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A BÖLCSÉSZTUDOMÁNYI KARHOZ 
Dr. ___________________ professzorasszony figyelmébe 
 
 
 
Tisztelt Professzorasszony! 
 
A 2005. július 12-i szenátusi gyűlésen elhangzott, a Babes -Bolyai Tudományegyetem 
kezelésében lévő épületek többnyelvű feliratozására vonatkozó felszólalásával kapcsolatban - 
tájékoztatás  céljával - mellékelve küldjük Önnek a magyar tagozatért felelős 
rektorhelyettesnek, dr. Salat Levente docensnek az e témában benyújtott javaslataira 
vonatkozó rektori hivatali határozatot. 
 
 

dr. Nicolae Bocsan professzor, 
rektor 

 



Kézzel írt szöveg a jobb felső sarokban: Ez a téma egy történészekből és oktatókból álló 

bizottságra tartozik, amelynek feladata a BBTE szimbolisztikájára és történelmére vonatkozó 

projekt kidolgozása. 
2007. VII. 1. 
ALÁÍRÁS 
 
 
 
Babes - Bolyai Tudományegyetem 
Az Akadémiai Tanács és a Szenátusi Bizottság figyelmébe 
 

Határozattervezet 
 

a Babes - Bolyai Tudományegyetem kezelésében lévő épületek és más berendezések 
többnyelvű feliratozására vonatkozóan 

 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem multikulturális egyetem, mely „a multikulturalitás, a 
többnyelvűség és a vallások közötti kölcsönhatás lehetőségét biztosítja, a képzést az 
egyenlőség jegyében folytatja román, magyar és német nyelven”, amint az az Egyetemi Charta 
2. fejezete második szakaszában olvasható. 
 
Tekintettel a Charta 3. fejezete 3.6 szakaszára, mely kiköti, hogy „az Egyetem jelvényei ezt a 
jelleget tükrözik”, ahogyan a jelenlegi rektor vezetési programja is, melyet az Egyetem 
Szenátusa jóváhagyott, 
 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a következő határozatot hozza: 
 
1. Azokban az esetekben, amelyek megfelelnek az e határozatban előírt feltételeknek, a Babes 
- Bolyai Tudományegyetem kezelésében lévő épületek és más berendezések román feliratai 
mellé magyar és/vagy német táblák kerülnek, ugyanakkor a jelen határozatban megjelölt 
esetekben és körülmények között az egy nyelvű feliratokat két- vagy háromnyelvű (román, 
magyar és adott esetben német) táblákkal helyettesítik. 
 
2. A Rektori Hivatal közvetlen kezelése alatt álló összes épületre háromnyelvű (román, 
magyar és német) feliratok kerülnek. A Babes - Bolyai Tudományegyetem kezelésében lévő 
épületeken található feliratokról (Kolozsváron és azon kívül) listát kell készíteni, ezeket két- 
vagy háromnyelvű feliratokkal kell helyettesíteni. Az Egyetem Adminisztrációs Tanácsa által 
utólag jóváhagyott lista ehhez a határozathoz csatolandó. Felelősök: az illető tagozatért felelős 
rektorhelyettesek. Végrehajtási határidő: jelen dokumentum elfogadásától számított négy 
hónap. 
 
3. Ha az épületekben különböző karok tevékenykednek, a két- vagy háromnyelvű feliratozás a 
magyar és/vagy német nyelvű oktatást gyakorló karok esetén kötelező. A Babes - Bolyai 
Tudományegyetem kezelésében lévő épületeken található feliratokról listát kell készíteni, 
ezeket két- vagy háromnyelvű feliratokkal kell helyettesíteni. Az Egyetem Adminisztrációs 
Tanácsa által utólag jóváhagyott lista ehhez a határozathoz csatolandó. Felelősök: az illető 
tagozatért felelős rektorhelyettesek. Végrehajtási határidő: jelen dokumentum elfogadásától 
számított négy hónap. 



 
4. Az Oktatói Tanács egyik tagjának indítványozására és az Oktatói Tanács jóváhagyásával a 
magyar és/vagy német nyelvű oktatást nem gyakorló karok is  elhelyezhetnek két- vagy 
háromnyelvű feliratokat) románul, magyarul és németül). Ebben az esetben a dékán értesíti 
azt/azokat a rektorhelyettest/rektorhelyetteseket, akiket a feliratozás érint.  
 
5. Egy adott épületen található román felirat tartalmát pontosan és egészében kell lefordítani 
magyarra vagy németre. A Rektori Hivatal két nyelvészt jelöl ki - egyiknek szakterülete a 
magyar, másiknak a német nyelv -, akik az adott nyelvű feliratok szövegeit véglegesítik. 
 
6. A magyar és német nyelvű feliratok méretének, alakjának, anyagának és színének meg kell 
egyeznie a már felhelyezett román feliratok méretével, alakjával, anyagával és színével. 
Ugyanakkor a lehetőségekhez mérten meg kell őrizni a betűk típusát, méretét és a sorok 
számát is. 
 
7. A magyar vagy német nyelvű feliratos táblákat szimmetrikusan kell felhelyezni úgy, hogy 
mindegyik tábla körülbelül ugyanúgy látható legyen. Amennyiben a szimmetrikus elhelyezés 
megoldhatatlan (akár azért, mert nincs már elegendő hely hozzá, akár azért, mert az illető 
felület túlzsúfolt lenne, vagy ha van valami más technikai jellegű ok), egy új és megfelelő 
helyet kell keresni mind a két/három feliratnak. Ha ez sem lehetséges vagy valami miatt nem 
kívánatos, akkor a meglévő feliratot helyettesíteni lehet egy két- vagy háromnyelvű felirattal. 
 
8. A Babes - Bolyai Tudományegyetem épületeiben található termek rendeltetésére 
vonatkozó feliratoknak két- vagy háromnyelvűeknek kell lenniük (román, magyar és adott 
esetben német). A meglévő belső terekben az összes feliratozás mellé oda kell kerülnie a 
magyar és/vagy német táblának, a jövőben pedig a feliratozás a jelen határozatban előírtak 
szerint történik. 
 
