
Beszélgetünk a felsőoktatásról

A folyóirat 2017. októberi számában helyzetelemzés és értékelés jelent meg 
Beszélgessünk a felsőoktatásról! címmel. Az íráshoz több fontos és tartalmas rövid 
észrevétel, hozzászólás érkezett, ami ösztönzést adott ahhoz: kérjük meg ezeket a 
felsőoktatást jól ismerő, felelősséggel művelő, társadalmi jelentőségét és európai mi-
nőségét (fel)ismerő szakembereket, jórészt egyetemi oktatókat, hogy fejtsék ki részle-
tesebben is véleményüket, álláspontjukat, javaslataikat felsőoktatásunkról. Röviden: 
valóban beszélgessünk a felsőoktatásról. Ennek az első elemeit látja maga előtt a 
tisztelt olvasó.

Ebben a körben négy szakember „beszélget”, azaz ír ezekről a kérdésekről. Bódis 
József orvosprofesszor, a Pécsi Tudományegyetem rektora, egyben a Magyar Rektori 
Konferencia elnöke lehetséges kitörési pontokat fogalmaz meg a XXI. századi ma-
gyar felsőoktatás számára. Egészen bátor, a jelen keretekből szinte merészen kitörő 
elképzelései csak nekünk tűnhetnek meglepőnek, de egy kis átgondolás után érthetővé 
válik, miért lenne hasznos, sőt miért lenne szükség ilyen – nevezzük így – paradigma-
váltásra. Van ahol már megtették, s eredményesen tették.

Mihályi Péter, a Corvinus Egyetem közgazdász professzora a felsőoktatás jobbí-
tásának négy akadályát fogalmazza meg. Írása a szokásos elemzéseknél radikálisabb 
megközelítést tartalmaz, s jól indokolt javaslatai is ilyenek. Írása azt mutatja: olykor 
szembe kell néznünk a valósággal, s a fejlődés érdekében érdemes vállalni, sőt kell, 
kemény lépéseket is. 

Nagy Marianna, az ELTE jogászprofesszora, a közigazgatási jog neves szakembere 
világosan mutatja be, mi a felsőoktatási jog szerepe, lehetősége és felelőssége (már-
mint a jogalkotóé) egy jól működő felsőoktatás érdekében. Szellemes hasonlata – a 
jog, mint szolgáló lány – érzékletesen mutatja meg, kinek mi a lehetősége és felelős-
sége. Ezt nem ebben a rövid bevezetőben kell megfogalmazni, ehhez el kell olvasni 
tanulságos írását.

Patkós András fizikus akadémikus, az ELTE professzor emeritusza sok évtized ku-
tatói és tudományszervezői tapasztalatára alapozva elemzi sokoldalúan a felsőoktatás 
és tudomány kapcsolatát. Miközben széleskörűen elemző általános helyzetképet is ad, 
nagyon konkrétan és szemléletesen a fizika, illetve a fizikusok példájával illusztrálja 
helyzetünket, lehetőségeinket, teendőinket. Javaslatai sok tekintetben fontos kiinduló-
pontot jelentenek a felsőoktatásban folyó kutatások számára.

A beszélgetést folytatni kívánjuk. Jelentkeztek vagy kaptak felkérést mások is az 
általuk jól ismert témakörök elemzésére, így a stratégia, a minőség, a nemzetköziség, 
a hallgatói és a munkáltatói oldal szempontjainak exponálására. Bízunk benne, hogy a 
továbbiakban is tartalmas és hasznos beszélgetésnek adhatunk helyt.
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