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I. A főiskola más felsőoktatási intézményektől eltérő,
sajátos helyzete és feladatai

1.  A főiskola  elsődleges  feladata  a  gyógypedagógiai  tanárok  képzése.  E
feladat ellátásában az ország egyedüli képző intézménye, amelynek sem főis-
kolai, sem egyetemi szinten nincs testvérintézménye. Ezért munkatársi gárdáját
nem tudja más felsőoktatási intézményekből felfrissíteni és felsőoktatás-fejlesz-
tési tennivalóit kizárólag saját, belső erőire támaszkodva kell megoldania.

A  főiskolai  képzés  nem  egy  életkori  szakaszra,  meghatározott  speciális
feladatra  vagy meghatározott  tantárgyakra  történő  pedagógiai  felkészítésre,
hanem több, önálló problémakört alkotó fogyatékossági típus teljes életkort
átfogó  fejlesztésére  képes  pedagógusok  képzésére  és  e  széles  körön  belül
fogyatékossági  típusonként  igen  sajátos  pedagógiai  problémák  megoldására
terjed ki. Ezért a főiskola munkatársainak átfogóbb és ugyanakkor speciálisabb
tájékozottsággal kell rendelkezni, mint más pedagógusképző intézményekben.
A társintézmény hiánya és a sajátos szakterület a főiskola felsőoktatási tevé-
kenységének fejlesztésekor más felsőoktatási intézményekhez viszonyítva je-
lentős többletkövetelményeket és többletterheket jelent a főiskola oktatói szá-
mára.

2. A gyógypedagógia szakterületét más felsőoktatási vagy kutatóintézmény-
ben nem művelik, ezért a főiskola a gyógypedagógiai kutatások és a tudósképzés
egyedüli  országos  centruma is. A tudósképzés  eddigi  rendszerében  a  Tudo-
mányos Minősítő Bizottság a főiskolát képzőhelynek nyilvánította, ahol évtize-
deken át  hazai  és külföldi  aspiránsok felkészítése folyt.  Az új  felsőoktatási
törvény  és  a  tudományos  minősítés  korábbi  rendszerének  megszűnése  ezt  a
gyakorlatot megszüntette. A főiskola továbbra is folytatni fogja nemzetközi
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együttműködéssel végzett, nemzetközi színvonalú kutatásait, azonban főiskolai
státusza ennek ellenére mégis ki fogja zárni a tudósképzés hazai rendszeréből.
Ez az ellentmondásos helyzet azáltal oldható fel,  ha a főiskola a következő
években  egyetemi  képzési  jogosítványokat  kap  és  ezáltal  visszaállíthatja  a
korábbi tudósképzés gyakorlatát.

3. A gyógypedagógiai tanárok többsége közoktatási intézményekben, főként
a  fogyatékosok  különböző  iskoláiban  dolgozik.  Más  területektől  eltérően  a
gyógypedagógiai  iskolák  pedagógiai  fejlesztésének  nincs  hazai  intézménye.
Ennek hiányában a főiskolának — bár elsődleges feladata a tanárképzés —, igen
jelentős szerepet kell vállalnia a közoktatás területén dolgozó gyógypedagógiai
intézmények pedagógiai fejlesztésében is. Távlatosan és a probléma közoktatás
területén történő  jövőbeni megoldásától  függően meg kell  határozni,  hogy a
főiskolának, mint intézménynek milyen feladatokat kell ellátnia a közoktatás-
fejlesztés állami feladatai közül. Jelenleg a főiskola munkatársai az iskolák
számára készülő tantervek, tankönyvek, segédanyagok stb. írásában más peda-
gógusképző intézményeknél jelentősen nagyobb arányban vesznek részt és ez a
lekötöttség korlátozza a főiskola fejlesztésében való feladatvállalásukat.

4. A főiskola anyagi eszközeinek elosztásakor jelentős többletterhet jelent
az, hogy a főiskola könyvtára a gyógypedagógia hazai szakirodalmának egye-
düli bázisa. A főiskola könyvtárán kívül az ország egyetlen szakkönyvtárának
sincs jelentős, modern gyógypedagógiai gyűjteménye. A szakterület fejleszté-
séhez szükséges modern külföldi szakirodalom a főiskola könyvtárában talál-
ható fel. E sajátos helyzet miatt az elmúlt évtizedben a főiskolának a szakiro-
dalmi bázis szintentartására jelentősen nagyobb pénzeszközöket kellett felhasz-
nálnia, mint más felsőoktatási intézményeknek. A könyv-és folyóiratbeszerzés
költségeinek ugrásszerű növekedése miatt a jövőben a főiskola éves költségve-
tésében a könyvtárfejlesztés számára külön többlettámogatást kell biztosítani.

