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Zsin ka Lász ló

A ma gyar fel ső ok ta tás 
az EU-csatlakozás folyamatában, kü lö nös 
te kin tet tel a társadalomtudományokra

BE VE ZE TÉS

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság szá-
mos te rü le tén kö ve tel meg al kal maz ko dá si fo lya ma to kat. A fel ső ok ta tás és a 
tu do mány sem ki vé tel, de az át ala ku lás ezek ben a szek to rok ban szá mos sa já tos 
vo nás sal bír a gaz da sá gi vagy a kor mány za ti szfé rá hoz ké pest. Eze ken a te rü le-
te ken a ki hí vá sok nem annyi ra jog har mo ni zá ci ót, mint in kább tar tal mi-stra té gi ai 
kér dé se ket érin te nek. A fel ső ok ta tás és a tu do mány ese té ben is igaz az, ami az 
EU-tagság egé szét jel lem zi: az Eu ró pai Unió sok új le he tő sé get nyit meg a csat-
la ko zó or szá gok szá má ra, de ezek az elő nyök nem au to ma ti ku sak, ha nem csak 
a nem ze ti kor má nyok meg fe le lő po li ti ká ja ese tén hasz nál ha tó ak ki meg fe le lő en. 
Más részt az EU-csatlakozástól nem sza bad vár ni a ko ráb ban fel hal mo zó dott 
prob lé mák au to ma ti kus meg ol dó dá sát. A spa nyol fel ső ok ta tá si szfé rát pél dá-
ul az EU-tagság után is szá mos el ma ra dott vo nás jel lem zi. Úgy tű nik, hogy a 
csat la ko zás utá ni kép a ma gyar egye te mek és fő is ko lák ese té ben is rend kí vül 
ve gyes ma rad. Nem a fel ső ok ta tá si szfé ra egé szé nek fel zár kó zá sa fog vég be-
men ni, ha nem erő tel jes dif fe ren ci á ló dás vár ha tó az in téz mé nyek kö zött: egye sek 
be kap cso lód nak a nyu gat-eu ró pai fel ső ok ta tás fo lya ma ta i ba, má sok lo ká lis in téz-
mé nyek ma rad nak, szá mos el ma ra dott ság gal, prob lé má val.

A fel ső ok ta tás és a tu do má nyok kü lön bö ző te rü le te in az EU-csatlakozás kö vet kez-
té ben erő tel jes ha tá sok érik a ter mé szet tu do má nyos és ipa ri ku ta tá so kat foly ta tó 
aka dé mi ai, egye te mi ku ta tó köz pon to kat, mert az Eu ró pai Unió el ső sor ban ezek re 
a te rü le tek re össz pon to sít ko moly pénz ügyi for rá so kat. Emel lett a fel ső ok ta tá si és 
ku ta tó szfé ra egé szét jel lem ző vál to zá sok bi zo nyos ha tás sal lesz nek a tár sa da lom- 
és böl csé szet tu do mány ok in téz mé nyi kör nye ze té re is. Ugyan ak kor már kö zép tá von 
is ne héz fel be csül ni eze ket a ha tá so kat, mert azok a ha zai tu do mány szer ve zés, 
il let ve egyé ni ku ta tói haj lan dó sá gok függ vé nyé ben ala kul nak majd. A kü lön bö ző 
tu do mány te rü le tek és az EU-csatlakozás vi szo nyát te hát el ső sor ban ar ról az ol dal-
ról le het sé ges ér tel mez ni, hogy mi kép pen hat az Eu ró pai Uni ó ba va ló be lé pés a 
fel ső ok ta tás és a tu do mány fel té tel rend sze ré re, s csak en nek függ vé nyé ben vo nat-
koz tat ha tók az egyes tu do mány szak ok ra bi zo nyos jel leg ze tes sé gek.

A fel ső ok ta tás EU-csatlakozásának vizs gá la ta so rán szem be tű nő, hogy az uni ós 
tag ság ból ere dő köz vet len ki hí vá sok szin te a fel is mer he tet len sé gig össze fo nód nak 
az ál ta lá no sabb ter mé sze tű mo der ni zá ci ós, „euró paizá ciós” al kal maz ko dá si kény-
sze rek kel és a szfé rát érő nem zet kö zi ha tá sok kal. Ez a tény né mi óva tos ság ra int. 
Nem sza bad a fel ső ok ta tást és a ku ta tó szfé rát érő össze tett ha tá so kat csak az 
EU-tagságnak tu laj do ní ta ni, és az al kal maz ko dá si kény sze re ket egye dül az EU-
konformitás kö ve tel mé nye ként be mu tat ni.
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A FEL SŐ OK TA TÁS ÉS A KU TA TÓ SZFÉ RA FŐBB 
VO NÁ SAI NYU GAT-EU RÓ PÁ BAN

A má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti ze dek ben ki ala ku ló gaz da sá gi rend sze rek a fel-
ső ok ta tás ex pan zi ó já hoz ve zet tek Nyu gat-Eu ró pá ban. Az ipa ri tár sa da lom szak em-
ber igé nye kikénysz erítet te, a gaz da sá gi nö ve ke dés több let for rá sai pe dig le he tő vé 
tet ték, hogy nagy mér ték ben nö ve ked jen az egye tem re, fő is ko lá ra já rók lét szá ma. A 
tár sa da lom egy re szé le sebb ré te ge i ben vég be me nő eman ci pá ci ós fo lya ma tok, kul tu-
rá lis át ala ku lás ha tá sá ra mind töb ben kí ván tak a fel ső ok ta tás ban vég zett sé get sze-
rez ni. A hum bold ti egye tem XIX. szá za di mo dell je így je len tős át ala ku lá so kon ment 
ke resz tül. Az 1950–1960-as évek vi lá gá ban az egye tem a szű kebb kö rű elit ok ta tás 
he lyett a tö me ges kép zés üze mé vé vált, amit az ál lam nagy költ ség rá for dí tás sal 
tar tott fenn. A nyu gat-eu ró pai egye te mek az ál lam fenn tar tó, egy sé ge sí tő sze re pét 
il le tő en az öt ve nes–hat va nas évek ben is meg őriz ték XIX. szá za di sa já tos sá ga i kat. 
A fel ső ok ta tás a tu do má nyos meg ala po zást, tech ni kai, gaz da ság szer ve zé si ha té-
kony sá got szem előtt tar tó, önál ló al rend sze ré vé vált az ipa ri tár sa da lom nak.

A fel ső ok ta tás az 1970-es évek től fo ko za to san új hely zet be ke rült. A hat va nas–
het ve nes évek for du ló já tól le las su ló gaz da sá gi nö ve ke dés szű kí tet te a ren del ke zés-
re ál ló for rá so kat. A struk tu rá lis vál ság gal és a nemzetköziesedő vi lág gaz da ság 
ne ga tív ha tá sa i val küsz kö dő nyu gat-eu ró pai ál la mok rá kény sze rül tek a jó lé ti ál lam 
bi zo nyos mér té kű re form já ra. A szo ci á lis, ok ta tá si költ sé gek kor lát lan nö ve ke dé se 
előtt így mind ha tá ro zot tabb aka dá lyok emel ked tek. Ugyan ak kor a tu dás ala pú tár sa-
da lom irá nyá ba va ló át me net si ke res meg va ló sí tá sa a gaz da sá gi ki út ke re sés ré szé-
vé vált. A nyu gat-eu ró pai nem zet ál la mok az erő sö dő vi lág gaz da sá gi ver seny ben 
a struk tu rá lis vál ság le küz dé sé hez, va la mint az újon nan ipa ro so dott or szá gok kal 
szem be ni helyt ál lás hoz el en ged he tet len nek tar tot ták a fel ső ok ta tá si és a ku ta tó szfé-
ra tel je sít mé nye i nek fo ko zá sát. A szű kü lő for rá sok el le né re sem le he tett szó te hát 
az ok ta tás és a ku ta tás je len tő sé gé nek vissza szo ru lá sá ról, a költ ség ha té kony ság 
és a tel je sít mény kö ve tel mé nyek eme lé sé ről vi szont igen. A fel ső ok ta tá si és a ku ta-
tó szfé rá tól el várt kö ve tel mé nyek nagy mér ték ben nö ve ked tek, kez dett ér vé nye sül ni 
a pi a ci lo gi ka, fel ér té ke lő dött az ok ta tás és a gaz da ság kap cso la ta. El vá rás sá lett, 
hogy az in téz mé nyek mi nél több ma gán for rást von ja nak be költ ség ve tés ük be. Ez a 
vál to zás össz hang ban volt az zal a szé le sebb fo lya mat tal, amely nek ré vén az ál la-
mok kal szem ben az el múlt év ti ze dek ben fo ko za to san fel ér té ke lő dött a nagy vál la la-
tok, ma gán cé gek sze re pe a K+F for rá sok elő te rem té sé ben.

„1967 és 1975 kö zött a 11 leg fon to sabb OECD-ország éves, ipa ri ku ta tá sok ra for dí tott 
össz ki adá sai kö zel sem nö ve ked tek oly gyor san, mint a ko ráb bi ex pan zi ós idő szak ban. 
Ek kor, re ál ér té ken szá mít va, ezek a ki adá sok éven te csak 8 szá za lék kal nö ve ked tek, a 
fog lal koz ta tott ság a ku ta tá si szek tor ban pe dig alig 2 száza lékkal… Az ál la mi ki adá sok 
ra di ká lis csök ken té se volt a fő oka an nak, hogy 1967 és 1975 kö zött zsu go rod tak a ku ta-
tás ra for dí tott össze gek Ame ri ká ban és Nagy-Bri tan ni á ban. Azok az or szá gok – mint 
Fran cia or szág, Ka na da és Nor vé gia –, ame lyek ben az ál lam fon tos sze re pet ját szott az 
ipa ri ku ta tá sok fi nan szí ro zá sá ban, szin tén csök ken tet ték ál la mi ki adá sa i kat, és ez zel a 
ku ta tás ra for dí tott össze ge ket. Ez zel szem ben a ma gán for rá sok ból fi nan szí ro zott ipa ri 
ku ta tá sok 1967 és 1975 kö zött kb. 30 szá za lék kal nö ve ked tek a 11 OECD-országban, 
ha az olaj vál ság után már nem olyan mér ték ben, mint ko ráb ban.” (Van der Wee 1986, 
184.) E vál to zá sok kal együtt ame ri ka ni zá ló dá si fo lya mat is vég be ment a fel ső ok ta tás-
ban, s egy re job ban el ter jedt a két szin tű (BA, MA) egye te mi kép zés. A ku ta tás sal és 
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ok ta tás sal kap cso la tos tár sa dal mi el vá rá sok ugyan ak kor nem te szik le he tő vé az ál lam 
tel jes vissza vo nu lá sát, más fe lől a pi a ci ha tá sok és ame ri kai min ták el le né re az eu ró pai 
fel ső ok ta tás to vább ra is szí vó san őr zi sok szí nű ha gyo má nya it.

A fel ső ok ta tás prob lé mái azon ban csak rész ben ve zet he tők le az el múlt év ti ze dek 
gaz da sá gi makro folya mataiból és a jó lé ti ál lam kény sze rű át ala ku lá sá ból. Ha son ló an 
fon tos kér dé se ket vet fel az in for ma ti ka tér hó dí tá sa és a tu dás jel le gé nek, szer ke ze té-
nek ez zel össze füg gő meg vál to zá sa. Az „in for má ci ós for ra da lom nak” ne ve zett je len-
ség a ha gyo má nyos ok ta tá si in téz mé nyek mel lett ma a tu dás meg szer zé sé nek szá-
mos új csa tor ná ját is kí nál ja. Más részt az in for má ci ók mennyi sé gé nek rob ba nás sze rű 
nö ve ke dé se új sze rű fe le lős sé get ró az ok ta tá si in téz mé nyek re, a ren ge teg is me ret 
kö zöt ti vá lo ga tás, ér té ke lés kész sé gé nek ki ala kí tá sát. Vé gül a tu dás ala pú tár sa dal-
mak ban – egyéb kul tu rá lis ter mé sze tű prob lé mák kal össze füg gés ben – az ok ta tá si 
rend szer ál lan dó di lem má ja ként je lent ke zik az is me re tek gyors üte mű el avu lá sa, il let-
ve meg úju lá sa. Ez tá gabb ér te lem ben is fel ve ti azt a kér dést, hogy mennyi ben ké pes 
a fel ső ok ta tás ér vé nyes is me re te ket nyúj ta ni a be is ko lá zott kor osz tály ok nak.

