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Fókuszban
a minőségbiztosítás
OTKA

Jelentős számban
nyertek az ELTE-sek
SPORT

FOTÓ: FACEBOOK.COM/ELTEBTKHOK

RANGSOROK

Megújult a Nándorfejérvári
úti Kollégium sportpályája

Legjobbnak lenni
a legjobbak között!
Az ELTE rendre előkelő helyen szerepel a mértékadó nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. A siker kulcsa elsősorban kiváló kutatóinak teljesítménye, amelyet hatékonyan támogat az egyetem tudatos minőségpolitikája. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem több nagy
múltú és a felsőoktatási szakma által megbízhatónak tartott globális rangsorban szerepel
előkelő helyeken.
Az ELTE a fizika, a biológia, az ökológia, a
meteorológia, a pszichológia és a matematika területén a világ legjobbjai közt szerepel

az Academic Ranking of World Universities
(ARWU) idei rangsorában. Világviszonylatban általában a 300–400., míg európai ös�-

szehasonlításban a 126–170. közötti helyen
tartják számon. A CWTS Leiden Ranking
szerint 2020-ban a tudományos kollaborációk és a nyílt hozzáférésű publikációk száma alapján szintén az ELTE lett a legjobb
magyar intézmény. A világranglistán az első
kategóriában 87., míg a másodikban a 102.
helyen szerepel.
Folytatás a 6. oldalon
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HÍREK | VELÜNK TÖRTÉNT
OTKA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) egyéni kutatók
és kutatócsoportok fejlődését, tudományos sikereit segítő OTKA-pályázatának
több mint 320 nyertese közül negyvennégyen az ELTE kötelékébe tartoznak.
A hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak
munkáját segítő OTKA-pályázat nyertesei között
csaknem 11 milliárd forintot osztottak szét. A be-

érkezett 1338 pályázat közül több mint 320 kapott támogatást, ebből 44 kutató vagy kutatócsoport az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
végzi majd a munkát.
A Hivatal a „Posztdoktori kiválósági programra”
szánt 1,59 milliárd forint keretösszegből 64 kutatónak (akik közül nyolc ELTE-s) biztosítja három
évre a bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó
költségeket.
A „Fiatal kutatói kiválósági programban” azok
vehetnek részt, akik tudományos fokozatukat 12
évnél nem régebben szerezték. Az NKFIH 409
projektjavaslat közül 99-et támogat összesen 3,3
milliárd forinttal. Az ELTE-n 12 fiatal kutatónak
van lehetősége arra, hogy önálló kutatást indítson a pályázati támogatás segítségével.
Bármely tudományterület alapkutatási projektjét támogató „Kutatási témapályázat” keretében
idén a benyújtott 667 javaslatból 164 új kutatási projekt indulhat összesen mintegy 6,08 milliárd forint támogatásból. Ennek köszönhetően az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 24 kutatócsoport alakulhat.

VÍZIÓ

A jövő városa – gyerekszemmel

CSERE GÁSPÁR

FÉLMARATON

Házigazdaként
adtunk bajnokokat
A szeptember 6-án megrendezett 35. Wizz Air Budapest Félmaratonnak idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem adott otthont. A nagyszabású futóverseny távját számos ELTE-s hallgató és dolgozó is
teljesítette.
Az ELTE Lágymányosi Campusa volt a központja az idei,
35. Wizz Air Budapest Félmaratonnak. (Természetesen a
rendezvény idején mindenkinek be kellett tartania a vírushelyzet miatt előírt óvintézkedéseket.)
A félmaratoni, 21,1 kilométeres távot egyéniben, párban
vagy trióban is lehetett teljesíteni. Emellett az indulóknak
arra is volt lehetőségük, hogy
egy negyedmaratont, 10 kilométert és 2,3 kilométert, azaz
egy Lágymányos-kört fussanak.
A megmérettetésre az ELTE-

polgárok közül szép számmal
jelentkeztek, és nem csak a jelentős nevezési kedvezmény
motiválta őket: a sport az egyetemi élet szerves része, a diákok, a munkatársak szívesen
mozognak, ha tehetik.
Kiemelkedő
teljesítményt
nyújtott idén is Csere Gáspár,
a BEAC atlétája, az ELTE futónagykövete, aki negyedszer is
magyar bajnok lett a félmaratoni távon. A Csere Gáspár,
Csontos Imre és Farkas Dárius
alkotta trió szintén a dobogó
legfelső fokára állhatott fel, immár harmadszor.

FOLYTATÓDNAK A DOLGOZÓI EDZÉSEK

A JÖVŐ VÁROSA/2. KATEGÓRIA/THANOS

A JÖVŐ VÁROSA/3. KATEGÓRIA/VELENCE 3

Az ELTE Tudománypolitikai Irodája a Kutatók Éjszakája keretében idén is tematikus rajzpályázatot
hirdetett 18 év alatti gyerekeknek. Arra kérték az alkotókat, hogy rajzolják le, milyennek képzelik a jövő városát.
A pályázatra a tavalyinál is több,
összesen 65 pályamunka érkezett az ELTE-polgárok hozzátartozóitól, valamint az ELTE gyakorlóiskolák és -óvodák tanulóitól.

A rajzversenyre jelentkezők
többfajta technikával több pályaművet is beküldhettek, amelyek a korábbinál is fantázia
dúsabb címeket viseltek.

