MISKOLCON TANÁCSKOZIK A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

,,Vidéki felsőoktatás helyzete Selmec-től napjainkig” szól a fórum címe, ezzel sejtetve hogy a
gondok nem újkeletűek és még mindig megoldásra várnak. Néhány égető probléma a mai magyar
vidéki egyetemeken, nagyon megnehezíti a dolgozók mindennapjait. Az egyetemek
alulfinanszírozottsága, különösen igaz ez a vidéki intézményekre, egyre nagyobb elégedetlenséget
feszültséget gerjeszt. A felsőoktatási érdekegyeztető fórumnak ad otthont a FDSZ Miskolci
Egyetem Intézményi Szervezete.
A magyar felsőoktatás egyre égetőbb problémáit megvitató rendezvényre kerül sor június 14-én,
csütörtökön 14.30 órakor a Miskolci Egyetem VIII. előadótermében. Mivel a szakszervezet által
kezdeményezett értekezletről van szó, az eszmecsere középpontjában a vidéki felsőoktatás
foglalkoztatási körülményei állnak, az oktatók/kutatók, valamint az oktatást/kutatást segítő dolgozók
érdekvédelme.
A közös gondolkodás és eszmecsere szervezője az FDSZ miskolci alapszervezete, amely a Miskolci
Egyetemen működő reprezentatív érdekvédelmi szervezet. A szakszervezeti vezetés, a küldöttek és
érdeklődő dolgozók jelenléte mellett az eredményesség záloga az, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részéről megtiszteli a rendezvényt Dr Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes
államtitkár, az egyetem vezetése a legmagasabb szinten képviselteti magát, valamint jelen lesz a
szakszervezet országos elnöksége is, Dr. Tőrös Szilárd elnök vezetésével. A rendezvényre olyan
intézményben kerül sor, amely az ország egyik hátrányos helyzetű régiójában tevékenykedik, a
hátrányos helyzet leküzdésében, a felzárkózásban pedig az oktatásnak kulcsszerepe van.
Az egyetemek alulfinanszírozottsága, különösen igaz ez a vidéki intézményekre, egyre nagyobb
elégedetlenséget feszültséget gerjeszt. A közoktatáshoz hasonlóan a felsőoktatásban is átfogó és
átgondolt bérrendezésre van szükség. Az oktatók és kutatók esetében a javadalmazási rendszer
versenyképessége elsőrendűen fontos, hiszen enélkül nem biztosítható a színvonal: az, hogy a
felsőoktatásban valóban egy-egy szakterület legkiválóbb képviselői tevékenykedjenek, olyanok, akik a
jövő nemzedékeinek a lehető legtöbbet tudják adni, és képesek a felsőoktatás folyamatos megújítására.
Perspektíva és anyagi megbecsülés hiányában már most megfigyelhető, hogy a tehetséges fiatalok nagy
számban hagyják el az oktatói/kutatói pályát. Másrészt az oktatást/kutatást támogató munkakörökben
dolgozók jelenlegi illetményrendszere sem végzettségüket, sem tapasztalataikat nem ismeri el:
nélkülözhetetlen háttérmunkájukat sok esetben megalázóan alacsony bérekért végzik.
Korunk az élethosszig tartó tanulás időszaka: csak az boldogulhat, aki folyamatosan kész ismereteit és
kompetenciáit megújítani. A tudás és a készségek megszerzésének és korszerűsítésének egyik
legfontosabb színtere a felsőoktatás, a főiskolák és egyetemek világa, amely az ország legmagasabban
képzett szakembereit, a jövő értelmiségét bocsátja ki. Társadalmi jelentőségét tovább növeli, hogy az
ország versenyképességét biztosító új tudományos és kutatási eredmények jó része is a felsőoktatás
műhelyeiben születik. A magas színvonalú felsőoktatás megteremtése és fenntartása tehát nemzeti
érdek. A szervezők reményei szerint a rendezvény a felsőoktatás mint kulcsfontosságú terület
problémáinak megoldásában előrelépést jelent majd.
Az FDSZ elnöksége 2018.06.14.-án 14 órától rendelkezésére áll a sajtó munkatársainak, bővebb
információt Dr Dabasi Halász Zsuzsannától az FDSZME elnökétől a 06309556354 telefonon kaphatnak.