9. Az egy vagy két tagozatú karok a kar oktatási nyelveinek függvényében választhatnak az egy 
nyelvű, illetve a kétnyelvű feliratok között  
 
10. A Rektori Hivatal kezelésében lévő termek és a különböző alegységek  (melyekben 
kiegészítő tevékenységek folynak) feliratai esetében az alkalmazás felelőssége az illető tagozat 
rektorhelyetteseire hárul. Azokért a tagozatokért felelős dékánok vagy dékánhelyettesek, 
amelyek nyelvén nincsenek a termek rendeltetésére vonatkozó feliratok a karon, az épület 
karbantartóit utasítják az illető nyelvű feliratok elhelyezésére. 
 
11. Azokért a tagozatokért felelős dékánok vagy dékánhelyettesek, amelyek nyelvén nincsenek 
a termek rendeltetésére vonatkozó feliratok a karon, meghatározzák a magyar, illetve német 
megnevezéseket tartalmazó listát, a feliratok alakját és elhelyezését. Az Oktatói Tanács 
Hivatala által véleményezett és az egyetem Adminisztrációs Tanácsa által utólag jóváhagyott 
lista ehhez a határozathoz csatolandó. Végrehajtási határidő: jelen dokumentum elfogadásától 
számított négy hónap. 
 



 
Rektori Hivatal         Akadémiai Tanács 
 
Babes - Bolyai Tudományegyetem 
 
Közlöny 
 
2005. október, 22. sz. 
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Irányelvek a Babes - Bolyai Tudományegyetem programjainak és szervezeti formáinak 
megújulásához 

 
 
 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem az utóbbi évtizedben nemcsak hogy a legnagyobb 
fejlődést érte el a romániai egyetemek közül (méret, képzések sokszínűsége, nyelvi gazdagság, 
az erdélyi hagyományokba való beágyazódás, nemzetközi jelenlét), de a legnagyobb elismerést 
is megkapta mind európai, mind világviszonylatban. Az 1998-2004 közötti események 
előzmény nélküliek az országban: publikációk elsőrangú kiadóknál és folyóiratokban, saját 
szakembereink nemzetközi jelenléte, multikulturális profil, jelentős nemzetközi tudományos 
találkozók szervezése, a Babes - Bolyai Tudományegyetem átalakulása kontinentális és régiós 
szintű konferenciák szervezőjévé, tevékenységünk nemzetközi értékelése stb. 
Egyetlen egyetem sem értékelheti úgy, hogy a sikerhez szükséges változtatások sorát 
lezárhatja. 
Manapság az egyetemek a következő területeken versengenek: versenyképes tudományos 
dolgozatok készítése, nagyon sikeres doktori és magiszteri programok szervezése, külföldi 
diákok idevonzása, megfelelő életfeltételek (elszállásolás, étkeztetés, szabadidő kitöltése stb.) 
és tanulási feltételek (termekben, könyvtárakban, laboratóriumokban; elektronikus 
szolgáltatások) biztosítása, az alkalmazottak ösztönzése. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetemnek a programokat és szervezeti formákat megújító 
intézkedési csomagra van szüksége. Ezeknek az intézkedéseknek segíteniük kell abban, hogy 
meghaladjuk az utóbbi időben tapasztaltakat: a) a vitáknak a szakmaiság (oktatásügy, 
tanulás, tudományos kutatás) területéről való kicsúszása, ami pedig döntő egy hírnevét 
megérdemelt egyetem számára; b) megelégedés a megvalósításokkal és a már  bevett 
programokkal és szervezeti formákkal; c) az intézet multikulturális jellegnek még inkább 
működőképessé és láthatóvá tételére vonatkozó érdeklődés lelassulása; d) a kutatás, a 
doktori és magiszteri programok lényeges pontjai nemzetközi szintű meghatározásának 
elégtelensége; e) a fejlett elektronikai felszereltséggel való ellátás késlekedése; f) egyes 
adminisztratív központok, szolgálatok, illetve egységek versenyképtelensége; g) bizonyos 
személyek követelőzési rohama, akik anélkül nyilatkoznak az egyetemi szervezeti formákról, 
hogy szakmai sikerük lenne, illetve hozzájárultak volna a Babes - Bolyai Tudományegyetem 
fejlesztéséhez, vagy hiányzik belőlük az intézettel szembeni lojalitás; h) az elfogadott 
határozatok időben történő alkalmazására vonatkozó határozottság elégtelensége; i) a Babes 
- Bolyai Tudományegyetemmel kötött munkaszerződést bizonyos oktatók arra használják, 
hogy hűtlen módon más intézményeket szolgáljanak; j) az intézet versenyképességét fokozó új 
indítványok felvállalásának lelassítása stb. Ezeknek az intézkedéseknek a 2005-ös 
kormányzati politikai tévedések (a Bolognai Nyilatkozat alkalmazásában, a doktorátusok 
megszervezésében, a minőség vizsgálatában, az iskolai curriculum vizsgálatában stb.) okozta 



