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15. 15. ééve a ve a 
MagyarsMagyarsáágkutatgkutatóó

TudomTudomáányos nyos 
TTáársasrsasáág g 

szolgszolgáálatlatáábanban

GGáábrity Molnbrity Molnáár Irr Iréén:n:

A A magyarmagyar felsfelsőőoktatoktatááss
jelenejelene/j/jöövvőője Vajdasje Vajdasáágbangban

Szabadka, 2006. 05. 24.Szabadka, 2006. 05. 24.
MagyarsMagyarsáágkutatgkutatóó TudomTudomáányos Tnyos Táársasrsasáág g 

konferenciakonferencia
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Helyzetelemezés
- Politikai rendszerváltás lassúsága
- A jelenlegi felsőoktatási helyzet/törvény - átmeneti
- A Bolognai Nyilatkozat szelleme – a szerb felsőoktatás 
fejlesztésének ccééllja:

1. a felsőoktatás hatékonyságának a megnövelése 
(lemorzsolódás helyett időben diplomázás)
2. az európai felsőoktatás reform (új tanprogramok, 
minőségellenőrzés)
3. piacszükségleteknek megfelelő, multi- és interdiszciplináris 
programok az intézmények között
4. 3 színt: (1) gyakorlati (2) akadémiai stúdiumok (3) PhD
5. az egyetemista partner a tanulási folyamatban (kreativitás, 
egyetemista parlament)

A kisebbsA kisebbséégi / tgi / tööbb nyelvbb nyelvűű oktatoktatáási si 
intintéézmzméények Eurnyek Euróópa kpa köözzéépspsőő éés keleti fels keleti feléében ben 
az 1989/90az 1989/90--es fordulat szes fordulat szüüllööttei. ttei. 
Az Az úúj neoliberj neoliberáális felslis felsőőoktatoktatáási politika a si politika a 
helyihelyi--terterüületi kezdemleti kezdeméényeznyezéések szabadssek szabadsáággáát, t, 
de egyde egyúúttal a felsttal a felsőőoktatoktatáás privatizs privatizáállóóddáássáát is t is 
jelentette. jelentette. 
A A SzerbiSzerbiáában/Vajdasban/Vajdasáágban gban ééllőő magyarok a magyarok a 
balkbalkááni hni hááborborúú miatt miatt kkééstek, stek, íígygy mma isa is a magyar a magyar 
felsfelsőőoktatoktatáás ints intéézmzméényes megalaknyes megalakííttáássáával val 
kküüszkszköödnek.dnek.
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Egyetemalapítás feltételei Szerbiában - 2005:
A.) AkkreditA.) Akkreditáálláás:s:
1. Akadémiai stúdiumok egyeteme (4+1+2 év)
(3 tud.ág/kar + 5 akkreditált szakirány 3 szinten)
2. Gyakorlati stúdiumok egyeteme (3+1 év)
(3 tud.ág/kar + 5 akkreditált szakirány 2 szinten)

megvalósítható magyar szakirányok:
- oktatás-nevelés, mérnöki és közgazdász szak

hiányzik még egy kar/tudományterület és még 
két szakirány!! (pl. művészeti, egészségügyi…) 
B.) MunkaengedB.) Munkaengedéély:ly:
1. Egyetemi campus - előírt infrastruktúra
2. Kinevezett tanerő a tantárgyak 70%-ára
3. több évtizedre biztosított hallgatóság: 3000-5000

TTöörekvrekvééssüünk: nk: 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 g 
iskoliskoláázatlanszatlansáággáát t éés s éértelmisrtelmisééggéének fogyatkoznek fogyatkozáássáát t 
ididéézi elzi előő..
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Vajdasági magyarok részaránya -
iskolaszintekként (2005)
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- többen a főiskolát 
választják, nem 
pedig az egyetemet

