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A Nemzetközi Előkészítő Intézet felsőoktatási intézmény. Feladata a 
külföldi hallgatók magyar nyelvi és szaktárgyi előkészítése egyetemi és fő-
iskolaitanulmányaik megkezdése előtt. Fejlődésére jellemző, hogy kezdet-
ben egy országból 20 hallgatót, most pedig 64 országból 570 hallgatót foga-
dunk és oktatunk. Intézetünkből 25 év alatt mintegy 6.000 hallgató került a 
különböző felsőoktatási intézményekbe. 

A létrehozását indoklókormányhatározat a következőképpen fogalmaz-
ta meg az Intézet célját: "Arra kell törekednünk, hogy mind több külföldi 
—mindenekelőtt a fejlődő országokból jött — hallgatót fogadjanak egyeteme-
ink." 

Pártunk és kormányunk haladó külpolitikájának gyakorlati érvényesí-
tése az, hogy hazánk szakemberképzéssel segíti a fejlődő országokat. Ezért 
hallgatóinknak mintegy kétharmada a volt gyarmati országokból érkezett és 
érkezik hazánkba. Viszonylag kisebb számban vannak az európai szocialis-
ta országokból, és néhányan a fejlett kapitalista országokból is jönnek. 

Mint említettem, kezdetben csak egy-két országból fogadtunk hallga-
tókat, de ma már hatvan-hetven országból. Ez jelzi feladataink bonyolult-
ságát is, hiszen a világ sokszínű politikai felfogása, tradíciója, világnéze-
te, kultúrája találkozik itt össze. Ugyanakkor a külföldi hallgatóknak egy 
számukra ismeretlen környezetbe kell beilleszkedniük. Ebből a laza kong-
lomerátumból kell tanárainknak egy év alatt egyetemi tanulmányokra érett 
és a szocializmussal szimpatizáló embereket kovácsolniuk. 

Az Intézet jogelőde, a Koreai Előkészítő Iskola 1952-ben 20 hallga-
tóval kezdte el működését. Ekkor itt még csak magyar nyelvi előkészítés 
folyt heti néhány órában. Bár a névben szereplő "iskola" oktatási intézmény-
re utal, valójában ekkor inkább diákotthonról lehetett beszélni. Néhány év 
múlva a feladatok megnövekedése tette szükségessé, hogy a Zsombolyai úti 
diákotthon egyetemi előkészítővé alakuljon át. 

1957-ben az intézet a Külföldi Ösztöndíjasok Egyetemi Előkészítője 
nevet kapta. Ezután kezdődött meg a magyar nyelv mellett a szaktárgyi ok-
tatás is . Az előző öt év ugyanis azt tanúsította, hogy több ország hallgató-
inak matematikai, fizikai, kémiai és biológiai előképzettsége eléggé hiá-
nyos. Ugyanakkor a szaknyelv gyakoroltatása is indokolta a szaktárgyi kép-
zést. 1958-ban készült az Intézet első rendtartása, amely nagy vonalakban 
vázolta az előkészítés feladatait. 
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1962-ben a középiskolás rendszer helyett a felsőoktatáshoz igazodó 
intézményt igyekeztek létrehozni, amely jobban szolgálta az előzőekben vá-
zolt célok megvalósítását. Ez már valóban oktatási intézmény volt. Ekkor 
jött létre a korábbi — többnyire óraadókból álló — ideiglenes tanári kar he-
lyett a 10 főből álló állandó tantesület. A tapasztalatok és felmérések alap -
ján megkezdődött az állandó tantervek összeállítása, tankönyvek, jegyze-
tek és segédletek kidolgozása i s . Tanáraink— önálló úton haladva — valóban 
úttörő munkát végeztek. 

Intézetünk 1964-től 1966-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy-
ségeként működött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Előké-
szítő Kollégiuma néven. A kollégium részére új szervezeti-működési sza-
bályzat készült, melyhez csatlakoztatva kidolgozásra került a Tanulmányi-
Vizsga- és Fegyelmi Szabályzat i s . Kialakultaz oktatást ellátó két szerve-
zeti egység, a magyar nyelvi és szaktárgyi lektorátus. 