problémák megoldásához kell vezetniük, és ahhoz is, hogy az európai egyetemek új 
helyzetéből adódó „kihívásokra” sikeresen lehessen válaszolni. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem joggal törekszik a világ első ezer egyetemének sorába, de 
e cél eléréséért az egyetemnek folytatnia kell a szervezeti formát, kötelezettségeket, 
erőfeszítéseket, megfogalmazásokat érintő reformokat - a kipróbált nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően. 
A fenti premisszákból kiindulva a Babes - Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsa és 
Rektori Hivatala úgy ítéli meg, hogy a Babes - Bolyai Tudományegyetem Igazgatóságának 
haladéktalanul el kell indítania  az intézet szervezeti formájának és teljesítőképességének 
megújítását legalább a következők vonatkozásában: 
1. A prioritásoknak a szakmaiság irányába történő elmozdítása: a következő problémáknak 
kell az érdeklődés középpontjába kerülniük: előadás, szemináriumi munka, laboratóriumi 
munka, tanulás, tudományos kutatás, illetve minden tevékenységnek és személynek a 
versenyképes megvalósításokkal igazolt szakértelem szemszögéből való értékelése. 
A tudományos kutatásban és a bachelor, magiszteri és doktori tanulmányokban illetékes 
Rektorhelyettesi Hivataloknak alkalmazniuk kell a már meglévő határozatokat és át kell 
térniük az következőkre: a) a Babes - Bolyai Tudományegyetemen folyó tudományos 
kutatások lényeges pontjainak a nemzetközihez való idomítása; b) a sikeres magiszteri 
programok  nemzetközihez való idomítása és nemzetközi rangú magiszteri programok 
szervezése; c) a versenyképes doktori programok  nemzetközihez való idomítása; d) tanszéki 
szinten az oktatók tudományos kiemelkedésének és szakmai teljesítőképességének vizsgálata, 
illetve új, termékeny kutatóprogramok elindítása. 
2. Elmozdulás a történelemtől a jövő felé: a Babes - Bolyai Tudományegyetem történelmi 
értékeinek modellként való bemutatása fontos marad, de nagyobb erőt kell befektetni az 
egyetem jövőjének az építésébe. 
A tudományos kutatásban illetékes Rektorhelyettesi Hivatalnak meg kell jelentetnie az utóbbi 
három évre vonatkozó és nemzetközi szinten értékelt tudományos kutatások nyilvántartását, 
és a 2006-2010-es időszakra elő kell terjesztenie egy kutatási program irányvonalait. 
Az oktatásban illetékes Rektorhelyettesi Hivataloknak meg kell jelentetniük a Babes - Bolyai 
Tudományegyetem Curriculumait (2006), miután azt nemzetközi szinten versenyképessé teszi. 
Mivel országunkban a Bolognai Nyilatkozatot (1999) a szükséges megvitatás nélkül 
alkalmazták, ugyanakkor a 2004-2005-ös határozatok sok tekintetben elhibázottak, az előállt 
helyzetben különös figyelmet kell fordítani a curriculumokra. Éppen ezért a rangos európai 
egyetemek együttműködésével a Babes - Bolyai Tudományegyetemnek halaszthatatlanul hozzá 
kell fognia a 2006-2007-es tantervek elemzéséhez és javításához. 
Az oktatáspolitika, az egyetemi pedagógia és metodika területén elismert nemzetközi értékű 
kiadványok megjelentetésére kerül majd sor.  A Babes - Bolyai Tudományegyetem 
illetékességében maradt DRC Newsletter jó lehetőség. 
A Pszichológia és Neveléstudományi Kar Alkalmazott Neveléspszichológia Tanszéke dékáni 
hivatalának ki kell adnia egy, a szakterületen elismert kiadványt. 
A minőség biztosításáért felelős Rektorhelyettesi Hivatal 2005. november 10-ig eljár abban, 
hogy a Minőségi Tanács újraszerveződjön a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. 
 3. A nemzetközi értékelések növelése: új nemzetközi értékelés vált szükségessé az OSCE 
Kisebbségekért felelős főbiztosának (2000), a European University Associationnak (2001), 
illetve a Salzburg Seminarnak (2003) az értékelését követően. Ennek témája a következő 
lehetne: A Babes - Bolyai Tudományegyetem nemzetközi versenyképességét biztosító 
intézkedések. 
Másfelől a Babes - Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Szakértőbizottsága 2005-ben elvégzi 
a következő elemzést: Tananyag-újraszervezés a Bolognai Nyilatkozatnak (1999) megfelelően. 
A „Különböző országokban található két egyetem által kijelölt oktató” megfogalmazás 



értelmében növelni kell a Babes - Bolyai Tudományegyetem oktatóinak más országok 
egyetemein való jelenlétét tudományos közlemények, előadások és szemináriumok révén. Ez a 
megfogalmazás alkalmazandó másik irányban is. 
 A tudományos kutatásokban és a nemzetközi együttműködésben illetékes Rektorhelyettesi 
Hivatalok állandó foglalatosságát kell képeznie, hogy a  Babes - Bolyai Tudományegyetem 
tanszékeinek, karainak és tagozatainak tényleges nemzetközi értékkel rendelkező előadásait, 
szemináriumait, tudományos kutatásait, köteteit, tanulmányait, illetve személyiségeit 
modellként állítsák ki. 
A saját értékelések alárendelődnek a nemzetközi kritériumok alapján történő értékeléseknek. 
4. FORMÁLÓDÁS A KÖZÖSSÉGBE VALÓ BEVONÓDÁS RÉVÉN: A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS, A 