A vajdasA vajdasáági magyar lakossgi magyar lakossáág g 
iskolaviskolavéégzettsgzettséége ge -- 20022002
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A vajdasA vajdasáági magyar lakossgi magyar lakossáág g 
iskolaviskolavéégzettsgzettséége ge -- 20022002
Egyetemi végzettséggel rendelkeznek
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A magyar főiskolások és egyetemisták együttes 
száma az összes hallgatók számához arányítottan (%)

nem kielégítő

Év 1964 19819844 1992 2000 2002 2004

Magyar 
hallgatók  
részaránya az 
összes hallgatók 
számában

4,8 10,310,3 6,7 7,0 6,6 6,0
Egye-
tem

11,2
Főis-
kola

Magyarok 
aránya 
Vajdaságban

23,8 18,9 16,9 15,0   
(becs-

lés)

14, 3 14,0
(becslés)
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A magyar hallgatA magyar hallgatóók (3300 k (3300 ––anan 20032003--ban) terban) terüületi leti 
megosztmegosztáásasa -- ddööntntőő aazz oktatoktatáásisi intintéézmzméényny kköözelszelséégege ééss

tannyelvetannyelve..
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Egyetemisták Főiskolások 

2000/2001 2000/2001 éévi iskolastatisztikavi iskolastatisztika::
(kb. 2.800 magyar hallgat(kb. 2.800 magyar hallgatóó ––

15% tanul magyarul; 20% r15% tanul magyarul; 20% réészben magyarul szben magyarul éés 65% szerbs 65% szerbüül)l)

A magyar hallgatók tanítási nyelv szerinti megoszlása az állami 
felsőoktatásban
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VajdasVajdasáági magyar nyelvgi magyar nyelvűű kkéépzpzéések sek -- 2004/2005 2004/2005 

IntIntéézmzméénynnynéévv SzSzéékhelykhely mmagyagy..hallgathallgatóó

11 ÚÚjvidjvidééki Egyetem, Kki Egyetem, Köözgazdaszgazdasáági Kargi Kar SzabadkaSzabadka 728728

22 Zombori TanZombori Tanííttóókkéépzpzőő Kar Szabadkai Tagozat Kar Szabadkai Tagozat 
2006/072006/07--ttőől l Magyar Magyar TanTanííttóókkéépzpzőő KarKar

SzabadkaSzabadka 193193

33 BBöölcslcséésztudsztud.. Kar (Kar (Magyar Nyelv Magyar Nyelv éés s IrodIrod. . TanszTanszéékk)) ÚÚjvidjvidéékk 134134

44 ÚÚjvidjvidééki Egyetem, ki Egyetem, ÉÉppííttőőmméérnrnööki Karki Kar SzabadkaSzabadka 128128

55 ÚÚjvidjvidééki Egyetem, Szki Egyetem, Szíínmnműűvvéészeti Akadszeti Akadéémiamia ÚÚjvidjvidéékk 6060

66 MMűűszaki Fszaki Főőiskolaiskola SzabadkaSzabadka 470470

77 ÓÓvvóókkéépzpzőő FFőőiskolaiskola SzabadkaSzabadka 121121

88 BelgrBelgráádi Egyetem, Hungaroldi Egyetem, Hungarolóógiai Tanszgiai Tanszéékk BelgrBelgráádd n.a.n.a.

99 Budapesti Budapesti CorvinusCorvinus Egyetem Egyetem KertKertéészettudszettud.. Kar Kar 
KertKertéészmszméérnrnööki Szak HTLT ki Szak HTLT --Zenta Zenta KonzKonz..KKöözpontzpont

ZentaZenta 166166

1010 GGáábor Dbor Déénes Fnes Főőiskola Konzultiskola Konzultáácicióós Ks Köözpontzpont SzabadkaSzabadka 128128

öösszesen karok/fsszesen karok/főőiskoliskoláák szk száámama = 10= 10 hely = 4hely = 4 HallgatHallgatóó 21282128

Szakok, szakmák szerinti megoszlás 
a vajdasági állami felsőoktatásban
és a nyelvtudás

meghatározza a diplomások 
helyezkedését, esélyét a 
munkaerőpiacon. 
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Szakma – állami kar
Összes 
hallgató

