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A Magyaar Rektori Konferencia
K
jogosnak tarttja azt a korm
mányzati igéényt, hogy a külföldi
felsőoktaatási intézméényekre egyéértelmű szab
bályozást vezzessenek be Magyarorszzágon, de ez nem
eredmény
yezheti magas színvonallú képzési éss kutatási tevvékenységett folytató intéézmények
bezárásátt és a magyaar felsőoktatáási intézmén
nyek nemzetkközi együttm
működési lehhetőségeinekk
beszűküllését. A rekto
ori konferencia a jogszab
bály hatálybba lépése időpontját 20199 szeptemberére
tolná ki.
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Konferen
nciájával kieegészülve héttfőn tárgyaltt a felsőoktattási törvény tervezett móódosításáról.
A rektorii konferenciaa honlapján közzétett
k
álllásfoglalásbaan, utalva arr
rra, hogy a saajtóból értesült a
nemzeti felsőoktatási
f
i törvény mó
ódosítását céélzó javaslatrról, sajnálatttal állapítottaa meg, hogy az
előterjeszztő nem bizttosított vélem
ményezési leehetőséget.
Kitértek arra is, hogy
y a törvényjaavaslat körüll kialakult poolémia olyann politikai diimenziókat nnyert,
deti tárgytól.
amelyek messze vezeetnek az ered
K elnöksége szakmai
s
szerrvezetként nem
n kíván a nnapi politikaai viták részttvevőjévé váálni Az MRK
jelezték. Kiemelték: elismerik és jogosnak taartják azon kkormányzati szándékot, hhogy - tekinttettel

az Oktatási Hivatal jelentésében megállapított hiányosságokra - a külföldi felsőoktatási
intézmények magyarországi képzéseire egyértelmű szabályozást vezessen be, illetve a jelenlegi
szabályozás alapján elvárja a jogkövető magatartást, amely egyaránt érdeke a magyar
felsőoktatásnak és a továbbtanulni szándékozó fiataloknak.
Ez a szabályozási igény azonban nem vezethet magas színvonalú képzési és kutatási
tevékenységet folytató intézmények bezárásához és a magyar felsőoktatási intézmények
nemzetközi együttműködési lehetőségeinek beszűküléséhez - rögzítették.
Rámutattak: nem kitérve az amerikai Central European University (CEU) és a magyarországi
Közép-európai Egyetem (KEE) közötti jogi és adminisztratív különbségekre, az MRK-nak és a
magyarországi egyetemeknek egyaránt érdeke, hogy elismerjék és támogassák a KEE azon
törekvését, hogy a továbbiakban is Magyarországon működjön, természetesen eleget téve a
magyar akkreditációs és egyéb jogszabályokban előírt követelményeknek.
Az MRK arra kéri az érintett feleket, hogy a felmerült nézetkülönbségeket szakmai konzultációk
keretében rendezzék, ehhez az MRK minden segítségét és fórumát felajánlja - írták.