KIHELYEZETT TAGOZATOK, A NYILVÁNOS KONFERENCIÁK, AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉS A MŰVÉSZI 

PRODUKCIÓK RÉVÉN.A BABES - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KITERJESZTI SZOLGÁLTATÁSAIT A 

KÖZÖSSÉGRE IS. 
2005 decemberében a közösségkapcsolatokért felelős Rektorhelyettesi Hivatal a következő 
címmel szervez vitát: „A Babes - Bolyai Tudományegyetem és a közösségnek kínált 
szolgáltatásai”, ennek célja, hogy a szakemberek, az oktatók, karok stb. közösségbe történő 
bevonásának új formáit azonosítsa. Az oktatásban illetékes Rektorhelyettesi Hivatal 2006 
januárjában nyílt napot szervez a következő címmel: „Babes - Bolyai Tudományegyetem a 
tanulók számára”. Ennek keretén belül a VI-X. oztályos tanulóknak tartanak előadásokat. 
2006 áprilisában pedig a következőt: „Egyetem időskorúak számára”. 
5. A Babes - Bolyai Tudományegyetem infrastruktúrájának kiegészítése és technológiai 
szempontból történő felújítása: A Rektori Hivatal befejezi az épületeknek a helyi 
hatóságoktól történő átvételét - az egyetem fenntartásához való hozzájárulás címén. 
A felszerelésért felelős Rektorhelyettesi Hivatal befejezi azt a folyamatot, melynek 
köszönhetően minden diák számára e-mail- és internethasználatot biztosít; alkalmazásra 
kerül a Korszerű informatizálási program, és új felszerelések révén rangos laboratóriumokat 
alakítanak ki.  
A pénzügyekért és adminisztrációért felelős Rektorhelyettesi Hivatal és a Főigazgató leltárba 
veszi a közlekedési eszközöket és lépéseket tesz új mikrobuszok, illetve autóbuszok 
beszerzésére; kiszélesítik a költségvetésen kívüli forrásokkal történő ellátást; minden szinten 
ésszerűsítik a személyzet alkalmazását a következő szabály értelmében: „minden állásnak 
rendelkeznie kell konkrét eredményekben érzékelhető teljesítménnyel”. 
 A Központi Egyetemi Könyvtár Igazgatósága bemutatja A könyvtárak modernizálására 
vonatkozó projektet. 
 6. Sikeres alkalmazottak támogatása: Alkalmazásra kerül az eszközök szabad felhasználására 
vonatkozó szabályozás; azokról az eszközökről van szó, melyek a tudományos kutatásban való 
alkalmazás, a nagyon eredményes magiszteri és doktori programok, nyelvészeti felkészítő 
programok, időszakos tanfolyamok stb. eredményei stb. Az eszközök továbbra is annak a 
személynek a rendelkezésére fognak állni, aki az illető programot kezdeményezi és 
végrehajtja. 
Bármely egységben - tanszék, kar, tagozat, egyetem - az oktatók és a kutatók , az egyetemi 
adminisztrációban dolgozó személyek értékelése a tudományos munkával kezdődik, a 
nemzetközi irányelveknek megfelelően. Az igazi szakembert, a fiataltól kezdve, modellként 
kell kiállítani, ösztönözni, támogatni kell. 
 A főkancellár rendelkezik a Babes - Bolyai Tudományegyetem „más egyetemeken történő 
oktatás”-ra vonatkozó rendelkezéseinek haladéktalan és megingathatatlan alkalmazásáról. 
Senki sem köteles egy bizonyos egyetemhez rendes tanárként elszerződni. Mindenki 
megválaszthatja azt az egyetemet, ahol rendes tanárként akar dolgozni, de a szerződéskötés 
után azt az intézetet kell szolgálnia, amellyel jószántából szerződött. Ám nem lehet két 



egyetemen hatásosan működni. A Babes - Bolyai Tudományegyetem ahhoz a nemzetközi 
gyakorlathoz csatlakozik, amely szerint mindenkinek intézményes keretet kell nyújtani 
ahhoz, hogy az adott közegben megnyilvánulhasson, és amely szerint a saját oktatói 
személyzetnek a saját diákok felkészítésére és a saját tudományos kutatásra kell 
koncentrálnia. A valódi egyetemi oktató nem az alkalmi előadások egyszerű megtartója. 
A főkancellár rendelkezik a Babes - Bolyai Tudományegyetem azon rendelkezéseinek 
haladéktalan és megingathatatlan alkalmazásáról, melyek a Babes - Bolyai 
Tudományegyetemmel konkurens egységeket vezető oktatókra vonatkoznak, vagy azokra, akik 
kárt okoznak az intézménynek. Nem lehet két, egymással rivális csapatban játszani. A Babes - 
Bolyai Tudományegyetem ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz csatlakozik, amely szerint 
tisztázni kell azoknak a helyzetét, akik formailag az intézet alkalmazottai maradnak, de ez 
utóbbi rovására egészen más egységek megerősítésére törekszenek. 
Bármely polgár informálódhat, bármely informált ember értékelhet, a szervezésre vonatkozó 
javaslatok és kritikák pedig elengedhetetlenek. Az informálódás hiánya, a dilettáns értékelés, 
a tények elhallgatása, a közvélemény félretájékoztatása elítélendő. A Babes - Bolyai 
Tudományegyetem a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő nyílt egyetem fogalmához 
csatlakozik, és ennek megfelelően az érvelés komolysága és annak tényszerű alapja érdekli. 
Ugyanakkor a Babes - Bolyai Tudományegyetem újra kinyilvánítja, hogy csatlakozik ahhoz a 
nemzetközi mozgalomhoz, amely a korrupció (bármely formájáról legyen szó: vizsgaeladás, 
nepotizmus, „csere”-megegyezések stb.) és a csalás (bármely formájáról legyen szó: plágium, 
fedezet nélküli címek stb.) leküzdését tűzi ki célul. 
7. A Babes - Bolyai Tudományegyetem „újraindítása” a diákoknak szóló 
kultúrintézményként. 2005. december 15-ig a diákok életkörülményeiért felelős 
Rektorhelyettesi Hivatal kidolgozza A diákok kulturális életének újraindítása elnevezésű 
programot, amelyet a Babes - Bolyai Tudományegyetem Szenátusának jóváhagyása után 
alkalmaz. 
Az Akadémiai Tanácsnál a Színház és Filmművészeti Kar és a Bölcsésztudományi Kar 
megszervezi a Diákszínházi évadot - heti előadásokkal -, ugyanakkor egy központot is azoknak 
a diákoknak, akik a curriculumon kívül szeretnének színházi tevékenységet folytatni. Az 
Auditorium Maximumban a kihelyezett tagozatok eseményeire, alkotókkal szervezett 
találkozókra, kulturális vitákra stb. kerül sor 
A Színház és Filmművészeti Kar a Bölcsésztudományi Karral együtt kidolgozza a Kolozsvár 
kulturális „fellendítése” elnevezésű programot, mely elvégzi a lehetőségek és szükségletek új 
elemzését annak érdekében, hogy Kolozsvárt elsőrangú kulturális központként újratervezze. A 
municípiumban a programot az alkalmazás előtt közvitára bocsátják - az alkalmazás céljával. 
A Testnevelési Kar kidolgozza a Diásport és a Babes - Bolyai Tudományegyetem 
sportcsapatai elnevezésű programot annak érdekében, hogy újrainduljon a kolozsvári 
sporttevékenységek eme két formája. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetemnek fel kell vállalnia, hogy teljesen újragondolja a diákok 
társadalmi és kulturális életének infrastruktúráját. A diákok életéért felelős Rektorhelyettesi 
Hivatal és a Főigazgatóság kidolgozza a Diáknak lenni a Babes - Bolyai Tudományegyetemen 
elnevezésű programot, mely magában foglalja a  Babes - Bolyai Tudományegyetemen tanuló 
diákok élete (nyilvános és magán) infrastruktúrájának teljes újragondolását. 
8. A multikulturális arculat működése és láthatósága. 1995 után a Babes - Bolyai 
Tudományegyetem az Európai szinten elsőrangú multikulturális egyetemek egyikeként három 
tannyelvű (román, magyar, német) egyetemként alakította ki arculatát, és Romániában a 
multikulturalizmusról szóló vita ezzel a szervezéssel egy időben kezdődött el. Ennek 
eredményeképpen a következők megvalósítására került sor: a román, magyar, német, illetve a 
judaisztikai tanulmányokhoz kötődő teljes körű tanulmányok kiterjedése az eddigi legnagyobb 
a kolozsvári egyetem történetében; az eddigi legnagyobb számú oktató a három nyelvű 



