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Preambulum 

Az erdélyi magyarság az európai egyetemek létrejöttétõl kezdve be-
kapcsolódott az egyetemi mozgalomba. Kezdetben a külföldi egyetemek 
látogatása révén, majd a 16. századtól kezdve több kísérlet is történt hazai 
egyetem és fõiskolák létrehozására. Ennek eredményeként az erdélyi  magyar 
társadalom az elmúlt századok folyamán önerejébõl tudta biztosítani az ér-
telmiségi utánpótlást.

1919-ben a hatalomváltás után, amikor Erdély a trianoni békeegyezmény 
következtében a Román Királyság része lett, a magyar egyetemi oktatás 
 évszázados folyamata lezárult. A román állam a kolozsvári magyar egyete-
met kisajátította, és számûzte a magyar nyelvû oktatást.

A  II. világháborút követõ béketárgyalások román sikere érdekében 
1945-ben királyi rendelettel létrehozták a Bolyai Tudományegyetemet, 
amelynek épületeket, laboratóriumokat, könyvtárat bocsátott a román ál-
lam a rendelkezésére. Az önálló Bolyai Tudományegyetem 1959-ig mûkö-
dött, amikor egyesítés néven olvasztották be a román egyetembe. Ezzel kez-
detét vette a magyar nyelvû oktatás elsorvasztása. 

Az 1989-es rendszerváltás felkínálta a lehetõséget a hagyományos pol-
gári értékek helyreállítására és tiszteletben tartására. Az erdélyi magyarság 
bizakodóan fogadta a változásokat, és remélte, hogy egyik legfontosabb tö-
rekvése, az önálló magyar egyetem létrehozása valósággá válik.  Ez nem 
valósult meg.

A Magyar Köztársaság kormánya a határokon túl élõ magyarság iránti 
felelõsségérzettõl vezérelve elhatározta és költségvetésébe beépítette az er-
délyi magyar egyetemi oktatás, nevezetesen az önálló magyar tudomány-
egyetem létrehozásának támogatását.

A támogatásnak az adományozó szándékának megfelelõ és erkölcsi biz-
tosítékot is nyújtó felhasználása érdekében az erdélyi magyar történeti egy-
házak vezetõi 2000 februárjában létrehozták a SAPIENTIA alapítványt. 
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Az Alapítvány feladata az önálló
ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

létrehozása.

Az egyetemfejlesztési program szereplõi

A történelmi tapasztalat és a jelen lehetõségeinek ismeretében az EMTE 
alapításának szükségszerûen több szereplõje van, és ezek zavarmentes 
együttmûködésétõl függ a vállalkozás sikere.

A Sapientia Alapítvány a magyar kormány támogatásának felhasználó-
ja- és értékesítõjeként, a történelmi egyházak felügyelete alatt vállalja magá-
ra a tervezés és a döntéshozatal felelõsségét. A mindenkori magyar kor-
mány morális, politikai és anyagi jellegû támogató szerepe kiemelkedõen 
fontos.

Mindezen támogatás és feladatvállalás azonban nem elegendõ. Az egye-
temalapítás csak akkor lehet sikeres, ha maga mögött tudja az egész 
 magyarság (anyaországi és határon túli) támogatását. Az egyetem léte 
 évszázadokra döntheti el a magyarság sorsát. 1872-ben, amikor a magyar 
országgyûlés az elsõ vidéki Tudományegyetem alapításáról döntött, a vá-
lasztás azért esett éppen Kolozsvárra, mert megvolt az erdélyi társadalom 
szellemi, lelki és anyagi fogadókészsége. A példa adott.

Az erdélyi támogatottság azonban önmagában nem elegendõ. A 
 magyarországi egyetemek oktatói karának, a Magyar Tudományos Akadé-
mia köztestületének felkészültsége és tapasztalata nélkülözhetetlen. Nélkü-
lözhetetlen már csak azért is, mert alapítandó egyetemünk a magyar tudo-
mány egységét hivatott képviselni. 

Küldetésnyilatkozatunknak megfelelõen részt kívánunk venni a külföldi 
egyetemek, nemzetközi szervezetek programjaiban, s jogos elvárásként szá-
mítunk a román kormányzat támogatására is, melyet a hatályos román tör-
vények lehetõvé tesznek.

