
Első alkalommal osztályozták a 
romániai egyetemeket európai 
kritériumok alapján. A rangso-
rolást az oktatási minisztéri-
um megrendelésére az Európai 
Egyetemek Szövetsége végez-
te, amely csupán 12 egyetemet 
értékelt úgy, hogy az első, leg-
magasabb szintű kategóriába 
tartozhat.
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Az összes magánegyetemet, 
közöttük a Sapientia – Er-
délyi Magyar Tudomány-

egyetemet is a harmadik, legala-
csonyabb kategóriába sorolta az 
Európai Egyetemek Szövetsége a 
román oktatásügyi minisztérium 

megrendelésére készült rangsoro-
lásban. 

Az első kategóriába azok az 
egyetemek tartoznak, amelyek az 
oktatás mellett magas szintű ku-
tatómunkát is végeznek. Az ebbe 
a csoportba tartozó egyetemek 
idén 20 százalékkal több helyet 

kapnak mesteri és doktori kép-
zésre, mint eddig. Ez azt is jelenti 
– közölte Daniel Funeriu oktatási 
miniszter –, hogy a doktori kép-
zés 85 százaléka ezeken az egyete-
meken fog zajlani. 

A második kategóriába rang-
sorolt egyetemek, amelyek a 

tudományos nevelés és kutatás 
feladatát látják el, az eddigivel 
nagyjából egyenlő számban kap-
nak mesteri képzésre helyeket, a 
doktori képzésre viszont keveseb-
bet, mint eddig. 

A harmadik csoportba tarto-
zó egyetemek, amelyek csupán 
az oktatás feladatát látják el, csak 
a jó minőségű mesteri képzési 
programra kapnak engedélyt, a 
doktori képzések mintegy 1,6 
százaléka jut ezeknek az intéz-
ményeknek. 

Az első, magas szintű ku-
tatómunkát és oktatást végző 
csoportba tartozik a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
mellett a Bukaresti Egyetem, a 
jászvásári Al. I. Cuza Egyetem, a 
bukaresti Közgazdasági Egyetem, 
a kolozsvári Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Egyetem, a bukaresti 
Carol Davila Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, a kolozsvári Iuliu 
Haţeganu Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, a jászvásári Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 
a Bukaresti Műszaki Egyetem, a 
jászvásári Gh. Asachi Műszaki 
Egyetem, a kolozsvári és a temes-
vári Műszaki Egyetem. 

A második csoportba rangso-
rolt egyetemek közül csak azokat 
említjük, amelyek a Hargita me-
gyei diákok körében népszerűek: 
a brassói Transilvania Egyetem, a 
nagyszebeni Lucian Blaga Egye-
tem, a marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem, a 
Nagyváradi Egyetem, a bukaresti 
Ion Mincu Műépítészeti Egyetem, 
a kolozsvári Művészeti és Forma-
tervezés Egyetem, a Gheorghe 
Dima Zeneakadémia (Kolozs-
vár), valamint a marosvásárhelyi 
színművészeti egyetem.
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A soron következő távfűtési idény tekintetében a kép letisz-
tulni látszik, hisz az új fűtésdíjszabási, illetve a segélyezési rend-
szert leszabályozta a 2011/69-es, illetve a 2011/70-es sürgősségi 
kormányrendelet. Bizonyos részletkérdéseket majd az alkalma-
zási normákat jóváhagyó kormányhatározat fog pontosítani, 
amelynek legkésőbb október 2-ig kell megjelennie a Hivatalos 
Közlönyben. Az viszont tény, hogy lesz amin rágódniuk a helyi 
közigazgatási hatóságoknak, mert a segélyezés terhének jelentős 
hányada áthelyeződött az ő vállukra.

Emil Boc kormányfő szerint e téren nem lehet gond, mert 
számításaik szerint úgy általában nem kell többet költeniük 
e célra, mint eddig. Szerinte a helyi költségvetésekből orszá-
gos viszonylatban 700 millió lej értékű szubvenciót utaltak 
ki eddig. A kormány a hőenergia előállítását 350 millió lej-
jel szubvencionálta, s emellett az egy családtagra jutó nettó 
jövedelem függvényében az állami költségvetésből nyújtott 
úgynevezett „fűtéspénz” összértéke 120 millió lej volt. Most, 
hogy kitágították a jogosultak körét és esetenként megemelték 
a támogatás kvantumát, segély címen az állami költségvetés-
ből országos szinten 345 millió lejt fognak folyósítani.

Végezzünk egy kis számítást: a 350 millió lejes szubvenció, 
plusz a 120 milliós segély azt jelenti, hogy az állami költségve-
tésből 470 millió lejt folyósítottak – ezentúl 345-öt fognak. Ha 
csak ezt tartjuk szem előtt, akkor arra a 700 millió lejre 225 mil-
liót kell még rápótolniuk a helyhatóságoknak. De ez egy virtuális 

számítás. A helyi referenciaárak megszűnése nyomán ugyanis 
a helyi tanácsoknak minden településen meg kell állapítaniuk, 
és jóvá kell hagyniuk a gigakalória majdani árát, és elő kell te-
remteniük azt a bizonyos 225 millió lejt, illetve abból kinek 
többet, kinek kevesebbet. Az illetékes szakhatóságtól (ANRSC) 
származó adatok szerint az ország nem egy helységében a giga-
kalóriára jutó szubvenció összértéke meghaladta a gigakalória 
„számlaértékét”. Így volt ez például Gyulafehérváron, Bukarest-
ben, Szilágysomlyón, Brăilán stb. Ha hinni lehet a szakhatóság 
jelentésének, akkor Hargita megyében az egy gigakalóriára jutó 
szubvenció összértéke 154 lej volt. 