tagozatokon; az említett nyelvek és a nagy nemzetközi nyelvek kiterjesztése a bachelor, 
magiszteri, doktori képzésre; olyan döntéshozói keret megteremtése, mely a karok és az 
egyetem szintjén a működő autonómián alapul; más sikerek. Etnikai diszkriminációra 
vonatkozó panasz nincs. Nem fordult soha elő, hogy egy életképes projekt visszautasításra 
került volna. A BBTE szervezetének működtetésére vonatkozó minden nemzetközi értékelés 
pozitív eredménnyel zárult. A multikulturalizmus a románokra, a magyarokra, a németekre 
és bármely más polgárra is jótékonyan hatott. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosának és más 
nemzetközi hatóságoknak az ajánlásait figyelembe vette. A multikulturális szervezeti formát 
az ország legtöbb polgára továbbra is üdvözli, ám értetlenkedés is fogadja. Meg kell érteni azt, 
hogy a világ bármely pontján a multikulturális szervezeti forma mindig autonóm döntések 
eredményeként és az illető ország törvényeinek betartásával jönnek létre. Meg kell érteni, 
hogy a multikulturalizmus kizárja mind a hegemóniát, mind a szétdaraboltságot, és 
kölcsönhatást feltételez. A multikulturalizmus természetes módon az interkulturalizmusban 
folytatódik. A Babes - Bolyai Tudományegyetem a mai modern demokráciák gyakorlatának 
megfelelő multikulturalitás pontos, le nem szűkített, aktuális értelmezéséhez csatlakozik, 
ugyanakkor nyitott a téma megvitatására is. 
Újra le kell szögezni, hogy sehol Európában nincsenek „francia karok”, „német karok”, 
„angol karok”, hanem csakis egyszerűen karok. Sehol nincsenek etnikai színezetű karok, 
hanem csakis nyitott intézmények. A Babes - Bolyai Tudományegyetem ehhez az európai 
hagyományhoz kapcsolódik, melyben a karok intézmények, és amelynek keretében az oktatás 
és a tanulás különböző nyelveken folyik. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem multikulturális arculata az európai tapasztalatok értékes 
kincse, és mint ilyen Európában értékelik is. 
Ezt az arculatot meg kell erősíteni a működőképesség szempontjából  úgy, hogy a Babes - 
Bolyai Tudományegyetem Chartájában (2004) előírt teljes rendszer alkalmazásra kerül. 
Ezt az arculatot láthatóbbá kell tenni.  Ebben az értelemben: 
A)  AZ AKADÉMIAI TANÁCS 2006 MÁJUSÁBAN NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓT SZERVEZ 

MULTIKULTURALIZMUS AZ EURÓPAI EGYETEMI SZERVEZETEKBEN CÍMMEL. A REKTORI 

HIVATAL 2006 MÁJUSÁIG KIADJA A MULTIKULTURALIZMUS SZABÁLYOZÁSAI EURÓPÁBAN CÍMŰ 
KÖTETET. 
b) A Jelölő Bizottság (tagjai a következők: rektor, a tagozatokért felelős rektorhelyettesek, az 
Akadémiai Tanács alelnökei, a Történelem és Filozófia Kar dékánja és dékánhelyettese) 
kidolgozza a személyiségek megörökítésének általános kritériumait - úgy mint: 
teremelnevezések, mellszobrok elhelyezése és más eljárások a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően. A kritériumokat az Adminisztratív Tanácsnak kell jóváhagynia, és a jóváhagyás 
alapján az Adminisztratív Tanács hoz majd konkrét döntéseket. Az egész egyetem számára 
kidolgozott, megfelelő technikai megoldásokkal a határozatokat a Főigazgatóság ülteti 
gyakorlatba. 2006. január 10-ig minden műveletet be kell fejezni. 
c.)  Egy meghatározandó helyiségbe (esetleg éppen az egyik épület folyosójára) felkerül 
azoknak a rektoroknak a névsora, akik Az egyetem történetét vizsgáló bizottság határozata 
szerint hozzátartoznak a Babes - Bolyai Tudományegyetem történelméhez. 
d) A Babes - Bolyai Tudományegyetemen a feliratozás a következő ügymenetet fogja követni: 
felirat a törvény szerinti hivatalos nyelven; felirat azon a nyelven, amelyiken a tanszék vagy a 
hivatal az előirányzott tevékenységet folytatja (magyar, német, angol, francia, olasz, orosz 
stb.); a Főigazgatóság a Babes - Bolyai Tudományegyetem számára saját designt dolgoz ki a 
feliratoknak, és ezeket ennek a designoknak megfelelően helyezik fel; a feliratokat az 
Adminisztratív Tanács hagyja jóvá és a Főigazgatóság vitelezi ki és helyezi fel; a Főkancellár 
végzi el azokat a más intézkedésekre vonatkozó jogi elemzéseket, amelyek a 
multikulturalizmus arculatának kidomborítását szolgálják, ugyanakkor megoldást ajánl a 