Az egyetemfejlesztés programja a Sapientia Alapítvány és a legfonto-
sabb partnerei között létrejött együttmûködési megállapodásoknak, szerzõ-
déseknek megfelelõen valósul meg. A magyar kormány támogatását a Hatá-
ron Túli Magyarok Hivatala biztosítja, kiemelkedõen fontos az alapító egy-
házak támogatása, nagy jelentõségû szakmai partnerként tekintünk az Ok-
tatási Minisztériumra, a Magyar Tudományos Akadémiára, a magyarorszá-
gi egyetemekre és az erdélyi tudományos egyesületekre. 
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Az egyetem felépítése, földrajzi elhelyezkedése

Az EMTE a fogalom klasszikus értelmében vett tudományegyetem, 
universitas. Ennek megfelelõen szervezeti struktúrájában megtalálható a 
mûszaki, a bölcsészeti, a mûvészeti, a természettudományi és a gazdaság- és 
társadalomtudományi kari szervezõdés. Az EMTE az oktatás és a tudo-
mányos munka intézménye. Felépítésében, szerkezetében, mûködésében a 
klasszikus egyetemi modell alkalmazása és a korszerû elvárások tisztelet-
ben tartása érvényesül.

A sajátos erdélyi lehetõségekhez és igényekhez alkalmazkodik. Köz-
pontja az erdélyi magyarság szellemi fõvárosa: Kolozsvár. Mellette a jelen 
igényeinek megfelelõen Nagyvárad, Csíkszereda és Marosvásárhely jelenik 
meg, mint egyetemi centrum.  A Partiumi Keresztény Egyetem kötelezettsé-
get vállalt arra vonatkozóan, hogy mint intézmény a létesítendõ EMTE ke-
retébe betagolódik, és az integrációs folyamat során azzal egységes szerve-
zetet alakít ki. Az oktatási helyszínek száma a fejlõdés kívánalmainak meg-
felelõen növekedhet. Az egyes oktatási színhelyeken kari önállósággal bíró 
campusok teremtik meg a tanítás és a tudománymûvelés korszerû kereteit. 

 
Kolozsvár
Kolozsvár az EMTE szellemi - tudományos és igazgatási központjának 

szerepét tölti be. Az egyetemi program elsõ lépcsõjében az igazgatási köz-
pont kiépítése és a kiemelkedõ fontosságú háttérintézmények megteremté-
se történik meg. A második lépcsõben jönnek létre az oktatási intézmények 
(karok és szakok).

Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem alapjaiban kialakult képzési profillal 

rendelkezik. Az EMTE-vel megvalósuló együttmûködés elsõ szakaszában 
megtörténik az irányítási és adminisztrációs rendszerek összehangolása, a 
képzési programok minõségi fejlesztésének kimunkálása. Mindezt meg kell 
elõznie egy részletes integrációs folyamat tervezésének. Az együttmûködés 
elsõ szakaszában sor kerül infrastrukturális és ingatlanfejlesztési programok 
megvalósítására is.

Marosvásárhely
A nagy múlttal rendelkezõ egyetemi városban az EMTE keretében meg-

valósuló oktatásfejlesztés kiemelt célja a Sapientia Alapítványnak. Tekintet-
tel a marosvásárhelyi magyar nyelvû egyetemi oktatás méltánytalanul visz-
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szaszorított helyzetére, stratégiai fontosságú a marosvásárhelyi magyar fel-
sõoktatás erõsítése, melynek számos feltétele adott, s a hiányzók a fejlesztés 
elsõ lépcsõjében megvalósíthatók.

Csíkszereda
A székelyföldi városban elõször adódik lehetõség komoly felsõoktatási 

fejlesztési program megvalósítására. A várost körbevevõ régió gazdasági és 
az oktatás területén megmutatkozó hátrányosabb helyzete mérséklõdhet az 
EMTE programjai következtében. Ebben az esetben az intézmény-kialakí-
tás (csíkszeredai kar) és -fejlesztés a legfontosabb lépés, amelyhez a létezõ 
szellemi és gazdasági környezethez illeszkedõ szakok indítása párosulhat. 
Mindennek meg kell teremteni az ingatlan és infrastrukturális hátterét is. 