2000-ig a főiskola sajátos helyzetéből fakadó, csak a főiskola szellemi
erőforrásaival és eszközeivel  megoldható,  országos szintű,  szakterü-
let-fejlesztési feladatokat, oktatáspolitikai irányítással be kell építeni a
főiskola  állami  feladatai  közé  és  ellátásukra  a  főiskolának  külön
költségvetési támogatást kell biztosítani.

A  felsőoktatási  képző  funkcióhoz  rendelt  normatív  támogatással  a
főiskola az évtizedek során kialakult többletfeladatait már nem tudja
ellátni és ez visszavetheti a főiskola fejlődését.
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II. A képzés és kutatás tartalmi fejlesztése

1. A gyógypedagógus tevékenységi területeinek alakulása 2000-ig

A főiskola,  bár  tanárokat  képez,  a  gyógypedagógiai  tanár  feladatköre  és
kompetenciája  tágabb  és  más,  mint  az  általános  és  középiskolai  tanáré.  A
gyógypedagógus  a  fejlesztést  nemcsak  iskolai  keretek  között,  hagyományos
tanári minőségben végzi, hanem már az iskoláskor előtt igen alacsony életkor-
ban és az iskola után, felnőttkorban is. A hagyományos fejlesztési és iskolai
feladatok mellett ellátja a fogyatékos gyermeket nevelő családok szaktanácsa-
dását és gondozását, és az élet számtalan területén, az oktatásügyi intézménye-
ken túl egészségügyi, igazságügyi stb. intézményekben a fogyatékos emberek-
kel  kapcsolatos szakmai kérdésekben általános fogyatékosságügyi  kompeten-
ciával rendelkezik. E szakmai kompetencia világszerte két irányban változik.
Egyrészt egyre több élethelyzetben, intézményben és külső szakterületen jelent-
kezik  gyógypedagógiai  szaktudás  iránti  igény,  másrészt  a  gyógypedagógia
hagyományos munkaterületei a szaktudás erősebb specializálódásával szemben
támasztanak új követelményeket. A képzésnek a következő évtizedben a szé-
leskörű általános és a szűkebb körű specializált szaktudással szembeni elvárá-
sokat kell majd egyidőben és egyre magasabb színvonalon kielégítenie.

A képzésnek igazodnia kell majd azokhoz a szaktudásbeli követelmények-
hez is, amelyeket az új közoktatási törvény fogalmazott meg. (A korai fejlesz-
tésből adódó feladatok, szabad iskolaválasztás, 10 osztályos alapfokú iskola, az
első iskoláztatási szakasz 6 osztályra való kiterjesztése és a jövőbeni tanítókép-
zés ehhez való illeszkedése, a pedagógiai szakszolgáltatások kiépítése stb.).

A  közoktatási  törvény  pedagógusi  kompetenciát  alakító  hatásai  közül  a
képzésnek  a  jövőben  elsősorban  a  fogyatékos  és  nem  fogyatékos  tanulók
együttes, integrált (inkluzív) iskolai nevelésének új lehetőségeihez kell igazod-
nia. A gyógypedagógusnak fel kell készülnie a közvetlen feladatmegoldó szerep
mellett a többi pedagógusok fogyatékos gyermekekkel való foglalkozásának
irányítására, a szaktanácsadásra, a gyógypedagógiai szaktudás különböző szin-
teken történő multiplikátori továbbadására. A jövő útja az, hogy a fogyatékos
gyermek a fejlődéséhez szükséges segítséget ne csak a fogyatékosok elkülöní-
tett  iskoláiban és ne csak a gyógypedagógusoktól  kapja meg,  hanem egyre
inkább az ép gyermekek közösségében a többi pedagógustól is. Erre a világ-
szerte egyre inkább előtérbe kerülő új feladatra a közoktatás munkásait és a
pedagógusképző intézményeket a főiskolának kell felkészítenie. A gyógypeda-
gógus kompetenciakörének bővülésével és átalakulásával egyidőben a főisko-
lának mint intézménynek is a gyógypedagógus-képzésnél szélesebb körre kell
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kiterjesztenie multiplikátori funkcióit és feltétlenül feladatot kell vállalnia a
pedagógusképzésen  belül  megjelenő  gyógypedagógiai  kompetenciakörök  ki-
munkálásában és ezen ismeretcsoportok oktatásához a személyi  feltételek ki-
alakításában.

