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Felsőoktatás és tudomány

Milyen felsőoktatásról és milyen tudományról is legyen szó?
A felsőoktatási intézményrendszer „rétegelt” viszonya a tudományhoz
A középiskola utáni iskolai/tanfolyami rendszerű képzés nélkül elképzelhetetlen bárki 
részvétele a társadalom politikai/gazdasági/kulturális vezetésében. Ez az igazság álta-
lánosan elfogadott a nyugati civilizációjú modern társadalmakban. E tanulási szakasz 
legjobb referenciákat felmutatni képes, történelmi hagyományú színtere az autonóm 
egyetemi szervezet, amelyben alapvető követelmény a tudományok fejlődését szorosan 
követő oktatási program. Ennek biztosítéka az oktatói kar önálló, originális tudományos 
eredményekre vezető kutatói munkássága. A klasszikus egyetem autonóm működését 
az állami költségvetési és magán befektetői/adományozói források finanszírozzák, biz-
tosítva az eredményes irányok utánpótlásának képzését és célzottan adva lehetőséget új 
laboratóriumok, alkotói/kutatói csoportok és professzori állások kialakítására.

A modern társadalom az oktatási és kutatási kiválóságon túl számos más önálló kivá-
lósági jegyet is elismer. A művészi alkotói, a klinikai gyógyítói, a politikusi, a sportolói, 
a vállalkozói tevékenység, a vallási igehirdetői készségek eredményes elsajátítása és 
gyakorlása nem kapcsolódik közvetlenül e területek tudományos tanulmányozásában 
való aktív részvételhez. A nyugati típusú demokráciák döntéshozó mechanizmusában a 
felsorolt területeken kiválóságukat bizonyító személyeknek/csoportoknak a tudományos 
kutatókét akár lényegesen meghaladó befolyása lehet. Kialakult a közös néven főisko-
laiként említhető intézményrendszer, amely az egyetemekkel szorosan együttműködve 
végzi a vezető társadalmi csoport egészének felkészítését. A főiskolák tevékenységüket 
tudományos és gyakorlati eredményekre építik, személyzetükben ideális esetben egy-
szerre lehet jelen a dominánsan tudományos hátterű szakember (zeneelméleti kutató, 
művészettörténész, vállalkozási-biztosítási kockázatbecslő, népegészségügyi szervező 
stb.), illetve a gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktató (festőművész, előadóművész, 
sikeres vállalatvezető, ápolási igazgató stb.).

A két intézményi típus közötti határ dinamikusan változik. A szakterület alapjainak 
önálló tudományos művelésére ambíciót mutató és sikereket felmutató főiskolák egye-
temi szintre emelkednek, elöregedő személyzetű, a tudomány fejlődésének főáramából 
kisodródó egyetemek pedig (jó esetben) gyakorlati szakemberek képzőhelyévé alakítják 
profiljukat.

A felsőoktatási intézményrendszer szürke határvidéke
A tudományos alapokra épülő felsőoktatás határvonalai elmosódottak. A XX. század 
nagyfokú átalakulásait követően a középiskola utáni képzés intézményrendszerének 
egy része pénzügyi hasznot termelő ágazattá alakult. A fokozódó szakemberigény révén 
jelentős állami és magántőke irányult ebbe az intézményrendszerbe. Az életszínvonal 
növekedésével megnőtt a tanulmányi költségekhez pénzügyi hozzájárulásra képes sze-
mélyek, családok száma. Mindezek révén több oldalról nyert ösztönzést a tömeges fel-
sőoktatás fejlesztése. A dinamikus bővülés nagy csáberővel volt és van a tudományon 
kívülálló, kizárólag a bevétel fokozásában érdekelt, csodamegoldásokat gátlástalanul 
hirdető áltudományos intézmények létrehozására. A tudományos kommunikáció külső 
jegyeit átvéve ezek az intézmények magukhoz vonzzák azokat, legyen szó diákokról 
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vagy tanszemélyzetről, akik nem kívánják vagy nem képesek teljesíteni a minőségi tar-
talom és forma szigorú követelményeit a sokéves tanulmányi folyamat egymást követő, 
egyre nagyobb igényű fázisaiban.

