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Egyesületi hírek

Az NME Geofizikai Tanszéke május 24-én, régebben végzett hallgatóinak 
bevonásával, az MGE Ifjúsági Bizottságának segítségével tanszéki értekezletet 
tartott. A megbeszélés célja az volt, hogy a felsőoktatás reformjához kapcsoló
dóan megvitassák az egyes tantárgyak helyzetét, a képzési rendszerben elfoglalt 
helyét. A néhány éve dolgozó volt hallgatók lelkiismeretes hozzállásának, és a 
Tanszék által kialakított baráti légkörnek köszönhetően igen őszinte vélemények 
hangzottak el. Egy rövid beszámoló nem adhatja vissza az estébe nyúló vita 
minden részletét, de a hasznosságára utal a kialakult vélemények ismertetése is.

A jelenlevő diplomázottak megállapítása — a közvéleményben elterjedt 
nézettel szemben — az, hogy a geofizikus képzési rendszer jó\ a munkába állás 
első pillanataitól kezdve hasznosítható ismereteket nyújt. Ez a vélemény nem 
zárja ki a további javítás lehetőségét. A számítástechnika és az idegen nyelv 
oktatásának gyenge voltát mindenki kifogásolta. Ennél is nagyobb hangsúlyt 
kapott a geofizikusok geológiai képzésének alacsonyabb színvonala.

A vélemények szerint magasabb óraszámban és ,,nagyobb szigorúsággal’’ 
kellene oktatni a kutatáshoz szükséges modern ismereteket. A heti óraszámok 
kérdésében nem alakult ki egységes álláspont, mert a fentiek mellett a végzettek 
nagyon hiányolták a vezetési ismeretet nyújtó órákat, és az idegen nyelv okta
tására is több hivatalos időt fordítanának. Szó esett a vállalatok anyagi segítsé
géről is, valamint arról, hogy segítségükkel olyan nagyértékű, elterjedt geofizikai 
berendezések is megismerhetők, amelyeket a Tanszék nem tud beszerezni.

A megbeszélés bebizonyította, hogy jelentősebb anyagi lehetőségek nélkül 
is van mód az oktatási reform elindítására, és jó példával szolgált a végrehajtás 
egy útjára is.
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