
Differenciált természettudományi és műszaki felsőoktatás:  
két intézmény és/vagy két ciklus? 

 
MŰHELYKONFERENCIA AZ ELTE BOLYAI KOLLÉGIUMÁBAN 

Budapest, XI. Nándorfejérvári út 13. 
2011. március 19. 10 órától du. 3 óráig 

 
Meghívjuk a Bolyai Kollégium felsőoktatási műhelykonferencia sorozatának nyolcadik 
rendezvényére.  

Az európai felsőoktatás a XX. század végén elindult a kétciklusú, tömeges felsőfokú 
képzés kialakítása útján. Hazánkban újra az alapokig lenyúló mérlegkészítés és 
iránymódosítás időszakában vagyunk. Számos korábban lezártnak tekintett kérdést vitat a 
felsőoktatás szakmai és hallgatói közössége és a kormányzat. Fontosnak tartjuk, hogy eddigi 
erőfeszítéseink eredményei hasznosuljanak, a vitatott kérdések megoldását pedig a 
közvetlen tapasztalat birtokában lévők minél erőteljesebben befolyásolhassák.  

Abban bízunk, hogy a Bolyai Műhelykonferencia fóruma hatással lehet az új 
felsőoktatási koncepciót kifejező konkrét jogszabályok (törvények és rendeletek) 
megfogalmazására. 
 
Konferenciánkon a következő témacsoportok áttekintését javasoljuk: 
 

1) Főiskola és egyetem, szervezeti sokszín űség, autonómia 
2) Teljesítményalapú finanszírozás: kutatási-fejles ztési, regionális és 

képzési feladatok az intézményi stratégiákban 
3) A természettudományi és a m űszaki alapszakok helyzete és korrekciós 

igényei (belső kiválasztás eszköze, megfelelés a munkaerő igényeknek, 
felkészítés elágazó mesterképzésre)  

         
 A konferencia műhelyvitáit bevezető előadások indítják. Az előzetes programtervet 
alább csatoljuk. 5-5 perces korreferátumok bejelentését örömmel fogadjuk. 

A megbeszélés összefoglaló megállapításait a résztvevőkkel történő egyeztetést 
követően a szervezők megküldik a felsőoktatási szakmai testületeknek, továbbá az 
államigazgatás érintett szervezeteinek. 

A konferencián a főiskolák és egyetemek vezető oktatóinak, az oktatásszervezéssel 
foglalkozó vezetőiknek, a hallgatók, továbbá a felsőoktatási kormányzat képviselőinek, 
összesen 50-70 aktív résztvevőnek a megjelenésére számítunk. 

 
Kérjük részvételi szándékát a csatolt jelentkezési lapon mielőbb küldje be. 
A részvételi díjat – 1000 Ft-ot – a helyszínen kell befizetni, amely fedezi az előadásközi 
kávé, ásványvíz, valamint a szendvicsebéd árát.   

Jelentkezési határid ő: 2011. március 4. 
 
2011. február 5. 
 
A 8. Bolyai-konferencia szervezői:    

 
Csapó Benő(SzTE) Erostyák János(PTE)    Gaál István (DE) 

Liptai Kálmán (EKF)  Patkós András (ELTE)  Pokol György (BME)  
Veress Márton(NYME)  Szendrei  Mária (SzTE)  Tasnádi Péter (ELTE)  
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(előzetes program) 

 
 
 
1000 - 1005 Megnyitó 
 
Két intézmény – többféle kiválóság? 
 
1005 – 1035   Pálinkás József egyetemi tanár, az MTA elnöke 
Az európai és a magyar felsőoktatási szervezet: a kiválóság hagyománya és változása 
1035 – 1105  Bazsa György, egyetemi tanár, a MAB elnöke 
A minőség finanszírozása - a finanszírozás minősége 
1105 – 1205  Diszkusszió 
 

 1205 – 1245  Szendvicsebéd 
 
 Két ciklus? 

 
1245 – 1310  Jobbágy Ákos egyetemi tanár, a BMGE oktatási igazgatója 
A műszaki alapszakok célja és helyzete 
1310 – 1335   Michaletzky György egyetemi tanár, az ELTE TTK dékánja 
A természettudományi alapszakok célja és helyzete 

 1335 – 1400  Kozma László egyetemi docens, az ELTE IK dékánja,  
   Horváth Zoltán egyetemi tanár, az ELTE rektorhelyettese,  
   Gergó Lajos egyetemi docens, az ELTE IK dékánhelyettese 
 A programtervező informatikus képzés tapasztalatai a Bologna rendszer tükrében 

1400 - 1450  Diszkusszió 
 
 

1450   Összegzés 
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Differenciált természettudományi és műszaki felsőoktatás:  
két intézmény és/vagy két ciklus? 

című műhelykonferenciára 
 

Budapest, XI. Nándorfejérvári út 13. 
2011. március 19-én, szombaton de. 10 órától du. 3 óráig 

 
 

Név, beosztás és tudományos fokozat: 
 
Intézmény: 
 
Elektronikus levelezési cím: 
 
Hozzászólási téma  előzetes bejelentése: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
A szervezési költség (1000Ft) a helyszínen történ ő befizetését vállalom. 
 
2011.    
 
 
 
           (aláírás) 
 
 

A kitöltött lapot szíveskedjen  a Bolyai Kollégium titkárságára a 
 secretary@bolyai.elte.hu címre elektronikusan vagy  

faxon a  203-8250  telefonszámra elküldeni. 
 

                                                 
1  Beküldendő legkésőbb 2011. március 4-ig, a Bolyai Kollégium titkárságára. Fax-szám: (1) 203-8250 