Az „alternatív tények” és „alternatív világértelmezések” prófétái, a gyanús körülmé-
nyek között szerzett vagyonok birtokosai szívesen tesznek ajánlatokat az állandósult 
forráshiánnyal küszködő, akár nagy hagyományú intézményeknek. Az ellenőrizetlen 
tartalmú honlapok burjánzóan növekvő fórumai teli szájjal hirdetik, hogy nincs szükség, 
meg egyébként is reménytelen tudományos „kapuőröket” állítani azon ismeretek minő-
ségének biztosítására, amelyekre a képzési programokat építik. A tudományos munká-
jukban elakadt, vagy pusztán a nyilvánosság figyelmét hajhászó kutatókat egy-egy jól 
megfizetett, előre megrendelt következtetésekre jutó „független” szakvéleményre érke-
ző megkeresés indíthatja el a tudományetikai lejtőn. A pszeudotudományok e megingá-
sok mentén szivárognak be nagy múltú intézményekbe is.

E körülmények között alapvető fontosságúnak vélem, hogy mind az egyetem, mind 
a tudományos kutatás fogalmát a lehető legkonzervatívabban, kizárólag a tudományos 
közösség autonóm szakmai bizalmát tartósan kivívó intézményi és tevékenységi körre 
szűkítve alkalmazzuk. Írásom további részét éppen ezért a hazai felsőoktatási intézmé-
nyek legfeljebb negyedére-harmadára vélem relevánsnak. Mi több, hazánkban egyetlen 
konkrét intézmény egészére sem érvényes megközelítésem, mivel a lezajlott intézményi 
integrációk nem vezettek az erősen inhomogén tudományos színvonalon társuló eredeti 
intézmények magas tudományos szintű egységesüléséhez.

A fentiek jegyében mondanivalómmal az egyetemek és főiskolák akadémiai teljesít-
ményben egyetemi rangú karaira koncentrálok. Tehát a következő feladat az „akadémiai 
teljesítmény” fogalmának a kifejtése. Ezt már érdemes lesz szembesíteni a hazai egye-
temek néhány sajátosságával.

Az intézményi tudományos eredményesség belső és külső mércéi, teljesítménymutatói
Kutatói belső mércénk
A tudományos minőség belső (tartalmi) meghatározottságú jegyeit a laboratóriumi/
tanszéki, az intézeti, a kari és az egyetemi szintű stratégiák fogalmazzák meg és tartják 
naprakészen. Ennek fontos oldala az intézmény által bizonyíthatóan sikeresen művelt, 
illetve középtávon hangsúlyosan művelni kívánt irányzatok kifejtése. A kapcsolódó sze-
mélyi állomány és a kutatási infrastruktúra színvonalának elemzése a stratégiát hitelesítő 
legfontosabb „tartozékok”. A személyi állományon belüli csoportok egészséges arányait 
(korfa, vezető kutatói, posztdoktori arányok, az önálló tematikájú kutatócsoportok lét-
számának adekvátsága, a doktori ösztöndíjasok csoportja), az infrastruktúra esetében a 
nemzetközi élvonalhoz viszonyított állapotot (informatikai hálózat, folyóirat- és könyv-
tári szolgáltatások, korszerű nagyműszerek, műszer együttesek) szokás értékelni.