Ne héz sé gei, prob lé mái el le né re a nyu gat-eu ró pai fel ső ok ta tás je len tős kö zös sé gi 
cé lo kat va ló sít meg. Szé les ré te gek szá má ra biz to sít ja a tu dás hoz, in for má ci ó hoz 
va ló hoz zá fé rést, amely a tu dás ala pú tár sa dal mak ban az esély egyen lő ség és a 
mun ka erő-pi a ci ér vé nye sü lés ta lán leg fon to sabb ga ran ci á ja, s hoz zá já rul ah hoz 
is, hogy csök kent se a glob al izá ciós és egyéb ha tá sok mi att le sza ka dók szá mát. 
(BARAKONYI 1999, 29.) Eze ket a cé lo kat el ső sor ban nem ze ti ok ta tás- és kép zé si 
po li ti kák ke re té ben va ló sít ják meg. Ha son ló kép pen, a nem ze ti kom pe ten ci ák kö zé 
tar to zik a fel ső ok ta tást és a ku ta tó szfé rát át fo gó tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka 
kér dé se is. Még is, az 1980-as évek től mind a fel ső ok ta tás, mind a K+F te rén eu ró-
pai in teg rá ci ós kez de mé nye zé sek is meg je len tek.

FEL SŐ OK TA TÁS ÉS K+F AZ EU RÓ PAI IN TEG RÁ CI Ó BAN

Az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat so rán a fel ső ok ta tás és a tu do mány lé nye gé ben 
nem vált a kö zös sé gi po li ti ka ré szé vé, bár egyes te rü le te it il le tő en – pél dá ul a szak-
kép zés össze füg gé sé ben (HA LÁSZ 2000, 302.) – az EU a kez de tek től ren del ke zett 
bi zo nyos, a Ró mai Szer ző dés ből fa ka dó jo go sít vá nyok kal. Ezek a le he tő sé gek azon-
ban na gyobb részt a kö zös pi ac kö ve tel mé nye i ből szár maz tak, s in di rekt ha tá so kat 
gya ko rol tak az ok ta tás ra. A tag ál lam ok ku ta tá sa i nak mint egy 80 szá za lé ka ma is 
nem ze ti ha tás kör ben van. A fel ső ok ta tás jel leg ze tes sé gei a nem ze ti ha gyo má nyok-
nak meg fe le lő en ala kul nak az egyes tag or szág ok ban. A fel ső ok ta tást és a ku ta tó szfé-
rát ugyan ak kor két ki hí vás ér te a nyolc va nas évek ben, egy részt az eu ró pai kon ti nens 
fo ko zó dó tech no ló gi ai le ma ra dá sa a ja pán és az ame ri kai ver seny tár sak tól („mű sza-
ki rés”), más részt a sza bad mun ka erő-áram lást ki tel je sí tő bel ső, uni ós pi a ci prog ram 
szak kép zett mun ka erő vel szem be ni kö ve tel mé nye i nek vál to zá sa, amely – bár az 
egyes szak te rü le te ken el té rő mó don – fel té te le zi a dip lo mák köl csö nös el is me ré sét.

Mind két kér dés kör az eu ró pai in teg rá ci ó nak a nyolc va nas évek ben be töl tött új sze-
re pé vel füg gött össze. Az Eu ró pai Uni ó ban tért hó dí tott az a fel is me rés, hogy a vi lág-
gaz da sá gi ver seny ben va ló si ke res helyt ál lás az egyes tag or szág ok mind szo ro sabb 
össze fo gá sát fel té te le zi. Et től kezd ve az EU a glob al izá cióra adott kö zös sé gi szin tű 
vá lasz ként ér tel mez he tő, amely meg fe le lő mű kö dés ese tén ké pes csök ken te ni az 
egyes or szá gok nak a bi zony ta lan vi lág gaz da sá gi kör nye zet ből ere dő több let költ-
sé ge it. A nyolc va nas évek len dü le tes kö zös sé gi po li ti ká ja a nem zet kö zi gaz da sá gi 
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ki hí vá sok ra két jel leg ze tes vá lasz tí pust fo gal ma zott meg, ami kor az Eu ró pai Unió 
vi lág gaz da sá gon be lü li po zí ci ó já nak meg erő sí té sé re tö re ke dett. Egy részt pi a ci irá-
nyú in téz ke dés cso ma got (bel ső pi a ci prog ra mot) dol go zott ki, amellyel a ter me lé si 
té nye zők – köz tük a mun ka erő – sza bad áram lá sá nak biz to sí tá sá val op ti má lis for rás-
al lo ká ci ót, na gyobb össz eu ró pai gaz da sá gi ha té kony sá got kí ván tak el ér ni. Más részt 
ar ra tö re ked tek, hogy – „fe lül ről” irá nyí tott fej lesz tés po li ti ka se gít sé gé vel – a ku ta tás-
fej lesz tést is se gí tő önál ló kö zös sé gi ala po kat hoz za nak lét re, ame lyek EU-szintű 
cé lo kat va ló sí ta nak meg és tá mo gat ják Nyu gat-Eu ró pa or szá ga i nak fel zár kó zá sát a 
vi lág mé re tű tu do má nyos-tech no ló gi ai ver seny ben. Eze ket a cél ki tű zé se ket az Egy-
sé ges Eu ró pai Ok mány is meg je le ní tet te a nyolc va nas évek de re kán.

Az eu ró pai in teg rá ció tag or szá gai az el múlt más fél év ti zed ben nö vek vő for rá so-
kat szán tak a kö zös sé gi költ ség ve tés ből K+F for rá sok kép zé sé re. Ez a vál to zás a 
költ ség ve té si re form ál ta lá nos irá nyá val kap cso ló dott össze. Az Eu ró pai Unió ar ra 
tö re ke dett, hogy a költ ség ve tés vesz te ség fi nan szí ro zó ele mei, pa zar ló szub ven ci ói 
– pél dá ul az ag rár tá mo ga tá sok – mind in kább szo rul ja nak hát tér be, s nö ve ked jen a 
te rü le ti ko hé zió, va la mint az új tudás in ten zív ipar ágak meg ho no so dá sát elő se gí tő 
pénz esz kö zök mennyi sé ge. A K+F for rá sok még így is jó val ki sebb össze get je len-
te nek, mint az el múlt év ti zed ben a tel jes kö zös sé gi tá mo ga tá sok kö rül be lül fe lé re 
vissza szo ru ló ag rár ki adá sok. S mi vel az Eu ró pai Unió költ ség ve té se a tel jes kö zös sé-
gi GDP-nek csak va la mi vel több mint 1 szá za lé kát te szi ki, míg a nem ze ti költ ség ve-
té sek a tag or szág ok nem ze ti össz ter mék ének 30–50 szá za lé kát von ják be az ál la mi 
redis ztribú cióba, ko ránt sem meg le pő, hogy a kö zös sé gi K+F nem vált ki zá ró la gos 
je len tő sé gű for rás sá a tag or szág ok gaz da sá gai szá má ra, s nem he lyet te sít he ti a 
nem ze ti ku ta tás- és tech no ló gia po li ti kát. A kö zös sé gi K+F prog ra mok je len tő sé ge 
ezért leg alább annyi ra az ál ta luk ja va solt me to di ká ban, prob lé mamegoldási tech ni ká-
ban rej lik, mint a pénz ügyi for rá sok köz vet len biz to sí tá sá ban. Az EU kez de mé nye zé-
sei rá irá nyít ják a ma gán szek tor és a nem ze ti kor má nyok fi gyel mét egyes ki emelt te rü-
le tek re, kö zös sé gi fej lesz té si cé lok ra, más részt a társ fi nan szí ro zás gya kor la ta ré vén 
ser ken tik a ma gán gaz da ság és az ál la mi, kö zös sé gi szek to rok együt tes pénz ügyi 
sze rep vál la lá sát. Az elem zők egy ré sze úgy vé li, hogy a kö zös sé gi K+F prog ra mok 
meg al ko tá sá val az Eu ró pai Unió meg ha lad ta a het ve nes–nyolc va nas évek ipar szer-
ke ze ti vál sá gá val össze füg gő ne héz sé ge ket. Az el múlt év ti ze dek ki hí vá sai – az „új 
gaz da ság” vi lág mé re tű tér hó dí tá sa, va la mint az a tény, hogy a glob al izált gaz da ság-
ban a tech ni kai fö lény hosszú tá vú bir tok lá sa szin te el kép zel he tet len – el ke rül he tet-
len né te szik a meg kez dett po li ti kák foly ta tá sát. (PALÁNKAI 1995, 189-196.) Ez zel 
össze füg gés ben fo gal ma zód tak meg az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség gel és az Eu ró-
pai Ku ta tá si Tér ség gel kap cso la tos el kép ze lé sek az el múlt évek ben.

Az EU ku ta tás- és tech no ló gia po li ti ká ját ugyan ak kor szá mos bí rá lat ér te. Több elem-
ző fel ve tet te, hogy a „mű sza ki rés” és a ve le kap cso la tos prob lé mák meg ol dá sá ban 
a K+F for rá sok el kü lö ní té se el le né re sem si ke rült egy ér tel mű ered ményt el ér ni. Más-
részt kri ti ka ként fo gal ma zó dott meg, hogy a fej lesz té si for rá so kat – al ku ere jük ré vén 
– az amúgy is szá mos előnnyel ren del ke ző nagy vál la lat ok sze rez he tik meg, s olyan 
te vé keny sé ge ket is fi nan szí roz hat nak be lő lük, ame lyek egyéb ként nem len né nek ver-
seny ké pe sek a pi a con. A bí rá la tok má sik ré sze a kö zös sé gi fej lesz tés po li ti ka szű ken 
vett öko no mis ta szem pont ja i ra utal. Nem le het két ség be von ni, hogy az Eu ró pai Unió 
a nyolc va nas évek től el ső sor ban a gaz da sá gi ki hí vá sok ra adott vá lasz ként ala kí tot ta 
ki po li ti ka te rü le te it. S az is vi lá gos, hogy az e té ren fél sik ereket el érő, a de mok ra ti kus 
le gi ti má ció hi á nyá val küsz kö dő gaz da sá gi do mi nan ci á jú cél kö zös ség nem gya ko rol hat 
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fel tét len vonz erőt a tag or szág ok ál lam pol gá ra i ra. De két ség te len az is, hogy a fel ső ok-
ta tás és ku ta tás eu ró pai kap cso lat rend sze ré nek el mé lyü lé se új ta lál ko zá so kat te remt 
és ér té ke ket is fel szín re hoz. A kul tu rá lis, ok ta tá si sok szí nű ség gel kap cso la tos dek la-
rá ci ók így va la mi vel töb bet je len te nek pusz ta pro pa gan dá nál vagy ra fi nált Eu ró pa-ide-
o ló gi á nál. Még is lát ha tó, hogy az eu ró pai iden ti tás nak meg van nak a ma ga erő tel jes 
kor lá tai, s a tör té ne ti-kul tu rá lis azo no su lást na gyobb mér ték ben ki vál ta ni ké pes nem-
zet ál lam nem mond hat le a kul tu rá lis sa já tos sá ga i hoz, ha gyo má nya i hoz erő tel je sen 
kö tő dő fel ső ok ta tás-, tu do mány- és kul túr po li ti ka alap el ve i nek meg fo gal ma zá sá ról.

Az eu ró pai in teg rá ció ku ta tás-fej lesz té si for rá sa i nak Ma gyar or szág szá má ra adó dó 
je len tő sé ge mind ezen szem pont ok együt tes mér le ge lé sé vel ha tá roz ha tó meg. Az Eu ró-
pai Unió K+F po li ti ká ja nem he lyet te sí ti a ma gyar tu do mány- és tech no ló gia po li ti kát, 
sem a pénz ügyi for rá sok nak, sem az alap el vek meg ha tá ro zá sá nak a szem pont já ból. 
Ugyan ak kor nem el ha nya gol ha tó eu ró pai in teg rá ci ós ta pasz ta lat, hogy a sze gé nyebb 
or szá gok ban – pél dá ul Gö rög or szág ban vagy Por tu gá li á ban – a kö zös sé gi K+F ala-
pok sze re pe fel ér té ke lő dött, s a tag ság a sze rény ha zai esz kö zök höz ké pest új for rá-
sok be vo ná sát tet te le he tő vé. Egyes szá mí tá sok sze rint Gö rög or szág nem ze ti K+F for-
rá sa it na gyobb mér ték ben egé szí ti ki uni ós tá mo ga tá sok ból, mint a fej lett tag or szág ok. 
(AZ EU-CSATLAKOZÁS… 1999, 19.) Ez a tény az EU-csatlakozásra va ló fel ké szü lés 
kor mány za ti fel ada ta i ra utal, s ar ra, hogy a ma gyar ku ta tó bá zis ki lenc ve nes évek be li 
le szű kü lé se és a költ ség ve tés for rá sa i nak zsu go ro dá sa most hát rány ként je lent kez-
het. Spa nyol or szág pél dá ul a ha zai ku ta tó bá zis szű kös sé ge mi att EU-tagsága so rán 
szem be sült az zal, hogy nem ké pes kel lő mér ték ben ki ak náz ni bi zo nyos kö zös sé gi 
for rá so kat. Ezért nagy fon tos sá gú tény, hogy Ma gyar or szá gon 2001–2002-ben a költ-
ség ve tés K+F-re for dí tott for rá sai je len tő sen nö ve ked tek. A to váb bi ak ban a ma gyar 
kor mány zat nak ki kell ala kí ta ni a kö zös sé gi K+F for rá sok meg szer zé sé nek tech ni ká-
it, mert azok kal for rás bő vü lés ér he tő el a ha zai ku ta tó- és fel ső ok ta tá si szfé rá ban. 
Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió ku ta tá si és tech no ló gia fej lesz té si ke ret prog ram já nak 
részt ve vő je ként már meg kezd te az er re vo nat ko zó ta nu lá si fo lya ma tot.