Szóval lesz amin rágódniuk a helyi tanácsoknak, s hiába a 
jó szándék, az akarat, ha nem lesz lehetőség. Ez utóbbi alatt ért-
ve a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaikat. Már hallani arról, 
hogy vannak olyan megyék, helységek, ahol a számítások szerint 
nincs lehetőség olyan mérvű segélynyújtásra, azaz kompenzálás-
ra, amely ellentételezné a gigakalória árának megemelkedését. 

Bukarestben már az elmúlt hónapban rákényszerültek a távhő 
árának nem kis arányú megemelésére. Továbbá: az is előreve-
títhető, hogy az esetleg megnövekedett segélyek ellenére is majd 
mindenkinek többet kell fizetnie a távhőért, mint eddig. Azok-
nak pedig mindenképp többet, jóval többet, akik esetében az egy 
családtagra jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 786 lejt. S 
az már szinte cinikusan hangzik a kormányrendeletben, hogy 
a helyi tanácsoknak „megengedték” az előirányzottnál nagyobb 
arányú segélynyújtást is. És van még egy hátulütője ennek a kor-
mányrendeletnek: amennyiben nem lesz forrás megfelelő mérvű 
segélyezésre a helyi költségvetésből, akkor a „rosszfiúk” a tanácso-
sok, a polgármesterek lesznek, mert ők nem adtak pénzt. S ilyen-
kor, mint ahogy az lenni szokott, már csak mellékes tényező, hogy 
ők azért nem adtak, mert nem volt amiből...

Nem tartozik közvetlenül a fűtés témaköréhez, de utalha-
tunk egy másik ügyre is: a minap a kormánypárt egyes minisz-
terei, képviselői meglebegtették annak a lehetőségét, hogy 2012. 
január 1-jétől ne kerüljön sor a nyugdíjpont értékének a megeme-
lésére. Nem azt mondták, hogy nem lesz, hanem azt, hogy az 
pénzügyi erőforrások függvénye. S ha ez bekövetkezne, akkor lesz 
amin rágódniuk a tél folyamán a nyugdíjasoknak is. 

         NézőpoNt n Hecser Zoltán

 A rAngSoroláS SZErint kApják A pénZt

Harmadik kategóriában a Sapientia

Tanévnyitó a Sapientia – EMTE csíkszeredai karán. Előbb jött a minősítés, mint az akkreditálás fotó: mihály lászló

hirdeTÉs

Lesz amin rágódniuk

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA – European 
University Association), melyet az európai oktatási szféra meghatározó té-
nyezőjeként tartanak számon, 2001. március 31-én jött létre Salamancában. 
A hálózat 46 ország 780 felsőoktatási intézménye számára biztosít teret a 
közös kutatáshoz és az együttműködéshez. A hálózat tagjai az oktatásban 
és kutatásban részt vevő európai egyetemek, nemzeti rektori szövetségek, 
valamint egyéb, a felsőoktatásban és kutatásban aktív szervezetek. Az EUA 
számos olyan tevékenységet folytat, mely a közös tanuláson és tapasztalat-
cserén alapul, ilyen az Intézményértékelési Program is.

pótérEttSégi-SikEr: 12,98%

Kevés esetben 
segített az óvás

A megóvott 159 érettségi dolgo-
zatból mindössze 55-nek válto-
zott a jegye az újrajavítások után. 
A változásnak azonban csak 
tizenöten örvendhettek igazán.

T. É.

Nem változott lényegesen 
az átmenési arány az idei 
pótérettségin a megóvott 

dolgozatok újrajavítása után Har-
gita megyében. Ugyanúgy nem 
változott 104 dolgozat jegye sem, 
azonban a másként értékelt 55 dol-
gozat tulajdonosai sem örvendhet-
tek mind. Nyolc dolgozat jegyét 
ugyanis ötös fölötti jegyről ötös 
alattira értékelték az újrajavítás 
során, és három olyan dolgozat is 
volt, amelynek jegye ötös vagy an-
nál nagyobb maradt, de kisebb lett, 
mint amilyen eredetileg volt. 

Igazán kilenc dolgozat esetében 
volt különös jelentősége az óvás-
nak: ötös alatti jegyről átmenőre 
emelték, és hat olyan dolgozat volt, 
amelynek eredetileg ötös vagy an-
nál nagyobb jegye volt, és tovább 
emelték. 

A tanfelügyelőség tájékozta-
tása szerint a csíkszeredai Venczel 
József Szakközépiskolában vizs-
gázott diákok esetében nőtt az 
átmenési százalék az újrajaví-
tás után, Székelyudvarhelyen és 
Maroshévízen nincs számottevő 
változás, Hargita megyében a vég-
leges eredmények tükrében az át-
menési arány 12,98 százalék.