Az intézményi önértékelés feladata a stratégia szembesítése a tudományos tevékeny-
ség nyilvános megjelenésű eredményeivel. Ebben a tükörben lelepleződnek a megalapo-
zatlan, teljesíthetetlen célkitűzések. A törvényben előírt időszakos ismétlődésű akkredi-
tációs vizsgálatokat a Magyar Akkreditációs Bizottság végzi. E vizsgálatoknak, amelyek 
Magyarországon kb. két évtizedes múlttal rendelkeznek, furcsa sajátossága, hogy nem 
befolyásolják az intézmény kutatásfejlesztési céljait támogató, középtávra szóló finan-
szírozását. A 2009-ben meghirdetett kutatóegyetemi pályázatban elvégzett hasonló vizs-
gálat volt az egyetlen, amelynek voltak (rövidtávú) kutatásfejlesztési következményei. 
Azonban a pályázati időszak 2012-es zárásakor elmaradt a stratégia és a megvalósítás 
tartalmi összevetése.
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A kutatási stratégiák rendszeres állami alaptámogatása, amely a kutatási teljesítmény 
megmért szintjére hivatkozva ítélhető meg, mindmáig hiányzik. Nem csodálható, hogy 
a legtöbb intézmény céltalannak tartja bármiféle folyamatosan karbantartott tudományos 
stratégia megalkotását. A tudományos stratégia újrafogalmazása egy-egy támogatási 
pályázathoz kapcsolt rohamtempójú tevékenység. Miután az intézményi szintű pályá-
zati kiírások mindeddig nem tükröztek legalább négyéves időtávon stabil felsőoktatási 
kormányzati politikát, nem lehet csodálni, hogy a felsőoktatási intézmények sajátossá-
gaival kevés összhangot mutatva, a mindenkori kiírás szempontjait követik e stratégiai 
dokumentumok. Nem a nemzetközi összehasonlítást kiálló kutatási kiválóság meglétét 
bizonyító, illetve világosan ellenőrizhető folyamatban történő elérését célként kitűző, 
hanem az állandósult forráshiányt pótolni igyekvő, az intézményen belül kötött elosztási 
alkukat utólag megtámogató, gyorsan avuló írásművek születnek.

A tudomány nemzetközi közösségének értékítélete
A tudományos nyilvánosságban értékelt (külső) minőségi mutatók között első helyen 
említendő az intézményi hírnév kollegiális megítélése. Ezt a U.S. News amerikai lap 
friss vizsgálata 1250 kiválasztott egyetem professzoraiból választott mintával szakterü-
letenként végzett véleménykutatásból építette fel. Sokan torzítónak érzik ezt a módszert, 
mert tovább erősíti a globálisan vezető (amerikai) egyetemek súlyát, hiszen az ő pro-
fesszoraik, az általuk vezetett globális projektek iránymutatóak a világ tudományának 
haladási irányai tekintetében is. A regionalitást hangsúlyozandóan a globális mellett ez 
évben először regionális reputációt is mértek egy-egy régió intézeteinek szakmai sor-
rendjéről (lásd a táblázat 1. és 2. sorát!).

A magyar egyetemeknek az európai régióra szűkített intézményi ismertség és elis-
mertség elérése legalább akkora kihívás, mint a globális hírnév. Az intézmény látható-
ságának alapja a kutatói mobilitás és a részvétel a nemzetközi kutatási programokban. 
Utóbbiról alább még írok, az elsőről viszont meg kell állapítani, hogy három évtized 
alatt sem sikerült az országunkból elfelé mutató egyirányúságának mérséklése.

A címekhez nem kötött kutatási terv elfogadtatásával létrehozható kiválósági csopor-
toknak a Magyar Tudományos Akadémiához köthető kezdeményezése óriási lehetőséget 
kínál e kérdésben a fordulatra. Lassan évtizedes tapasztalatra hivatkozva állítható, hogy 
e csoportok tudományos produktivitása és annak nemzetközi elismertsége átlag feletti. 
Immár nem meglepő, hogy e csoportokba rendre jelentkeznek fiatal olasz, amerikai, 
német posztdoktorok is. Ám azonnal bonyolult és érthetetlen diploma-honosítási eljá-
rásokba ütköznek. Vezetőik meg azzal szembesülnek akár sokéves eredményes kutatói 
munka után is, hogy a hazai egyetemeken a professzori kinevezést hungarikumnak 
számító bonyolultságú „minőségbiztosítási” rendszer bástyázza körül. Az egyetemi ha-
bilitáció és az MTA-doktori cím kettős „akadálypályája” még a külföldi posztdoktori 
időszak után hazatérni szándékozó magyar kutatókat is elrémiszti. Legyen magyar vagy 
külföldi állampolgár, immár az uralkodó nézet közöttük az, hogy disszertációírás helyett 
inkább a csoport élvonalban maradását megszilárdító újabb projektjavaslatokat készí-
tenek. Sem az országos, sem az intézményi kutatásfejlesztési stratégiák nem képesek 
ezeket a csoportokat beilleszteni a hagyományos tanszéki, intézeti keretbe. A hozzájuk 
érkező vendégkutatók nem vihetik hírét egyetemeinknek, nem segíthetik feljebb kapasz-
kodásukat a kollegiális reputáció mutatójában.