A K+F for rá sok meg szer zé sé nél össze tet tebb nek tűn nek a fel ső ok ta tás nak az EU-
csatlakozásból ere dő tar tal mi-stra té gi ai fel ada tai. Az Eu ró pai Unió ugyan nem ír elő 
jog har mo ni zá ci ós kény szert a fel ső ok ta tás ban, ugyan ak kor a csat la ko zás gaz da sá-
gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis ha tá sai erő tel jes al kal maz ko dá si kény sze re ket je len te nek. 
Bár a Maas trichti Szer ző dés vi lá go san meg fo gal maz ta, hogy az ok ta tás a nem zet ál-
la mok ha tás kö re, s csak né hány szű ken ér tel me zett kö zös sé gi ok ta tás po li ti kai célt 
rög zí tett – az „eu ró pai di men zió” bő ví té se, hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás erő sí té se, az 
ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti együtt mű kö dés fej lesz té se és az ok ta tá si rend sze rek re 
vo nat ko zó is me re tek cse ré je –, a ta pasz ta la tok még is azt mu tat ják, hogy az EU-
csatlakozás után a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek erő tel jes ver seny hely zet be ke rül nek, 
s el en ged he tet len szá muk ra az ok ta tás ban zaj ló eu ró pai fo lya ma tok meg is me ré se, 
tu da to sí tá sa. (HA LÁSZ 2000, 303–305.) A ki lenc ve nes évek ben tag gá vá ló Auszt ria 
és Finn or szág egye te me i nek pél dá ja egy ér tel mű en iga zol ja ezt a tényt. Az Eu ró pai 
Fel ső ok ta tá si Tér ség és az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség ke re té ben zaj ló együtt mű kö dé si 
fo lya ma tok, ön kén tes meg ál la po dá sok nyo mon kö ve té se te hát azért bír je len tő ség-
gel, mert egyet len or szág sem en ged he ti meg ma gá nak, hogy ki ma rad jon az össze-
fo gás elő nye i ből. Az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség ki ala ku lá sá ban nagy je len tő ség-
gel bí ró Bo lo gnai Nyi lat ko zat  ered mé nyei – pél dá ul a két sza ka szos li ne á ris kép zés 
mel let ti eu ró pai el kö te le ző dés – vi lá go san utal nak a ma gyar fel ső ok ta tás eu ró pai 
al kal maz ko dá sá nak né hány je len tős össze füg gé sé re. Az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség is 
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egy aránt szem előtt tart ja a szer ve ző dés ön kén tes sé gét, sza ba don vá lasz tott cél ja it, 
ugyan ak kor fon tos ered mé nye le het a nem ze ti ku ta tá si prog ra mok össze han go lá sa 
és eu ró pai szin tű ku ta tá si stra té gi ák meg fo gal ma zá sa.

Mind emel lett úgy tű nik, a ma gyar fel ső ok ta tá si szfé rát nem csak al kal maz ko dá si 
kény sze rek érik, ha nem meg fe le lő kor mány za ti po li ti ka ese tén – a K+F-re for dít ha tó 
pénz esz kö zö kön túl – ok ta tá si, kép zé si cé lok ra is meg sze rez het bi zo nyos for rá so kat 
a kö zös sé gi pén zek ből. Bár az Eu ró pai Unió költ ség ve tés ében nin cse nek a Garan-
ci aalap1 vagy az ERDF2 nagy ság rend jét el érő, ok ta tás fej lesz té si pénz alap ok, de a 
struk tu rá lis ala pok a gaz da sá gi-tár sa dal mi ko hé zió ha tó kör ében bi zo nyos mér té kig fel-
hasz nál ha tók hu mán erő for rás ok fej lesz té sé re is. Az EU-csatlakozás után a kor mány-
za ti po li ti ka a ren del ke zés re ál ló kö zös sé gi tá mo ga tá sok egy ré szét az ok ta tá si szfé ra 
fe lé te rel he ti. (AZ EU-CSATLAKOZÁS… 1999, 18.) A te rü le ti ko hé zió és a struk tu rá lis 
ala pok nyúj tot ta tá mo ga tá sok ered mé nye it elem ző vizs gá la tok egyéb ként ar ra utal nak, 
hogy a hu mán erő for rás ok gya ra pí tá sá ra for dí tott pénz esz kö zök gaz da ság fej lesz té si 
szem pont ból a leg job ban meg té rü lő ki adá sok kö zött van nak. (KEN GYEL 1997, 83.)

A struk tu rá lis ala pok for rá sa in túl pénz esz kö zök pá lyáz ha tók a ma gyar fel ső ok ta-
tás szá má ra a kö zös sé gi ok ta tá si prog ra mok ból. A Maas trichti Szer ző dés ok ta tás-
sal kap cso la tos szűk jo go sít vá nyai, cél ki tű zé sei alap ján az Eu ró pai Unió olyan ok ta-
tá si prog ra mo kat ho zott lét re, ame lyek se gí tik a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti 
együtt mű kö dést, va la mint az „eu ró pai di men zió” fej lesz té sét a tan anyag ok ban. Az 
ezek hez a prog ra mok hoz ren delt pénz esz kö zök az uni ós költ ség ve tés egé szé hez 
vi szo nyít va nem szá mot te vő ek, még is bi zo nyos mér té kig ori en tál ják az egye te mek 
te vé keny sé gét. A pro jek tek je len tős ré sze (pl. Eras mus, Le o nar do) már Ma gyar or-
szág szá má ra is nyi tott volt az el múlt évek ben. Ugyan ak kor vi lá go san kell lát ni, hogy 
a ma gyar fel ső ok ta tás szá má ra el ér he tő kö zös sé gi for rá sok nem al kal ma sak ar ra, 
hogy meg old ják az alap ve tő fi nan szí ro zá si prob lé má kat, ez a to váb bi ak ban is a nem-
ze ti ok ta tás po li ti ka fel ada ta ma rad.

A MA GYAR FEL SŐ OK TA TÁS A KI LENC VE NES ÉVEK BEN

A ma gyar fel ső ok ta tás a fej lett pi ac gaz da sá gok hoz ké pest je len tős hát rá nyok kal 
in dult a ki lenc ve nes évek ele jén: „A hosszú tá vú fej lő dést is meg ha tá roz ta, hogy az 
ok ta tá si ki adá sok ala ku lá sa a ma gyar GDP-ben 4% kö rül in ga do zott, míg pél dá ul Ír or-
szág ban 4%-ról 7,5%-ra, Auszt ri á ban 3,7%-ról 6,2%-ra, Ja pán ban 4,4%-ról 5,7%-ra 
nőtt 1960–1990 kö zött. A le ma ra dás kü lö nö sen szem be tű nő a fel ső ok ta tás ban, amely-
ben a 18–24 kö zöt ti kor osz tály ok vál to zat la nul 14%-a vesz részt Ma gyar or szá gon, 
míg Ja pán ban több mint egy har ma da, Finn or szág ban, Dél-Ko re á ban több mint 30%-
a, Spa nyol or szág ban, Auszt ri á ban és a nyu gat-eu ró pai or szá gok át la gá ban 25%-a.” 
(Ká dár 1994, 63.) A ma gyar fel ső ok ta tás ta lán leg fon to sabb di lem má ja a ki lenc ve nes 
évek ben ab ból adó dott, hogy a transz for má ci ós vissza esés ha tá sá ra a nem ze ti össz-
ter mék csök ke né se nem tet te le he tő vé több let for rá sok át cso por to sí tá sát a fő is ko lai, 
egye te mi kép zés be. Ugyan ak kor vi lá gos volt, hogy az or szág gaz da sá gi fel zár kó zá sa 
el kép zel he tet len a fel ső ok ta tás ex pan zi ó ja nél kül. A nyu gat-eu ró pai or szá gok ban a 
fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sa egy be esett a gaz da sá gi nö ve ke dés sel, míg Ma gyar or-
szá gon a lét szám nö ve lést csök ke nő for rá sok mel lett kel lett vég re haj ta ni.

 1  Euro pean Agri cul tur al Guid ance and Guar an tee Fund, Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia alap
 2  Euro pean Region al Devel op ment Fund, Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
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Mind ezen té nye zők ha tá sá ra a ma gyar fel ső ok ta tás fej lesz té sé vel kap cso lat ban 
két jel leg ze tes ál lás pont ala kult ki a ki lenc ve nes évek ben. Egye sek az egye te mi, fő is-
ko lai szfé ra pa zar ló vo ná sa i ra mu tat tak rá, és eb ből ki in dul va ja va sol tak re for mo kat. 
Szán dé kuk tól füg get le nül, ezek az elem zé sek rest rik tív gaz da ság po li ti kai in téz ke dé-
sek alap já ul szol gál tak. Má sok – így in téz mé nyi ér de ke ik mi att a fel ső ok ta tás ve ze tői 
is – a fej lett or szá gok hoz va ló fel zár kó zás hosszú tá vú szem pont jai mi att a fej lesz tés 
el ke rül he tet len vol ta mel lett ér vel tek. A fel ső ok ta tás fej lesz té sé nek prob lé mái te hát 
a rö vid tá vú pénz ügyi kény sze rek és a hosszú tá vú mo der ni zá ció, „euró paizá ció” 
kö zött fenn ál ló fe szült sé gek je gyé ben fo gal ma zód tak meg.

A ki lenc ve nes évek leg na gyobb ered mé nyé nek te kint he tő a ma gyar fel ső ok ta tás-
ban, hogy a ne héz gaz da sá gi hely zet el le né re fo lya ma to san bő vült az egye te me ken, 
fő is ko lá kon ta nu lók lét szá ma. 2000-ben több mint két szer annyi an ta nul tak nap pa li 
alap kép zés ben, mint 1990-ben. A fel ső ok ta tás ba be is ko lá zot tak össz lét szá ma a 
költ ségtérítés es kép zé si for mák szá má nak nö ve ke dé se mi att pe dig majd nem há rom-
szo ros gya ra po dást je lent a tíz év vel ko ráb bi hely zet hez ké pest. Az 1998–2002 
kö zött hi va tal ban lé vő ok ta tá si kor mány zat az el kö vet ke ző évek re to váb bi lét szám-
bő vü lés sel szá molt. Eh hez ké pest a 2002-ben hi va tal ba lé pő új ok ta tá si kor mány zat 
óva to sabb ál lás pont ra he lyez ke dett, s a lét szám bő vü lés mér sék lé sét, il let ve a mi nő-
sé gi kép zés ja ví tá sát – pél dá ul a dok to ri prog ra mok fej lesz té sét – tűz te ki cél já ul.

Az egye te mi, fő is ko lai hall ga tók szá má nak nö ve ke dé se mö gött azon ban né hány 
el lent mon dás is meg hú zó dik. Az ok ta tás ra for dí tott össze gek szű kü lő GDP mel lett 
nem emel ked het tek kel lő mér ték ben a ki lenc ve nes évek ben. A lét szám bő vü lés is köz-
re ját szott ab ban, hogy az egy hall ga tó ra eső költ sé gek re ál ér té ke je len tő sen csök kent. 
(BARAKONYI 1999, 31.) A fel ső ok ta tás ban te hát ko moly for rás bő vü lés nél kül ment 
vég be a hall ga tók szá má nak két-há rom szo ros emel ke dé se. Eb ben fog lal koz ta tás po-
li ti kai szem pont ok is köz re ját szot tak. A na gyobb fel ső ok ta tá si be is ko lá zá si arány a 
mun ka erő pi ac ra ne he ze dő nyo mást, a mun ka nél kü li ek szá mát is csök ken tet te.