2. A képzés szintjének fejlesztése

A főiskola fennállása óta tanárképző intézmény,  1928 óta 4 éves képzési
idővel képez gyógypedagógiai tanárokat. A gyógypedagógus-képzés hazánktól
eltérően világszerte egyetemi szinten folyik. A főiskola külföldi testvérintézmé-
nyei a gyógypedagógus-képzés területén mind egyetemek. A főiskola múltja,
hazai  és  külföldi  elismertsége,  képzési  színvonala,  tudományos  aktivitása,  a
tudósképzésben való több évtizedes gyakorlata, sajátos sokirányú feladatai és a
pedagógusképzés megújításában  megoldandó feladatai  mind  abba az irányba
mutatnak, hogy a főiskola a következő években alapítsa meg a gyógypedagó-
gus-képzés egyetemi szakját és ezen a szakon indítsa meg a gyógypedagógus-
képzést.

Öt évvel ezelőtt a főiskola hozzákezdett a nappali tagozatos gyógypedagó-
gus-képzés teljes átalakításához. A képzés mind a hat szakján kidolgozta az új
tanterveket  és  két  évvel  ezelőtt  elindította  az  új  tanterv  szerinti  képzést.  A
tantervi munkálatoknál figyelembe vette a gyógypedagógus tevékenységi terü-
leteinek jövőbeni alakulását, valamint azt a távolabbi célt, hogy a képzési reform
tapasztalatai készítsék elő az egyetemi szintű képzés kidolgozását.

Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzést a főiskola az Eötvös Loránd
Tudományegyetem  Bölcsészettudományi  Karával  együttműködve  kívánja
megindítani. Ennek előkészítéseként a főiskola és az egyetem kidolgozta a 4
éves főiskolai szintű gyógypedagógus-képzésre épülő 2 éves, egyetemi speci-
álpedagógusi diplomát adó képzés tantervét és a képzést az elmúlt tanévben az
ELTE a főiskolával együttműködve megindította.

Jelenleg folynak az Eötvös Loránd Tudományegyetem által megalapítandó
egyetemi gyógypedagógus szak jogi és tartalmi előkészítésének munkálatai. A
két intézmény a felsőoktatási törvény jogi kereteihez igazodva fogja együttmű-
ködési szerződését megkötni az okleveles gyógypedagógus egyetemi szakjának
megalapítására,  megindítására  és  a  képzésre.  A  tervek  szerint  1995/96-ban
induló egyetemi szintű okleveles gyógypedagógus-képzés fokozatosan felvál-
taná a főiskolai szintű képzést, amely 2000-re szűnne meg.

211



3. A szociálismunkás-képzés helyzete és fejlesztése

A felsőoktatási intézmények közül először a főiskola ismerte fel a szociális
szakemberképzés  területén  fennálló  hiányt  és  1972-ben  levelező  formában
megindította a szociálisszervező-képzést. Ezekre a hagyományokra támaszkod-
va más felsőoktatási intézményekkel együtt a főiskola is megindította nappali
tagozaton  az  általános  szociálismunkás-képzést  az  1990/9l-es  tanévben.  Az
általános  szociálismunkás-képzés  az  indítás  óta  eltelt  négy  évben  kiépítette
teljes rendszerét, kialakította korszerű tantervét, melyben igyekezett megőrizni
a szociálisszervező-képzés hagyományait és követte az általános szociálismun-
kás-képzés országos irányelveit. A nappali általános szociálismunkás-képzést a
főiskola nem kívánja egyetemi szintre emelni. A szakemberszükséglet erőteljes
jelentkezése és a szociális törvény előírásai miatt a főiskolának 2000-ig növelnie
kell a képzésbe bevont nappali tagozatos hallgatók számát, és megfelelő sze-
mélyi fejlesztéssel biztosítania kell levelező tagozaton vagy távoktatás formá-
jában, esetleg új, kihelyezett tagozatok létesítésével a képzés bővítését.