ALUMNI

Szerezz pólót Te is!
Augusztus közepén az Alumni Központ felhívást tett közzé: ha támogatod az alapítványukat, ELTE-címeres pólót kaphatsz
ajándékba.
Az ELTE Alumni Alapítványának átutalt minimum 5990
forintos adománnyal nemcsak a tehetséges, rászoruló
hallgatókat támogathatod, de ajándék pólóhoz is hozzá-

A szeptemberi díjátadón mindenki megcsodálhatta, hogy
milyen is a jövő városa – gyerekszemmel. Az izgalmas rajzokon kívül a látogatók az alkotások készítőivel is találkozhattak
a Lágymányosi Campuson, a
földszinti részecskegyorsítónál,
illetve meghallgathatták Csontos Csaba PhD-hallgató rövid,
gyerekeknek szóló előadását a
jövő városáról.

Az ELTE Karrierközpont
támogatásával
szeptember 14-től újraindultak a BEAC dolgozói
edzései. Az érdeklődők
gerinctréning, pilates,
erőnléti, intenzitásmánia, úszó- és futótréningek közül választhatnak.
A szakképzett edzők által tartott órákhoz folyamatosan lehet csatlakozni. Az edzéseket minden ELTE-dolgozó térítésmentesen látogathatja, a járványügyi szabályokat azonban továbbra is be kell tartaniuk.
Részletek: www.beac.hu

juthatsz. Ha egy űrlap kitöltésével szeptember 30-ig jelzed, hogy a támogatásod mellé ajándékot is szeretnél,
akkor még ősszel egy hímzett egyetemi címerrel, alatta
ELTE Alumni felirattal ellátott pólóval leszel gazdagabb.
Most az a terv, hogy a támogatás beérkezését követő 4-6 héten belül postázzák az ajándékokat a belföldi címekre; külföldi címre csak 8990 forint feletti
adomány esetén tudják eljuttatni a pólót.
Ezenkívül ELTE-címeres bögréket nyerhet az, aki
vagy most igényel pólót, vagy fotót küld be magáról a
már korábban szerzett pólóban.
Részletek: www.alumni.elte.hu

FOTÓ: FACEBOOK

Jelentős számban
nyertek az ELTE-sek
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Moss kezet, viselj
maszkot és tartsd
a távolságot!
Az egészségügyi válsághelyzetben indult tanévben
a jelenléti és a digitális oktatás kiegészíti egymást.
A személyes találkozásokból fakadó veszélyek miatt a legfontosabb járványügyi óvintézkedés, hogy
kötelező maszkot viselni és tartani kell a távolságot. Az ELTE igazgatási vezetője, Rikker Emília
azt mondja el, hogy az egyetem hogyan készült fel
a hibrid oktatásra.
A hibrid oktatás azt jelenti,
hogy elsődlegesen személyes
jelenléttel tartják meg az órákat, de a zsúfoltság elkerülése érdekében, a veszélyeztetett munkatársak és hallgatók
védelmében egyes esetekben

továbbra is alkalmazzák az online oktatási-tanulási formákat.
A személyes találkozások során azonban kiemelten fontos,
hogy mindenki védje magát és
a környezetét: viseljen maszkot
és tartsa be a kellő távolságot!
„Ma az a legkevesebb, amit
megszokott életünkért megtehetünk, hogy orrunkat, szájunkat maszkkal takarjuk, kerüljük
az arcunk érintését, a megszokott üdvözlő kézfogást, néhány
lépés távolságot tartunk egymástól, a helyiségeinket szellőztetjük, illetve gyakran és alaposan mosunk kezet” – emelte
ki Rikker Emília.
A védőtávolság betartása miatt valamennyi kar felülvizsgálta

az oktatási helyiségeinek befogadóképességét, és különböző
kar- és szakspecifikus szempontokat is figyelembe véve állították
fel az őszi szemeszter szabályait.
Többletenergiát igényelt az
oktatók részéről, hogy minden

jelenléti kurzusra online formában is fel kellett készülni, hiszen
a járvány miatt valamilyen okból veszélyeztetett hallgatóknak
is teljesíteniük kell a tanulmányi
követelményeket.
„Az oktatás szervezésében előre kell gondolkodnunk,
hogy folyamatos és zökkenőmentes működtetést biztosítsunk. A korábbinál sokkal nagyobb eséllyel kell számolni
azzal, hogy a jelenléti órákat
egyik napról a másikra át kell
szervezni online-ra, vagy más
előadóknak kell megtartaniuk
az előadásokat, gyakorlatokat”
– tudtuk meg az ELTE igazgatási vezetőjétől.
A továbbfertőzést kéthetes
karanténnal próbálják megakadályozni azoknál a kollégáknál
és hallgatóknál, akik közvetlen
kapcsolatba kerültek koronavírusos személlyel. Az időskorú
és bizonyos krónikus betegségben szenvedő munkatársakra pedig különösen odafigyelnek: nekik nem kell bejárniuk
az egyetemre.
Mivel az újabb hullám előbb
érkezett a vártnál, az oktatás és
a tanévkezdés biztonsága érdekében az egyetemi rendezvényeket törölték, illetve az online
térbe terelték.