A magyar nyelvtanításban az 1964—65-ös tanévben alapvető változás 
történt, ugyanis — az egyetemeken szokásos féléves rendszer helyett —be-
vezették a három fokozatú nyelvoktatást. Alapfokon a hallgatók mintegy 
500 szót tanultak, ez lehetővé tette számukra a nyelvi akklimatizációt, en-
nek időtartama egy-egy hónap volt. A középfokon a hallgatók megtanulták 
a magyar beszéd és a magyar nyelvű szövegek megértéséhez szükséges 
anyagot. A szóanyag ebben a szakaszban 1500-2000 lexikai egységre növe-
kedett. A felsőfokú szakaszban az anyag tulajdonképpen a hallgatók szakmai 
irányultságának megfelelő szöveggyűjtemény volt. A szövegek igyekeztek 
megközelíteni az egyetemek szaknyelvének nehézségi fokát. 

Az 1964—65-ös oktatási évben a Beloiannisz Gyár KISZ szervezeté-
nek segítségével elkészült az első nyelvi laboratórium, s ebben az évben 
rendezték be a kémiai és fizikai előadót i s . A laboratóriumot továbbfejleszt-
ve 1966-ban egy modern — az országban ekkor egyedülálló — csehszlovák 
gyártmányú nyelvi laboratóriummal gyarapodott az Intézet, amely nagyban 
megkönnyítette a magyar nyelv oktatását. 

Intézetünk 1966 végén újra önálló lett, ekkor vette fel a jelenlegi 
Nemzetközi Előkészítő Intézet nevet. 

A művelődési miniszteri utasítás értelmében az intézet feladata: 
MA magyar felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytatni kívánó kül-
földi állámpolgárok magyar nyelvre oktatása, a választott szaknak megfele-
lő szakmai előkészítése, az előkészítés időtartamára részükre térítés el-
lenében otthon és étkezés biztosítása, a Magyar Népköztársaság építőmun-
kájának megismertetése, valamint a magyar nyelv idegen nyelvként tö r té -
nő oktatása módszereinek állandó tökéletesítése." 

Az Intézet a Művelődésügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá 
tartozott. A felügyelet általános feladatait a Nemzetközi Kapcsolatok Fő-
osztályára bízták, s azóta is az látja el e feladatot. 

1969 elején átadták új, központi, 8 szintes, panel elemekből készült 
épületünket. Az új épület már az átadás pillanatában kicsinek bizonyult, 
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ezért az Intézet megkapta az Eötvög Lóránd Tudományegyetem Nándorfe-
jérvári úti kollégiumát is, amely a Nemzetközi Előkészítő Intézet kettes 
számú épületkomplexuma lett. Mindkét épületben egyaránt helyet kapnak 
oktatási és diákotthoni egységek. 

Az Előkészítő Intézetben folyó oktató-nevelő munka speciális jellege 
megköveteli az Intézet oktatóitól, hogy olyan tankönyvek és tanítási mód-
szerek kidolgozására törekedjenek, amelyek még eredményesebbé teszik 
a diák és tanár munkáját. E cél érdekében alakult meg 1971-ben a Tudo-
mányos és Módszertani Csoport. Ennek a feladatkörébe tartozott a tanköny-
vek, jegyzetek és oktatási segédletek kidolgoztatása, a módszertani kuta-
tások irányítása, valamint a szakmai továbbképzés megszervezése a taná-
rok részére . Feladatul kapta a csoport még azt is, hogy nyújtson segítsé-
get a külföldön dolgozó magyar vendégtanároknak és lektoroknak. 

Az Intézet új szervezeti egységeként 1972-ben alakult meg a Nemzet-
közi Diákklub, amelynek az a célja, hogy előmozdítsa és segítse a Magyar-
országon tartósan tanulmányokat folytató külföldi hallgatók kulturális önte-
vékenységének gyakorlását, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését. 
Céljai közé tartozik a Magyar Népköztársaság kulturális, társadalmi, tör-
téneti és gazdasági életének megismertetése. A klub feladata az is, hogy 
fejlessze a magyar fiatalokkal való baráti kapcsolatokat. A Nemzetközi Di-
ákklub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a kulturális öntevékeny-
ség, a kulturális tömegfelvilágosító munka és szórakoztatás formáit alkal-
mazza. A diákklub élén a klubtitkárság és a klubtanács áll . A klubtanács-
ban szavazati joggal részt vesz minden jóváhagyott egyesület elnöke. 