4. A továbbképzések fejlesztése

A továbbképzés felsőoktatási törvényben előírt új formáit a gyógypedagó-
gus-képzésben és az általános szociálismunkás-képzésben a következő években
kell kialakítani. Mindkét szakterületen igen erős igény jelentkezik a továbbkép-
zésre.

A pedagógus-továbbképzés eddigi állami rendszerében a főiskola az elmúlt
években  egyre  nagyobb  szerepet  vállalt.  A  gyógypedagógiai  szakismeretek
iránti  igény egyre  szélesebb körű  jelentkezését  jelzi  az,  hogy az 1994/95-ös
tanévben a felsőoktatási intézmények által végzett tanfolyami szintű pedagó-
gus-továbbképzés egyharmadát — mintegy 900 pedagógus továbbképzését —
a főiskola fogja teljesíteni. Különösen nagy az igény az óvónők és a tanítók
körében a gyógypedagógiai szakismeretek továbbképzés formájában történő
megszerzésére.

A főiskola  jelenleg nagy erőfeszítéseket  tesz a szakirányú (szakosító)  to-
vábbképzések  rendszerének  kidolgozására  és  az  e  rendszeren  belül  működő
szakok létrehozására. A gyógypedagógus-képzés területén az elmúlt évben négy
szakirányú  képzés  terve  készült  el  és  több  szakirány  kidolgozása  folyik  az
általános  szociálismunkás-képzésben.  Az  egyetemi  szintű  szociálismunkás-
képzést posztgraduális szinten szakosító formában kívánjuk bevezetni a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Szociológiai  Tanszékével együttműködve.  En-
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nek előkészületi munkái elkezdődtek. A két intézmény a felsőoktatási törvény
jogi kereteihez igazodva fogja együttműködési szerződését megkötni egyetemi
szintű posztgraduális képzés akkreditálási engedélyeztetése érdekében.

A  posztszekunderi  képzésben  a  főiskolának  nincsenek  hagyományai  és
létszámnövelés nélkül ezen a területen a következő években nem is várható
lényeges előrelépés.

5. A képzés formáinak fejlesztése

A gyógypedagógus-képzés és az általános szociálismunkás-képzés alapfor-
mája  a  következő  években  is  a  nappali  tagozatos  képzés  marad.  Emellett
azonban a főiskolának 2000-ig fenn kell tartania,  sőt fejlesztenie kell a nem
nappali tagozatos képzés formáit is. Erre azért van szükség, mert a köznevelési
törvény előírja, hogy a gyógypedagógiai intézményekben csak gyógypedagó-
gusi  végzettségű  szakemberek  dolgozhatnak.  A szakember-ellátottság  szintje
jelenleg 60-65 %-os. Képzésre vár kb. 2000, már az intézményekben dolgozó
kolléga,  akik többsége valamilyen  pedagógus-diplomával rendelkezik,  de hi-
ányzik a gyógypedagógus-végzettsége. Ezt a feladatot a főiskola csak jelentős
többlettámogatás biztosítása esetén tudja ellátni. A levelező tagozaton folyó
képzés  fenntartásához  és  fejlesztéséhez  a  főiskolának  a  jelenleginél  hatéko-
nyabb képzési formákra kell áttérnie. Országos intézmény lévén a főiskola —
a többi pedagógiai képzőintézménytől eltérően — a levelező képzést nem tudja
regionális jelleggel megoldani. A nagy távolságok miatt a képzés igen költséges.
Ez a körülmény és a képzési volumen növelésének szükségessége több év óta
napirenden tartja azt a kérdést, hogy a gyógypedagógus-képzés egyes területeit
át lehet-e adni más pedagógusképző intézménynek. Ezt a megoldást megfelelő
feltételek  esetén  a  főiskola  is  támogatja.  Ennek  érdekében  Debrecenben  és
Kaposváron  kihelyezett  tagozatokat  működtet  és  igyekszik  elősegíteni,  hogy
ezekben az intézményekben is kialakuljanak a gyógypedagógus-képzés szemé-
lyi és infrastrukturális feltételei. A feltételek hiányos megléte miatt azonban a
főiskola csak több éves előkészítés, a külső oktató személyzet több éves felké-
szítése után, kb. 2000-től lát lehetőséget arra, hogy a gyógypedagógus-képzés
egyes szakterületeken más felsőoktatási intézményekben is megindulhasson.

