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Az erdélyi magyar felsőoktatásnak mindenekelőtt az általános európai felső-
oktatási kihívásokkal kell szembenéznie: 
– A felsőoktatás eltömegesedése 
– A mennyiség vs. minőség 
– A felsőoktatási intézmények - piaci szereplők 
– Eekvivalens tanrendek és oklevelek problémája
– Az oktatás tartalma és munkaerőpiaci elvárások

A poszter célja a romániai magyar felsőoktatást érintő sajátos 
kihívások és problémák bemutatása.
A romániai magyar felsőoktatásra 1989-től 2009-ig expanzió 
volt jellemző (szakok, hallgatók, oktatók, intézmények száma); 
2013-ig pedig a relatív stagnálás jellemző, illetve a hallgatói 
létszám enyhe csökkenése.
A csökkenés okai nem csupán demográfiai természetűek, hanem 
a következő okokra vezethető vissza:
– A romániai magyar érettségire jelentkező hallgatók száma 
viszonylag konstans (kb. 8000, vö. KAB/Omnibus Kft. felmérés 
és tanulmány)
– A romániai magyar érettségizők kb. 25-30%-a tanul tovább 
magyar nyelven, további 25% román nyelven, és 50% nincs egyete-
men). Ez megfelel az EU-s  felsőoktatási részvételnek (50-65%); de 
magas a lemorzsolódási arány, amely 10% és 50% között váltakozik.
– Nincs magyar nyelvű képzés bizonyos szakterületeken: 
művészeti és műszaki képzések jelentős része, zenei szakok, 
állatorvosi képzés, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szakok, 
stb. – vö. 25% románul tanuló magyar
– A magyarországi egyetemeken BSc/BA szinten továbbtanuló 
romániai magyar hallgatók aránya kb. 2% körüli (vö. Berács, J.: 
A Mo-on tanuló külföldi diákok vizsgálata, 2011).
– Alulreprezentáltság a felsőoktatási intézményekben: 
(2011): 6,5% a romániai magyarság aránya; a romániai magyar 
hallgatók részaránya felsőoktatásban kb. 5%. Míg Magyarországon 
100 főre 1 egyetemi hallgató jut, ez a romániai magyarok esetében 
100 főnél 0,3 egyetemi hallgatót jelent – vö. Eurydice Report 2011.

A romániai magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetének elemzését 
követően felsőoktatási stratégiaként az egyetemek közötti laza 
szövetséget, konzorciális együttműködését javasoljuk a romániai 
magyar felsőoktatási intézményrendszer további fejlesztése ér-
dekében, mind az intézményeket, mind a szakterületeket illetően.
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Forrás: dr. Tonk Márton: Jelen és jövő az erdélyi magyar 
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2012. november)
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