A nemzeti egyesület létrehozását a magyar oktatási intézményekben 
tartósan tanulmányokat folytató külföldi állampolgárok kezdeményezhetik, 
ha legalább 10 fővel rendelkeznek. Ezeknek az egyesületeknek külön iroda-
helyiségeik vannak a diákklubban. Az egyesületek száma jelenleg 32. 

1973-tól jelenik meg saját kiadásunkban az 'Intézeti Szemle", főleg 
belső használatra szánt tudományos és módszertani folyóiratunk. Lapjain 
oktatóink beszámolnak kísérleteikről, eredményeikről, problémáikról, va-
lamint a Szovjetunióban és a népi demokratikus országok külföldi előkészí-
tőin szerzett tapasztalataikról. 

A hetvenes évek első felében a két lektorátus szekció nevet és bővülő 
feladatokat kapott. Ezek lettek az oktatást, nevelést irányító és koordináló 
szervezeti egységek. 

1. A Magyar Nyelvi Szekció: a magyar nyelv oktatását látta el, köz-
reműködött a nyelvoktatás módszereinek tökéletesítésében és a hallgatók 
nevelését szolgáló feladatok ellátásában. 

2. A Szaktárgyi Szekció /Természettudományi Szekció/: a szaktár-
gyak oktatását látta el, közreműködött a nevelési és oktatási módszerek 
tökéletesítésében és a szemléltető eszközök fejlesztésében. 

1976 végén az Oktatási Minisztérium a központi feladataiból többet 
átadott az Intézetnek. Ezek ellátására az Intézeten belül létrehoztuk a Kül-
földi Diákok Osztályát, amelynek feladata a magyar felsőoktatási intézmé-
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nyekben tanuló külföldi ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos valamennyi fő-
hatósági feladat elvégzése / a felvétel-és kizárás kivételével/ . Az osztály 
javaslatára a Nemzetközi Előkészítő Intézet igazgatója dönt a külföldi hall-
gatók évismétlési, évhalasztási, szakváltoztatási ügyeiben. Az osztály kap-
csolatot tart a felsőoktatási intézmények vezetőivel, az ösztöndíjat adomá-
nyozó társadalmi szervekkel, a szocialista országok budapesti nagykövet-
ségeivel és a diákegyesületek vezetőivel. E szerveket folyamatosan tájé-
koztatja a felmerült problémákról. Ugyancsak az osztály intézi a fejlődő 
országokból jövő diplomás ösztöndíjasok továbbtanulását. A külföldi egye-
temekre és főiskolákra kiküldött magyar hallgatókkal kapcsolatos ügyinté-
zés átvétele most folyik. Jelenleg az osztály intézi már a felvétellel kap-
csolatos ügyek egy részét , például a pályázati felhívások eljuttatását az i s -
kolákhoz és intézményekhez. Szervezi a felvételi beszélgetéseket. 

Az 1977/78-as tanévet ú j szervezeti rendben kezdtük e l . Az eddigi 11 
szervezeti és oktatási alapegység helyett 5 oktató-nevelői és kutatási egy-
séget hoztunk lé t re . 
Ezek a következők: 

1. Magyar Nyelvi Szakcsoport I . 
Feladata: a bölcsész, közgazdász, orvos és agrár csoportok 

nyelvi oktatása; 
2. Magyar Nyelvi Szakcsoport II. 

Feladata: a mérnök és vegyész csoportok oktatása; 
3. Társadalomtudományi Szakcsoport 

Feladata: a történelem, az irodalom, a művészettörténet, a 
politikai gazdaságtan és a Magyarország című tantárgyak 
oktatása; 

4 . Matematika-Fizika Szakcsoport 
Feladata: a matematika, fizika, valamint az ábrázoló-geometria 
oktatása; 

5. Kémia-Biológia Szakcsoport 
Feladata: a nevében szereplő két tantárgy oktatása. 

A szakcsoportok lényegében tanszéki feladatokat látnak el, önállóan 
dolgoznak, szervezik az oktatást, és irányítják a kutatási feladatok megol-
dását. 
Mivel a módszertani problémákat és a tanítással, valamint a neveléssel 
összefüggő kérdések kimunkálását a szakcsoportokkal kívánjuk elvégeztet-
ni, ezért feleslegessé vált a Tudományos és Módszertani Csoport további 
f enntartása. 