A főiskola át kíván térni a hagyományos levelező oktatásról a távoktatásra.
A távoktatás feltételeinek megteremtése igen munka- és költségigényes. Ezért a
főiskola ezt az áttérést csak akkor tudja vállalni, ha ehhez központi támogatást
kap.
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6. A kutatás fejlesztése

A főiskola az állami költségvetésből a tudományos kutatás támogatásához
csak a laboratóriumok és a már meglévő eszközök használatát tudja biztosítani.
A tudományos kutatás évek óta a pályázatokból származó pénzforrások segít-
ségével folyik. Az 1993/94. tanévben a főiskolán 10 OTKA kutatás,4 TEMPUS
project, a FEFA 2 korábbi fordulóján elnyert pályázatos kutatások, valamint 17
egyéb pénzforrásból támogatott pályázatos kutatás folyt. Mindez azt jelzi, hogy
a főiskola igazodott a kutatás-finanszírozás új, pályázatos rendjéhez és abban
eredményesen  részt  vesz.  A  pályázatos  rendszer  működése  azonban  minden
előnye  ellenére több hátránnyal  is  jár.  A pályázatos kutatások igen  nehezen
szervezhetők  egységes  koncepció  alapján  építkező,  összehangolt  intézményi
kutatási tervbe. A pályázatok tematikus megkötöttségei, az elnyerhetőség, az
oktatói aktivitás, a zsűrizés szempontjai igen esetlegesek, és ezért az intézmény-
fejlesztéshez szükséges kutatási prioritásokat az intézmény nem tudja érvényre
juttatni. Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy 2000-ig a költségvetésben is
jelenjen meg az intézmény által kezelhető kutatásfejlesztési támogatás, amely
lehetővé teszi azt, hogy a kutatói érdeklődésen és szándékon túl a kutatásokban
a testületileg megítélt prioritások is érvényre jussanak.

A  számítógépes  technika  a  fogyatékosok  rehabilitációjának  lehetőségeit
ugrásszerűen kitágította. Ezen a területen a komputertechnika más területeihez
hasonlóan 2000-ig robbanásszerű fejlődés várható. Ezt a fejlődést a főiskola
csak akkor tudja követni, ha kutató-laboratóriumainak eszközállománya 2000-
ig lecserélődik.

Hazai  társintézmények  hiányában  a  főiskolának  a  jövőben  is  elsősorban
külföldi testvérintézményekkel, illetve kutatóhelyekkel kell fejleszteni kutatási
kapcsolatait. Az ehhez szükséges számítógépes rendszer kiépítése megindult és
2000-ig biztosítani  kell a  folyamatos működéshez szükséges feltételeket.  A
számítógépes információkhoz való folyamatos hozzáférés jelentős költségcsök-
kentő tényező és a szakterületi modernizáció elengedhetetlen követelménye.

III. A főiskola hallgatói és oktató létszámának fejlesztése

1. A diplomás gyógypedagógusok iránti igény évtizedek óta nagyobb, mint
amit a főiskola nappali és levelező tagozatos képzésével ki tud elégíteni. Ennek
egyik jele az, hogy a közoktatás területén működő gyógypedagógiai intézmé-
nyekben jelenleg kb. 2000 olyan pedagógiai végzettségű szakember dolgozik,
akinek nincs meg a törvény által előírt gyógypedagógiai végzettsége. A főiskola
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1956-tól  csaknem  10  ezer  gyógypedagógiai  tanári  diplomát  adott  ki  és  a
közoktatás  területén  jelenleg  megközelítően  4000 diplomás  gyógypedagógus
működik.  A  kiadott  diplomák  számának  és  a  közoktatás  területén  jelenleg
működő  gyógypedagógusok  számának  igen  nagy eltérése  jelzi  azt,  hogy a
munkaerőszükséglet  oldaláról  2000-ig  milyen  tendenciákra  lehet  számítani.
Továbbra is növekedni fog azoknak a gyógypedagógusoknak a száma, akik nem
a közoktatás területén helyezkednek el, hanem a fogyatékosokkal való foglal-
kozás más szakmai szektoraiban, illetve a fogyatékosokkal csak közvetettebben
érintkező szakmai területeken. Azzal is számolni kell, hogy a gyógypedagógusi
diploma  a  különböző  humán  szakmák  (szociológia,  pszichológia  stb.)  erős
differenciálódása és professzionalizálódása ellenére még ma is az egyik igen jól
konvertálható diploma a humán munkakörökben. Emiatt  a hallgatók jelentős
része a diplomáját a fogyatékosságüggyel egyáltalán nem érintkező foglalko-
zási ágakban fogja kamatoztatni. Az évtizedes tapasztalatok alapján mindebből
az következik, hogy a főiskolának ahhoz, hogy a köznevelés területén jelentkező
munkaerőszükségletet  ki  tudja  elégíteni  —  figyelembe  véve  a  közoktatási
törvény új előírásait is —, 2000-ig meg kellene dupláznia a nappali tagozatos
képzési kapacitását.