Az erõforrások rendszere

A létesítendõ EMTE szervezése folyamán arra törekszünk, hogy létre-
hozzuk azt az önálló vagyoni alapot, amely hosszú távon a mûködést bizto-
sítani tudja. Mindez azt is jelenti, hogy az EMTE intézményeihez szükséges 
erõforrásokat több tényezõs rendszerben kell elképzelni és kialakítani. Mint 
a modern egyetemek általában, az EMTE is különbözõ forrásokra számít, 
amelyek elérése komoly erõfeszítéseket igényel. A magas színvonalú oktatá-
si és kutatási–szolgáltatási programok nyújtotta garanciák mellett erõs 
hangsúlyt kell helyezni a nemzetközi források elérésére, a forráskutatói 
(fund raising) tevékenységre. A legfontosabb pénzügyi és vagyoni erõforrá-
sok a következõk:

– Saját (ingatlan, tandíj, szolgáltatások stb.) bevételek
– Önkormányzati és más költségvetési támogatás
– A magyar kormány támogatása
– Az alapító egyházak támogatásai
– Romániai, magyarországi és nemzetközi alapítványok, szervezetek 

támogatásai
– Európai uniós és más nemzetközi programok
– Magyar és román tudomány- és oktatástámogató és fejlesztõ források
– A gazdasági szféra támogatásai

Az EMTE képzési programjaiban való részvételért tandíjat számít fel, 
de egyúttal széleskörû ösztöndíjrendszer kidolgozásával és mûködtetésével 
támogatja a tehetséges és szociálisan rászoruló diákokat. 
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Az emberi erõforrások fejlesztése a program egyik kiemelt célkitûzése. 
Az emberi erõforrások helyszínenkénti felmérése megteremti a lehetõséget 
az oktatói és kutatói háttérbe való bekapcsolódáshoz, és egyúttal utat mu-
tat a fejlesztési programok kialakításához is. Kiemelt célkitûzés az oktatói 
kar megteremtése. E célkitûzéshez kapcsolódik a nyelvi képzés, a kutatói, 
doktori programokhoz kapcsolódó ösztöndíjak. 

Az emberi erõforrások fejlesztését eredményezik azok a közvetett támo-
gatások is, amelyek egy-egy olyan képzési hely egyedi megítélés alá esõ fej-
lesztésére vonatkoznak, amelyek ugyan kívül esnek az egyetem saját intéz-
ményi körén, de stratégiailag fontos háttér megteremtéséhez járulhatnak 
hozzá. 

A képzési rendszer

Az EMTE képzési programja a felsõfokú képzés teljes skáláját felöleli. 
A hagyományos nappali graduális és posztgraduális képzés mellett széles-
körû átképzõ programokat is tervez, amely segíti a korábban diplomát szer-
zett értelmiségiek munkaerõ-piaci helyzetének, esélyeinek javulását. A kép-
zési programok során a hagyományos módszerek mellett egyre jobban tá-
maszkodik a fejlett informatikai eszközökre, megoldásokra (pl. távoktatás, 
virtuális kurzusok).

A képzési programok jellege regionális sajátosságokkal bír, hiszen az 
egyes képzési helyszínek tradíciói, gazdasági és társadalmi környezete más 
és más. Ennek megfelelõen az alábbi stratégiai irányok fogalmazhatók meg:

Kolozsvár:
A képzési profilt a bölcsészeti, jogi, társadalomtudományi képzési prog-

ramok jelentik, kiegészítve korszerû gazdasági, természettudományi és mû-
vészeti képzéssel. Elsõként indítható szakok között szerepel a környezettu-
domány, az angol nyelvi képzés, mûvészeti képzés, a business school és 
kommunikáció. 

Kolozsvár az egyetemi tudományos kutatóintézet központja. Informati-
kai és távoktatási központ, az EMTE központi könyvtárának helyszíne. 
Szakkollégiumok rendszerének központja.

Az EMTE fejlesztési programjának keretében elsõdleges prioritást élvez 
az adminisztratív központ és a könyvtár létrehozásának megkezdése, a ku-
tatóintézet létrehozása. A könyvtári beruházás befejezéséig támogatni kell a 
jelenlegi kisebb könyvtárak mûködését. 
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Marosvásárhely:
Szociális irányultságú társadalomtudományi képzés, alkalmazott infor-

matikai és mûszaki tudományok. Az elsõ szakaszban indítható szakok a 
szociálpedagógia, mechatrónika, számítástechnika, automatizálás, matema-
tika, ének-zene tanári szak.

Marosvásárhelyen a képzés beindításának infrastrukturális (berendezé-
sek, informatika, könyvtár, iroda) és ingatlan hátterének gyors megteremté-
se, kiegészítése is szükséges. Egy késõbbi szakaszban elindítható a kollégiu-
mi fejlesztés.