A személyi minőséget az intézmény alkalmazásában elnyert kiemelt tudományos 
díjak is minősítik. A kategóriába bevett elismerések enyhén szakterületfüggőek. 
Matematikából a Wolf- és az Abel-díjat, fizikából kizárólag a Nobel-díjat sorolják ide. 
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Itt a kis tőkeerejű egyetemeknek kicsi az esélye, bár a felismert esélyre kincsként vi-
gyáznak (pl. edinburghi egyetemnek esze-ágában sem volt nyugdíjazni Peter Higgs-t, 
bár az 1960-as években született Nobel-díjas munkáját követően lényegében nem pub-
likált semmit). Nem tartom értelmes stratégiai célkitűzésnek, hogy valamely kiemelt 
hazai kutató/kutatói csoport támogatásával közvetlenül valamelyik nagy díj elnyerését 
célozzák meg. Ám a kutatási aktivitás átlagos intenzitásának növelésével kis valószínű-
ségű események bekövetkezésére is gyakrabban számíthatunk.

A személyi mutatók spektrumának másik szélét az egyetem által kiképzett tudomá-
nyos utánpótlás jelenti. Fontos mutató a szakterületenként évente kiadott PhD-fokozatok 
száma. Ez tisztán kutatói utánpótlást jelent a legtöbb országban (de nem Nagy-
Britanniában vagy Németországban, ahol a gazdasági szektor vezetői között tömegével 
találunk tudományos fokozattal rendelkező szakembereket).

A PhD-fokozat intézményének nemzetközi kritériumokat követő létrehozása az 1990 
utáni magyar tudományos rendszer egyik legjobb teljesítménye. Sajnos a 2000-es évek 
első másfél évtizedében megtorpant a doktori ösztöndíjak és a végzés utáni posztdok-
tori foglalkoztatás teljesítményt ösztönző fejlesztése. Az egyetemek forráshiánya mi-
att a doktori képzés normatíváját minden egyetemen elvonták a Doktori Iskoláktól, a 
hallgatók kutatási, konferencia-részvételi, disszertációírási aktivitására nincs a doktori 
tanácsok által kezelt keret. A hallgatók drámaivá fokozódó elszívása (már a BSc/BA 
tanulmányok után a PhD-ig ívelő perspektívát bemutató programok sokaságát kínálják 
Európában és az óceánon túl, akár Japánban vagy Szingapúrban) az elmúlt két-három 
évben kiprovokált egy pozitív folyamatot, ám egyelőre még nem állította helyre a dok-
tori iskolák tudományos autonómiájával párosuló financiális önállóságot.

Jelenlét a tudomány élenjáró fórumain
A teljesítménymutatók között az előzőkhöz hasonlóan nagy súlyt kap a közzétett pub-
likációk száma és annak analitikus elemzése. Vannak kutatási területek (társadalom- és 
bölcsészeti tudományok), ahol a szakcikkeket a szakmai közvélekedés a monográfiák, 
szakkönyvek értéke mögé sorolja. Másutt (elsősorban mérnöki és informatikai tudomá-
nyokban) a nagy nemzetközi konferenciákra független kartársi bírálattal elfogadott elő-
adásoknak a legnagyobb a tekintélye. A természettudományi és orvosi alapkutatásokban 
a szakcikkek adják a kutató rangját.

A viták zöme az egyre gyorsabb megjelenést kínáló kommunikációs csatornák 
használatát és figyelembe vételét érinti. Jelenleg a nagyszámú rangsorkészítő intéz-
mény mindegyike negligálja a szakmai közösségek által be nem fogadott műfajokat 
(a blogokat, a kartársi bírálatot mellőző, fizetős „szabad hozzáférésű” csatornákat). 
Kizárólag a szakmai közvélekedés szerint hitelesnek elfogadottakra korlátozott kiadói 
és konferenciaszervezői körből gyűjtenek adatokat. Így is több tízezer nyomtatott és 
elektronikus folyóirat, tudományos kiadó anyagát tekintik át.