A  főiskolának  az  1993/94.  évi  tanévben  a  gyógypedagógus-képzésben  a
nappali tagozaton és a levelező tagozaton megközelítőleg 500-500 és a szociális
szakemberképzésben a nappali és a levelező tagozaton 150-250 hallgatója volt.

A munkaerőszükséglet kielégítéséhez a nappali tagozatra felvett hallgatók
létszámát évente legalább 10-15 %-kal növelni kellene. A képzés során jelenleg
igen  kismértékű  a  nappali  tagozaton  a  lemorzsolódás.  A főiskola  a  jövőben
törekedni akar a képzés közbeni erőteljesebb szelekcióra és a felvettek, illetve
diplomát kapók arányának kedvezőbb kialakítására. Ehhez azonban a nappali
tagozatos felvételi keretszám még erősebb növelési üteme szükséges.

2. A főiskola személyi állományának fejlesztése

A főiskolának  az  1993/94-es  tanévben közalkalmazotti  munkaviszonyban
82 főállású  és  16 részfoglalkozású  oktatója  volt.  A főfoglalkozású  oktatók
mintegy egynegyede  kandidátusi  vagy nagydoktori  minősítéssel  rendelkezik.
Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés megindításában elsősorban ezek a
minősített oktatók vesznek részt.

A képzés és  a  kutatás színvonalának emeléséhez és a főiskola  sokirányú
szakértői és tudományos feladatainak megoldásához elengedhetetlenül szüksé-
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ges, hogy 2000-ig a meglévő személyi állomány legalább fele Ph.D fokozatot
szerezzen és a főiskolai tanárok kérjék egyetemi habilitációjukat.

A nappali tagozatos hallgatók számának figyelembevételével az oktató-hall-
gató arány 1/6, a teljes hallgató-létszámot figyelembe véve az arány 1/12.

A képzés jellege már most is, de a jövőben még erősebben megkívánja a
kiscsoportos oktatást. A képzés szakmai specialitásai miatt a főiskola közalkal-
mazotti  munkaviszonyon kívül évente  nagyszámú — csaknem 100 — külső
előadót foglalkoztat.

A szakterület sajátosságai miatt ezeken az arányokon a jövőben sem lehet
változtatni, sőt az egyetemi szintű képzéshez az oktató-hallgató arány kismér-
tékű javítása szükséges.

Az oktatás döntő módon kiscsoportos jellege következtében a hallgató-lét-
szám tervezett évenkénti 10-15 %-os növekedésével párhuzamosan az oktató-
létszám évenkénti 5 %-os növelése szükséges. A főiskolán 1989 óta nem történt
oktatói létszámfejlesztés, a személyi állomány frissítése csaknem megállt.

Ahhoz, hogy a főiskola megnövekedett képzési és kutatási feladatait el tudja
látni, főállású oktatói állományát 2000-ig 20-25 új oktatói státusz létesítésével
kell fejleszteni.

IV. A főiskola infrastruktúrájának fejlesztése

1. A főiskola épülete, elhelyezése

A főiskola jelenleg három telephelyen működik. Két központi épülete a VII.
kerületben, a Bethlen Gábor téren és a Damjanich utcában van, a szociálismun-
kás-képzés céljaira a Villányi úti Konferenciaközpontban több emeletet bérel.