Újra itt,
újra együtt!
ONLINE NYITOTTÁK MEG
AZ IDEI TANÉVET AZ ELTE-N

Rendhagyó módon, online nyitotta meg az ELTE 386.
tanévét dr. Borhy László rektor az Egyetem téri Aula
Magnában. Az ünnepélyes keretek között zajló tanévnyitó díszvendége idén Habsburg György, a Magyar
Olimpiai Bizottság nagykövete volt.
A vírushelyzet miatt online kísérhették figyelemmel az érdeklődők a 386. tanév kezdetét jelentő ünnepi műsort; a tanévnyitó
egyben a szenátus ünnepi ülése
is volt. A díszteremben a szenátus tagjain kívül csak néhányan,
főként a kitüntetésekben részesülő oktatók, munkatársak lehettek jelen.
Dr. Borhy László rektor elmondta: a nagy múlttal rendelkező egyetem életében nem
egyszer voltak viharos időszakok, amikor alkalmazkodni kellett
a történelmi eseményekhez, és
a mostani vírushelyzet is hasonló kihívások elé állítja az intézményt. Az egyetemi szintű ös�szefogásnak, a válságkezelésnek
és a hallgatók rugalmas hozzáállásának köszönhetően azonban

remekül, példaértékűen veszik
az akadályokat. Dr. Borhy László büszkén említette meg rektori
ciklusa első három évének eredményeit, mint például a sikeres
szervezeti átalakítást, az innovációkban, ösztöndíjprogramokban és a nemzetközi kapcsolatok építésében tett pozitív előrelépéseket. Nem véletlen, hogy
idén is a legtöbb felvételiző az
ELTE-t választotta: az egyetemen
2020-ban 9918 elsőéves kezdi
meg a tanulmányait.
Habsburg György az ELTE-s
hallgatókat a magyar és az eu-

rópai identitás nagyköveteinek
tartja, és arra biztat mindenkit,
hogy minél több nyelvet tanuljon meg, hiszen így új kultúrákkal, tradíciókkal, ismeretekkel
lesz gazdagabb.
A nagykövet szavait támasztotta alá a HÖK elnökhelyettese is, akinek elmondása szerint
megpróbálják
Magyarország
legnagyobb egyetemi közösségét olyanná formálni, amihez
mindenki tartozni szeretne. Eszterhai Marcell elmondta: a HÖK
fontos feladatának tartja, hogy
„nagytestvérként” fogja a gólyák kezét, és az oktatókkal, az
egyetem vezetésével közösen
segítse őket át a nehézségeken.
Az ünnepséget követően a
résztvevők megkoszorúzták Pázmány Péter emléktábláját és Eötvös Loránd mellszobrát.

A tanévnyitó eseményeit az ELTE hivatalos Facebook-oldalán és
a Vimeón is nyomon lehetett követni. Így a beszédeken kívül
a nézők meghallgathatták Szilvágyi Sándor gitárművész játékát,
és azt is láthatták, kik részesültek szenátusi kitüntetésekben.

DR. BORHY LÁSZLÓ

HABSBURG GYÖRGY
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A VÍRUSHELYZETBEN IS FELKÉSZÜLTEK AZ ELTE KOLLÉGIUMAI

Helyes
megoldások
Az ELTE-n mindent megtettek azért, hogy a korona
vírus-járvány miatti bizonytalanságok a lehető legkevésbé érintsék a hallgatókat. Ennek következményeként a kollégiumokat is maximálisan felkészítették az őszi szemeszterre, illetve a kollégiumi
elhelyezésben nem részesülő hallgatók elszállásolását is támogatják.
Az ELTE-n 9918 elsőéves kezdhette meg a tanulmányait szeptemberben, így már időben
gondoskodni kellett arról, hogy
a kollégiumok a járványhelyzetben is biztonságosak legyenek.
– Már áprilisban megkezdtük
a felkészülést az őszi tanévkezdésre, illetve a járvány második

BABOS JÁNOS
hullámára. A járványhelyzet kihívásai miatt a szállásszolgáltatási portfóliót jelentősen átalakítottuk – fogalmazott lapunknak Babos János, az ELTE
szolgáltatási igazgatója.
A szálláshely-szolgáltatás átalakítása során – az ITM ajánlásai
alapján – figyelembe vették az
egyetemen szeptembertől bevezetésre kerülő, a jelenléti és a távolléti oktatási formák kombinációjából álló hibrid oktatási modellt, a hallgatók igényeit és a
szakhatóságok állásfoglalását is.

Mindenkinek jut szállás
A fővárosban a kieső férőhelyeket a magánkollégiumi kapacitások bővítésével és olcsó albérleti lehetőségek biztosításával pótolták.
– Akik idén nem kaptak kollégiumi férőhelyet, azoknak alternatív szálláslehetőségeket kínáltunk, sőt a szerződéskötésnél is segítettük őket, valamint
a kaució mérséklését is elértük.
Mindezen felül az őszi félévre
egy új ösztöndíjat vezettünk be,
amivel a kollégiumi férőhelyhez
nem jutó hallgatók lakhatását
támogatjuk – számolt be a fejleményekről az igazgató.
A magánszállás bérléséhez
havi 20-40 ezer forint lakhatási támogatást nyújt az egyetem.
A döntés helyességét mutatja,
hogy a kollégiumi felvételi során a jelentkezők több mint 90
százaléka igényelte a lakhatási támogatást arra az esetre, ha
nem jut kollégiumi férőhelyhez,
és „mindössze” 462-en tartottak igényt kizárólag a hagyományos kollégiumi elhelyezésre.
Az óvintézkedések miatti létszámkorlátozás az ELTE vidéki
kollégiumait nem érinti, az épületekben elegendő hely áll rendelkezésre az összes jelentkező
kollégista fogadására.
Beszédes számok
Idén, a koronavírus-járvány miatti intézkedések révén a hallgatók számára közel 2500 kollégiumi férőhely érhető el.