Babes - Bolyai Tudományegyetem Szenátusának. 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem multikulturális struktúrájának bővítését úgy kell 
elvégezni, hogy az oktatók - etnikai hovatartozástól függetlenül - magukra találjanak mind 
szakmai és tudományos, mind nyelvi és kulturális szempontból. 
9. A Rektori Hivatal igazgatása alá tartozó központok, hivatalok, illetve egységek 
újjászervezése. A Rektori Hivatal és a karok igazgatása alá tartozó összes adminisztratív 
egység az egyes állások hatékonyságának szempontjából kerül megvizsgálásra. Mindegyik 
állásnak olyan tevékenységre irányuló konkrét szolgáltatást kell jelentenie, amely valami 
többletet ad a régebbi állapotokhoz képest; ellenkező esetben az állást meg kell szüntetni vagy 
a hivatalt betöltő személyét mással kell helyettesíteni. 
A Nemzetközi Kapcsolatok Központban a már létező tevékenységeket legtöbb hét állásra 
osztják újra. A fennmaradó állások a Tudományos kutatási hivatalhoz kerülnek, valamint a 
Magiszteri és doktori programok hivatalához, és nemzetközi együttműködéssel kidolgozott 
programok előirányzására használják fel. 
A Arculatért felelős osztálynál két személyre hárul, a Babes - Bolyai Tudományegyetem 
tevékenységeit bemutató (rövidfilmek, szórólapok, füzetek, kötetek stb.), a jelenlegi 
nemzetközi standardoknak megfelelő kidolgozás felelőssége. 
10. A tevékenységek ritmusának növelése. A tevékenységek ritmusa nagyon alacsony, és az 
intézeti újítás túl ritka. A Rektori Hivatalnak minden vonatkozásban növelnie kell a 
tevékenységek ritmusát. Az a szerencsétlen szokás alakult ki, hogy bizonyos személyek nem 
tesznek semmit, aztán pedig vádaskodnak, hogy a dolgok nincsenek rendben. 
Az Akadémiai Tanács, az Adminisztrációs Tanács és az adminisztráció akármelyik szintjének 
bármely tagját az legitimálja, hogy a tegnap és a ma összehasonlításának viszonyában mit tett 
pluszban, illetve az, hogy újító javaslatokat tesz. 
A European University Association (2003) konferencia, a Danube Rectors' Conference (2004) 
találkozó és az egyetemek regionális szervezete elnöki posztjának betöltése után, illetve a 
kiállt nemzetközi értékeléseket követően a   Babes - Bolyai Tudományegyetemnek megvan az 
esélye arra, hogy nemzetközi találkozók központjává váljék. Ennek érdekében azonban 
teljesen újjá kell szervezni a Nemzetközi Kapcsolatok Központját. 
Másfelől szükséges a tevékenységek ritmusának növelése és a minden egyes személy szakmai 
tevékenysége értékeléséhez alkalmazott mérce növelése oly módon, hogy túl lehessen lépni 
azokon a helyzeteken, amikor a beteljesülés hiánya, a frusztrációk és a szakmai teljesítmény 
hiánya a történelem által már elítélt aktivista tevékenységgel helyettesítődik, vagy akar 
helyettesítődni. 
 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem arculata az utóbbi, egy évtizednél is hosszabb időszakban 
alakult ki, olyan racionális megoldásokat alkalmazva (egy olyan országban, melyet a háború 
utáni korszak viszontagságai fémjeleznek és többnyelvű, illetve több nemzetiségű közegben), 
melyek az új egyesült Európának voltak a megoldásai, és most is azok. Ma a Babes - Bolyai 
Tudományegyetem az az intézet, amely nemcsak hogy támogatta az európaiságnak a 
társadalomba történő bevezetését, hanem ő maga is európai módon van megszervezve. Az 
európai elkötelezettség a Babes - Bolyai Tudományegyetemnek alapvető, új energiákat 
létrehozó elkötelezettsége marad. 
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_______________________________________ RÉSZÉRE 
 
 
Az Adminisztratív Tanács 2005. október 24-i, a Babes - Bolyai Tudományegyetem 
helyiségeinek feliratozására vonatkozó 13.405 sz. határozata alapján, 
Kérjük Önöket, hogy november 4., péntek 12,00 óráig közöljék velünk a termek elnevezését 
románul és azon a nyelven (magyar, német, angol, francia, olasz, orosz stb.), amelyen a 
tanszék vagy hivatal előirányzott tevékenységét folytatja; mindezt annak érdekében, hogy az 
Adminisztrációs Tanácshoz kerüljön jóváhagyás céljából. 
 
 
 
 
 

 
dr. Nicolae Bocsan egyetemi professzor, 

REKTOR 
 
 
 



ROMÁNIA 
BABES - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR 

str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, 400084 Cluj Napoca 
Tel. (00)40-246-40.53.00*; 40.53.02; 40.53.02; 40.53.22 

Fax: 40-264-59.19.06 
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 

 
 
 

       2006. november 27. / 20.599 sz. 
 
 
 
Az Akadémiai Tanács és 
a Szenátusi Bizottság 
figyelmébe 

 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem karai magyar tagozatának felelősei, a magyar tagozat 
kari és tanszéki főigazgatóságok felelősei, ugyanakkor mind az oktatók, mind a diákok közül 
megválasztott tagozati szenátorok - mint a magyar tagozat alapszabály szerinti képviselői - a 
Babes - Bolyai Tudományegyetem termeinek feliratozására vonatkozó problémában közösen 
az alábbi nyilatkozatot fogadja el: 
 
1. A Babes - Bolyai Tudományegyetem illetékes fórumai az utóbbi években több határozatot 
is hoztak a kommunikációs és szimbolikus szinten kifejeződő multikulturalizmus méltányos 
megjelenítésére vonatkozóan, elsősorban a két- vagy többnyelvűség támogatásával. A magyar 
tagozat képviselőinek ismételt észrevételei ellenére ezeknek a határozatoknak az alkalmazását 
az egyetem vezetősége egyre halogatja. 
 