A főiskola elhelyezési körülményei jelenleg rendkívül rosszak, oktatási és
munkatársi  helyiségei  zsúfoltak.  Az  elmúlt  10  évben  csak  felújítás  és  igen
kismértékű (kb. 600 m2 alapterületű) épületfejlesztés történt.  A minisztérium
már 10 évvel ezelőtt határozatot hozott arról, hogy a Bethlen Gábor téri telken
felépít egy többemeletes épületet, ahol a főiskola modern könyvtárát, oktatási
helyiségeit és munkatársi szobáit lehet kialakítani. Az építkezés azonban azért
nem indult meg, mert időközben kiderült, hogy a főiskola Bethlen Gábor téri
épületét  az  Izraelita  Hitközség  visszaigényelte.  Emiatt  az  elmúlt  4  évben  a
Bethlen Gábor téri épületben minden egyéb lehetséges és szükséges átalakítás is
leállt. Többszöri egyeztető tárgyalások után az a megoldás körvonalazódott,
hogy a főiskola a Külkereskedelmi Főiskola szovjet laktanyákból kialakítandó
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új épületeinek elkészülte  és  kiköltözése után — legkorábban 1996-ban vagy
1997-ben — a Külkereskedelmi Főiskola jelenlegi két épületét fogja megkapni.
A főiskolának az átköltözés után az új két épületben a laboratóriumok, speciális
diagnosztikus és fejlesztő helyiségek kialakításához megközelítőleg közel fél-
milliárd forintnyi támogatásra lesz szüksége.

A főiskola jelenlegi  épületei még kismértékű hallgatói  létszámnövekedést
sem tesznek lehetővé. A főiskolának ezért már az 1994/95. tanévtől kezdve
növelnie kell a bérelt oktatási helyiségek számát. A növekedő helyiségbérlethez
a főiskolának évente fokozatosan növekvő többlettámogatást kell kapnia.

2. A kutatási infrastruktúra fejlesztése

Ezen a területen a legsürgetőbb feladat a főiskola kutató-laboratóriumainak
teljes  komputerizációja,  a  TCP/IP  hálózat  továbbfejlesztése,  a  rehabilitációs
célú  számítógépes  eljárások  külföldről  történő  átvétele  és  meghonosítása,  a
külföldön előállított, számítógéppel vezérelt rehabilitációs eszközök beszerzé-
se,  a  nagy külföldi  számítógépes adatbankokhoz való  közvetlen  hozzáférés
lehetőségének kiépítése internet protocol-on keresztül.

A  könyvtári  szolgáltatások  területén  a  főiskola  az  országban  egyedülálló
előrelépést  tett  és  a  könyvtári  szolgáltatásokra  adaptálta  az  amerikai  SUN
számítógépes rendszert. 10 ezer újabban beszerzett dokumentum MARC szab-
vány szerinti számítógépes feldolgozása ez év nyarán fejeződik be és a rendszert
szeptembertől kezdve már használhatják a főiskola oktatói és hallgatói.

3. A diákjóléti infrastruktúra fejlesztése

A  főiskolának  nincs  üdülője  és  menzája,  és  két  tornatermén  kívül  más
sportlétesítménye. Nincsenek más létesítmények sem a hallgatók, sem a dolgo-
zók kulturális szabadidő-eltöltésére.

A főiskola kollégiuma a Damjanich utcai épületben 1981-től működik. A
kollégium eredetileg 144 fő elhelyezésére nyújtott lehetőséget. Az évek során a
kiszolgáló helyiségek átalakításával az induláskori 144-ről 170 főre növeltük a
kollégiumi lakók számát. Ez a szám a Damjanich utcában tovább már nem
növelhető. A gondok enyhítésére az elmúlt években a Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium segítségével a Műegyetem gondozásában lévő kollégiumok-
ban kaptunk változó számban 20-25 férőhelyet. Az általános szociálismunkás-
képzés megindításakor további férőhelyeket igényeltünk. Ennek eredménye-
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ként a külső kollégiumokban elhelyezett  hallgatók számát sikerült  100 főre
emelni.

Jelenleg 150 hallgató lakik a Nagytétényi úti kollégiumban, ami a Műegye-
tem kezelésében áll.

Végső soron a főiskola nappali tagozatos hallgatói közül 320 fő él kollégi-
umban,  akik  közül  csak  170  főt  tudunk  a  főiskola  saját,  Damjanich  utcai
kollégiumában elhelyezni. A hallgatói létszám növelése csak akkor valósítható
meg, ha a minisztérium továbbra is biztosítja a külső kollégiumokban az eddigi
keretszámot  és  ezt  a  keretet  a  hallgatói  létszámnöveléssel  arányosan  évente
növeli.

