kar – Újvidék
Orvostudományi Kar – Újvidék
Természettud.-matemat. Kar –Újvidék
Művészeti Akadémia – Újvidék
Építőmérnöki Kar – Szabadka
M. Pupin Műszaki Kar –
Nagybecskerek
Sport és Testnevelői Kar – Újvidék
Pedagógiai Kar – Zombor
Magyar Nyelvű Tanítóképző Kar –

Szabadka

Központok és szakosztályok:
1. Inter- és Multidiszciplináris Stúdiumok és 
Kutatások Egyetemi Asszociációja – ACIMSI
2. Rektori Kollégium (rektor, -helyettesek,
egyetemista-prorektor, dékánok, főtitkár, 
irodavezető)
3. Központi Könyvtár
4. Információs-technológiai Központ
5. Minőségellenőrző Központ
6. Egyetemista Aktivitások Központja
7. Egyetemi Titkárság 
(nemzetközi kapcsolatok, jogi-, gazdasági-, 
általános szakosztály)
8. Egyéb intézetek, tudományos központok, 
departmanok, laboratóriumok, katedrák, 
műhelyek, termék-fejlesztő innovációs 
központok, tudományos inkubátorházak,

műszaki parkok, szervizszolgálatok.

Magyar nyelvMagyar nyelvűű felsfelsőőoktatoktatáás folyiks folyik

1.1. KKöözgazdaszgazdasáági Kar gi Kar (kb. 6000 hallgat(kb. 6000 hallgatóóbbóól 700 magyar)l 700 magyar)
2.2. ÉÉppííttőőmméérnrnööki Kar ki Kar (kb. 120 magyar hallgat(kb. 120 magyar hallgatóó))
3.3. Magyar TannyelvMagyar Tannyelvűű TanTanííttóókkéépzpzőő Kar Kar (kb. 200 hallgat(kb. 200 hallgatóó))
4.4. BBöölcslcséészettudomszettudomáányi nyi KarKar--MNyIMNyI TanszTanszéék (kb.130hallgatk (kb.130hallgatóó))
5.5. MMűűszaki Szakfszaki Szakfőőiskola iskola (kb. 400 magyar f(kb. 400 magyar főőiskoliskoláással)ssal)
6.6. MMűűvvéészeti Akadszeti Akadéémiamia ((kb. 50 magyar hallgatkb. 50 magyar hallgatóó))
7.7. ÓÓvvóókkéépzpzőő FFőőiskoliskoláák k (kb. 120 (kb. 120 öösszhallgatsszhallgatóó))
8.8. HitoktatHitoktatóó--katehetikuskatehetikus IntIntéézet zet -- TeolTeolóógiai Fgiai Főőiskolaiskola
9.9. KertKertéészeti Fszeti Főőiskola iskola (kb. 160 f(kb. 160 főőiskoliskoláás s –– CorvinusCorvinus

Egyetem BP Egyetem BP ZentaiZentai Kihelyezett tagozatKihelyezett tagozatáának stnak stáátustusáát t 
rendezni kell!)rendezni kell!)
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A kisebbsA kisebbséégi felsgi felsőőoktatoktatáás sors soráán n 
jelentkezjelentkezőő gondokgondok

nn AkkreditAkkreditáácicióóss nehnehéézszséégek gek (2005 t(2005 töörvrvéényfeltnyfeltéételek)telek)
nn TanerTanerőőhihiáány ny (tehets(tehetsééggondozggondozáás, emigrs, emigráácicióó, , 

tovtováábbkbbkéépzpzéések, lektorsek, lektoráátus biztostus biztosííttáása)sa)
nn A A tanultanulóók szk száámmáának csnak csöökkenkkenéésese (iskolak(iskolaköözpontok zpontok 

lléétrehoztrehozáása, jobb szervezettssa, jobb szervezettséég, iskolabuszok, az g, iskolabuszok, az 
anyanyelven tanulanyanyelven tanuláás motivs motiváálláása)sa)

nn A BolognaiA Bolognai--folyamat vfolyamat véégrehajtgrehajtáása, sa, minminőősséégemelgemeléés, s, 
izolizolááltsltsáág felszg felszáámolmoláásasa

nn A felsA felsőőoktatoktatáásban a kisebbssban a kisebbséégi tagozatok vagy gi tagozatok vagy 
csoportok csoportok ppéénzelnzelééssee

