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Az ELTE TTK FFI Intézeti Tanács véleménye 

 

„Az ELTE és a Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi karai, 

valamint a Savaria Egyetemi Központ (SEK) integrációja” 

 

c. szenátusi előterjesztésről 

 

Az integráció alapvetően politikai szándék kérdése. 

Az integrációnak lehetnek előnyei is: 

 Pályázati lehetőségek a Központi Régión kívül 

 Bizonyos területeken jelenleg is már jó földtudományi műszerezettség áll rendelkezésre a 

szombathelyi campuson 

 Az ELTE geológus képzés egyik régi problémája, hogy nem adhat mérnöki diplomát. A 

szombathelyi campus részben műszaki profilja ezen a téren jelenthet előnyöket. 

 Az ELTE Meteorológiai Tanszékének eddig is jó kapcsolata volt a szombathelyi 

kollégákkal, ez most szorosabb együttműködéssé, közös pályázássá alakítható. 

 

Az integráció kivitelezése szakmai szempontból egyelőre teljesen kidolgozatlan, számos 

problémát vet föl, amelyek többnyire nem is szerepelnek a szenátusi előterjesztésben. Ezek 

miatt az IT nem tudja támogatni az előterjesztést ebben a formában és ezzel az időzítéssel. 

 Régi probléma a tanárszakok esetében, hogy a pedagógikum mellett a tudományos 

szakmai szempontok nehezen érvényesülnek. Egy új, felsőbb szintre kerülő önálló 

szombathelyi pedagógiai intézmény, melynek kontrollja nincs definiálva, ezt a helyzetet 

csak rontaná. Javasoljuk, hogy a tanárképzés koordinációja mindenképpen legyen az 

ELTE budapesti egységénél legyen. 

 Nincs kidolgozva, hogy azonos szakok indítása esetén a képzési terv azonos-e vagy sem. 

Ha különböző, akkor a diplomák ugyanannyit érnek-e. Ha azonos, akkor vajon van-e 

megfelelő személyi állomány, hogy azonos színvonalú képzés legyen Szombathelyen is (a 

2016 nyári igazgatói látogatás alapján inkább nincs). Párhuzamosan meghirdetett szakok 

esetén a tantervek azonosak kell legyenek. A folyamatos minoségellenőrzés az ELTE 

budapesti részlegéneek feladata. 

 Tudomásunk van arról, hogy egyes szakok szombathelyi akkreditációjában olyan oktatók 

szerepelnek, akik etikai vétség miatt távoztak korábban más egyetemekről. 

 Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mi lehet az Intézet feladata az integrációban. 

Javasoljuk - egységes kari forgatókönyv alapján – az Intézet hatáskörébe tartozó 

párhuzamos szombathelyi szakok szakfelelőseivel való egyeztetést, tárgyalást, közös 

tantervi hálók kidolgozását.  

 A minőségbiztosítással, illetve a józan ésszel is összeférhetetlennek tartjuk, hogy a 2017-

ben végző hallgatók már ELTE diplomát kapjanak. Amennyiben jogilag lehetséges, 

ELTE-s diplomát első ízben a 2017 őszén felveendő hallgatók kaphassanak. 
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