A lét szám gya ra po dás Ma gyar or szág nem zet kö zi ver seny ké pes sé gé re el mé le ti-
leg ked ve ző ha tást gya ko rol hat, nö vel ve az or szág tő ke von zó ere jét. A vi szony lag 
ol csó és nagy lét szá mú szak kép zett mun ka erő a mul ti na ci o ná lis szfé ra tudás-
in ten zív te vé keny sé gi kö re it vonz hat ja, s ezek a bér mun kán ala pu ló be szál lí tói 
te vé keny sé gek nél kor sze rűbb gaz da ság szer ke ze tet ered mé nyez het nek. Ér de mes 
itt utal ni Ír or szág pél dá já ra, ahol az utób bi idő szak ban ko moly ok ta tá si be ru há-
zá sok tör tén tek, s ahol az eu ró pai szá mí tó gép ipar fon tos köz pont ja ala kult ki. Az 
EU-csatlakozás után pe dig a ver seny ké pes ma gyar mun ka erő nek új le he tő sé gei 
nyíl hat nak az egy sé ge sü lő eu ró pai mun ka erő pi a con.

A ki lenc ve nes évek ben még pa zar ló nak mon dott fel ső ok ta tá si struk tú ra má ra le he-
tő sé gei ha tá rá ra ér ke zett. A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ve ze té sé ben is erő sö dött az 
a vé le mény,  hogy a lét szám to váb bi nö ve lé se a mi nő ség rom lás ko moly koc ká za tát 
hor doz za, ha nem jár együtt a költ ség ve té si tá mo ga tás je len tős gya ra po dá sá val. 
Kül ső for rás be vo nást je len tet tek már a ki lenc ve nes évek ben a vi lág ban ki hi te lek, de 
azok in kább a hi ány zó bel ső költ ség ve té si tá mo ga tás eny hí té sét, mint a lét szám nö-
ve ke dést meg ala po zó stra té gi át szol gál ták. A ha zai for rá sok alap ve tő bő vü lé sé re az 
utób bi évek ben meg in du ló gaz da sá gi nö ve ke dés el le né re sem le het számí tani.  

A ne héz sé gek el le né re az el múlt év ti zed ben a fel ső ok ta tás ban mind azo nál tal szá-
mos vál to zás, in no vá ció je lent meg, va la mint új tí pu sú ver seny hely zet bon ta ko zott ki az 
egyes in téz mé nyek kö zött, s a hely zet összes sé gé ben ked ve zőbb, mint a köz ok ta tás-
ban. Ez a tény az ok ta tá si rend szer to váb bi fon tos prob lé má já ra utal: a fel ső ok ta tás ban 
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vég be me nő re for mok si ke re el kép zel he tet len a köz ok ta tás meg úju lá sa nél kül. A nem-
zet kö zi ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy azok ban az or szá gok ban, ame lyek gaz da sá gi 
si ke re i ket ok ta tá si rend sze rük ki ter jesz té sé nek is kö szön he tik – pél dá ul egyes dél ke let-
ázsi ai or szá gok –, a fel ső ok ta tás fej lesz té se so sem sza kadt el a köz ok ta tá sé tól.

FEL SŐ OK TA TÁS ÉS EU-CSATLAKOZÁS

Az ed di gi ek ben a ma gyar fel ső ok ta tás, tu do mány és az eu ró pai ki hí vá sok szé le-
sebb össze füg gé se i re mu tat tunk rá. A to váb bi ak ban az EU-csatlakozásnak a fel ső-
ok ta tás ra gya ko rolt konk rét ha tá sa it vesszük sor ra, ki tér ve a tár sa da lom tu do mány ok 
né hány prob lé má já ra.

IN TÉZ MÉ NYI IN TEG RÁ CIÓ A FEL SŐ OK TA TÁS BAN

A ki lenc ve nes évek leg fon to sabb és leg több vi tát ki vál tó fo lya ma ta a fel ső ok ta tá si szfé-
rá ban az ok ta tá si kor mány zat ál tal ösz tön zött egye te mi in teg rá ció volt. Az egye te mek 
egye sí té sé nek, in teg rá ci ó já nak kér dé sé ben a ha tal mon lé vő kor má nyok nem val lot tak 
mar kán san el té rő né ze te ket. Az An tall-kor mány prog ram já ban már uta lás tör tént a ha gyo-
má nyos szer ve ző dé si for mák át ala kí tá sá ra, a szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta ko a lí ció ide-
jén pe dig sor ke rült a fel ső ok ta tá si in teg rá ció tör vé nyi ke re te i nek ki dol go zá sá ra. Az in teg rá-
ció mel lett ér ve lők a ma gyar és a nyu gat-eu ró pai fel ső ok ta tá si rend sze rek kü lönb sé gé re 
mu tat tak rá, ami kor a ha zai egye te mi, fő is ko lai struk tú ra szét ap ró zott sá gát, az egy- e gy 
in téz ményt lá to ga tó hall ga tók vi szony lag ala csony szá mát han goz tat ták. Ma gyar or szá-
gon a Ká dár-kor szak ban az egye te mek, fő is ko lák szá má nak sza po ro dá sá val va ló ban 
meg emel ke dett a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek szá ma. Ha son ló fo lya ma tok Nyu gat-Eu ró pá-
ban is le ját szód tak, de ott a ké sőb bi ek ben a ten den cia a nagy lét szá mú, mul ti dis z ci plináris 
egye tem ki ala ku lá sa fe lé mu ta tott. (LA DÁ NYI 1998, 69.)  Az in teg rá ció így pusz tán ok ta-
tás szer ve zé si szem pont ból is az eu ró pai al kal maz ko dás fon tos kér dé sé vé vált.

Az in téz mé nyek egy ré sze ne hez mé nyez te, hogy az ok ta tá si kor mány zat kikény-
sze rí tet te egyes egye te mek, fő is ko lák egye sü lé sét. A kri ti ku sok „kény szer in teg rá ci-
ó ról” be szél tek, má sok pe dig fel ve tet ték, hogy a vál to zá sok ál ta lá ban nem ve zet tek 
a pár hu za mos sá gok fel szá mo lá sá hoz. („ál in teg rá ció”) A tár sa da lom- és böl csé szet-
tu do mány ok vo nat ko zá sá ban is ál ta lá nos volt az a ta pasz ta lat, hogy az in teg rá ció 
lé nye gé ben érin tet le nül hagy ta a ré gi struk tú rá kat. Az ok ta tá si kor mány zat ugyan-
ak kor az in teg rá ci ós fo lya ma tot hosszabb tá vú ok ta tás- és gaz da ság po li ti kai cé lok 
ré sze ként ér tel mez te. Az 1998-ban hi va tal ba lé pő kor mány is meg erő sí tet te az 
in teg rá ció mel let ti el kö te le zett sé gét, hang sú lyoz va, hogy esz köz nek és nem ön cél-
nak te kin ti azt. Az ok ta tá si kor mány zat sze rint az in teg rá ció ré vén az aláb bi cé lok 
vál nak meg va ló sít ha tó vá: „Az in téz mé nyek sta bi li tá sá nak nö ve lé se az ál tal, hogy a 
tu do mány ágak so ka sá gá nak meg je le né se ugyan ab ban a szer ve zet ben ke vés bé 
te szi azo kat ki szol gál ta tot tak ká a gaz da ság és a pi ac gyors vál to zá sa i val szem ben. 
Ez – te kin tet tel ar ra, hogy a kü lön bö ző tu do mány te rü le te ken a szel le mi erő for rás ok 
ki épí té sé hez jel leg ze te sen két év ti zed re van szük ség, és ezért a pil la nat nyi pi ac (ami 
meg ha tá ro zó ja a fel nőtt kép zés nek és a to vább kép zés nek) sem mi kép pen sem le het 
dön tő té nye ző je a fel ső ok ta tás szer ve ze ti ki ala kí tá sá nak – se gít éssze rű en gaz dál-
kod ni tár sa dal munk szel le mi erő for rá sa i val.” (Kiss–Er dé lyi 1999, 9.)

Ha son ló kép pen fon tos szem pont ként ve tő dött fel az egye te mek re gi o ná lis in no vá ci-
ós köz pont sze re pe: „A szel le mi erő for rás ok fejlesztése… érdekében… a fel ső ok ta tá si 
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in téz mé nyek nek a re gi o ná lis fej lesz tés ál ta lá nos szel le mi köz pont já vá kell vál ni uk, te kin-
tet tel a fel ső ok ta tá si, az EU-csatlakozás mi att el ke rül he tet len tár sa da lom épí té si és a 
gaz da sá gi-fej lesz té si tu dás köz pont tal kap cso la tos já ru lé kos fel ada tok ra is.” (Kiss–Er dé-
lyi 1999, 9.) A fel ső ok ta tá si in teg rá ció cél ki tű zé sei te hát azt a tényt is fi gye lem be vet ték, 
hogy az eu ró pai gaz da sá gok ban az egye te mek tér ség szer ve ző és in no vá ci ós cent rum 
sze re pe fel ér té ke lő dött. E vál to zá sok a tudás in ten zív ipar ágak nö vek vő fon tos sá gá val 
és az eu ró pai köz igaz ga tá si rend sze rek nek az el múlt év ti ze dek ben ki bon ta ko zó regio-
na lizálódásá val együtt men tek vég be. A köz igaz ga tá si mezoszint ki épü lé se – amely 
egy szer re volt tör té ne ti-kul tu rá lis iden ti tás ke re sés és a gaz da sá gi prob lé mák meg ol dá-
sá nak egy le het sé ges út ja – Nyu gat-Eu ró pá ban egy be esett a he lyi gaz da sá gi stra té gi ák 
meg fo gal ma zá sá val. Eb ben a fo lya mat ban ko moly fel ada tok há rul tak az egye te mek re, 
he lyi ku ta tó köz pon tok ra és in no vá ci ós par kok ra. Op ti má lis eset ben a ma gyar fel ső ok ta-
tá si in téz mé nyek kép vi se lői a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok te vé keny részt ve vő i vé vál-
hat nak már a kö zel jö vő ben. A ma gyar te rü le ti igaz ga tás ban az el múlt évek ben lét re jött 
ré gi ók meg for má ló dá sá nak egyik je len tős moz za na ta le het az egye te mek, mint tu dás-
köz pon tok tér ség szer ve ző sze re pé nek ki bon ta ko zá sa. (AZ EU-CSATLAKOZÁS… 1999, 
18.) E vál to zá sok a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ra is je len tős fel ada to kat ró nak.

Az egye te mek re gi o ná lis cent rum sze re pe nem csak a mű sza ki és ter mé szet tu do má-
nyos K+F-ben be töl tött je len tő ség ből adó dik, ha nem ab ból is, hogy a tár sa dal mi-gaz-
da sá gi fo lya ma tok nyo mon kö ve té sé vel és elem zé sé vel tá mo ga tást kell nyúj ta ni uk a 
re gi o ná lis fej lesz té si ter vek ki dol go zá sá hoz. A re gi o ná lis fej lesz tés ku ta tó bá zi sá nak 
erő sö dé se a tár sa da lom-föld raj zi, re gi o ná lis gaz da ság ta ni és a he lyi tár sa dal ma kat 
vizs gá ló szo ci o ló gi ai ku ta tá sok el mé lyü lé sét – s az er re vo nat ko zó kor mány za ti pénz-
ügyi tá mo ga tást – fel té te le zi. En nek igé nye an nál is sür ge tőbb, mert a ma gyar ön kor-
mány za ti rend szer szét ap ró zott sá ga mi att nem ren del ke zik sa ját re gi o ná lis fej lesz tő 
szak em ber gár dá val. Az el múlt évek ben a Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja bu da pes ti 
és vi dé ki köz pont jai ér tek el je len tős ered mé nye ket a re gi o ná lis fej lesz té si ter vek ki dol-
go zá sa te rén. A Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja a Szé che nyi -prog ram tá mo ga tá sát 
is meg pá lyáz ta a ma gyar or szá gi tér sé gek nem zet kö zi ver seny ké pes sé gét vizs gá ló 
ku ta tá si ter vé vel. (HOR VÁTH 2001, 203–231.) A re gi o ná lis ku ta tók ra ugyan ak kor az 
el múlt évek ben szá mos fel ada tot rót tak a sa ját ap pa rá tus sal nem ren del ke ző ön kor-
mány zat ok meg ren de lé sei. Ezen a hely ze ten len ne kí vá na tos né mi képp vál toz tat ni a 
vi dé ki egye te mek, tu dás köz pon tok mel lett dol go zó re gi o ná lis ku ta tó szak em ber gár da 
to váb bi meg erő sí té sé vel és a tér sé gi alap ku ta tá sok kor mány za ti fi nan szí ro zá sá val. 
Egye dül ez biz to sít hat meg fe le lő szak mai hát te ret ah hoz, hogy az EU-csatlakozás 
után a kü lön bö ző fej lesz té si ter vek ne rö vid tá vú vagy lob biérdekek, il let ve az Eu ró pai 
Unió ál tal egy ol da lú an aján lott szem pont ok alap ján fo gal ma zód ja nak meg. Eb be az 
irány ba mu ta tó na gyobb lép té kű ku ta tá si prog ram volt a ki lenc ve nes évek ben a komp-
lex Al föld-ku ta tás, amely ben a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia is sze re pet vál lalt.