– A szállásszolgáltatási portfólió bővítésének keretében különböző szolgáltatókkal mintegy
2000 férőhelyet tekintettünk meg
és foglaltunk le a nyár folyamán.
A hallgatók tényleges igényei
alapján ezekből végül a legjobb

lakhatási hozzájárulásnak köszönhetően a diákoknak havonta csupán 15–35 ezer forintot kell fizetniük. Mindemellett Budapesten
10.000, az ELTE hallgatóinak igényeire szabott albérlet érhető el
az egyetem honlapján.

használat, be kell tartani a távolságtartás szabályait, folyamatosan mérjük az épületbe belépők
testhőmérsékletét, a portaszolgálatot és az ügyfélszolgálatot
plexifallal választottuk el, a nyílászárókat rendszeresen fertőt-

850 férőhelyre kötöttünk megállapodást. Ezek között vannak magánkollégiumok, apartmanházak
és albérletek is – tájékoztatott Babos János. Az alternatív szálláslehetőségek nagy része a belvárosban található vagy tömegközlekedéssel jól megközelíthető, és a

Mindenre kiterjedő
óvintézkedések
A lakhatásban nyújtott jelentős segítségen kívül az óvintézkedések között szerepel még,
hogy a kollégiumok bejárataihoz kézfertőtlenítőt helyeztünk
ki, zárt térben kötelező a maszk-

lenítjük, a szokásosnál gyakrabban takarítunk, üres szobákat
tartunk fenn arra az esetre, ha
karantén kialakítása válna szükségessé, valamint külön szabályoztuk a közösségi terek használatát is. – zárta gondolatait az
igazgató.

FOLYAMATOSAN KORSZERŰSÖDŐ SZÁLLÁSHELYEK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 17 kollégiumot és szakkollégiumot működtet
vagy bérel az országban, ebből 11 épület Budapesten található. Az ELTE kiemelt figyelmet fordít a szálláshelyek színvonalának növelésére. Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években: 2018-ban például a Nagytétényi úti Kollégiumot teljeskörűen felújították, de ugyanebben
az évben a Damjanich utcai és az Ajtósi Dürer sori Kollégium nyílászáróinak, fűtési rendszerének cseréjére is sor került. Emellett három év alatt három kollégiumban kicserélték a teljes bútorzatot is.
Tavaly többek között a Reitter Ferenc utcai Kollégium férőhelyeit bővítették, és felújították a közösségi helyiségeket is. Ősszel kezdetét veszi a Nándorfejérvári úti Kollégium komplex energetikai fejlesztése is: a korszerűsítés 220 kollégista számára jelent majd komfortosabb kollégiumi
elhelyezést. A Kunigunda úti Kollégium B épületében a munkálatok jelenleg is folynak, várhatóan jövő februártól vehetik birtokba a diákok. Így ez a kollégiumi épület 518, kívül-belül megújított, önálló fürdőszobás férőhellyel lesz gazdagabb.
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JÁRVÁNY | FELKÉSZÜLTSÉG ÉS SZAKSZERŰSÉG
AZ EGYETEMI ÉLET MINDEN TERÜLETE FELKÉSZÜLT A RENDHAGYÓ TANÉVKEZDÉSRE

Biztonság – ez a jelszó!
A koronavírus-járvány második hulláma is feladta a leckét az ELTE vezetőinek, ám a nyári időszakot kihasználva alaposan
felkészültek az őszi szemeszterre.

NOVÁKI TAMÁS,
AZ ELTE MŰSZAKI FŐIGAZGATÓJA

RITTER DÁVID, AZ ELTE INFORMATIKAI
IGAZGATÓSÁGÁNAK VEZETŐJE

CSESZREGI TAMÁS, AZ ELTE OKTATÁSI
IGAZGATÓSÁGÁNAK A VEZETŐJE

Prioritás a higiénia

A megbízható
háttérért

Előre gondolkodnak

„A koronavírus-helyzet miatt a Műszaki és Informatikai Főigazgatóságon nem állt meg az élet, és a beruházások sem szüneteltek. Az ELTE épületeit az elmúlt hónapokban az oktatók és a kutatók használták, a diákok azonban nem, hiszen távoktatás zajlott.
Az épületek használaton kívüli részeit lezártuk, ennek ellenére az eszközök, a gépészet szükséges,
tervszerű karbantartásait ott is elvégeztük, ahogyan
a nyári, éves nagytakarítást is, felkészítve a tereket az
őszi szemeszterre.
A járvány miatt a higiéniára fokozottan odafigyeltünk és ez továbbra is prioritás marad, éppen ezért
örülünk, hogy az ÁJK-n kilenc mellékhelyiséget sikerült felújítanunk, illetve a Kancellária vizesblokkjai is
megújulnak szeptember végére.
Az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbjében
a KTCS rekonstrukciójának első üteme lezárult, augusztus közepén a műszaki átadás megtörtént, így
a Társadalomtudományi Kar nem lesz többé széttagolva, beköltözhetett a felújított második emeltre.
A TÓK nyitott átriumát beüvegeztük, ezzel kapott az
épület egy télen-nyáron használható, fűtött közösségi teret. Az óvintézkedések is megtörténtek, gondolok itt a plexifalak kihelyezésére az oktatási, dékáni és gazdasági hivatalokban, vagy a 400 darab érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló, illetve a maszk
használatára figyelmeztető táblák felszerelésére.
A mellékhelyiségek takarítása, illetve a gyakran érintett felületek (kilincsek, korlátok) fertőtlenítései továbbra is elsőbbséget élveznek.”