Az oktatási évet már az új Tanterv szerint kezdtük e l . Ez figyelembe 
vette az eddigi tapasztalatokat, valamint az egyetemek igényeit. Ugy vél-
jük, hogy ez jobban segíti majd előkészítő munkánkat. 

Év elejére ugyancsak elkészült az Intézet módosított és kiegészített 
Tanulmányi, Vizsga- és Fegyelmi Szabályzat-tervezete az 1971-ben ki-
adott helyett. Az 5 éves gyakorlat sok új kérdést vetett fe l . Ezek közül egy-
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kettőt meg is említek: eddig csak az egyetemi felvételi tárgyakból kellett 
vizsgázni a hallgatóknak, s így a nem vizsgaköteles tárgyakból nem tanul-
tak megfelelően. A mostani szabályzat-tervezet jobban differenciál az egye-
temi és főiskolai felvételeknél. Pontosabban rögzítettük az igazolatlan hi-
ágyzásoknál előírt figyelmeztetés, fegyelmi büntetés fokozatait stb. A ki-
fejeződő magasabb követelményeket az élet, a fejlődés hozta magával. 

E tanévtől kezdődően igyekszünk diákotthonainkat - amelyek elhelye-
zést és nyugodt tanulást biztosítanak a hallgatóknak — az eddiginél na-
gyobb mértékben neveléscentrikussá tenni. Keressük azokat a legcélra-
vezetőbbnevelésiformákat, amelyekkel eredményesen lehet hatni a külföldi 
hallgatókra. A cél érdekében a két diákotthonunkban—az igazgatók mellett -
3—3 nevelőtanárt kívánunk alkalmazni. 

Intézetünk tanárai és dolgozói nagy lelkesedéssel kezdték az oktatási 
évet. Ebben szerepet játszott az is, hogy pártunk és kormányunk intézke-
désére szeptember 1-től mi is béremelést hajtottunk végre; a fizetések át-
lagban 14%-al emelkedtek. Az oktatási miniszterhelyettesnek ezzel és az 
szervezéssel kapcsolatban az Intézet igazgatójához küldött leveléből idézem 
a következőket: "Az Intézetet éppen speciális rendeltetésénél fogva, jelen-
tős oktató-nevelő munkája miatt, oktatási kormányzatunk megkülönbözte-
tett figyelemmel kezeli. Ezt bizonyítja, hogy a 7/1977. számú miniszteri uta-
sítás is a felsőfokú oktatási intézmények közé sorolta ." 

A folyó tanév kiemelkedő feladatai között szerepel, hogy a második 
félévtől kezdődően valamennyi csoportnál megkezdjük a Magyarország című 
tantárgy oktatását. Tovább korszerűsítjük nyelvi laboratóriumainkat. Er re 
a célra ebben az évben csaknem egymillió forintot fordítunk. A kiadás alatt 
álló Színes Magyar Nyelvkönyv és 8 szaktárgyi jegyzet mellett 1979 végére 
valamennyi jegyzetünket átdolgozzuk. 

Végül, de nem utolsósorban beszélnünk kell nemzetközi kapcsolata-
inkról i s . Intézetünk intenzív kapcsolatokat épített ki a Szovjetunió és népi 
demokratikus országok egyetemeivel, intézményeivel, különösen azokkal, 
ahol a mienkhez hasonló jellegű oktató- és nevelőmunka folyik. Ezekre a 
kapcsolatokra azért van szükségünk, mert intézetünk az országban egyedül-
álló, s így tapasztalatokat csak a külföldi testvér intézmény éktől szerezhet. 

A kijevi Lenin renddel kitüntetett Sevcsenkó Állami Egyetem Külföldi 
Állampolgárokat Előkészítő Kara és a Nemzetközi Előkészítő Intézet között 
a kapcsolat 1969-re vezethető vissza. Jelenlegi munkatervünk közös teendő-
inket 1980 év végéig határozza meg. 

A lipcsei Karl Marx Egyetem Herder Intézete és intézetünk között az 
első szerződés megkötésére szintén 1969-ben került sor . A szerződés meg-
újítása 1976-ban történt, és ez az 1978-as év végéig terjedő globális fela-
datokat öleli fel . 