AZ IN TÉZ MÉNY FEJ LESZ TÉS IRÁ NYAI A FEL SŐ OK TA TÁS BAN ÉS 
AZ EU-CSATLAKOZÁS

A ma gyar fel ső ok ta tást az ál lam szo ci a liz mus ide jén „a mű sza ki és az ag rár-fel-
ső ok ta tás túl sú lya jel le mez te. A het ve nes évek má so dik fe lé től e kép zé si ágak ará-
nya csök kent és mind in kább nőtt a pe da gó gus kép zés ará nya, s e kép zés a nyolc-
va nas évek ben a fel ső ok ta tás leg na gyobb kép zé si ágá vá vált. A hu mán, a jo gi, a 
ter mé szet tu do má nyi, kü lö nö sen pe dig a köz gaz da sá gi-üz le ti kép zés ará nya – nem-
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zet kö zi össze ha son lí tás ban – meg le he tő sen ala csony volt. A ki lenc ve nes évek ben 
ezek az arány ta lan sá gok bi zo nyos mér té kig mér sék lőd tek, az EU-tagállamok 
fel ső ok ta tá sá hoz vi szo nyít va azon ban to vább ra is ala csony a köz gaz da sá gi-üz le ti, 
s rész ben a ter mé szet tu do má nyi és a jo gi kép zés, túl zot tan ma gas a pe da gó gus-
kép zés, va la mint az ag rár-fel ső ok ta tás ará nya.” (La dá nyi 1998, 68.)

A tár sa da lom- és böl csé szet tu do mány ok ról el mond ha tó, hogy a ki lenc ve nes évek-
ben je len tő sen csök kent a ta nár sza kok, és nö ve ke dett a jo gász-, köz gaz dász pá lyák 
von ze re je. A kö zel jö vő ben azon ban a jo gász- és köz gaz dász pá lyá kon már bi zo nyos 
fo kú te lí tett ség va ló szí nű sít he tő. Az üz le ti köz gaz da ság tan te rü le te in erő tel jes pro-
fesszion al izálódás, sza ko so dás és a gya kor la ti is me re tek irán ti igény ta pasz tal ha tó, 
ami az el mé le ti köz gaz da ság ta ni is me re tek vi szony la gos hát tér be szo ru lá sá val kap-
cso ló dik össze. Hosszabb tá von a mér nö ki és az üz le ti köz gaz da sá gi is me re te ket 
kom bi ná ló vég zett ség tű nik a leg in kább pi ac ké pes nek. A Bu da pes ti Mű sza ki Egye-
tem és a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem eset le ges in teg rá ci ó ja len dü-
le tet ad ha tott vol na az ilyen irá nyú kép zés tö me ges sé vá lá sá nak. A ta ná ri pá lya 
von ze re jé nek je len tős csök ke né sét jel zi, hogy az ilyen kép zés ben vég zett hall ga tók 
te kin té lyes ré sze nem he lyez ke dik el a köz ok ta tás ban, ami után pót lá si prob lé mák-
hoz és a szín vo nal csök ke né sé hez ve zet het a kö zel jö vő ben.

A hall ga tói lét szám emel ke dé se, ará nya i nak és az egyes szak mák iránt meg nyil-
vá nu ló pi a ci igé nyek nek a vál to zá sa a fel ső ok ta tás fej lesz té sé nek csak az egyik 
prob lé má ját je len ti. A fel ső ok ta tás jö vő kép ének ki ala kí tá sa en nél jó val össze tet tebb 
fel adat. A nem ze ti fel ső ok ta tá si stra té gia hi á nyát az ok ta tás ku ta tók a ki lenc ve nes 
évek má so dik fe lé ben több íz ben is je lez ték. A rö vid tá vú in téz mé nyi ér de kek egy ol-
da lú ér vé nye sü lé se meg aka dá lyoz ta, hogy az ok ta tá si tár ca ve ze té se él jen fel adat-
kö ré ből adó dó le he tő sé ge i vel. Az el múlt évek ben tör tént elő re ha la dás eb ben a kér-
dés ben, de a hi te les jö vő kép meg for má lá sát a fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai rend sze rek 
hi á nyos sá gai is nagy mér ték ben meg ne he zí tik. (BARAKONYI 1999, 30–31.)

Ha son ló kép pen prob lé mát je lent a fel ső ok ta tá si stra té gia meg fo gal ma zá sa kor, 
hogy Ma gyar or szá gon igen gyen ge az ok ta tás és a gaz da sá gi szfé ra kö zöt ti pár be-
széd. Míg az EU-országok fel ső ok ta tá sá nak gya kor la tá ban erő tel jes vissza csa to lá-
si me cha niz mu sok mű köd nek a gaz da ság és a mun ka erő pi ac fe lé, s a gaz dál ko dó 
szer ve ze tek ak tí van részt vesz nek az egyes fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si 
prog ram ja i nak ki mun ká lá sá ban, ad dig Ma gyar or szá gon ez a kap cso lat még eset-
le ges. Bár nem tag ja az Eu ró pai Uni ó nak, az eu ró pai fel ső ok ta tás gya kor la tá ban 
még is kö ve ten dő nek te kint he tő Nor vé gia pél dá ja, ahol az ok ta tá si rend szer meg-
újí tá sa so rán szá mos lé pést ala po san egyez tet tek a mun ka ügyi és a szo ci á lis part-
ne rek kel, s azok je len tős anya gi tá mo ga tás sal is hoz zá já rul tak a kép zé si re for mok-
hoz. Eb be az irány ba mu ta tó kez de mé nye zés volt az el múlt évek ben a Bu da pes ti 
Köz gaz da ság-tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye te men a vál la la ti pro fesszo ri cím 
be ve ze té se, amit a gaz da sá gi szfé ra pénz ügyi tá mo ga tá sá val va ló sí tot tak meg. 
De nem csak a fel ső ok ta tás és a gaz da sá gi szfé ra kö zöt ti kap cso la tok nem meg fe-
le lő ek, ha nem az in téz mé nyek gaz da sá gi önál ló sá ga sem éri el a kí vánt mér té ket. 
Ezek re a prob lé mák ra cél sze rű mi ha ma rabb meg ol dást ta lál ni, egy részt mert az 
Eu ró pai Uni ó ba va ló be lé pés után az egye te mek ma guk is egy re in kább vál lal ko zó 
in téz mé nyek ké vál nak, más részt a ru gal mas gaz da sá gi sza bá lyo zás se gít he ti a 
kül ső for rás be vo nást is. 

A fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai-in for má ci ós rend sze rek hi á nyos sá ga i hoz is kap cso ló dó-
an  prob lé má kat ve tet tek fel a ki lenc ve nes évek ben a költ ség ve té si for rá sok el osz tá si 

Zsin ka Lász ló  A ma gyar fel ső ok ta tás az EU-csatlakozás folyamatában, kü lö nös te kin tet tel …
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el vei. A fi nan szí ro zá si gya kor lat az in téz mé nye ket a hall ga tói lét szám bő ví té sé ben tet-
te ér de kelt té. (AZ EU-CSATLAKOZÁS 1999, 13.) Ugyan ak kor az egye te mek nem vol-
tak elég gé mo ti vál tak a ku ta tói bá zi sok fej lesz té sé ben. A fel ső ok ta tás finan szirozási 
rend sze ré nek re form fo lya ma ta eze ket a prob lé má kat is fel k\ván ja ol da ni, ami kor 
„tá mo gat ja a fel ső ok ta tás kü lön bö ző funk ci ó i nak (ok ta tás, te het ség gon do zás, K+F, 
re gi o ná lis sze rep) össze hang olt meg valósítását.” (MATOLCSY 2001, 19.)

Utal ni kell a ma gyar in téz mény irá nyí tás ban, ok ta tás szer ve zés ben az EU-országok 
fel ső ok ta tá sá ban ta pasz tal tak hoz ké pest mu tat ko zó hi á nyos sá gok ra is. Ma gyar or-
szág a szak sze rű in téz mény ve ze tés te rén igen nagy le ma ra dást mu tat. Az el múlt 
évek ben több íz ben fel ve tő dött, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek sza po ro dó ad mi-
niszt ra tív és pénz ügyi fel ada tai meg kö ve tel nék a prezi den ciális rend szer re va ló át té-
rést, és az „el nök” mel lett egy pro fesszi o ná lis irá nyí tó csa pat ki ala kí tá sát. A ma gyar 
fel ső ok ta tá si sza bá lyo zás azon ban nem te szi le he tő vé a ha gyo má nyos rek to ri irá nyí-
tás ér de mi át ala kí tá sát. (AZ EU-CSATLAKOZÁS… 1999, 14, 28.)

LI NE Á RIS VAGY DU Á LIS KÉP ZÉ SI REND SZER

A má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti ze dek ben Nyu gat-Eu ró pá ban – csak úgy, mint Ma gyar-
or szá gon – egye te me ken és fő is ko lá kon ala pu ló, du á lis fel ső ok ta tá si kép zé si rend szer 
jött lét re. Nyu gat-Eu ró pá ban emel lett azon ban meg je len tek a két cik lu sú – BA, MA – li ne-
á ris kép zé si rend ele mei is. A vál to zá sok ez utób bi meg ol dás el ter je dé se fe lé ha tot tak, 
amit jól mu tat az is, hogy az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség kö zös alap el ve it meg hir de tő 
Bo lo gnai Nyi lat ko zat a két cik lu sú li ne á ris egye te mi kép zés mel lett fog lalt ál lást. A Bo lo-
gnai Nyi lat ko zat tal kap cso la tos ma gyar or szá gi ref le xi ók szin te az EU-konformitás ré sze-
ként ér tel mez ték a két cik lu sú kép zés rend sze ré nek ki ala kí tá sát, és a du á lis kép zés – az 
egye te mek mel lett mű kö dő fő is ko lák szisz té má já nak – meg szün te té sét.

Nem sza bad meg fe led kez ni azon ban ar ról, hogy egy részt a Bo lo gnai Nyi lat ko zat 
el vei nem kö te le ző ér vé nyű ek, más részt hogy az Eu ró pai Uni ó ban is igen vál to za tos 
nem ze ti fel ső ok ta tá si ha gyo má nyok él nek együt t. A két cik lu sú egye te mi kép zés re 
vo nat ko zó el ve ket te hát nem szük sé ges me re ven ér tel mez ni. A ma gyar or szá gi egye-
te mek és fő is ko lák kö zött hú zó dó me rev ha tá rok egyéb ként is ol dód ni lát sza nak. 
Ugyan ak kor két ség te len, hogy hosszabb tá von a ma gyar fel ső ok ta tás sem von hat ja 
ki ma gát az eu ró pai fel ső ok ta tás ban zaj ló fo lya ma tok ha tá sa alól. Ezért, ahol mód 
van rá, cél sze rű lé pé se ket ten ni a két sza ka szos kép zés be ve ze té se irá nyá ba.

A böl csé szet- és tár sa da lom tu do mány ok te rü le tén a két szin tű kép zés esé lyei a 
köz gaz da sá gi dip lo mát adó sza ko kon a leg job bak. A Bu da pes ti Köz gaz da ság-tu do-
má nyi Egye tem a ki lenc ve nes évek ben már tett lé pé se ket eb be az irány ba. Jó val 
prob le ma ti ku sabb nak tű nik a jo gász dip lo ma, ahol ne he zen bont ha tó fel az egy sé-
ges öt éves kép zés. El lent mon dá sos a hu mán sza ko kon fo lyó kö zép is ko lai és ál ta lá-
nos is ko lai ta nár kép zés kér dé se. Ha fenn ma rad az egye te mi és a fő is ko lai kép zés, 
ne he zen ér tel mez he tő a két cik lus a négy- vagy öt éves ta nár kép zé sen be lül.