Nagyvárad:
A kialakult profilnak megfelelõen bölcsészeti és pedagógusi képzés. Az 

integrációs folyamatban meghatározott lépésekkel összhangban a fejleszté-
si tervben meghatározott új szakok beindítása várható (kommunikáció és 
pedagógia, közgazdaságtan, közigazgatás, agrárképzés-vidékfejlesztés, 
 mûszaki menedzsment, Európa-tanulmányok). Folytatódik az elkezdett in-
gatlanfejlesztés és infrastruktúra-korszerûsítés.

Csíkszereda:
A képzési profil elsõsorban a gyakorlathoz közel álló képzés kialakítá-

sát jelenti. Így kiemelt jelentõséget kapnak a regionális tudományok, vidék-
fejlesztés, környezetvédelem, agrárgazdaságtan és élelmiszeripar, üzleti tu-
dományok, gazdasági informatika.

A képzést megalapozó ingatlanfejlesztést és infrastruktúra kialakítását 
(könyvtári és informatikai fejlesztés, adminisztratív központ kialakítása, be-
rendezések) szintén a program elsõ szakaszában kell elkezdeni.

A hallgatói létszám tervezett alakulása középtávon1 (2005)

Helyszín Nappali Levelezõ Egyéb
(pl. távoktatás)

Összesen

Kolozsvár 200 100 300 600
Marosvásárhely 1000 200 300 1500
Nagyvárad 1000 500 300 1800
Csíkszereda 800 500 300 1600
Összesen 3000 1300 1200 5500

Az EMTE küldetésnyilatkozatában hangsúlyozott célok szerint nem tö-
rekszik a tömegképzés irányában. Ennek megfelelõen a hallgatói befogadóké-
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pességét középtávon az összes helyszíneket beleértve ötezer  fõben jelöli meg. 
A program megvalósulásának késõbbi fázisaiban az egyes helyszínek eltérõ 
ütemû fejlõdése esetén természetesen a befogadóképesség is változhat.

Tudományos tevékenység, tudományos kutatás

Az EMTE fejlesztési koncepciójának megfelelõen csak olyan képzési prog-
ramokat indít, amelyek megfelelõ tudományos kutatói tevékenységgel párosulnak. 
Az elsõ lépcsõben megalakítja tudományos intézetét Kolozsvár helyszínnel, 
amely intézet a kiemelt kutatási fõirányok mentén lehetõséget nyújt Erdély bár-
mely térségében dolgozó kutatók bekapcsolódására. Ezek a kutatói hálózatok 
alapozzák meg az EMTE tudományos szolgáltatásait is. A kolozsvári központ 
koordinációs szereppel bír, nem sértve a tudományos kutatás függetlenségét.

A tudományos kutatás számára ajánlott kutatási fõirányok, többek kö-
zött a következõk:

– Regionális fejlesztések (gazdaságföldrajz, vidékfejlesztés)
– Környezeti tudományok (természettudomány és más tudományágak)
– Informatika – matematika
– Mûszaki tudományok
– Szociológia (kiemelten az oktatáskutatás)
– Néprajz – antropológia
– Történelem – régészet – tudománytörténet
– Nyelvészet
– Az erdélyi tudományfejlõdés és tudományosság helyzete

A kutatási irányok és témák a program alakulásával természetesen bõ-
vülhetnek, változhatnak. A fejlesztés elsõ szakaszában, már a legkorábbi 
jövõben biztosítani kell e meghatározott tudományos kutatási fõirányok 
mentén a kutatók széleskörû, de egyszersmind a teljesítményt és a haté-
konyságot biztosító bekapcsolódását.

Az EMTE programjában kiemelt helyen szerepelteti a magyar és a nem-
zetközi tudományos mûhelyek munkájába való részvétel, a PhD-programok 
elérését, kialakítását.

Háttérintézmények, szolgáltatások

Az EMTE fejlesztési programjában igen fontos szerepet foglalnak el a 
háttérintézmények. A korszerû háttérintézmények elengedhetetlen feltételei 
a minõségi képzésnek és kutatásnak.
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A háttérintézmények között a legfontosabb a könyvtár–hálózat kiépíté-
se. Ennek megfelelõen a fejlesztés elsõ lépcsõjében egy korszerû központi 
könyvtár és információs központ megépítése tûnik célszerûnek Kolozsvá-
rott, amely egyben az EMTE távoktatási központja is. Kisebb mértékû 
könyvtárfejlesztések minden képzési helyszínen megvalósíthatók. A köz-
ponti könyvtár szolgáltatásainak magas színvonalával vonzó lehet a kolozs-
vári tanárok és diákok számára. 