„Bár még most sem tudjuk, hogy a hibrid oktatáson belül hol lesznek a hangsúlyok, a nyár folyamán a sebtében bevezetett digitális oktatás műszaki hátterét sikerült megerősíteni, hiszen továbbra is
fontos annak megbízhatósága. Lényeges volt, hogy
mind üzemeltetési, mind technológiai szempontból tökéletesen működjön megnövekedett terhelés alatt is.
Tavasszal már elkezdtünk – a GTI eredményeire
alapozva – az Oktatási Igazgatósággal közösen dolgozni a Panopto rendszer bevezetésén, ami több
szempontból is hatékonyabban támogatja a digitális oktatást, mint az általános célú Teams. Nagy
előnye például, hogy a felvett videóanyagban is lehet kulcsszavakra keresni, és alapfokú videószerkesztésre is használható. A Panoptót az e-learning
keretrendszerekbe is integráltuk. Kiépült nyolc, úgynevezett lecture capture támogatásra képes terem
is. Ezekben a tantermekben lehetőség nyílik az előadások felvételére és közvetítésére.
Emellett az infrastruktúra-fejlesztésekkel is próbáltunk haladni, hogy korszerű környezet fogadja a diákokat és tanárokat egyaránt: a szombathelyi campus teljes informatikai infrastruktúrája megújult, be
is üzemeltük, a TÓK hálózati rekonstrukciójához a
tervek elkészültek, jelenleg a tender kiírásán dolgozunk.”

„Oktatásszervezési szempontból új helyzet előtt állunk,
hiszen a tavaszi távolléti oktatás helyébe szeptembertől
hibrid oktatás lépett, ami bizonyos szempontból több
nehézséggel jár, mint a tisztán online. Az egyetemen
meghirdetett 18.000 kurzust ötfajta oktatásszervezési formában tudjuk megvalósítani. Ezekhez központi
szinten iránymutatásokat kell adunk, ki kell jelölnünk a
kereteket, az adott esetek menedzselése ugyanakkor
kari vagy még alacsonyabb szinten zajlik.
Mivel főszabály szerint kurzus nem maradhat el –
a napi esetszámok növekedése azonban arra enged
következtetni, hogy idővel hallgatóink és oktatóink
egy része vagy karanténba kerül, vagy a JOKT által
előírt távolmaradási kötelezettségnek tesz eleget –,
ez nagy felkészültséget igényel mindenki részéről.
Szerencsére oktatásmódszertan terén tavas�szal szép eredményeket értünk el, amelyekre bátran tudtunk támaszkodni az őszi felkészülés során is.
A kialakított rendszer fejlesztésén folyamatosan dolgozunk, a support tevékenységet ellátó csapat létszámát növeltük, oktatásmódszertani képzéseket
szervezünk és az egyetem rendszerébe integráljuk a
Panopto lecture capture alkalmazást.
A mostani gyorsan változó helyzetben az egyik
legnagyobb kihívás az oktatók és hallgatók naprakész tájékoztatása, illetve az, hogy legalább két nappal előre tudjunk gondolkodni és cselekedni annak
érdekében, hogy amikor helyzet van, akkor az egyetem polgárai rögtön tudják, hogyan kell azt kezelni,
kinek mit kell tennie.”
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FEJLŐDÉS | A MINŐSÉG HATALMA
ezért áttekintettük a kapcsolatainkat, idén januárban pedig egy
frissített listát tudtunk beadni a
rangsorkészítőknek” – fejtette ki
az általános rektorhelyettes.

Folytatás a címoldalról

„Az egyetem vezetése az elmúlt
három évben egy átfogó stratégia részeként meglehetősen sokat tett az egyes rangsorokban
való jó szereplés érdekében. Az
egyik meghatározó szempont a
rangsorok esetében a tudományos publikációk száma, minősége és a rájuk való hivatkozás.
Ezen a területen igyekeztünk
olyan környezetet teremteni, amely az egyébként is kiváló kutatóinkat a lehető legmagasabb tudományos munka elérésére ösztönzi” – tudtuk meg
Darázs Lénárdtól, az ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettesétől.
Sokszínű támogatási
rendszer a sikeres
szereplésért
Nagy segítséget nyújtanak a kutatóknak a tématerületi kiválósági programok vagy az Egyetemi
Kiválóság Alap és a kari kiválósági keretek. A kutatások finanszírozása kulcskérdés, hiszen a tudományos projektek sokszor igen
költségesek. Pályázatok, programok révén viszont olyan forrá-

AZ ELTE ELŐKELŐ
HELYEN SZEREPEL
A MÉRTÉKADÓ
NEMZETKÖZI
FELSŐOKTATÁSI
RANGSOROKBAN

DARÁZS LÉNÁRD

Legjobbnak lenni
a legjobbak között!
sok érhetők el, amelyek akár éveken keresztül is anyagi támogatást nyújtanak a kutatók számára.
„Növeltük jelenlétünket az
alapkutatásokban (OTKA, Lendület, ÚNKP), és ez a tudomá-

nyos eredmények bővülését
is eredményezte. A kiválósági programok keretében biztosítottuk a Lendület kutatócsoportok további működését a támogatási időszak után is. Egyes

IPARI-AKADÉMIAI KOMPETENCIAKÖZPONTOT HOZ LÉTRE AZ ELTE

Tudásbázisra építkeznek
Az ELTE az NKFI Alap 1,2 milliárdot meghaladó,
vissza nem térítendő támogatásából ipari-akadé
miai kompetenciaközpontot hoz létre, amely a digitális ipart, a pénzügyi szektort és az egészségügyet
segítő informatikai megoldások kifejlesztésén dolgozik majd.
A támogatást az ELTE a „Kompetenciaközpontok létrehozása – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” felhívásra benyújtott
pályázatával nyerte el. Az Informatikai Kar által koordinált
projekt alapja az egyetemi tudásbázis, célja pedig a vállalati és egyetemi versenyképességet növelő informatikai megoldások létrehozása.