MI NŐ SÉ GI KÉP ZÉS, MI NŐ SÉG BIZ TO SÍ TÁS ÉS EU-KONFORMITÁS

A fel ső ok ta tás ban az el múlt évek ben vég be me nő lét szám emel ke dés, a kép zés 
tö me ges sé vá lá sa a ko ráb bi ak nál ha tá ro zot tab ban ve ti fel a mi nő ség és a mi nő-
ség biz to sí tás kér dé sét. A mi nő ség rom lá sá val kap cso la tos ag go dal mak nem a 
fel ső ok ta tás bel ső prob lé mái, ha nem szo ro san össze függ nek a köz ok ta tás ban 
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ta pasz tal ha tó ten den ci ák kal. A fel ső ok ta tás ki ter je dé sé ből fa ka dó gon dok jobb 
meg ér té sé hez egyéb ként is ér de mes a köz ok ta tás ha son ló ter mé sze tű prob lé má it 
ele mez ni. A fel ső ok ta tás mo der ni zá ci ó ja, „euró paizá ció ja”, tö me ges sé vá lá sa a 
le fe lé ni vel lá ló dás ve szé lyét is ma gá ban rej ti.

Ma gyar or szá gon pél dá ul a kö zép- és fel ső fo kú kép zés ben igen ma gas szín vo na lú 
a ma te ma ti ka- és a ter mé szet tu do má nyos ok ta tás. Nem len ne he lyes a mo der ni zá-
ció vagy va la mi fé le vélt EU-konformitás ürü gyén az eb ből fa ka dó vi szony la gos elő-
nyö ket fel ad ni. Az el múlt évek ten den ci ái a ter mé szet tu do má nyos is me re tek vissza-
szo ru lá sát va ló szí nű sí tik a köz ok ta tás ban. Ez el lent mon dá sos dön tés ak kor, ami kor 
az egye te mi ter mé szet tu do má nyos kép zés évek óta hall ga tói lét szám hi ánnyal, s 
eb ből ere dő en sze lek ci ós prob lé mák kal küsz kö dik, ami már ön ma gá ban is a mi nő-
ség rom lás ve szé lyét hor doz za.

Ha son ló kép pen ne ga tív ha tá so kat vált hat nak ki a le xi ká lis tan anyag csök ken té-
sé re vo nat ko zó tö rek vé sek. Két ség te len, hogy a le xi ká lis is me re tek do mi nan ci á ja, 
a kom pe ten cia- és kész ség fej lesz tés vi szony la gos hát tér be szo ru lá sa a ha zai köz-
ok ta tás nem új ke le tű prob lé má ja. Az itt ta pasz tal ha tó ano má li ák ki ala ku lá sá hoz 
az egye te mek is hoz zá já rul tak, mert a fel vé te lik gya kor la ta a le xi ká lis is me re te ket 
ré sze sí tet te előny ben, és a köz ok ta tás kény te len volt el fo gad ni az így ki ala ku ló ta nu-
lói és szü lői igé nye ket. Az EU-országok köz ok ta tá si pri o ri tá sai kö zött lé nye ge sen 
na gyobb sze re pet kap nak a le xi ká lis is me re tek kel szem ben a ta nu lói kom pe ten ci ák, 
kész sé gek. Ugyan ak kor az ez irá nyú vál toz ta tá sok olyan hely zet ben érik az ok ta tá si 
rend szert, ami kor a fel ső ok ta tás lét szám bő vü lé se és a szű kös anya gi for rá sok mi att 
a mi nő ség rom lá sa egyéb ként is az egyik leg na gyobb ve szély nek lát szik. A vál to zá-
sok te hát csak nagy fo kú kö rül te kin tés sel va ló sít ha tók meg, s ta lán hely te len len ne a 
re for mok ürü gyén, dokt ri ner mó don eről tet ni a le xi ká lis is me re tek vissza szo rí tá sát.

A tö meg kép zés ki ala ku lá sa kü lö nös hang súllyal ve ti fel a dif fe ren ci ált ok ta tá si 
mód sze rek és a te het ség gon do zás fon tos sá gát. Bár az utób bi idő ben in kább a köz-
ok ta tás ban fi gyel he tő meg az el té rő ké pes sé gű hall ga tók kal va ló kü lön fog lal ko zás 
igé nyé nek ki ala ku lá sa, a prob lé ma a fel ső ok ta tás szá má ra is re le váns kér dé se ket 
vet fel. Míg a köz ok ta tás na gyobb mér ték ben a csa lá di hát rá nyok kal in du ló vagy 
rosszabb ké pes sé gű gye rek cso por tok ra össz pon to sít ja erő fe szí té se it, ad dig a fel-
ső ok ta tás el ső sor ban a te het ség gon do zás út ján lép het elő re. Eb ben a kér dés ben 
fon tos kez de mé nye zés re ke rült sor az el múlt évek ben. A szak kol lé gi u mok rend sze-
ré nek pá lyá za ti le he tő sé gek biz to sí tá sá val tör té nő tá mo ga tá sa elő moz dít hat ja a 
te het ség gon do zás gya kor la tá nak, rend sze ré nek fo ko za tos ki ala ku lá sát. A szak kol lé-
gi u mok pro fil já ban nagy súllyal van je len a tár sa da lom tu do má nyi kép zés.

A mi nő ség prob lé má ját az Eu ró pai Unió is ki emelt kér dés ként tart ja szá mon. A 
mi nő ség biz to sí tás kö zös eu ró pai gya kor la ta na gyot lé pett elő re az utób bi évek ben. 
A mi nő ség biz to sí tás be ve ze té sét az uni ós csat la ko zás el ke rül he tet len né te szi. Az 
EU-országok mi nő ség biz to sí tá si gya kor la ta nem te kint he tő egy sé ges nek, ugyan-
ak kor bi zo nyos alap el vek men tén jól jel le mez he tő. Az uni ós or szá gok meg kö ze-
lí tés mód ja a fel ső ok ta tás egé szét át fo gó mi nő ség ér té ke lé si, mi nő ség biz to sí tá si 
rend szer ki épí té sét tart ja fon tos nak, más részt hang sú lyoz za, hogy füg get len tes-
tü le tek kel, dif fe ren ci ált el já rá sok kal, szé les kö rű pub li ci tás sal, va la mennyi sze-
rep lő be vo ná sá val kell meg va ló sí ta ni eze ket az el já rá so kat. (DINYA 1999a, 31.)  
Ma gyar or szá gon a mi nő ség biz to sí tás a fel ső ok ta tás ban ma még alig lé te zik, no ha 
az Akkred itá ciós Bi zott ság már tett bi zo nyos lé pé se ket a mi nő ség-el len őr zés irá-
nyá ba. (HOMONNAY 1999, 44.)

Zsin ka Lász ló  A ma gyar fel ső ok ta tás az EU-csatlakozás folyamatában, kü lö nös te kin tet tel …
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A mi nő ség-el len őr zés prob lé mái ab ból is fa kad nak, hogy Ma gyar or szá gon szá mos 
tu do mány te rü le ten – jel lem ző en a tár sa da lom- és böl csé szet tu do mány ok ban is – az in di-
vi du á lis ok ta tó mun ka olyan gya kor la ta ho no so dott meg, hogy min den egye te mi ok ta tó 
ki zá ró la gos ma gán ügye ként ke ze li az ok ta tás tar tal mi-szem lé le ti kér dé se it. Ez zel össze-
füg gő ano má lia, hogy míg a kö zép fo kú ok ta tás ban a mód szer ta ni kép zés nek és a ta ná ri 
to vább kép zés nek el fo ga dott ha gyo má nya van, ad dig a fel ső ok ta tás ban a szak mai elő re-
ha la dás a tu do má nyos mi nő sí tés re kor lá to zó dik, és nem kö ve tel meg bi zo nyí tott ok ta tá si 
kom pe ten ci át. Ha son ló kép pen prob lé mát je lent, hogy Ma gyar or szá gon jó sze ri vel nem 
lé te zik az egye te mi ok ta tók bel ső szak mai to vább kép zé sé nek in téz mé nye sí tett rend sze-
re. A mi nő ség-el len őr zés nek így ha tást kell gya ko rol nia a bel ső to vább kép zé si rend szer 
ki ala kí tá sá ra és a pe da gó gi ai-mód szer ta ni kva li tá sok hi te les mé ré sé re.

DIP LO MÁK, KRED ITEK ÁT VÁLT HA TÓ SÁ GA 
ÉS HALL GA TÓI MO BI LI TÁS

A ma gyar fel ső ok ta tást érő eu ró pai ki hí vá sok az egye te mi, fő is ko lai tan anyag ok tar-
tal mát is érin tik. A szak mák és egye te mi vég zett sé gek köl csö nös el is me ré se irá nyá ba 
tett elő re lé pés az utób bi évek ben vi lá gos sá tet te, hogy ez a fo lya mat ak kor tel je sed het 
ki, ha az egyes dip lo mák mö gött ál ló tu dás is ha son ló szín vo na lat tük röz. Az egye te mi 
sza kok tan anya gá nak bi zo nyos mér té kű egy sé ge sü lé se Eu ró pá ban – amely hosszabb 
ide ig tar tó, az egye te mi szfé rá ban  zaj ló, s az ön kén tes ség ele me it is hor do zó fo lya-
mat – nem egy for mán szük sé ges és nem is le het sé ges min den dip lo ma ese té ben. 
Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy a mű sza ki, ter mé szet tu do má nyos és köz gaz da sá gi pá lyá-
kon – pi a ci okok ból is – sok kal egy sze rűb ben le het kö ze lí te ni a tan anya go kat, mint a 
böl csé szet tu do mány ok ese té ben. Mind ez nem je len ti azt, hogy a hu mán kép zés ben 
ne len ne szük ség a tan anyag ok bi zo nyos mér té kű köl csön ha tás ára, de eze ken a 
te rü le te ken – leg alább is a nem ze ti kul tú rá hoz kap cso ló dó tan egy sé gek nél – na gyobb 
mér ték ben őriz he tők, sőt őri zen dők meg a he lyi sa já tos sá gok.

Az egye te mi, fő is ko lai tan anya go kat más köz ve tett ha tá sok is for mál hat ják. Az EU-
csatlakozás után vár ha tó an to vább nö vek szik a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás mér té-
ke, a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek pe dig egy re több in for má ci ós há ló zat ba kap cso lód-
hat nak be. A nyu gat-eu ró pai fel ső ok ta tá si szfé rá ban a „tu dás ter me lés” mel lett az 
in for má ci ók rend kí vül in ten zív cse ré je is zaj lik. Mind ezek ha tá sá ra az egye te mek 
szá mos új tu do má nyos ered ményt is mer het nek meg, az éle se dő ver seny ben ér de-
kük is lesz, hogy be épít sék azo kat az egye te mi tan anyag ba.

Az ok ta tá si kor mány zat az utób bi évek ben lé pé se ket tett a kred itrend sz er ma gyar or-
szá gi be ve ze té sé re, amely nek egyik cél ja a tar tal mi-tan anyag be li össze mér he tő ség 
meg te rem té se a ma gyar és a kül föl di egye te mek kö zött. A ki ala ku ló kred itrend sz er 
elő se gít he ti az uni ós prog ra mok ál tal tá mo ga tott hall ga tói mo bi li tást. A ki lenc ve nes 
évek ben a TEMPUS-támogatással le he tő vé vá ló kül föl di hall ga tói ta nul má nyok így 
ál lan dó sul hat nak a jö vő ben. Ha son ló kép pen a ma gyar or szá gi dip lo mák el fo gad ta-
tá sát se gí ti az ide gen nyel vű dip lo ma mel lék let ki dol go zá sa, me lyen az el múlt idő-
szak ban mun kál ko dott az Ok ta tá si Mi nisz té ri um. Ál ta lá ban vé ve a  kép zett sé gek 
el is me ré sé nek az Unió tag ál la ma i ban szá mos új meg ol dá sa, tech ni ká ja van ki bon ta-
ko zó ban. Ter jed az a mód szer, amely nem a kép zett ség el ne ve zé sé re, ha nem tar tal-
má ra össz pon to sít, és fel so rol ja azo kat az is me re te ket, ame lyek egy- e gy vég zett ség 
mö gé ren del he tő ek. Ez a meg ol dás a pi a ci sze rep lők szá má ra jó val egyér tel műbb, 
vi lá go sabb jel zé se ket ad a dip lo ma ér té két il le tő en. (SIMONICS 1998, 55.)



70

A dip lo mák el is me ré sé nek le he tő sé ge nem csak az egyes szak mák tól függ, 
ha nem a kép zés jel le gé től is. A nap pa li alap kép zés és a dok to ri dip lo mák ese té ben 
a hely zet egy sze rűbb nek, a poszt-sec ondary kép zés és a kü lön bö ző poszt gra du á lis 
dip lo mák ese té ben bo nyo lul tabb nak tű nik. (LA DÁ NYI 1998, 64-65.)