V. A szervezeti és irányítási rendszer korszerűsítése

A rendszerváltás után a főiskola differenciálatlan igazgatási és adminisztrá-
ciós  szervezetet  örökölt.  Nem  volt  és  ma  sincs  személyzeti,  jogi,  külügyi
osztálya vagy csoportja. A főiskola intézményi autonómiájának növekedésével
a  nemzetközi  kapcsolatok  szervezése,  számtalan  jogi  kérdés  megoldása,  a
közalkalmazotti munkaviszonnyal kapcsolatos problémák rendezése stb., mind
a főiskola hatáskörébe került. Ez az örvendetes decentralizálás mára már meg-
oldhatatlan feladatokat jelent a főiskola egyetlen hivatala számára. A főiskola
adminisztratív  személyzetének  bérezése  a  főiskolán  kívüli  bérekkel  összeha-
sonlítva rendkívül alacsony. Nagy a fluktuáció és a főiskola a meglévő státu-
szokra sem tud felsőoktatási színvonalon dolgozó adminisztratív munkatársakat
találni.  Az adminisztratív apparátus létszámfejlesztése nélkül a főiskola  saját
erőiből nem tud ezen a helyzeten változtatni.

A főiskola fejlesztéséhez elengedhetetlen a jelenlegi adminisztratív appará-
tus teljes korszerűsítése, átalakítása és azoknak az új szervezeti egységeknek a
kialakítása, amelyek nélkül a főiskola megnövekedett intézményi feladatait nem
tudja ellátni.

A  szervezetfejlesztés  területén  a  főiskola  megtette  az  első  lépéseket  a
főiskola  gazdasági  apparátusának  és  az  ELTE gazdasági  apparátusának  az
összekapcsolására. Ehhez a szervezetfejlesztési lépéshez az első időben anyagi
támogatás szükséges.

2000-ig  a  főiskolának  újra  át  kell  gondolnia  és  újjá  kell  szerveznie  a
gyakorlati képzés terepeit és a gyakorló intézményeket. A gyakorlati képzés
intézményei és terepei részben a közoktatás, részben az egészségügy területein
helyezkednek el. A vizsgálattal és tanácsadással foglalkozó főiskolai gyakorló

218



intézmények a  gyakorlati  képzés  mellett  részben szolgáltató intézmények is.
2000-ig ki kell dolgozni ezen intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódó külső
finanszírozási módokat, részben a szolgáltatásokat igénybevevők költségtéríté-
se, részben a társadalombiztosítás útján, részben az önkormányzatoktól történő
finanszírozás révén.

Annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentősen megnövekedtek a főis-
kola továbbképzési feladatai,  a létszámfejlesztés hiánya miatt a főiskola nem
tudott kialakítani továbbképzéssel foglalkozó szervezeti egységet. A jogi, sze-
mélyzeti,  nemzetközi  feladatokhoz  kapcsolódó  szervezetfejlesztés  mellett  a
továbbképzési  feladatok ellátása is  főiskolai  szintű,  átfogó szervezeti  egység
kialakítását igényli.

VI. A főiskola bekapcsolódása
 a Budapesti Universitas szervezetébe

A főiskolai képzés korszerűsítési törekvései, az egyetemi szintű gyógype-
dagógus-képzés megalapítása  és  megindítása,  a  rendelkezésre  álló  eszközök,
személyi és tárgyi feltételek jobb kihasználása mind arra ösztönzik a főiskolát,
hogy kapcsolódjon be egy átfogóbb felsőoktatási szervezeti egységbe.

Az intézményi integrációhoz a főiskola már két évvel ezelőtt megtette az
első  lépéseket.  Az Eötvös  Loránd Tudományegyetem rektora  és  a  főiskola
főigazgatója megállapodott az egyetem és a főiskola képzési együttműködésé-
nek létrehozásában. Ezután indult meg az egyetemen a gyógypedagógusi dip-
lomára épülő speciális pedagógusi képzés, az okleveles gyógypedagógus-kép-
zés kidolgozása és a két intézmény gazdasági tevékenységének összehangolása.

A képzési kooperáció továbbfejlesztését jelenleg a jogi szabályozók hiánya
akadályozza.

Budapest, 1994. június 29.

      Dr. Illyés Sándor
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