Az új központ kiemelkedő
fontosságú ipari együttműködési lehetőségekre alapoz, és
azoknak a partnervállalatoknak
a munkáját fogja össze, amelyek eddig is sikeresen vettek
részt a felsőoktatási kutatási
együttműködésekben. A stratégiai vállalati kooperációk kialakításához remek partner a
jelentős K+F+I háttérrel rendel-

kező Mediso Medical Imaging
Systems Kft., a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
és az E-Group ICT Software
Informatikai Zrt.
A fejlesztés az ELTE két oktatási és kutatási helyszínét
érinti: a budapesti, lágymányosi és a szombathelyi campust.
Budapesten az épületrész felújítása során labort és irodát,
továbbá együttműködési tereket alakítanak ki, míg a Savaria
Műszaki Intézet gépészeti laboratóriuma gépészeti és mérőeszközökkel, laborfelszerelésekkel gazdagodik, hogy bővíthesse ipari oktatási-kutatási
tevékenységét.

rangsorokban nagyon fontos indikátor, hogy a nemzetközi tudományos közösség, valamint
a munkaerőpiaci szereplők miként minősítik az ELTE kutatóit és azok teljesítményét. Éppen

Együttműködés nélkül
nem megy
Az elmúlt három évben az
egyetem rengeteg energiát fordított a nemzetközi kapcsolatainak építésére és a nemzetköziesítésre. Az intézmény a szakterületi rangsorokban pedig
úgy próbálja növelni a jelenlétét, hogy erőteljesebben vesz
részt harmadik missziós tevékenységekben az innováció és
a fenntarthatóság terén. Emellett az is elengedhetetlen, hogy
a rangsorokban figyelembe vett
szempontok jól dokumentáltak legyenek. Az oktatók, kutatók előmenetelét a kiváló teljesítmény mellett szintén az indikátorok teljesítéséhez kötik.
A sikerhez pedig nagy mértékben hozzájárul az egyetem különböző szervezeti egységeinek, elsősorban a rektori és a kancellári területek kiváló
együttműködése.

K+I STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁRA KAPOTT PÉNZT
A CHARM-EU

Együtt, működünk
A CHARM-EU új együttműködése, a TORCH
2020 végén veszi kezdetét azzal a céllal, hogy
az egyetemi szövetségben részt vevő öt egyetem
transzdiszciplináris és interkulturális alapelvek
mentén közös kutatási és innovációs stratégiát
dolgozzon ki.

A CHARM-EU (Challenge-dri- forming Open Responsibven, Accessible, Research-le Research and Innovation
based, Mobile European Uni- through CHARM) 2020 végén
versity) szövetség az ELTE, a kezdődik. A K+I stratégia kidolBarcelonai Egyetem, a Mont- gozását a transzdiszciplináris
pellier-i Egyetem, a Trinity és az interkulturális alapelvek
College Dublin és az Utrech- mentén képzeli el a szövetség,
ti Egyetem részvételével a Ho- összhangban a már zajló, okrizon 2020 program keretében tatási vonatkozású együttműkétmillió eurós támogatásban ködés célkitűzéseivel.
részesül a 2020–2023-as időA projekt fókuszában olyan
szakra. Az Európai Bizottság területek állnak, mint a kutaezt a lehetőséget a European tási és innovációs infrastrukUniversities programban tá- túra-megosztás, a kutatói elmogatott első 17 egyetemszö- ismerési rendszer fejlesztése,
vetség számára tette lehető- a digitalizáció terén végrevé. A cél nem más, mint közös hajtott fejlesztések, illetve
kutatási és innovációs straté- az open science, a nyílt tugia kifejlesztése.
domány területe, amelyért a
A CHARM-EU új együtt- CHARM-EU-n belül az ELTE
működése, a TORCH (Trans- felel.
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FEJLESZTÉSEK | MOZGÁSBAN VAGYUNK
HAMAROSAN SZEMLÉT TART EGYETEMÜNKÖN A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

Fókuszban a minőségbiztosítás
Az ELTE intézményakkreditációjának alapja a Minőségügyi Iroda
által koordinált és az ELTE Akkreditáció 2020 Bizottság munkáján
alapuló 70 oldalas önértékelési jelentés, amely az egyetem működéséről, minőségfejlesztési folyamatairól és eredményeiről ad képet. Arra, hogy hol szükségesek változtatások, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) látogatását követően derül fény.
A MAB Látogató Bizottsága várhatóan szeptember 21–25. között tart szemlét az ELTE-n, amikor mindent részletesen megvizsgál, ami az akkreditációhoz
szükséges.
Zentai László oktatási és tanulmányi
rektorhelyettes (aki nem először vesz részt
az akkreditációs eljárásban: 2010-ben rektorhelyettesként irányította, majd 2015ben dékánhelyettesként segítette) elmondta: az önértékelési jelentés összeállítása
nem volt egyszerű feladat – az egyetem
szervezeti egységeinek aktív közreműködése nélkül nem is jöhetett volna létre –,
és a MAB Látogató Bizottságának fogadása sem lesz az, hiszen komoly logisztikát
igényel. Az ok: a járványhelyzet miatt a látogatás ezúttal online módon, Teams értekezletek segítségével valósul meg.