„EU RÓ PAI TAR TA LOM” AZ EGYE TE MI TAN ANYAG OK BAN

Az EU-tagság té nye az eu ró pai in teg rá ci ós is me re tek ok ta tá sá ra, va la mint az 
eu ró pai tör té ne lem és kul tú ra kö zös vo ná sa i nak az egye te mi tan anyag ok ban va ló 
meg je le ní té sé re is po zi tív ha tá so kat gya ko rolt. Az „eu ró pai di men zió” ki ala ku lá sa a 
nyu gat-eu ró pai egye te mek tan anya ga i ban az ún. Eu ró pa-ta nul má nyok ok ta tá sá nak, 
szer ve ze ti ke re te i nek ki bon ta ko zá sát is je len tet te. Az Eu ró pa-ta nul má nyok klasszi-
kus ér te lem ben vett mul ti dis z ci plináris kép zés, amely nek jo gi, köz gaz da sá gi, po li-
ti ka tu do má nyi és tör té ne ti ele mei is van nak. Ma gyar or szá gon a ki lenc ve nes évek 
má so dik fe lé ben tör tén tek ko mo lyabb elő re lé pé sek az Eu ró pa-ta nul má nyok ok ta tá-
sa te rén. Az Eu ró pai Unió a PHA RE-prog ram ból tá mo gat ta az Eu ró pai Ta nul má nyi 
Köz pon tok or szá gos há ló za tá nak lét re ho zá sát, s en nek ered mé nye ként ma mint egy 
15 fel ső ok ta tá si in téz mény ben zaj lik szer ve zett ke re tek kö zött az in teg rá ci ós is me re-
tek ok ta tá sa. (LŐRINCNÉ ISTVÁNFFY 2000.)

Az uni ós is me re tek meg je le né se az egye te mi tan anyag ok ban je len tős ered mény-
nek te kint he tő, ha azt a kép zé si for mák vál to za tos sá ga és a meg hir de tett tan tár gyak 
szá ma fe lől szem lél jük. Ma már az egye te mi alap kép zés ben köz gaz da sá gi és jo gi 
dip lo ma meg szer zé sé nek fel té te le az eu ró pai in teg rá ci ós tan egy sé gek hall ga tá sa. 
A kö zel múlt ban több egye te men, fő is ko lán nap pa li alap kép zés ben is meg in dult a 
nem zet kö zi ta nul má nyok kép zés, amely nek egyik ki me ne te az Eu ró pa-szak irány. 
Az Eu ró pa-szak ér tő kép zés poszt gra du á lis szin ten is meg kez dő dött. A lát vá nyos 
elő re ha la dás mel lett az EU-ismeretek ok ta tá sa prob lé má kat is fel vet. Egy részt az új 
kép zé si for mák gyors üte mű el ter je dé se a mi nő ség rom lás ve szé lyét hor doz za. Más-
fe lől az Eu ró pa-szak ér tő má sod dip lo más kép zés mel lett leg alább olyan fon tos az 
egyes szak mák EU-specifikus vo nat ko zá sa i nak ala pos sze re pel te té se az egye te mi 
tan anyag ok ban. Meg fon to lan dó tény, hogy – a csat la ko zás utá ni el ső évek től el te-
kint ve – „fő hi va tá sú” EU-bürokratából vi szony lag ke vés re lesz szük ség, ugyan ak kor 
szé les ke res let mu tat koz hat olyan szak em be rek irán t, akik a sa ját te rü le tü kön szer-
zett jár tas sá gon túl jól is me rik szak má juk EU-specifikus vo ná sa it.

1990 óta je len tős elő re ha la dás tör tént az ok ta tá si se géd anyag ok, tan köny vek 
vo nat ko zá sá ban is. A sze rény kez de tek kel össze vet ve az ered mé nyek va ló ban 
im po ná ló ak. Az el múlt tíz év ben új tan köny vek je len tek meg az in teg rá ció tör té ne té-
ről, gaz da ság ta ná ról, jo gi és in téz mény rend sze ré ről, va la mint a kö zös po li ti ka te rü le-
tek ről. Ezek a mun kák ál ta lá ban író ik ok ta tói mun ká já nak, ku ta tá sa i nak ered mé nye it 
fog lal ják össze, és igé nyes vál lal ko zá sok nak te kint he tők. Ugyan ak kor hi ány ként köny-
vel he tő el, hogy a Nyu gat-Eu ró pá ban stan dard tan köny vek ként, ké zi köny vek ként 
hasz nált mun kák kö zül vi szony lag ke ve set for dí tot tak le ma gyar ra. Ke vés ki vé tel től 
el te kint ve szin tén hi ány zik az ok ta tá si se géd anyag ok kö zül a szö veg gyűj te mény 
mű fa ja, amely egyes te rü le te ken az ak tu á lis szak iro da lom tel je sebb kö rű be mu-
ta tá sát ten né le he tő vé. Bi zo nyos mér té kig hi á nyol ha tó ak az Eu ró pa-ta nul má nyok 
kép zés ből a jól szer kesz tett for rás gyűj te mé nyek, ame lyek a Kö zös ség leg fon to sabb 
„alap szö ve ge it” mu tat nák be, ho lott ezek ré vén „szö veg köz pon tú an” tá jé ko zód hat ná-
nak a hall ga tók a je len tő sebb szer ző dé sek ről és do ku men tu mok ról.

Zsin ka Lász ló  A ma gyar fel ső ok ta tás az EU-csatlakozás folyamatában, kü lö nös te kin tet tel …
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A tan köny vek ál tal köz ve tí tett tu dás el ső sor ban alap ve tő té nye ket, tech nok ra ta 
is me re te ket kö zöl – gyak ran ma gas szín vo na lon –, vagy jobb eset ben az in teg rá ció 
egyes kér dé se i ben ki ala kult vi ták, el té rő né ze tek be mu ta tá sá ra szo rít ko zik, s rit káb-
ban cé loz za meg a szem lé let for má lást vagy a tu do má nyo san meg ala po zott kri ti kai 
vi szo nyu lást. Ez azért tű nik hi á nyos ság nak, mert az egye te mi hall ga tók – akik 
ké sőbb a vé le mény for má ló ér tel mi ség so ra it gya ra pít ják – nem vagy csak ke vés sé 
is me rik és ér tik az Eu ró pai Unió va ló sá gos di lem má it, va la mint a ma gyar csat la ko-
zás el lent mon dá sa it. Ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a köz gaz dász egye te mi hall ga tók 
több sé ge ar ra a kér dés re, hogy „Mi kép pen ma gya ráz ná el egy la i kus szá má ra az 
EU-csatlakozás szük sé ges sé gét?”, igen sab lo nos – és hi á nyos – vá la szo kat szo kott 
ad ni. Úgy tű nik, ke vés sé vi lá gos a hall ga tók szá má ra a ma nap ság agyon hasz nált 
„glob al izá ció” fo gal ma, tar tal ma, va la mint az Eu ró pai Uni ó nak és a glob al izá ció nak 
– az utób bi év ti ze dek meg ér té se szem pont já ból kulcs fon tos sá gú – vi szo nya. Ha son-
ló kép pen prob le ma ti kus nak tű nik, hogy a hall ga tók a tan köny vek ből el ső sor ban 
csu pán az Unió po li ti ka te rü le te i nek mű kö dé si me cha niz mu sa it is me rik meg. Az már 
ál ta lá ban ho mály ban ma rad, hogy az egyes po li ti ka te rü le tek mi lyen nem zet ál la mi 
ér de kek és ér té kek ere dő je ként jöt tek lét re. Ál ta lá ban vé ve az Eu ró pai Unió vi lá ga a 
hall ga tók több sé ge előtt nem ze tek fe let ti tech nok ra ta in téz ke dé sek és jog sza bály ok 
együt te se ként je le nik meg. Az eu ró pai in teg rá ció tör té ne té nek ok ta tá sa so rán is el ső-
sor ban a kö zös in téz mé nyek ki ala ku lá sán van a hang súly, s a nem zet ál la mi tör té né-
sek csak eset le ge sen vil lan nak fel az in teg rá ció tör té ne ti moz za na tok hát te ré ben.

Mind eze ket te kin tet be vé ve fon tos len ne a je len le gi nél jó val na gyobb mér ték ben 
fog lal koz ni az 1945 utá ni év ti ze dek gaz da ság tör té ne té vel, va la mint az egyes nyu-
gat-eu ró pai or szá gok bel po li ti kai tör té né se i vel. Az Eu ró pai Unió és a nem zet ál la mok 
vi szo nyá nak tör té ne ti meg is me ré se ad hat csak hi te les pél dá kat ar ra, hogy mi vel jár 
az EU-tagság egy csat la ko zó or szág szá má ra. Más fe lől az Eu ró pai Unió po li ti ka te-
rü le te i nek nem ze ti meg ha tá ro zott sá ga ar ra is rá vi lá gít hat, hogy az eu ró pai sza bá lyo-
zás ér tel me gyak ran a nem zet ál la mi ha gyo má nyok kö zös mi ni mu mán alap szik, mely-
nek lé te zé se a kö zös eu ró pai ér té kek le he tő sé gé re is utal, és egy ben ki ala ku lá suk 
fo lya ma tá ban te szi ért he tő vé azo kat.

Vé gül hadd utal junk ar ra is, hogy az öt ve nes–hat va nas évek ben Nyu gat-Eu ró pá ban 
ki ala kult si ke res de mok rá cia- és jó lé ti mo dell po zi tív mó don kap cso ló dott egy be az 
in teg rá ció elő re ha la dá sá val, míg a het ve nes évek után csat la ko zó or szá gok már egy re 
in kább nél kü lö zik eze ket a tör té nel mi ta pasz ta la to kat. A fel ső ok ta tá si tan anyag ok ban 
meg le he tő sen alul rep re zen tált öt ve nes–hat va nas évek jobb meg is me ré se ezért az 
eu ró pai in teg rá ció Ma gyar or szá gon ke vés sé tu da to sí tott moz za na ta i ra is rá vi lá gít hat, 
pél dá ul ar ra, hogy a má so dik vi lág há bo rú után a nem ze tek fe let ti in téz mé nyek lét re jöt-
te nem annyi ra kor lá toz ta, mint in kább megerősítette a nem zet ál la mot, il let ve, hogy a 
het ve nes évek előtt a nem ze ti gaz da ság po li ti kák és szo ci á lis vív má nyok a kö zös eu ró-
pai ered mé nyek alap ve té sé ül is szol gál tak. A nem zet ál lam és az in teg rá ció vi szo nya 
az el múlt két-há rom év ti zed ben jó val el lent mon dá so sab bá vált – s e nagy je len tő sé gű 
tény meg ér té sé hez el ke rül he tet len az öt ve nes–hat va nas évek hez mint „ki in du ló ál la-
pot hoz” va ló vi szo nyu lás. Nem zet ál lam és in teg rá ció re lá ci ó ját egyéb ként is vi szony-
lag ke vés, a fel ső ok ta tás szá má ra hasz nál ha tó tan könyv ele mez te be ha tó an.

Az „eu ró pai di men zió” az ok ta tás és a tan anyag ok mel lett a ku ta tó te vé keny ség-
re is ki ter jedt Ma gyar or szá gon. Az EU-kutatások az el múlt évek tár sa da lom tu-
do má nyi vizs gá ló dá sa i nak egyik leg di na mi ku sab ban fej lő dő te rü le tét je len tet ték. 
Ez nyil ván va ló an anya gi-eg zisz ten ci á lis okok kal is ma gya ráz ha tó. A tár sa da lom-
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tu dó sok szá má ra jö ve del me ző vé vált az „EU-business”-ben va ló rész vé tel. Az 
EU-csatlakozással kap cso la tos ku ta tá so kat összes sé gé ben ered mé nyes nek 
le het te kin te ni, mert na gyobb részt si ker rel já rul tak hoz zá a csat la ko zá si tár gya-
lá sok szak mai hát te ré nek meg ala po zá sá hoz. Az ag rár köz gaz dász ok ele mez ték 
az EU-csatlakozásnak a me ző gaz da ság ra gya ko rolt ha tá sa it, s a Köz gaz da sá gi 
Szem le ta nul má nyai fog lal koz tak a spa nyol, por tu gál, gö rög és ír csat la ko zás 
ta pasz ta la ta i val. A Tér és Tár sa da lom cí mű fo lyó irat a struk tu rá lis ala pok kal és 
re gi o ná lis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos ta nul má nyok so ro za tát je len tet te meg a 
ki lenc ve nes évek má so dik fe lé től. Ha son ló kép pen ma gas szín vo na lú elem zé sek 
kí sér ték fi gye lem mel az euró be ve ze té sé nek prob le ma ti ká ját (Lőrincné Istvánffy 
Haj na, Palánkai Ti bor ta nul má nyai). Az „EU-problematika” fon tos sá gá ra önál ló 
fo lyó irat ok in du lá sa is utalt (Eu ró pa Fó rum, Eu ró pai Tü kör). A ki lenc ve nes évek 
má so dik fe lé től a Po li ti ka tu do má nyi Szem le is rend sze re sen kö zölt elem zé se ket 
in teg rá ci ós té ma kör ben.