TanulTanuláás s -- munkavmunkaváállalllalááss
nn a a legklegköözelebbi vzelebbi váárosban tanulrosban tanul -- szszüüllőői i 

sugallat (sugallat (kkööltsltséégkgkíímmééllőő megoldmegoldáás) s) ––
Gyakori a fGyakori a fáárasztrasztóó éés ks kööltsltsééges ingges ingáázzáás s 

nn magyar nyelven magyar nyelven –– energiakenergiakíímmééllőő
nn hháállóózathatzathatáás/vs/váárosvonzrosvonzááss (t(töömb magyar mb magyar 

ttéérsrséég)g)
nn alkalmi munka mellett, magalkalmi munka mellett, magáán karokon, n karokon, 

vagy kihelyezett tagozaton vagy kihelyezett tagozaton ttáávoktatvoktatáással ssal 
prpróóbbáálkoziklkozik

nn a magyar fiatal munkava magyar fiatal munkaváállalllalóók k karrierje karrierje 
akadozikakadozik, , 

ha a szerb nyelvtudha a szerb nyelvtudáásuk gyenge, vagy suk gyenge, vagy 
nem tudnak legalnem tudnak legaláább egy vilbb egy viláágnyelvet isgnyelvet is
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KarrierKarrierééppííttéés Vajdass Vajdasáágbangban

Fiatalok bizonytalan jFiatalok bizonytalan jöövvőőkkéépe pe -- Egyetem Egyetem 
vváálasztlasztááskor skor „„kudarckerkudarckerüüllőő magatartmagatartááss””

-- a magyar fiatalokna magyar fiataloknáál pluszenergia befektetl pluszenergia befektetéése se 
szszüükskséégesges

-- eseséélyegyenllyegyenlőőtlenstlenséég a tudatos g a tudatos jjöövvőőééppííttéésbensben, , 
a piacorienta piacorientáált szakvlt szakváálasztlasztááskorskor

-- IgIgéény azny az eureuróópai felspai felsőőoktatoktatáásisi--kutatkutatáási si 
ttéérsrséégbe valgbe valóó integrintegráállóóddááss–– pl. regionpl. regionáális lis 
egyetemekegyetemek

A presztA presztíízsszakmzsszakmáák:k:

nn menedzser, banki/pmenedzser, banki/péénznzüügyi munkgyi munkáák, k, 
marketingmarketing--, informatikai munk, informatikai munkáák, k, 
programozprogramozóó, v, váállalkozllalkozóó, k, köözgazdzgazdáász, sz, 
kkéépzett kpzett köönyvelnyvelőő, , üügyvgyvééd, tand, tanáár, logista, r, logista, 
ééppííttéészmszméérnrnöökk--vváállalkozllalkozóó, szakorvos, , szakorvos, 
farmakolfarmakolóógus, gus, áállatorvos.llatorvos.
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ÖÖsszegzsszegzéés:s:
nn A magyaroknA magyaroknáál l alulreprezentalulreprezentááltsltsáágg éészlelhetszlelhetőő a a 

felsfelsőőoktatoktatáásban sban éés a munkaers a munkaerőőpiacpiac privilegizprivilegizáált lt 
szfszféérrááiban is.iban is.

nn Az oktatAz oktatáásban sban éés a munkakeress a munkakereséés ters teréén a vajdasn a vajdasáági gi 
magyarok a tmagyarok a tööbbsbbséégi nemzettel veszik fel a versenytgi nemzettel veszik fel a versenyt, , 
nem pedig a magyarorsznem pedig a magyarorszáági vagy eurgi vagy euróópai mintpai mintáát t 
kköövetik. vetik. 

nn A magyar fiatalok elhelyezkedA magyar fiatalok elhelyezkedéési essi eséélyei lyei 
Szerbia/VajdasSzerbia/Vajdasáág g munkaermunkaerőőpiacipiaci igigéénynyééttőől fl füügg. gg. 
SzakmaSzakma-- éés munkahelyvs munkahelyváálasztlasztáás ters teréén a n a 
szerbiai/rszerbiai/réégigióóbeli tbeli téényeznyezőők a dk a dööntntőőek nem pedig ek nem pedig 
az euraz euróópai normafeltpai normafeltéételektelek..

nn A jA jöövvőő a szubregiona szubregionáális egyetemi klis egyetemi köözpontok zpontok 
kereteiben van...kereteiben van...

KONKLKONKLÚÚZIZIÓÓK , ami szK , ami szüükskséégesges……

1. A fiataloknA fiataloknáál kidolgozni a jl kidolgozni a jöövvőőkkééppüüket ket éés egy stabil s egy stabil 
szakmafejlesztszakmafejlesztőő stratstratéégigiáátt

2. A piacigényes szakmákra, versenyképességre 
fókuszálni - minőségi és akkreditálható új felnőttképzési 
formákat bevezetni

3. Tradicionálisan diverzifikált, de a rugalmas 
szakirányokkal tervezni a középiskolai és felsőoktatási 
kurzusokat;

4. Karrierépítő Információs Koordinációs Irodák 
megnyitása – Továbbképző Központok pénzelése

5. Regionális oktatási-képzési stratégia kidolgozása
6. Versenyképes tudásfejlesztés pénzelése, a pedagógus 

állomány minőségemelése…
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