A MAB a folyamat célját idén másban határozta meg, mint eddig: az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó
minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek szerinti működést vizsgálja és
hitelesíti.
Mivel a kari önértékelések megszűntek, a 2019 októberében először ülésező ELTE Akkreditáció 2020 (A2020) Bizottság feladata az volt, hogy egyetemi
szinten az intézmény minőségbiztosítási rendszerét részletesen bemutassa,
amelyhez azonban a kari példák, jó gyakorlatok ismertetése is szükséges volt.
Az A2020 Bizottságot a karok, a hallgatói és doktorandusz önkormányzat,
valamint a központi szervezeti egységek képviselői alkotják, hiszen csak az ő
segítségükkel lehetséges egy, az egész

ZENTAI LÁSZLÓ
egyetem működését leíró szöveg ös�szeállítása. A jelentés elkészítését Báldy
Péter irányításával a Minőségügyi Iroda
koordinálta. Bár az önértékelés elkészítését némileg késleltette a távolléti oktatás bevezetése, végül határidőre sikerült
beadni a 70 oldalas dokumentumot.

Az A2020 Bizottság mellett az egyetem számos bizottságát bevonták a
munkába, a legtöbb feladat így is az Oktatási Igazgatóságra és a Kancelláriára
hárult. A karok pedig egy olyan dokumentációt állítottak össze, amelyben kifejtik, hogy a 2015. évi intézményakkreditációs jelentés ajánlásai alapján milyen
minőségfejlesztési intézkedésekre került
sor náluk, elemezniük kellett a folyamataikat, illetve konkrét példákat említeni
a működésükből. Ráadásul 2016 óta az
egyes karok éves rendszerességgel készítenek minőségbiztosítási felméréseket és elemzéseket saját működésükkel
kapcsolatban, hiszen ekkortól egy sze
nátusi határozat kötelezi őket erre.
„Köszönhetően a Minőségügyi Irodának és a Minőségfejlesztési Bizottságnak, minőségügyi folyamataink, eljárásaink szabályozottak, és a szükséges
változtatásokat számos területen konzekvensen végre is hajtjuk” – mondta
el Zentai László oktatási és tanulmányi
rektorhelyettes, aki bízik abban, hogy a
MAB Látogató Bizottsága most is elégedett lesz az egyetem működésével.

MINDENKIT VÁR A NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚTI KOLLÉGIUM MEGÚJULT SPORTPÁLYÁJA

Sportolni öröm
Július elsejétől vehették birtokba az ELTE hallgatói
és dolgozói a Nándorfejérvári úti Kollégium megújult
sportpályáját. Az egészségmegőrzés a vírushelyzet
idején talán még fontosabb, mint bármikor, ezért remélhetőleg a korszerű, tenisz-, futball-, röplabda- és
aerobikfoglalkozásokra is alkalmas pályát minél többen használják majd.
Az új sportpálya átadására július
elsején, ünnepélyes keretek között került sor.
Az egyetem vezetését Scheuer
Gyula kancellár és Hamar Imre nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes képviselte, a
vendégek között pedig Bódis
József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős
államtitkárt is üdvözölhettük.
Az államtitkár szerint az egészséges életmód szerves része a
A korszerűsítés során az elavult, használaton kívüli sportfelületek, a futball-, röplabda-,
tenisz- és aerobikfoglalkozásokra alkalmas terület műfüves borítást kapott, ráadásul az új pályavilágításnak köszönhetően a komplexumot
akár este is lehet használni.
A korszerűsítési munkálatokból a sportpálya szomszédságában álló kollégium sem
marad ki, ősszel ugyanis 400
millió forintos energiakorszerűsítési programot indítanak.

sport és a mozgás, arról nem
is beszélve, hogy jó kondícióban még a tanulás is könnyebben megy.
Scheuer Gyula kancellár hang
súlyozta, hogy még a járvány-

helyzet idején is folytak a fejlesztések, és azóta is folyamatosak
az újító tevékenységek, munkálatok, amelyek az ELTE közösségét, oktatóit és hallgatóit a mindennapokban kicsit jobban tudják támogatni és segíteni.
Hamar Imre nemzetközi
ügyekért felelős rektorhelyettes,
a BEAC elnöke úgy véli, hogy
egészségmegőrző hatása miatt
a sportnak kiemelkedő szerepe van a vírus elleni küzdelemben, és ebben az egyetem úgy
tud a legjobban segíteni a hall-

BÓDIS JÓZSEF

gatóknak, hogy minél jobb körülményeket biztosít – erre remek példa a Nándorfejérvári úti
Kollégium sportpályájának korszerűsítése.
Az ELTE 2016–2020-as időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervében a sportolási lehetőségek bővítése kiemelt
helyen szerepel. Az intézmény vezetése számára fontos,

SCHEUER GYULA

hogy a sport-, a kulturális, a szabadidős és rekreációs szolgáltatások fejlődjenek, és a hallgatók
mellett az egyetemi dolgozóknak is minél több lehetőséget
biztosítsanak a sportolásra. Ennek jegyében újult meg a Nándorfejérvári úti Kollégium mellett található sportfelület is,
amelynek rekonstrukciós munkálatai 2020 tavaszán zajlottak.

