
909

A jövõ tudósai

fesszortársaim szerint is igen közel áll ahhoz, 
hogy élete elsõ igen komoly tudományos 
közleményét megírja. 

A fentieken felbuzdulva hadd kérjem 
arra, hogy idén is küldje el nekünk a verseny 
gyõztesének nevét, emailcímét, postacímét és 
mobiltelefonszámát, hogy a diákot a Kutató 
Diákok VIII. Országos Konferenciájára (vál
tozatlanul ingyenesen) meghívhassuk 2004. 
július 12. és 17. között…”

 ez a levél mindennél szebben bizonyítja, 
hogy az országos Szilárd leó fizikaverseny 

teljesíti azt a nemes feladatot, amelyet alapí-
tója, néhai marx György professzor szánt 
neki: felkutatja a magyar iskolákban lévõ 
tehetségeket, s egyúttal ráirányítja a kö-
zépiskolás tanulók (és tanáraik) figyelmét 
a modern fizika szépségeire, bizonyítván 
annak tanulhatóságát és taníthatóságát a 
középiskolában.

Sükösd Csaba 
Phd, tanszékvezetõ egyetemi docens
a Szilárd leó versenybizottság elnöke

sukosd@reak.bme.hu

aZ eraSmuS kollÉGium

az erasmus kollégium minimális szervezeti 
háttérrel maximális segítséget kíván nyújtani 
azoknak a kiemelkedõen tehetséges egye-
temi és fõiskolai hallgatóknak, akiknek a 
jelenlegi tömegoktatás keretében, illetve 
megfelelõ anyagi háttér hiányában nincs 
lehetõségük arra, hogy önálló tudományos 
munkát folytassanak, és eljussanak a minõ-
ségi képzést biztosító Phd-szintig; a doktori 
programokban részt vevõket pedig bevonja 
a képzésbe, hogy így biztosítsa számukra a 
szakmai elõmenetelük szempontjából nél-
külözhetetlen tanítási készségek kialakítását.

a kollégium évente pályázatot hirdet, 
amelyen a magyarországi felsõoktatási in-
tézmények beiratkozott hallgatói vehetnek 
részt. a kiírás tartalmazza, hogy mely tudo-
mány- illetve szakterületrõl lehet valamilyen 
konkrét téma kutatását vagy kidolgozását 
tartalmazó tervvel pályázni. a pályázato-
kat szakértõkbõl álló bizottság bírálja el. a 
bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit 
személyesen is meghallgatja, és közülük 
választja ki a nyerteseket. a nyertesek a 
kollégiumtól szakmai és anyagi támogatást 
kapnak pályázatuk megvalósításához. 

a pályázat megvalósításán túl a kollégium 
keretet teremt a hagyományos képzésbe 
nem illeszkedõ, elsõsorban „mester-tanít-
vány” kapcsolaton alapuló, s ezért intézmé-

nyesen nehezen támogatható tudósképzés-
nek, valamint egy szabad és nyitott szellemû 
közösségnek. a különbözõ területeken 
dolgozó tudósok, tanárok, doktoranduszok 
és diákok együttmûködésén alapuló kollégi-
umban szoros szakmai és baráti kapcsolatok 
szövõdnek a jelen és a jövõ vezetõ szakem-
berei és értelmisége között. Így létrejön egy 
vonzó – és egyúttal komoly intellektuális 
kihívást jelentõ – szellemi mûhely, amely 
a jövõ szakmai és tudományos iskoláinak 
kiindulópontja lehet.

az erasmus kollégium alapításában részt 
vevõk többsége tanárként vagy diákként 
kapcsolatban állt az 1992-ben alakult, s 
1997-ben hannah arendt-díjjal kitüntetett 
láthatatlan kollégiummal. a láthatatlan 
kollégiumban töltött idõ és az ott végzett 
munka rendkívül eredményes és fontos volt 
számukra. úgy gondolták, végsõ céljaiban 
hasonló intézmények sokaságára lenne 
szükség ahhoz, hogy a felsõoktatás betöltse 
hivatását: sokoldalú, versenyképes, s ugyan-
akkor a társadalmi kérdések iránt érzékeny 
szakmai-értelmiségi elitet képezzen. ezért 
2000-ben létrehozták az erasmus kollégium 
egyesületet, amely kétéves elõkészítõ munka 
után megindította a kollégiumot.