Ebben a vonatkozásban a következő intézkedések születtek: 
 
1.1. 2005 júniusában a magyar tagozat vezetősége kidolgozta a a Babes - Bolyai 
Tudományegyetem kezelésében lévő épületek és más berendezések többnyelvű feliratozására 
vonatkozó határozattervezetét, ennek folyamán tekintetbe vette a Babes - Bolyai 
Tudományegyetem multikulturális jellegét, melyet kifejez: az Egyetemi Charta 2. fejezetének 
2. szakasza, ugyanakkor a Charta 3. fejezetének 3.6 szakasza, mely szerint „az Egyetem 

jelvényei ezt a jelleget tükrözik”, ahogyan a jelenlegi rektor vezetési programja is, melyet az 
Egyetem Szenátusa jóváhagyott. A tervezetet benyújtottuk a rektornak, és 2001. július 1-jén az 
egyetem Szenátusának meg kellett volna vitatnia. Az utolsó percben meghozott döntés 
értelmében azonban a tervezetet levették a Szenátus napirendjéről. A történtekre vonatkozó 
magyarázatkérést követően a rektor a határozattervezet egyik példányára a következőt 
jegyezte fel: „egy történészekből és oktatókból álló bizottságra tartozik, amelynek feladata a BBTE 

szimbolisztikájára és történelmére vonatkozó projekt kidolgozása”. 
 
1.2. 2005. október 24-én az Adminisztratív Tanács 13.405 számmal határozatot fogadott el 
többek között a Babes - Bolyai Tudományegyetem feliratairól és arról, hogy egy utólagosan 
kijelölt helyen táblát helyezzenek el a Babes - Bolyai Tudományegyetem történetének részét 
képező rektorok neveivel. 
 
1.3 2005. november 24-én a karok a rektor által aláírt körlevelet kaptak a Rektori Hivataltól , 
melyben az Adminisztrációs Tanács által hozott 2005. október 24-i 13.405. számú határozat 



alapján a következőt kérik: „november 4., péntek 12,00 óráig közöljék velünk a termek 

elnevezését románul és azon a nyelven (magyar, német, angol, francia, olasz, orosz stb.), amelyen 

a tanszék vagy hivatal előirányzott tevékenységét folytatja”. 
 
1.4 A körlevelet követően a karok összeállították azokat a listákat, amelyek tartalmazzák az 
összes terem és hivatal megnevezését a kért nyelveken, és a Gazdasági Igazgatóságnak 
továbbították. 
 
1.5 A Gazdasági Igazgatóság alkalmazottai kiszálltak a karok épületeihez, és méréseket 
végeztek a javasolt feliratokhoz. Ezzel párhuzamosan felkérték a magyar tagozat vezetőségét, 
hogy ellenőrizze az oktatásra szolgáló termek, a hivatalok, tanszékek valamint kiegészítő 
termek elnevezéseinek nyelvi helyességét. A magyar elnevezéseket a Magyar Nyelv és 
Általános Nyelvészeti Tanszék szakemberei ellenőrizték. 
 
1.6 A z Adminisztrációs Tanács által hozott 2005. október 24-i 13.405. számú határozatnak 
megfelelően az egész műveletet 2006. január 10-ig be kellett volna fejezni. 
 
1.7 2006. július 14-én a magyar tagozat vezetősége benyújtotta a rektornak és a kancellárnak a 
2006. július 14-i keltezésű 20.365 számú dokumentumot, melynek címe: „A magyar tagozat 
észrevételei és javaslatai <A Babes - Bolyai Tudományegyetem stratégiai programja (2007-
2011). Sikeres és versenyképes egyetem>” című dokumentumhoz, és amelyben többek között 
javasolja, hogy a következő előírás kerüljön be a Stratégiai program II. fejezetébe: „ a magyar 

és német feliratozásra vonatkozó valamint az egyetem jelvényei multikulturális jellegét kifejező, a 

Babes - Bolyai Tudományegyetem Chartájában és más vonatkozó határozatokban szereplő 

előírások végrehajtása beindul.” Az egyetem vezetősége a magyar tagozatnak ezt a javaslatát 
sem vette figyelembe. 
 
2. A Babes - Bolyai Tudományegyetem oktatóinak jelentős része, tagozattól függetlenül, úgy 
véli, hogy a többnyelvűségre vonatkozó határozatok alkalmazása egyszerű szimbolikus, 
jóindulatú gesztus és jó előjel lenne. Ez a fajta pozitív hozzáállás tükröződött abban, hogy a 
karok konstruktívan fogadták  a rektor kiküldte 2005. évi novemberi körlevét, és a körlevélben 
benne foglalt kérelemre válaszoltak. Sok román tagozaton dolgozó munkatárs állítja, hogy bár 
egyesek számára gyakorlati jelentőség nélkülinek tűnik, a multikulturalizmus ábrázolása 
hozzájárul az egyetem törekvéseinek megfelelő szimbolikus környezet kialakításához, és 
ezeknek az ábrázolásoknak az elfogadása empátia és a kultúraközi szolidaritás kérdése. 
 