A publikációk összes száma (táblázat 3. sora) mellett a hivatkozásokkal mért szak-
mai visszhangot tartják számon. Az összes hivatkozást az ún. normalizált hivatkozási 
számból építik fel. Ez figyelembe veszi egy-egy tudományág eltérő átlagos hivatkozási 
számait. (Ennek alkalmazásával nem jöhetnek létre olyan egyetemi személyi kiválósági 
rangsorok, amelyek első 10 helyére szinte csak globális projektek nagy létszámú kutató-
csapatában aktív kutatók kerülnek be.) Az összes hivatkozási számot elosztják a tekintett 
tudományág (pl. klinikai orvostudomány, biológia és biokémia, mérnöki tudomány, ál-
lat- és növénytan, stb.) átlagos hivatkozási számával és ezt a redukált számot adják össze 
egy-egy intézetre vagy intézményre (táblázat 4. sora). Ha ezt a számot megszorozzák a 
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publikációk összes számával, akkor jutnak az összes hivatkozás mutatójához (táblázat 5. 
sora). Szokás egy-egy szakterület folyóiratai között meghatározni a legfontosabb (leg-
nagyobb hivatkozottságú) 10%-ot és mérni valamely intézmény e folyóiratokban közzé-
tett cikkeinek számát (táblázat 6. sora), továbbá az e kategóriába sorolt cikkek arányát 
összes publikációjuk számához (a táblázat 7. sora). Végül a kiemelkedő eredmények 
azonosításához definiálják a „nagy hivatkozottságú” cikkek osztályát (a publikációk 
közül valamely szakterületen a legtöbb hivatkozást kapott 1%) és ezekre korlátozva is 
összehasonlítják az egyetemi intézeteket (a táblázat 9. és 10. sora).

Manapság már nincs olyan egyetemértékelés, amely ne érdeklődne az intézmény 
részvételének intenzitása iránt a nemzetközi kutatási együttműködésben. A diákok és 
az oktatói-kutatói kar összetételének nemzetközi jellegét egyaránt pozitív minőségi 
mutatóként értékelik. A publikációk esetében a legalább két országhoz kapcsolódó 
affiliációjú szerzőkkel közzétett eredmények hányadát szokás kiszámítani a teljes pub-
likációs aktivitásban (a táblázat 8. sora).

Az előzőekben röviden összefoglalt teljesítménymutatók helyzetének önkritikus ér-
tékelését követően lehet egy-egy felsőoktatási intézmény, még inkább annak egy-egy 
szakmailag homogén egysége számára stratégiát építeni, majd ehhez állami és magán-
támogatás megszerzésével próbálkozni. Éppen ezért nem tartom érdekesnek valamely 
egyetemnek az egyes mutatókban elért helyezési számok önkényesen megállapított sú-
lyokkal képzett további átlaga alapján megállapított egyetlen helyezési számmal történő 
jellemzését.

A magyar felsőoktatás lemaradására mutató, illetve előrelépést ígérő némely voná-
sa az egyetemi fizikai kutatások példáján
Meggyőződésem, hogy a hazai nagy egyetemek aggregált teljesítményéhez a tudomá-
nyos kreativitás szempontjából teljesen eltérő egységek járulnak hozzá, amire felelősen 
nem alapozhatók általános következtetések. Többet árul el helyzetünkről, gondjainkról 
és esélyeinkről, ha egy-egy viszonylag jól teljesítő tudományágat külön-külön elem-
zünk. A csatolt táblázat az US News and World Report legújabb (2017. októberben 
közzétett) rangsorának összetevőit adó részrangsorokban elfoglalt helyezési számokat 
mutatja a fizika kutatási területén rangsorolt 3 magyar egyetemi intézetre vonatkozóan. 
Választásomat a terület személyes ismeretével indokolom: egy-egy feltűnő üzenetet 
hordozó adatot az intézetek közeli ismerőjeként kis bizonytalansággal tudok értelmezni.