A szófiai Külföldi DiákokNasszer Intézete és a Nemzetközi Előkészí-
tő Intézet közötti együttműködési szerződés első példányát 1973-banírtuk 
alá. Ennek munkatervi megújítására most a szimpozionon kerül sor . /Azó-
ta a szerződés aláírása megtörtént./ 
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1977-ben munkamegállapodás jött létre a Halle-Wittenbergi Martin 
Luther Egyetem, "Walter Ulbricht" Munkás—Paraszt Fakultása és a buda-
pesti Nemzetközi Előkészítő Intézet között. Ez a teendőket 1978. év végéig 
rögzíteni. 

Nagyon jó kapcsolat alakult ki 1971-től a lodzi Tudományegyetem Kül-
földiek Lengyel Intézete és intézetünk között. Célszerűnek tartanánk, ha ezt 
az együttműködést szerződés megkötésével még tervszerűbbé és intenzíveb-
bé tennénk. Erre a tanácskozás idején konkrét javaslatot tettünk. /Azóta a 
szerződés aláírása megtörtént./ 

Csehszlovákiában a November 17. Egyetemmel alakult ki kapcsolatunk 
még 1971-ben. Kár, hogy a jól indult és gyümölcsöző együttműködés inten-
zitása a későbbiek folyamán csökkent. Jónak és hasznosnak tartanánk, ha a 
csehszlovák elvtársakkal — közvetlen szomszédainkkal — is szerződésben 
rögzíthetnénk jövőbeli teendőinket. 

Szívesen építenénk ki — papírforma szerint is rögzített — kapcsolatot 
a harkovi Állami Egyetem Külföldieket Előkészítő Karával i s . 1976 tava-
szán ottjártamkor az oktatásban sok olyan megoldással találkoztam, amit 
mi is jól fel tudnánk használni, oktató-nevelő és kutatómunkánk javításá-
nál. 

Ezek a szerződések lehetővé teszik a pedagógiai és módszertani mun-
ka javítását: így alkalmat adnak a tanári tapasztalatcserékre, tanulmány-
utakra, egymás konferenciáin való részvételre, tantervek és programok, 
valamint jegyzetek, módszertani kiadványok és évkönyvek cseré jé re . Ok-
tatástechnikai eszközök bemutatása és cseréje is lehetővé válhat. 

A szerződések elősegíthetik a tudományos és módszertani munkát is: 
közös kutatásokat és kísérleteket lehet folytatni. Alkalom adódhat módszer-
tani, nevelési, pedagógiai, nyelvi és szaktárgyi problémák közös megoldá-
sá ra . Közösen is összeállíthatnánk tananyagokat a diákotthoni nevelés r é sz -
problémái kimunkálására. Együtt írhatnánk сikkeket és tanulmányokat, és 
biztosítani lehetne ezek közös kiadását. 

Az ideológiai nevelőmunkában nagyon fontosnak tartjuk — és a szerző-
dés e r re is lehetőséget ad —, hogy diákjainkkal megismertessük a szerző-
dő országok társadalmi rendszerét, szokásait. Ennek egyik módszere a ki-
állítások cseréje lehetne. 

A szerződés adta lehetőségek eredményességét bizonyítja az is, hogy 
a munkatervek alapján 1973-tól 1977 szeptemberéig 27 oktatónk/dolgozónk/ 
látogatott el a testvérintézményekbe, és körülbelül ennyien viszonozták lá -
togatásunkat. 

A nemzetközi kapcsolataink fejlesztése érdekében szerveztük mosta-
ni tanácskozásunkat, és tervezzük, hogy évenként a saját kiadású Intézeti 
Szemlének egy-egy nemzetközi számát jelentetnénk meg. Témaköreink le -
hetnének: 
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1979-ben az előkészítő oktatás története, a fejlődés főbb állomása: 
és eseményei; 

1980-ban a nevelés rendszere a társintézményekben; 
1981-ben a nyelvoktatás módszertanával kapcsolatos összegezések; 
1982-ben pedig a szaktárgyi oktatás felépítése és kapcsolata a nyelv-
tanítással . 

A felsorolt témákban a társintézmények minden év szeptember l - i g 
küldhetnék el anyagaikat országuk nyelvén, nyomdakész állapotban. /Tehát 
az elsőt 1978. szeptember l - i g / . Mi a beküldött tanulmányok eredeti szö-
vegét és magyar fordítását közölnénk. 

