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A magyar felsőoktatási intézmények élvonalába tartozó Nyugat-
magyarországi Egyetem az ország hatodik legnagyobb hallgatói létszámú
egyeteme. Campusai öt patinás nyugat-magyarországi városban mintegy
tizenötezer hallgatót juttatnak a legkorszerűbb ismeretekhez, a színvonalas
oktatásból és fejlett infrastruktúrából fakadó előnyökhöz.

Sopron,  a  UNESCO által  a  világörökség  részévé  avatott  Fertő-táj  és
az Alpokalja találkozásánál fekvő ékszerváros, Győr, az Europa Nostra-díjas
műemlék- és fesztiválváros, a gyógyvizéről híres Mosonmagyaróvár
(termálvizét Európa öt leghatásosabb gyógyvize közé sorolják),
Székesfehérvár, a középkori magyar királyok koronázó városa és a római
alapítású, 2000 éves Szombathely, Európa legnagyobb történelmi
karneváljának színhelye összesen tíz karnak ad otthont. A campusok
mindegyikében pezsgő diákélet folyik - egy részük kincsként őrzi azokat az
Európában is egyedülálló diákhagyományokat, melyeknek gyökerei a
középkorig nyúlnak vissza.

Az egyetem jogelőd intézményei között olyan nagy múltú, patinás
intézményeket  találunk,  mint  az  1735-ben  alapított,  s  Mária  Terézia  által
akadémiai rangra emelt selmecbányai bányatisztképző iskola, a későbbi
Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia, vagy az 1818-ban
Albert Kázmér herceg által alapított magyaróvári gazdasági magán-
tanintézet, Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézete, amely 1872-ben
a bécsi Mezőgazdasági Egyetemnek adott életet (mai nevén Universität für
Bodenkultur Wien).

A 2008. január 1-jén a soproni székhelyű Nyugat-Magyarországi
Egyetem és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével létrejött
Nyugat-magyarországi Egyetem valamennyi kara érdekességeket kínál.

A győri Apáczai Csere János Karon ringott a 230 éves magyar
tanítóképzés bölcsője. A kar új profilja, a turizmus a kart az idegenforgalmi
képzést nyújtó felsőoktatási intézmények ranglistájának élére juttatta.
Hallgatói Magyarország legmodernebb konferencia- és business
oktatószállodájában szerezhetnek gyakorlati ismereteket.

A szombathelyi Bölcsészettudományi Kar kiterjedt nemzetközi
kapcsolatai révén integrálódik az európai oktatási és kutatási térségbe, a
hagyományos bölcsészettudományi szakok mellett a társadalomtudományi
szakok széles skáláját kínálja a hallgatóknak, a szó legszorosabb értelmében
az embert, illetve az ember világát állítva a gondolkodás középpontjába. A
kar a nagy népek nyelvei mellett magas színvonalon oktatja a térségben élő
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népek nyelveit is. A 2009/10-es tanévre magas színvonalú kommunikáció
szakjával a kar az országos élvonalba került.

A soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar Magyarország legismertebb
és legnagyobb múltú óvóképző intézményéből nőtt ki. Ma már a csecsemő és
kisgyermeknevelő-gondozók képzésétől az óvodapedagógusok és
szociálpedagógusok képzésén át a tanárképzésig, szinte a teljes
pedagógusképzés a profiljához tartozik, csakúgy, mint a
társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok.

Az Erdőmérnöki Kar két évszázados múltra visszatekintő erdőmérnök
képzése ma is egyedüli az országban. Mivel a karnak az egységes, osztatlan
erdőmérnök képzés visszaállítására irányuló törekvései sikerrel zárultak, a
2010/2011. tanévtől a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán
újra ötéves képzésként indulhat az erdőmérnöki szak, a 200 éves hagyomány
alapján kialakult ökológiai-műszaki-ökonómiai hármas egységben. A kar
legfőbb törekvése az elitképzés irányába történő elmozdulás, ami a felvételi
követelmények fokozatos emelését is jelenti. A kar a szakma társadalmi
megbecsüléséhez és felemelkedéséhez a követelmények és a színvonal
emelésével kíván hozzájárulni. Az oktatást és a kutatást két évszázad
hagyományaival és tapasztalataival megalapozó soproni erdőmérnöki szak
azon kevesek közé tartozik, amelyek országos beiskolázást végeznek, s ahol a
munkaerőpiac igényeinek megfelelő tervezett hallgatói létszám
következtében a végzettek elhelyezkedési lehetőségei ma is kiválóak. A
soproni Erdőmérnöki Karon indult Magyarországon először vadgazdamérnök
képzés. További érdekességre tart számot, hogy a kart nemrégen a város
életében szerzett érdemeiért Sopron városa a rangos Civitas Fidelissima díjjal
tüntette ki.