Mellettük összevetésül a Helsinki Egyetem és a Bécsi Tudományegyetem fizikai in-
tézeteinek megfelelő helyezési adatait adom meg. A magyar egyetemek és az összesített 
rangsorban jóval előttük lévő két európai egyetem egyik karakteres eltérése abban érhető 
tetten, hogy a Helsinki, illetve a Bécsi Tudományegyetemet a tudományági besorolások-
ban 20, illetve 15 tudományág reprezentálja, míg az ELTE-t összesen 3, Debrecent 4, a 
BME-t 3 tudományág képviseli. A szakterületi rangsorokban fizikával nem szereplő SZTE 
3, a SE 3 és a PTE 1 tudományágban érte el a tudományági ragsorolhatóság szintjét.

A következő megállapításokat fűzöm a táblázat adataihoz, amelyek helytállóságát az 
olvasó maga ítélje meg:

• A teljes egyetemek megítélésében jelentkező lényeges hátrányt a fizika területére vo-
natkozó besorolások összevetése csak részben erősíti meg. Nyilván a modern fizika 
alakításában játszott történelmi szerep a jelenlegi kutatási teljesítménye által indo-
koltnál jobban felemeli a Bécsi Egyetem Fizikai Intézetének kollegiális reputációját. 
Figyelemre méltó, hogy a helsinki fizikai intézet európai szakmai reputációja azonos 
szintű az ELTE vagy a BME fizikai intézetével.
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• A teljes publikációszám szerinti besorolásban jellemző a magyar intézmények le-
maradása. A lemaradás tényét megerősíti az ARWU („shanghaji”) rangsor is, ahol 
kissé eltérő a publikációs adatok elemzésének módszertana. A magyar fizikusok 
éves publikációs intenzitása legfeljebb fele a német vagy lengyel fizikai intézetek 
kutatói aktivitásának.

• A teljes hivatkozás szerinti és a folyóiratok legjobb 10%-ába eső cikkek száma sze-
rinti besorolásban az ELTE és a Debreceni Egyetem Fizikai Intézete egymással azo-
nos helyezést ért el, ami valamivel gyengébb a helsinki, de jobb a bécsi intézeténél.

• Viszont a legjobban hivatkozott 10%-ba bekerülő közleményeknek az összes 
publikáció számához mért hányadában messze jobb a DE és az ELTE fizikusai-
nak besorolása, mint a két összehasonlításra kiemelt, jó nevű európai egyetemé. Ezt 
leginkább a publikációk teljes számának 3-5-ször kisebb értéke magyarázhatja (lásd 
a fenti kiemelt megállapítást!).

• Még érdekesebb és feltétlenül magyarázó kommentárt igényel a kiemelkedő vissz-
hangú legjobb 1%-ba tartozó publikációknak a teljes publikációszámhoz vett 
arányában elért kiemelkedő magyar besorolás (mind a DE, mind az ELTE fiziku-
sai a legjobb 50 intézmény között vannak ebben a mutatóban).

• Figyelemreméltó, hogy a normalizált hivatkozási szám szerinti besorolásban és a 
nemzetközi társszerzőkkel írott cikkek számában mind a debreceni, mind az ELTE 
fizikusai a helsinki és a bécsi fizikusok előtt járnak.

• A BME Fizikai Intézetében legalább annyi kiváló nemzetközi ismertségű kutató van, 
mint két magyar társintézetében, besorolásuk mégis inkább a Bécsi Tudományegyetem 
fizikusaihoz áll közel (vagy áll kissé mögötte) az összes teljesítménymutatóban. Az ő 
intézményi reputációjukat korlátozó tényezők között véleményem szerint meghatáro-
zó, hogy kutatási spektrumuk viszonylag szűk. Kutatásaikat szinte teljes mértékben a 
szilárdtestfizikára fókuszálják, ahol óriási az intézmények közötti verseny.

• Az eltérő intézményi stratégiák másik megnyilvánulása a drámai különbség egyrész-
ről az ELTE, DE, másrészről a BME bekapcsolódásában a nagy nemzetközi részecs-
kefizikai és asztrofizikai projektekbe. Az SDSS galaxis felmérés, a CERN LHC-nál a 
Higgs bozon felfedezéséhez vezető közlemények, vagy a brookhaveni RHIC-nél el-
végzett, a kvark-gluon plazma létezését bizonyító mérések javarészt a fizikai kutatási 
eredmények leghivatkozottabb 10%-ába kerültek. Vitathatatlan, hogy a megapro-
jektek nagyon megnehezítik egy-egy tudományos személyiség teljesítményének 
megítélését, ám az intézmények globális és regionális láthatóságának növelésé-
ben nélkülözhetetlenek. Az egyéni kiválóság ismérvei között a kutatóival társuló 
menedzseri kvalitások szerepeltetése még sokáig szül kemény vitákat.