HAMAR IMRE
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Az ELTE TTK Biológiai Intézet
Etológia Tanszékén működő
MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport vezetőjeként Andics Attila Európa legrangosabb támogatásának köszönhetően azt kutatja 2021-től,
hogyan hatott egyes emlősök
hangfeldolgozására a háziasítás. A kutatás eredménye segít
majd megérteni, hogy hogyan
változtathatta meg agyunk mechanizmusait a beszéd kialakulása.

Hangos
siker

VAJON ELGONDOLKODTATJA
A KUTYÁKAT AZ EMBERI BESZÉD?

FOTÓ: FACEBOOK

Hazánkból idén egyedüliként Andics Attila,
az MTA-ELTE Lendület
Neuroetológiai Kutatócsoport vezetője, kognitív idegkutató nyert el 1,9
millió euró összegű támogatást az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting
Grant pályázatán.
A fiatal kutató a következő
öt évben a különböző emlősfajok hang- és beszéd
észlelésének agyi hátterét vizsgálja majd újszerű
kognitív idegtudományi
és etológiai módszerekkel.

Az Európai Kutatási Tanács
(European Research Council,
ERC) Starting Grant pályázata
olyan, PhD-fokozattal rendelkező fiatal kutatók munkáját támogatja, akik kimagasló eredményeket értek el szakterületükön.
A nyertesek önálló kutatócsopor-

tot hozhatnak létre, amelyek ötéves kutatási tervvel rendelkeznek.
Andics Attila 2004 óta foglalkozik a hangfeldolgozás agyi
mechanizmusaival, és központi szerepet játszott a kutya-ember összehasonlító funkcionális
mágneses rezonanciás képalko-

tó (fMRI) vizsgálati módszer kifejlesztésében. Ennek az eljárásnak a segítségével 6–8 perces
mozdulatlan fekvésre tréningezett kutyákon és a humán alanyokon ugyanazokat a vizsgálatokat végzik el a világon egyedülálló módon.

A 2021-ben induló, VOIMA (Voice
and speech perception across
mammals: a comparative study
of humans, dogs and pigs) névre
keresztelt kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a beszéd
feldolgozásában szerepet játszó
agyi specializációk valóban kizárólag az embernél alakultak-e
ki, vagy a beszéd megjelenésének és fontossá válásának következtében jelentek-e meg, újrafelhasználva már létező agyi folyamatokat az új cél érdekében.
A feltételezés az, hogy ha újrafelhasználás történt, akkor az
emberi hang és beszéd feldolgozását segítő hasonló agyi specializációk kialakulhattak olyan
fajokban is, amelyek környezetében szintén megjelent és fontossá vált az emberi beszéd. Ilyen
faj a kutya, sőt a manapság oly
közkedvelt háziállat, a törpesertés is.
A VOIMA projekt e két faj hangés beszédfeldolgozását vizsgálja
összehasonlító etológiai és agyi
képalkotó módszerekkel. Ilyen
komplex összehasonlító megközelítésre eddig még nem volt
példa a beszédfeldolgozási képességek evolúciós és kulturális
elemeit vizsgáló kutatások során.

SZEPTEMBERRŐL NOVEMBERRE CSÚSZIK A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

Az élmény marad
A hagyományok szerint
szeptember utolsó péntekén kerülne megrendezésre a Kutatók Éjszakája,
ám a koronavírus-járvány
ezt is felülírta, így november 27-én tartják meg az
ELTE-n a tudomány világát bemutató programot,
ráadásul online.
A rendezvényt kezdeményező
és részben finanszírozó Európai
Bizottság döntése alapján a járvány miatt a megszokottnál két
hónappal később, november 27én rendezheti meg az ELTE és a
program további résztvevője az
itthon is nagy népszerűségnek
örvendő Kutatók Éjszakáját.
A tudomány világát bemutató programok ugyanis Európa-szerte érdeklődők százezreit
vonzzák – nem csak hazánkban
közkedveltek. A látogatók száma
mellett pedig a részt vevő intéz-

ményeké is évről évre folyamatosan emelkedik.
Ám idén – az elmúlt több
mint tíz évvel ellentétben – az
érdeklődők nem népesíthetik
be a kutatóintézeteket, egyetemeket, könyvtárakat és múzeumokat, hogy a kutatók munkájával, a tudományos kutatás
titokzatos világával ismerkedhessenek meg, hiszen az előadások, bemutatók és kísérletek on-

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem minden évben számos
eseményt szervezett a Kutatók Éjszakájára. Intézeteik és laboratóriumaik tavaly is számtalan helyszínen több mint 300 programmal, előadással és interaktív bemutatóval várták a tudományok
kedvelőit. Ez idén sem lesz másképp, csupán a személyes találkozások maradnak el, az élmények azonban nem.

line lesznek megtekinthetők. Bár
ez a korábbiaktól eltérő közlésforma számtalan új lehetőséget
rejt magában: például az angol–
magyar feliratú videók a külföldi
diákok számára is érdekesek lehetnek.
A Természettudományi Karon
ráadásul arra is lehetőségük van
az előadóknak, hogy a videók
rögzítéséhez szakképzett stáb segítségét vegyék igénybe. A szervezők még olyan apróságokra is
odafigyelnek, hogy a kollégák az
ELTE és a Kutatók Éjszakája logójával ellátott pólókban tartsák
meg az előadásokat. Az előre
rögzített videókat az ELTE Tudománypolitikai Iroda november
folyamán kéri majd be.
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