A je len tős ered mé nyek mel lett egyes arány ta lan sá gok ra is rá kell mu tat ni. Az 
uni ós csat la ko zás sal fog lal ko zó szak iro da lom fő leg a gaz da sá gi, jog har mo ni zá ci ós 
kö vet kez mé nyek elem zé sé re szo rít ko zott, ugyan ak kor ke vés sé fog lal ko zott a tag ság 
ha tá sá ra fel me rü lő szu ve re ni tás prob lé mák kal. A „de mok ra ti kus de fi cit” kér dé sé nek 
a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban je len tős szak iro dal ma van. Ma gyar or szá gon ke vés 
ta nul mány ele mez te be ha tó an az EU-csatlakozásnak a de mok ra ti kus in téz mény-
rend szer re gya ko rolt ha tá sa it. S en nek hí ján a tár sa da lom tu do mány ok nem vol tak 
ké pe sek hoz zá já rul ni szín vo na las ér vek kel egy olyan köz éle ti vi tá hoz, ami az Eu ró-
pai Unió és a csat la ko zó nem zet ál lam – Ma gyar or szág – vi szo nyát meg nyug ta tó an 
tisz táz ta vol na a tár sa da lom előt t.

Ha son ló kép pen prob lé má kat vet fel, hogy az EU-csatlakozás gaz da sá gi ha tá sa it 
vizs gá ló ta nul má nyok az el vár ha tó nál rit káb ban fo gal maz nak meg szám sze rű sí tett 
kö vet kez te té se ket. Két ség te len, hogy a ma gyar gaz da ság jel leg ze tes sé gei nagy mér-
ték ben meg ne he zí tik a prog nó zis al ko tást, ugyan ak kor egyes ese tek ben le het sé ges 
len ne sta tisz ti ka i lag meg ala po zott mo del lek al ko tá sa, al kal ma zá sa. Ma gyar or szá-
gon a struk tu rá lis ala pok pénz ügyi ha tá sa it in kább nem zet gaz da sá gi ve tü let ben 
– mint erő for rás transz fert – ele mez ték. Nem fog lal koz tak vi szont az zal, hogy mi kép-
pen le het sé ges az egyes ré gi ók ra gya ko rolt ked ve zőbb nö ve ke dé si esé lyek szám-
sze rű sí té se. Szin tén prob lé má kat vet nek fel az uni ós szak iro da lom ból hi ány zó „ha, 
ak kor” tí pu sú kö vet kez te té sek, a csat la ko zá si fo lya mat elő nye i nek, hát rá nya i nak 
fo lya ma tos mér le ge lé sé vel ké szí tett szcenáriók. A nem zet gaz da ság egyes ága za ta i-
ra gya ko rolt csat la ko zá si ha tá sok, s az ezek össze sí té sé ből ké szí tett for ga tó köny vek 
nem tisz táz zák kel lő vi lá gos ság gal az Eu ró pai Uni ó hoz va ló kö ze le dés leg fon to sabb 
el ága zá si pont ja it, vá lasz tá si le he tő sé ge it és kény szer pá lyá it.

TÁV OK TA TÁS, POSZT-SEC ONDARY KÉP ZÉS AZ EU-BAN

Míg az EU-országok gya kor la tá ban mind az is ko lai rend sze rű akk re di tált fel ső fo kú 
szak kép zés (poszt-sec ondary), mind a táv ok ta tás – bár el té rő mó don – ha gyo má nyok-
kal bír, ad dig Ma gyar or szá gon szin te tel je sen hi ány zik ez a két kép zé si for ma, no ha 
ru gal mas rend sze rű meg ol dá so kat tesz nek le he tő vé, ame lyek al kal ma sak a fel ső ok ta-
tás és a gaz da ság kö zöt ti vissza csa to lá sok erő sí té sé re. Az utób bi idő ben meg kez dő dő 
táv ok ta tás a fel nőtt kép zés új for má it ter jeszt he ti el, s a mun ka erő-pi a ci igé nyek hez 
va ló al kal maz ko dás ese tén hoz zá já rul hat a mun ka nél kü li ség ke ze lé sé hez. Mind a 
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poszt-sec ondary, mind a táv ok ta tás ese té ben a kép zés ki ter jesz té sé re va ló szí nű leg 
EU-források von ha tók be. Ezek a for mák elő se gít he tik az Eu ró pai Uni ó hoz ha son ló kép-
zé si struk tú ra lét re jöt tét a fel ső ok ta tás ban és az „élet hosszig tar tó ta nu lás” ter je dé sét.

NÉ HÁNY KONK LÚ ZIÓ A TÁR SA DA LOM TU DO MÁNY OK RÓL

Az EU-csatlakozásnak a tár sa da lom tu do mány ok ra gya ko rolt ha tá sa na gyobb részt 
a fel ső ok ta tás és a ku ta tó szfé ra egé szét jel lem ző vál to zá sok ból ve zet he tő le. A dip lo-
mák, kred itek át vált ha tó sá ga, a hall ga tói mo bi li tás, az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro-
zott kö zös ok ta tá si prog ra mok ban va ló rész vé tel, a mi nő ség biz to sí tás kö ve tel mé nyei 
és a két cik lu sú dip lo ma kér dé se a fel ső ok ta tás tár sa da lom tu do má nyi szak ja in is 
át ala ku lá sok hoz ve zet nek. E ha tá sok egy ré sze már a ki lenc ve nes évek má so dik 
fe lé ben el ér te a ma gyar fel ső ok ta tást, az ok ta tá si kor mány zat EU-csatlakozásra 
fel ké szí tő re form tö rek vé se in vagy a már em lí tett, Ma gyar or szág szá má ra meg nyí ló 
eu ró pai prog ra mo kon ke resz tül. Ez ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az uni ós csat la-
ko zás va ló szí nű leg nem je lent majd éles ce zú rát a fel ső ok ta tás ban, ha nem in kább 
a már ma is lé te ző le he tő sé gek ki ter je dé sé re és né hány új moz za nat meg je le né sé-
re kell szá mí ta ni. Ezek kö zül a leg fon to sabb a ver seny erő sö dé se a ma gyar or szá gi 
és az eu ró pai egye te mek kö zött. Mi vel a csat la ko zás után a ma gyar hall ga tók a 
mos ta ni nál ked ve zőbb fel té te lek mel lett ta nul hat nak az Eu ró pai Unió or szá ga i ban, 
a ma gyar or szá gi egye te mek nek – s ez a tár sa da lom tu do má nyi kép zést is érin ti – fel 
kell ké szül ni ük ar ra, hogy azo kat a hall ga tó kat, akik ké pe sek meg fi zet ni a kül föl di tar-
tóz ko dás költ sé ge it, el ső sor ban a ma gyar ok ta tás ma gas szín von ala győz he ti meg 
ar ról, hogy ér de mes ha zai ta nul má nyo kat foly tat ni uk.  

A ku ta tá sok fi nan szí ro zá sa szem pont já ból az EU-csatlakozás in kább a mű sza ki 
és a ter mé szet tu do mány ok ban jár hat for rás be vo nás sal. A tár sa da lom tu do mány ok 
szá má ra el ér he tő EU-pályázatok az ipa ri ku ta tá sok ra for dí tott össze gek nek csak 
tö re dé két je len tik. Ezt fi gye lem be vé ve két sé ges, hogy – né hány ki vé tel től el te-
kint ve – a tár sa da lom tu do mány ok in téz mé nyei érez nek-e majd elég mo ti vá ci ót az 
EU-támogatások meg szer zé sé re, is mer ve a pá lyá za tok rend kí vü li bo nyo lult sá gát, 
bü rok ra ti kus jel le gét, ugyan ak kor a meg pá lyáz ha tó for rá sok más tu do mány te rü le tek-
hez ké pest ke vés sé szá mot te vő nagy ság rend jét. Más fe lől per sze fel vet he tő, hogy a 
tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok – nem lé vén anyag- és esz köz igé nye sek – vi szony-
lag ol csók, így a sze ré nyebb uni ós tá mo ga tá sok is for rás bő vü lést ered mé nyez het-
nek. Al kal ma zott köz gaz da sá gi, jo gi ku ta tá sok kal in téz mé nyek, ku ta tó köz pon tok 
va ló szí nű leg na gyobb si ker rel pá lyáz hat nak meg je len tő sebb össze ge ket, míg az 
el mé le ti ku ta tá sok – és ku ta tók – szá má ra in kább az egyé ni élet pá lyá ból kö vet ke ző 
ösz tön díj, ven dég ta ná ri meg hí vás ma rad a leg fon to sabb le he tő ség. Ezek szá ma 
az EU-csatlakozás után – a ta ná ri mo bi li tás kö zös sé gi tá mo ga tá sa mi att – va ló szí-
nű leg emel ked ni fog, meg szer zé sük pe dig le egy sze rű söd het. Kér dé ses azon ban, 
hogy ezek a vál to zá sok – leg alább is rö vid vagy kö zép tá von – mek ko ra je len tő ség-
gel bír nak, hi szen a tár sa da lom tu dó sok nak már a ki lenc ve nes évek ben is szá mos 
le he tő ség állt ren del ke zé sé re kül föl di ta nul mány utak, ösz tön dí jak meg szer zé sé re. S 
azok a ku ta tók, akik az el múlt év ti zed ben ké pe sek vol tak be lép ni a nem zet kö zi tu do-
má nyos élet be, ed dig is jól ki hasz nál ták a Ma gyar or szá gon kí vül meg nyí ló le he tő sé-
ge ket. Vár ha tó an az uni ós csat la ko zás után a tár sa da lom tu do mány ok ban erő sö dik 
majd a ku ta tók kö zöt ti po la ri zá ló dás: egy ré szük si ker rel kap cso ló dik be az eu ró pai 
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tu do má nyos élet be, s ké pes lesz meg fe lel ni az ot ta ni el vá rá sok nak, míg má sok nem 
szí ve sen fog ják vál lal ni a nem zet kö zi meg mé ret te tést.

A tár sa da lom tu do mány ok te rü le tén az együtt mű kö dés ígé re tes te re pe le het a kü lön-
bö ző nem zet kö zi ku ta tá si pro jek tek ben va ló rész vé tel, vagy több egye tem re, ku ta tó-
köz pont ra ki ter je dő dok to ri prog ra mok szer ve zé se. A nem zet kö zi in teg rá ló dás ezen 
mód jai nem fel tét le nül EU-specifikusak, ugyan ak kor az Eu ró pai Unió egye tem kö zi 
prog ram fej lesz té sek re igény be ve he tő pénz alap jai, va la mint az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si 
Tér ség ben és az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség ben zaj ló fo lya ma tok elő se gít he tik ezek nek 
az együtt mű kö dé si for mák nak a gya ko rib bá vá lá sát. Ha son ló a hely zet a kül föl di ta nul-
má nyok kal meg sze rez he tő PhD-fokozattal. Az EU-tagországok kép zé sé ben va ló rész-
vé tel épp úgy egy sze rűb bé vá lik, mint a dok to ri dip lo ma ha zai el is mer te té se.

A fel ső ok ta tás lét szá má nak nö ve ke dé se mi att a tár sa da lom tu do mány ok nak az 
egye te mi ok ta tás ban be töl tött sze re pe is át ala ku ló ban van. A ma gas lét szám mel let ti 
ok ta tás új tan köny vek, ok ta tá si se géd anyag ok el ké szí té sét, s ál ta lá ban vé ve az egész 
fel ső ok ta tá si mód szer tan új ra gon do lá sát kö ve te li meg. A tár sa da lom tu do mány ok szá-
mos új in du ló szak tan anya gá ban kap hat nak részt, akár mint ki egé szí tő is me re tek, 
így – bár a köz gaz da sá gi és a jo gi te rü le tek től el te kint ve túl nagy ér dek lő dés nem nyil-
vá nul meg irán tuk – összes sé gé ben meg őriz he tik a kép zés ben be töl tött sze re pü ket. 
A tö meg kép zés ke re té ben ok ta tott tár sa da lom tu do má nyi be ve ze tő tár gyak azon ban 
egé szen más vi szo nyu lást kí ván nak meg az ok ta tók tól, mint a ha gyo má nyos kis lét-
szá mú sza ko kon fo lyó ok ta tás vagy az elit kép zés. Új ok ta tá si se géd anyag ok, mul ti-
mé di ás szoft ve rek fej lesz té sét az Eu ró pai Unió is tá mo gat ja, ér de mes a fel ső ok ta tá si 
tan anyag-el lá tott ság ja ví tá sá ra igény be ven ni a pá lyá za ti le he tő sé ge ket.
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