Javaslatok 
A fizika területére tett észrevételeim általánosításaként az alábbi öt javaslatot fogalma-
zom meg:

• Egyetemeinknek a világ (Európa) vezető egyetemei közé kerüléséhez jelentősen meg 
kell növelniük a kutatási teljesítmény nemzetközi értékelése során figyelembe vehe-
tő tudományágak számát. Egészségtelen, hogy csak orvosi és természettudományi 
ágakban van értékelhető magyar egyetemi intézet. A helsinki egyetem, amelynek 
hallgatói és kutatói létszáma lényegében azonos a Debreceni Egyetemével, az agrár-
tudományokban, a művészeti és humán tudományokban, a társadalomtudomány és 
egészségügyben is élvonalbeli eredményt ért el a reáltudományokon túl. Pedig a finn 
nyelv és kultúra legalább annyira elszigetelt, mint a magyar.
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• Az intézményi szakmai autonómiához társuló pénzügyi és személyzeti fejlesztésbeli 
önállóság a legjobb teljesítményű intézetek szintjén elengedhetetlen az infrastruktu-
rális háttér biztonságos működtetéséhez és a tudományos/oktatói személyzet európai 
merítésű folyamatos megújításához.

• Az európai és észak-amerikai diploma- és fokozat-elismerési gyakorlatnak megfe-
lelően a (bizalmatlanságot intézményesítő) formális eljárás helyett az álláspályázati 
kiválasztás tartalmi igényességét kell erősíteni és növelni kell a hazai egyetemek és 
kutatóintézetek oktatói/kutatói álláshelyeinek nemzetközi vonzását.

• A munkatársak minősítésének meghatározó követelményeként kell meghirdetni a tu-
dományos publikációk (könyvek, cikkek, konferencia-közlemények) éves számának 
az osztrák, német és lengyel egyetemeket jellemző szintre emelését.

• Az oktatási kormányzat adja meg az eszközöket egyetemi csoportjaink csatlakozására 
és érdemi részvételére a globális és európai jelentőségű természettudományi, orvosi 
és társadalomtudományi projektekben. Támogassa, hogy az alkalmas hazai szakem-
berek e projektekben hazai egyetemi affiliációjukkal párhuzamosan vezető kutatás-
szervezői szerepet érhessenek el.

Táblázat: A U.S. News amerikai hírlap 2018. évi egyetemi rangsorához mért teljesít-
ménymutatókban elért helyezési számok a 3 rangsorolt magyar egyetem és két össze-
mérhető méretű európai egyetem fizikai intézete esetében (a teljesítménymutatók jelen-
tésének bővebb kifejtése a cikk 2. fejezetének szövegében található; az összes rangsorolt 
egyetem száma: 1250)

Teljesítménymutatók ELTE Debreceni
Egyetem

BME Helsinki
Egyetem

Bécsi
Tud.egyetem

1. Kollegiális reputáció (globális) 406. 503. 406. 177. 70.

2. Kollegiális reputáció (európai) 89. 251. 89. 89. 27.

3. Fizika publikációk száma 354. 425. 492. 198. 241.

4. Normalizált hivatkozási szám 81. 63. 560. 148. 380.

5. Teljes hivatkozási szám 228. 283. 550. 148. 312.

6. Fizika publikációk száma a leghivat
kozottabb 10% között

224. 286. 539. 171. 311.

7. A leghivatkozottabb 10%-ba sorolt 
fizika publikációk aránya az intézet 
összes közleményének számához

78. 66. 539. 224. 406.

8. Nemzetközi társszerzőkkel írott köz
lemények száma

132. 72. 387. 144. 219.

9. A fizika publikációk legjobban hi
vatkozott 1%-ába sorolt közlemények 
száma

172. 215. 570. 109. 302.

10. A legjobban hivatkozott 1%-ba 
sorolt fizika közlemények aránya az 
összes publikáció számához

50. 41. 596. 129. 336.