A soproni Faipari Mérnöki Kar műszaki, informatikai és alkalmazott
művészeti képzéseinek közös jellemzője az értékteremtő kreativitás.
Budapest után Sopronban van Magyarország leghíresebb iparművészeti
képzése. A kar elismertségét a hallgatók sikerei is alátámasztják - legyen szó
akár az országos második helyezést nyert levegőhajtású jármű (pneumobil),
akár a Magyar Formatervezési Díjat nyert „Tűzhangya” megalkotóiról, akik
saját tervezésű és építésű hajójukon átevezték az Atlanti Óceánt.

A székesfehérvári Geoinformatikai Kart, mely csaknem ötven éve, az
országban egyedüliként képez földmérő és földrendező mérnököket, az
intézményben folyó színvonalas oktatásért a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium a Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont
címmel tüntette ki.

A soproni Közgazdaságtudományi Kar minőségi oktatásával negyedik
az országos rangsorban. Képzései messzemenően igazodnak a régió
igényeihez. Az országos beiskolázás mellett a német nyelvű képzés kiemeli a
történelmi-földrajzi helyzetből adódó – határon átnyúló – regionális központi
oktatási és kutatási szerepkört.
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A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
egykori professzorai teremtették meg a teljes magyar szakmai kutatási
hálózatot. Az általuk létrehozott kísérleti állomások (Meteorológiai
Megfigyelő Állomást, Vetőmagvizsgáló Állomást, Növénytermesztési
Kísérleti Állomást, Állatgyógyászati Állomás, stb.) ma is országszerte
működő intézetek. Napjainkban a kar képzési kínálata a hagyományos
szakokon (mezőgazdasági-, növénytermesztő-, állattenyésztő mérnök) túl, a
gazdasági és vidékfejlesztési-, környezetgazdálkodási agrármérnökök,
élelmiszermérnökök, mezőgazdasági szakoktatók, valamint mezőgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnökök képzésével bővült.

A szombathelyi Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar többek
között Zenei Műhelyéről és a magyar egyházzenei repertoárjával kimagasló
Berzsenyi Dániel Vegyeskarról híres. A vegyeskar, mely a magyarországi és
európai zenei fesztiválok állandó szereplője és rangos díjak büszke nyertese,
II. János Pál pápa audienciáján is énekelt. A kar Magyarország második
legjelentősebb sportképző központja, ahol olimpiai, világ- és Európa-
bajnokok tanultak. A képzés mögött a régió legtöbb sportágat működtető
egyesülete áll. Szintén a kar nyújt otthont a Savaria Egyetemi Központ nagy
múltú tanárképzésének.

A szombathelyi Természettudományi és Műszaki Kar az oktatás és a
tudományos munka támogatására csúcstechnológiájú csillagvizsgálót
telepített. A Kövesligethy Radó Oktató Csillagvizsgáló a Szlovák Központi
Csillagvizsgálóval (SUH) folytat közös napfizikai megfigyeléseket.
Klasszikus természettudományi képzései (földrajz, biológia,
környezettudomány, kémia, fizika, matematika) mellett a karon gazdálkodás
és menedzsment, ipari formatervezés, informatika és műszaki menedzser
képzés is folyik.

A színvonalas oktatás mellett az egyetem versenysportjára is büszke.
A Nyugat-magyarországi Egyetem - kosárlabdázói által legendássá vált -
soproni sportegyesülete, a SMAFC Európa egyik legkorábbi sportegyesülete,
1860-ban alakult.

Az egyetem szombathelyi sportegyesülete, a Szombathelyi Egyetemi
Sportegyesület 14 szakosztályával és közel 1500 sportolójával az ország
egyik legjelentősebb egyetemi bázisú sportegyesülete.

 A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve „zöld
egyetem”. A természeti, társadalmi és emberi környezetet az életminőség
megőrzése és javítása érdekében igyekszik alakítani, karait és tevékenységét
a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ápolja az erkölcsi és emberi
értékeket, célkitűzéseivel és működésével a régió és az egész ország szellemi
felemelkedését szolgálja.

Mint az országban és az európai oktatási térségben is jelentős
felsőoktatási intézményre, s a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási
és kutatási központjára, különleges szerep hárul, ami mellett ugyanakkor
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helyt kell állnia a mai magyar felsőoktatást meghatározó, forrásokért és
hallgatókért folytatott versenyben.