3. A kirívó cselekményekért a felelősség azoké, akik azokat elkövetik, ám az ezek alapját 
képező problémák megoldásának halogatása az egyetem alapvető felelősségét képezi. Az 
egyetem bizonyos oktatóinak egyedi és demonstratív kezdeményezése az évek óta halogatott 
probléma saját felelősségre történő megoldására nem indokolja az egyetem határozatainak 
további halasztását. Úgy véljük, hogy az utóbbi napok történéseibe belekeveredett személyek 
munkaszerződését érintő esetleges adminisztratív szankciók ezen személyek áldozattá 
nyilvánításához vezetnének, és a problémákat tovább súlyosbítanák. Nem indokoltak az 
eltúlzott biztonsági intézkedések sem, hacsak nem cél a veszélyeztetettségi érzésnek fokozása. 
Az adminisztratív személyzet mértéken felüli bevonása nem bölcs intézkedés. E 
személyzetnek a tagjai az egyetem számára fontos munkát végeznek, de talán félreértik a 
helyzetet. A mindennapi oktatási tevékenységeket már megakadályozták, és megnehezítik 
azoknak a személyeknek az épületbe való bejutását, akik ugyan nem tartoznak az egyetemhez, 
de érdeklődnek bizonyos tevékenységek iránt. 



 
4. Nem kívánatos az sem, hogy a feliratozásra vonatkozó határozatokat csak részlegesen 
alkalmazzák. A végtelenségig alkudozni és újraalkudozni arról, illetve egyoldalúan értelmezni 
és újraértelmezni azt, hogy miként és milyen mértékben kellene a feliratozást alkalmazni, 
komolytalanságra vall. 
 
5. Kérjük, szüntessék be azokat az értelmezéseket, amelyek úgy tálalják a többnyelvű 
feliratozást, illetve a magyar tagozat autonómiájának megszilárdítását célzó erőfeszítéseket, 
mint az egyetem vezetőségének a minőségbiztosításra vonatkozó erőfeszítéseivel ellentétes 
kezdeményezéseket. A Babes - Bolyai Tudományegyetem teljesítményének javítása és 
versenyképességének biztosítása elsődleges szempont a magyar tagozat oktatói és diákjai 
számára is. Következésképpen szükségtelen elterelni a figyelmet a magyar tagozat 
autonómiájának konszolidálásáról valamint a két- vagy többnyelvű feliratok problémájáról 
úgy, hogy monotonul a reformok, a minőség vagy az intézményfejlesztés témájára történnek 
hivatkozások, amikor csak felmerülnek az előbbi problémák. A világos statútummal 
rendelkező, jól megszervezett magyar tagozat, ahol mind az oktatók, mind a diákok 
motiváltak, a Babes - Bolyai Tudományegyetem számára igazi nyereséget jelentene. Olyan 
magyar tagozaton, amely otthon érzi magát az egyetem terében, sokkal hatékonyabban 
lehetne a hiányokat, illetve a minőségi hiányosságokat leküzdeni, és megtalálni a teljesítmény 
és a versenyképesség támogatásának eljárásait. 
 
6. Kérjük, szüntessék be a magyar tagozat helyzetének egyoldalú bemutatását, ugyanakkor 
azokat a nyilatkozatokat is, amelyek szervezeti formáit, autonómiáját és ezzel együtt a 
feltételezett intézményes multikulturalizmust megvalósított célokként mutatják be, és amelyek 
vonatkozásában bármilyen jobbító vagy fejlesztő javaslat okafogyottnak számítana. 
 
7. Kérjük, hogy a magyar tagozatra vonatkozó elemző és javaslattevő dokumentumokat tegyék 
közzé, vitassák meg és vegyék figyelembe. A tagozatért felelős személyek fáradoztak ezeknek 
az elemző, értékelő és javaslattevő anyagoknak a létrehozásáért. Kérjük, tiszteljék ezeknek a 
kollégáknak a szervezőmunkáját, a Babes - Bolyai Tudományegyetem akadémiai 
közösségének jelentős részét alkotják ők. Kérjük, ne kérdőjelezzék meg a tagozat tagjainak és 
felelőseinek szavahihetőségét éppen azoknak a szervezeti formáknak a helyzetére, állására, 
illetve lehetőségeire vonatkozó értékelések tekintetében, amelyekért ők felelnek. 
 
A magyar tagozat választott képviselőinek 
nevében aláírta: 
 
dr. Salat Levente egyetemi docens, 
a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes 
Kelt Kolozsváron 2006. november hó 26-án 
 
 
Babes - Bolyai Tudományegyetem 
Kolozsvár 
Többnyelvűség 
Multikulturalizmus 
Autonómia 
 



A Babes - Bolyai Tudományegyetem Románia legrégebbi egyetemi intézete, amely felvállalja 
Erdély teljes egyetemi hagyományát, mely a Báthory István fejedelem által 1581-ben 
Kolozsváron létrehozott Jezsuita Kollégiummal vette kezdetét. 
 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem egyesíti magában Erdély teljes kulturális, tudományos és 
hitvallási hagyományát. 
 
 
A Babes - Bolyai Tudományegyetem többnyelvű és multikulturális oktatási programot fejleszt 
ki - a Romániában hatályos törvényeknek megfelelően és az európai értékekkel összhangban. 
 
 
A  Babes - Bolyai Tudományegyetemen láthatóak a nemzeti közösségek szimbólumai és 
anyanyelvű feliratai. 
 
 
Görög Katolikus Teológiai Kar 
Román tagozat: dékán, kancellár, főtitkár 
 
Református Teológiai Kar 
Magyar tagozat: dékán, kancellár, főtitkár 
 
Római Katolikus Teológiai Kar 
Magyar tagozat: dékán, kancellár, főtitkár 
 
Színház és Filmművészeti Kar 
Román tagozat: dékán, főtitkár 
Magyar tagozat: titkár 







Háromnyelvű feliratok a Babes-Bolyai Tudományegyetemen  

 
A BBTE román, magyar és német nyelvű feliratokat fog elhelyezni a karok épületeiben. A 
titkárságok személyzete e nyelveket használni képes személyeket is fog tartalmazni.  
 
"Természetes, hogy a német részlegen németül beszélő titkárnők legyenek, hasonlóan a 
magyar részlegen is" - jelentette ki Paul Serban Agachi a Tudományos Tanács elnöke. 
 

(Ziua de cluj, 2008. március 29.) 
 

(Újabb teljesítetlen ígéret) 
 