Itt említem meg, hogy tanáraink több éve magyar nyelvet oktatnak az 
NDK-ban, Hanoiban és Havannában, de megtalálhatóak mint UNESCO-szak-
értők Afrika több országában i s . 

Intézetünk állandóan képviselteti magát a KGST illetékes bizottságai-
nak tanácskozásain. így például a fejlődő országokból jött egyetemi hallga-
tók problémáival foglalkozó KGST tanácskozást ez évben intézetünk Nem-
zetközi Diákklubjában tartották meg. 

Ezek voltak intézetünk — nem mindenben zökkenőmentes —fejlődésé-
neklegfőbbállomásai. Az előrehaladás természetesen nemcsak a számsze-
rű növekedésen keresztül mérhető le, — 1952-ben 3, jelenleg 103tanár, és 
több mint 100 más beosztású dolgozó van intézetünkben - hanem a munka 
minőségének emelésén i s . Ezért köszönetet mondok mindazoknak, akik eb-
ben a szép, de nehéz munkában fáradságot és időt nem kímélve részt ve t -
tek. 

РАЗВИТИЕ МЕВДУНАР0ДН0Г0 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ЗА 25 ЛЕТ 

д-р Иштван Станко, старший преподаватель, директор 
Международного Подготовительного Института 

(резюме) 
В этом году Международному Подготовительному Институту испол-

няется 25 лет. 
Предшественник института начал свою работу в 1952 году под 

названием Корейская подготовительная школа. В этой школе в то 
время обучалось 20 корейских студентов. Наше учебное заведение в 
1957 году было переименовано и расширено. С 1964 по 1966 гг. 
институт действовал как международный подготовительный коллегий 
Университета им. Лоранда Этвеша. 

С конца 1966 года оно стало самостоятельным и получило назва-
ние, которым и теперь пользуемся. В 1969 году институт переселил-
ся в новое центральное здание. За эти годы произошли значительные 
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количественные и качественные изменения. Соответственно с ними 
количество студентов возрасло до 550-600. 

Были составлены новые учебные программы, учебники, учебные 
пособия. При этом быстро развивалась методика преподавания. В по-
следнее время были созданы новые организационные формы обучения, 
способствующие дальнейшему развитию. 

В результате этого с I сентября работает пять специальных 
групп, обеспечивающие функции кафедр.-

В рамках института как самостоятельная единица в 1972 был 
создан международный студенческий клуб, а в 1976 г. Отдел ино-
странных студентов. 

Также значительны международные связи Института. 

25 JAHRE DES INTERNATIONALEN 
VORBEREITUNGSINSTITUTS 

Dr. István Sztanko, Dozent, Direktor des 
Internationalen Vorbereitungsinstituts, Budapest 

Resümee 
Das Internationale Vorbereitungsinstitut feiert in 

diesem Jahr seinen 25. Jahrestag. 
Sein RechtsVorgänger, die Koreanische Vorbereitungs-

schule, hat seine Tätigkeit mit 20 Studenten im Jahre 1952 
begonnen. Diese Institution hat 1957 den Namen "Vorberei-
tungsinstitut der Ausländischen Stipendisten auf das Hoch-
schulstudium" erhalten. Vom 1964 bis 1966 übte sie ihre 
Tätigkeit unter dem Namen "Internationales Vorbereitungs-
kollegium der Eötvös Loránd Universität" aus. 

Im Jahr 1966 ist sie eine selbständige Institution 
geworden und bekam ihren heutigen Namen. Das Zentralge-
bäude des Instituts wurde im Jahre 1969 fertig. Inzwischen 
setzten sich viele Änderungen bezüglich der Qualität und 
Quantität durch. Die Anzahl der Studenten ist bis auf 550-
-600 gewachsen. 

Neue Lehrpläne, Lehrbücher, •Hilfsmaterialien wurden 
ausgearbeitet, und es entwickelte sich weitgehend die Me-
thodik des Unterrichts. 

Am 1. September 1977 sind 5 Fachgruppen mit Lehrstuhl-
aufgaben gebildet worden. 

Als selbständige Einheit des Instituts fungieren seit 
1972 der Internationale Studentenklub und seit 1976 die 
Abteilung der Ausländischen Studenten. 

Die internationalen Beziehungen des Instituts sind 
sehr bedeutend.. 
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