a kollégiumot az erasmus kollégium 
egyesület mûködteti, melyet alapítói kifeje-
zetten azzal a céllal hoztak létre, hogy 
anyagi és személyi hátteret biztosítson a 
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kollégiumnak. az anyagi háttér biztosítása 
érdekében az egyesület 2004-ben létrehoz-
ta az erasmus kollégium alapítványt. az 
egyesület és az alapítvány támogatói között 
az oktatási minisztérium, a Fõvárosi Önkor-
mányzat, a Soros alapítvány, az aB-aegon 
általános Biztosító rt., a hVG és a népsza-
badság szerepelnek.

a demokratikusan felépülõ, önkormány-
zati elv alapján mûködõ, diákjait független, 
öntudatos, kritikai szellemben nevelõ 
kollégium a civil társadalom modelljét 
nyújtja tagjainak. a kollégiumot egy kis 
létszámú, hatékony és rugalmas, szakmai 
irányító és döntéshozó testület, a kollégi-
umi tanács vezeti, melynek munkájában a 
diákok választott képviselõi is teljes joggal 
vesznek részt. a kollégiumi tanács mun-
káját a kiemelkedõ személyiségekbõl álló 
tanácsadó testület segíti, melynek elnöke 
Göncz árpád, tagjai pedig Gergely ágnes, 
kornai jános, Sajó andrás, Szabó istván és 
Várszegi asztrik.

a kollégium által a diákoknak nyújtott tá-
mogatás személyre szabott és a feladatokhoz 
igazodik. a nyertes pályázók mindenekelõtt
• tanári (tutori és vezetõ tanári) segítséget 

kapnak pályázatuk megvalósításához; és 
amennyiben szükséges

• konzulensi segítséget kapnak a kollégium 
más tutoraitól, illetve vezetõ tanáraitól.

a közvetlen tanári segítségen túl a kollégium 
lehetõséget nyújt rá, hogy az elért eredménye-
ket a szakmai közvélemény megismerje:
• mûhely-szemináriumokat szervez, ahol a 

kollégium diákjai, tutorai és vezetõ tanárai 
megvitatják a készülõ munkákat,

• évente egyszer konferenciát szervez, 
ahol a tágabb szakmai közönség megis-
merheti az elkészült munkák eredmé-

nyeit, és segítséget nyújt a kimagasló 
eredmények publikálásához.
Szükség esetén a kollégium anyagi segít-

séget is nyújt a pályázatok megvalósításá-
hoz, például támogatja 
• a kiegészítõ képzéseket, 
• a tanulmányutakat vagy a szakmai konfe-

renciákon való részvételt, illetve
• a felmerülõ dologi kiadásokat,
a rászorultak számára pedig
• tanulmányi ösztöndíjat biztosít.

a kollégiumnak nincs állandó tanári kara: a 
felvett diákok kutatási témája szerint választjuk 
meg a tutorokat (doktoranduszokat vagy 
fiatal szakembereket), egy-egy szakterüle-
tet pedig vezetõ tanárok irányítanak. ez a 
kétszintû képzési rendszer olyan szakmai 
közösséget teremt, melyben az alsóbbéves 
hallgatók egyszerre tanulnak felsõbbéves, 
doktorandusz társaiktól, az adott szakma 
legkiválóbb képviselõi közül kikerülõ vezetõ 
tanáraiktól.

az erasmus kollégium mûködésének 
kedvezõ hatása nem korlátozódik a felsõ-
oktatásra. a kollégiumban eltöltött évek 
tapasztalatai, a kollégium szabad és nyitott 
szellemû közösségében kialakuló, életre 
szóló szakmai és baráti kapcsolatok mintaér-
tékûek, és megtartó erõt jelentenek. a vég-
zett kollégisták jelenléte a magyar szellemi 
életben nagymértékben hozzájárulhat a 
szakmai és tudományos légkör javulásához, 
s így az évek során kialakulhat egy olyan 
vonzó környezet, melybe a legígéretesebb 
és legjobban képzett fiatal tudósok és 
szakemberek szívesen bekapcsolódnak: 
maradnak, magyarországon dolgoznak. 

Erdélyi Ágnes
az mta doktora, az erasmus kollégium egyesület 

képviselõje – erasmus.koll@freemail.hu