A forrásokért folytatott versenyben az intézmény az elmúlt három
évben 14 milliárd forintnyi beruházással lett gazdagabb, ezzel is növelve
versenyképességét. 2009-ben az intézmény újabb, csaknem 6,5 milliárd
forintot nyert különböző pályázatokon, amelyek között ugyanúgy szerepelnek
európai uniós, illetve nemzeti források, mint a gazdasági szférával való
együttműködés következtében megnyílt kutatási források. Ennek
megfelelően, mintegy 2,2 milliárd forint értékben egyetemi laboratóriumi
központ épül Sopronban, 21 oktatási, kutatási és szolgáltatási feladatokat
ellátó, akkreditált laboratórium létesítésével, a meglévők koncentrálásával és
felújításával. 330 milliót fordít az egyetem közgyűjteményi funkciókat ellátó
családbarát épület kialakítására a „nyitott intézmény” gondolatának jegyében,
ami a nagyhírű gyűjtemények és az európai hírű botanikus kertnek a
gyakorlatorientált oktatásba, az ismeretterjesztésbe és az egyetem PR-
tevékenységébe történő integrálását segíti elő. Szombathelyen a
Természettudományi és Műszaki Kar képzéseinek korszerű feltételrendszerét
mintegy fél milliárd forintnyi fejlesztés teremti meg. Mosonmagyaróváron
420 millió forintos költséggel gyakorlati oktatási és kutatási helyek
létesítésére kerül sor. A győri Apáczai Csere János Karon 350 millió
forintból alakítanak ki oktatást segítő képzési helyeket. Emellett az egyetem
átfogó informatikai fejlesztésekre további fél milliárd forintot nyert. A
közoktatás fejlesztési pályázaton elnyert, egyenként 150-150 millióból már
folyik a Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium és a soproni Lewinszky
Anna Gyakorló Óvoda felújítása. Az iparral, a gazdasággal fenntartott szoros
kapcsolatai révén másfél millió forintot nyert az intézmény regionális
egyetemi tudás- és kompetenciaközpontja további működtetésére. Kutatási
pályázatainak összértéke meghaladja az 1 milliárd forintot.

A hallgatókért folytatott versenyben is jól szerepel az egyetem: 15000
hallgatójával a Nyugat-magyarországi Egyetem Magyarország 6. legnagyobb
egyeteme. A 2009/10-es tanévtől 27 mesterszakot indított, folyamatban van
további 8 mesterszak és két művészeti mesterszak szakindítási eljárása.
Emellett az intézmény 57 szakirányú továbbképzési szakon és 36 felsőfokú
szakképzési szakon várja hallgatóit.

Az intézmény tíz karán az idei tanévben 4400 hallgató kezdte meg
tanulmányait, köztük 2530 fő államilag támogatott, 1870 fő költségtérítéses
képzés keretében. A felvett hallgatók száma 7%-kal, az államilag támogatott
hallgatók száma 6%-kal magasabb a 2008-as értékeknél. Sopronban 1232,
Szombathelyen 1447, Győrben 1382, Székesfehérváron 182,
Mosonmagyaróváron 152 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait. Az öt
egyetemi város közül Sopronban így 4750, Szombathelyen 4300, Győrben
4300, Mosonmagyaróváron 890, Székesfehérváron pedig 630 hallgató folytat
tanulmányokat a 2009/10-es tanévben. Az egyetem diákhoteljeiben számukra
összesen 2800 magas komfortfokozatú férőhely áll rendelkezésre. A 6
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doktori iskolában 170 fő folytathat PhD doktori tanulmányokat, az 5
gyakorló intézményben 2300 gyermek tanul, illetve jár óvodába. A Nyugat-
magyarországi Egyetemen az idei tanév ilyen módon 17000 gyermeknek és
felnőttnek jelenti az újabb szakaszt a tudás grádicsán való továbblépésben.

A minőségi képzésre az oktatás nagy múltja és a fejlett infrastruktúra
mellett az egyetem minősített oktatóinak magas száma jelent garanciát. A
Nyugat-magyarországi Egyetemnek 450 minősített oktatója van, ami
összességében 60%-ot jelent, de arányuk az egyetem régi karain eléri a 70-
80%-ot is, ami messze meghaladja az országos átlagot. Ezek az értékek
mind-mind azt támasztják alá, hogy az egyetem jó úton halad.