A könyvtár mellett minden helyszínen célul tûzzük ki a kollégiumi fej-
lesztések megvalósulását. Ezek ingatlanfejlesztési és infrastrukturális fel-
adatai mellett az EMTE külön hangsúlyt helyez a szakkollégiumi progra-
mok beindítására.

A háttérintézmények között a korszerû informatikára alapozó távokta-
tási központnak és alközpontoknak is jelentõs szerepet kell biztosítani. 
Ezek a korszerû, rugalmas infrastruktúrák piacképes képzési programokkal 
való megtöltése már a fejlesztési program elsõ szakaszában megvalósítha-
tó.

A korszerû egyetem képéhez hozzátartozik a tudományos szolgáltatá-
sok rendszerének kialakítása. Ez jelenti a kapcsolatot a gazdasági szféra 
szereplõi felé, és szolgálja a kutatás – fejlesztés kiemelten fontos funkcióját. 
Nem elhanyagolható az sem, hogy e szolgáltatások segítségével komoly 
kapcsolatrendszerek szövõdnek, és az egyetemet kiegészítõ bevételekhez 
juttatják. Ezért is különösen fontos állandóan szem elõtt tartani az oktatás–
kutatás–szolgáltatás hármas egységét.

Az EMTE a biztosított jogi keretek között e szolgáltatásokat vállalkozá-
si formákban közvetíti a megrendelõk felé.

Az egyetemi fejlesztés egy meghatározott szakaszában mérlegelendõ az 
önálló kiadói háttér megteremtése, amely biztosítja a tankönyv- és jegyzet-
utánpótlás mellett a tudományos publikálási lehetõséget is egy önálló folyó-
iraton keresztül, amely idõszaki román és angol nyelvû számaival erõsíti az 
egyetemrõl, annak szellemi bázisáról kialakult képet.

Az egyetemfejlesztés prioritásai

Az EMTE fejlesztési koncepciójában meghatározott célkitûzések alapján 
az alábbi prioritásokat határozzuk meg a 2000–2001-es évekre vonatkozóan:
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Prioritás Fõhelyszín Kapcsolódó
helyszínek

Az egyetem adminisztratív központjának 
kialakítása Kolozsvár

Nagyvárad,
Marosvásárhely, 
Csíkszereda

Az ideiglenes mûködési engedélyt elnye-
rõ szakok beindítása

Marosvásárhely, 
Csíkszereda Nagyvárad

Az oktatói, kutatói háttér kialakításához, 
fejlesztéséhez szükséges képzési progra-
mok, ösztöndíjak kidolgozása

Kolozsvár,
Nagyvárad, 
Marosvásárhely, 
Csíkszereda

Infrastrukturális fejlesztések a tervezett 
szakok beindításának és az egyetem 
 irányításának háttereként

Marosvásárhely, 
Csíkszereda

Nagyvárad,
 Kolozsvár

Tudományos kutatóintézet létrehozása Kolozsvár Nagyvárad, 
Marosvásárhely,
Csíkszereda

Kollégiumok kialakítása, szakkollégiumi 
programok kidolgozása

Kolozsvár
Marosvásárhely

Csíkszereda, 
Nagyvárad

A pozitívan elbírált szak kezdeményezé-
sek további kidolgozásának támogatása

Kolozsvár, 
Marosvásárhely, 
Nagyvárad, 
Csíkszereda

Székelyudvarhely

Az egyetem központi könyvtárának és in-
formációs központjának beruházása Kolozsvár Marosvásárhely

Csíkszereda
Ingatlanfejlesztés az egyetem intézményé-
nek kialakítására, továbbfejlesztésére

Marosvásárhely, 
Csíkszereda

Nagyvárad,
Székelyudvarhely

Az EMTE középtávú fejlesztési programját egy megvalósíthatósági ta-
nulmány részletezi. Mindemellett szükség van néhány további, a koncepció 
célkitûzéseihez kapcsolódó program kidolgozására. Ezek közül a legsürgõ-
sebbek a következõk: a szükséges egyetemi szabályzatok, a hallgatói ösztön-
díj- és tandíj-rendszer elkészítése, a távoktatás fejlesztésére vonatkozó terv 
elkészítése, a kommunikációs és fund-raising program kidolgozása.

Jegyzetek

 1 Az adatok forrásaiként a Sapientia Alapítványhoz benyújtott pályázati anyagok 
és a magyar nyelvû erdélyi felsõoktatással foglalkozó szakanyagok szolgáltak. 