Magyar Magyar 
hallgathallgatóó

Összes hallgatóhoz
viszonyított % arány

MMéérnrnöök (mk (műűszaki)szaki)
KKöözgazdzgazdáász, sz, üüzleti fzleti főőiskolaiskola

10735
10948

862
604

Szabadka       Szabadka       8,03%8,03%
Szabadka     Szabadka     10,95%10,95%

TanTanííttóó--, , óóvvóókkéépzpzééss 2996 343 Szabadka     Szabadka     11,45%11,45%
BBöölcslcséészsz 3619 254 ÚÚjvidjvidéék          k          7,02%7,02%
TermTerméészettudomszettudomáányny 3650 235 ÚÚjvidjvidéék          k          6,44%6,44%
Orvos 3090 164 Újvidék          5,31%
Mezőgazdasági 3637 146 Újvidék         4,01%
Jogász 4013 97 Újvidék         2,42%
Művészet 696 61 Újvidék         8,76%
Testnevelő
Összesen

1037
44.421

37
2803

Újvidék         3,57%
Vajdaság        6,31%6,31%

A magyar hallgatók megoszlása szakok szerint - 2002A magyar hallgatA magyar hallgatóók megoszlk megoszláása szakok szerint sa szakok szerint -- 20022002

A A legtlegtööbbbb magyarmagyar hallgathallgatóó a a kköözgazdzgazdáászsz--, , mméérnrnöökiki
((mműűszakiszaki))-- ééss pedagpedagóógiaigiai kkéépzpzéésbensben veszvesz rréésztszt, , mertmert::
-- fontos fontos a a kkéépzpzééseksek ffööldrajzildrajzi kköözelszelséégege (Szabadka)(Szabadka) ééss
-- a a kkéépzpzééss nyelvenyelve: : magyarmagyar, vagy r, vagy réészben magyar legyenszben magyar legyen. . 

A A tantanííttóókkéépzpzééss szszáámbelilegmbelileg ééss nemnem minminőőssééggéébenben kielkielééggííttőő, , 
de de magyarmagyar nyelvnyelvűű tantanáárkrkéépzpzééss nincsnincs csakcsak a a BBöölcslcséészettudomszettudomáányi nyi 
Kar Kar Magyar Magyar TanszTanszéékkéén. n. 

A A magyar magyar kköözzoktatoktatáássban ban ssúúlyoslyos tantanáárhirhiáányny tapasztalhattapasztalhatóó. . 

A A jogjogáászkszkéépzpzééss terterüületletéénn, , ssőőtt a a szociolszociolóógiagia, , pszicholpszicholóógiagia, , 
filozfilozóófia, fia, ttöörtrtéénelemnelem, , mműűvvéészetszet ééss a a mezmezőőgazdasgazdasáágigi
kkéépzpzéésbensben is a is a magyarmagyar hallgathallgatóókk alulreprezentalulreprezentááltakltak. . 
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A vajdasági egyetemisták, főiskolások kb. 
22%-a tanul Magyarországon

Becslés: 1000 fő, ezek közül mintegy 500 állami 
ösztöndíjjal, többi költségtérítéses 

igen alacsony a hazatérési ráta: 20 % 

A vajdasági magyar közösség évente kb. 300 
diplomás értelmiségiről kénytelen lemondani, 

akik Magyarországon vagy más országban
keresnek maguknak munkát

FelsFelsőőoktatoktatáási tanersi tanerőő VajdasVajdasáágban gban -- 20052005

196
8,33%

2 625

ÖSSZESEN

146
6,20%

(22 Közgazd. 
Karon, 10 

Tanítóképző-
ben)

50
18,45%

(37 fő a 
szabadkai 
Műszaki 

Főiskolán)

MAGYAR

2 354271
ÖSZ-

SZESENTANÁROK,
TANÁR-

SEGÉDEK,
SZAKMUNKA-

TÁRSAK

KAROK
(13)

FŐIS-
KOLÁK

(9)

Vajdasági tanerő -
2005
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SzSzéétsztszóórróóddáás s éés els elööregedregedéés jelenss jelenséége oktatge oktatóóink kink köörréében!ben!

1. 1. RRéészben kielszben kielééggííttőő a felsa felsőőoktatoktatáási ksi kááderek szderek szááma: ma: a ma méérnrnööki, ki, 
termterméészettudomszettudomáányi szakonnyi szakon (nagy a karonk(nagy a karonkéénti sznti széétsztszóórróóddáás)s)

2. 2. Nagy a hiNagy a hiáányny a a jogijogi-- éés minden ts minden táársadalomtudomrsadalomtudomáányi nyi 
szakon, szakon, ssőőt t a meza mezőőgazdasgazdasáágin, gin, a a kköözgazdaszgazdasáágigi-- éés rs réészben az szben az 
orvoskorvoskéépzpzéésbensben

3. 3. A pedagA pedagóóguskguskéépzpzéésben kritikus a tansben kritikus a tanererőőszszáámm

Fiatal kFiatal kááderutderutáánpnpóótltláás szs szüükskséégessgesséége!ge!
-- Az egyetemen tartani nemzeti kisebbsAz egyetemen tartani nemzeti kisebbséégek gek tehetstehetsééggeeitit
-- az az anyaorszanyaorszáágban tanulgban tanulóó//doktordoktoráállóóknakknak itthon munkitthon munkáát adnit adni
-- a a magyarorszmagyarorszáági gi vendvendéégprofesszorokgprofesszorok alkalmazalkalmazáásasa

Konkrét célok, megoldási alternatívák 
a vajdasági magyar felsőoktatási programhoz

- Lépést tartva az európai felsőoktatási rendszerrel, igazodni 
a szerbiai felsőoktatási reformhoz
- Az állami magyar vagy részben magyar felsőoktatás 
megtervezése 

A prioritprioritáásoksok kidolgozása - konkrét intézményes 
megoldások:

1. Szabadkán a magyar érdekeltségű karokkal  (pedagógus-, 
mérnökképzések, vállalkozói szakok, hitoktató) 

2. Újvidéken tanárképzés (magyarul/részben magyarul), újságíró, 
jogász- és orvosképzés (anyaországi részképzések), lektorátus;

3. Zentán a kertészképzés legalizált kihelyezett tagozaton 
beillesztve a szerbiai felsőoktatásba
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Szakválasztás a magyarok érdeklődése 
szerint                       szükség van:

1 - üzleti-menedzseri főiskolára, 
2 - óvó-, tanítóképzőre, kétszakos tanárképzésre, 

3 - mérnökképzésre (építész, műszaki-informatika) 
4 - mezőgazdasági-kertészeti képzésre 

Tervek a szakkollégiumok, könyvtárak, 
lektorátusok megnyitásáról; 

Átgondolt támogatási és ösztöndíj-politika.
Magyarországi vendégprofesszorok fogadása.

A vajdasA vajdasáági magyar gi magyar éértelmisrtelmiséégiek giek 
elteltöökkéélt szlt száándndééka a magyar ka a magyar 
felsfelsőőoktatoktatáás mennyiss mennyiséégi gi éés mins minőősséégi gi 
áátszerveztszervezéése, amihez szse, amihez szüüksksééges:ges:

1. S1. Süürgrgőős ints intéézmzméényes megoldnyes megoldáások a Szerbsok a Szerb-- éés a Magyar s a Magyar 
OktatOktatáási Minisztsi Minisztéérium (felsrium (felsőőoktatoktatáási keretegyezmsi keretegyezméény), de a ny), de a 
magyarul tudmagyarul tudóó tudtudóós kollegs kollegáák tk táámogatmogatáása is. sa is. 
2. Egy közös Kárpát-medencei nemzeti 
felsőoktatási stratégia és együttműködés 
kidolgozása
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Klebelsberg Klebelsberg KunKunóó mondta, hogy a mondta, hogy a 
hazafiasshazafiassáágbgbóól hl háárom van: rom van: 
szszóónoklnoklóó, s, síírróó éés cselekvs cselekvőő. . 

ÉÉn ezt az utolsn ezt az utolsóót vt váálasztom.lasztom.
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