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VITAINDÍTÓ 
 

A DOMUS Program támogatásával készült elemzésben azt vizsgáltuk, hogy a székelyföldi 

térségben az egyetemi kereteken kívül tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók által 

képviselt tudományos potenciál milyen módon hasznosul. Megközelítésünk 

fejlesztéspolitikai, vidékkutatási indíttatású. Mivel a PhD képzésre jelentkezők, illetve az 

ilyen képzési programot befejezők nagyobb része ebben a térségben az egyetemi-kutatási 

helyeken kívül van, a felhalmozott tudáspotenciál hasznosulása ambivalens folyamat. A 

vizsgált térség mai helyzetében a PhD képzés által termelt szakmai tudások és kompetenciák 

intézményes térségi befogadására nincsenek számottevő mennyiségben intézményi keretek, 

illetve az ilyen szintű tudás- és kompetenciacsomagok tartalmi jellegű intézményes 

működtetésére a térségi befogadó felületek nem kínálnak lehetőséget. Ezért a PhD képzések 

során szerzett egyéni tudások és tudományművelési kompetenciák „halmaza” ebben a 

térségben olyan „többletként” jelenik meg, amelynek egyelőre nincsen társadalmi és 

intézményi helye, működési tere. A kutatás menetét és eredményeit ismertető tanulmány a 

Pro Scientia Ruralis folyóiratban olvasható:  

http://psr.pahru.ro/images/psr/2019I-II/PRS-19-1-2_-_103-148.pdf 

 

KIINDULÓPONTOK 
 

A székelyföldi térségben folyamatosan növekszik a PhD képzési programokra jelentkező és 

tudományos munkával foglalkozó pályakezdő/fiatal szakemberek száma. Számukra a 

tudományos munkavégzés célszerű kerete általában a kutatóhely vagy az egyetemi oktatói 

státusz lehetne. Térségi kutatóhely azonban nagyon kevés van, a térségi felsőfokú képzési 

intézmények többnyire telítettek.  

Ennek a helyzetnek a következménye az, hogy egy sajátos célcsoport képződik: egy olyan 

székelyföldi elitcsoport, amely jelentős mértékű (és növekvő) szakmai-tudományos 

potenciált testesít meg (1.szakirányú tudományos tudás, illetve 2.általános jellegű 

tudományművelési szakmai kompetenciák). Fontos feladat az, hogy minél részletesebben 

számba vegyük ennek a sajátos csoportnak a jellemzőit, és egy ilyen helyzetkép ismeretében 

javaslatokat fogalmazzuk meg a helyzet kezelésére vonatkozóan.  

 

http://psr.pahru.ro/images/psr/2019I-II/PRS-19-1-2_-_103-148.pdf
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Tapasztalataink alapján a megszerzett tudás nem, vagy csak kismértékben hasznosul, a 

tudományos fokozattal rendelkező kutatók kevés esetben tudnak az adott szakterületen, 

főállásban kutatómunkával foglalkozni. Ezért a térségi pályakezdő/fiatal kutatók – saját 

akaratuktól függetlenül – reprodukálják a térségi tudományművelésnek az 1989 előtti 

állapotát és gyakorlatát. Ennek lényege az egyéni, szigetszerű kutatói szerep és 

tevékenység, az „egyéni műhelyek” modellje. Ebben az esetben az egyéni szakmai 

munkavégzés („egyéni kutató műhely”) más jellegű szakmai feladatokat betöltő 

intézményi/hivatali vagy egyéb munkakör mellett (hivatal, iskola, civil szervezet stb.) 

mintegy „mellékes”, „kiegészítő”, ”hobbi” jellegű tevékenységként történik. Természetesen 

nem kizárt, hogy ilyen „másodállásos” helyzetben is végezhető igényes szakmai munka, 

azonban ennek mennyisége, szélesebb körű szakmai integrálódása csak visszafogott mértékű 

lehet. A napjainkban ilyen helyzetbe kerülő pályakezdő/fiatalkutatók esetében az ilyen 

helyzet azzal járhat, hogy a tudományos munkavégzés olyan összetevői mint a szakmai 

körhöz tartozás, információkhoz és forrásokhoz való hozzáférés, szakmai szereplés, 

publikálás fokozatosan „leépülhetnek”, a pályakezdő/fiatalkutató „kikerül” abból a 

hálózatból, amelyre a doktori képzés lehetőséget adott. Mindez többek között azért is van így, 

mert túlságosan nagy teher (idő-, munka-, költségigényes) a kutató számára – a 

kutatómunka feltételeinek biztosítása és végzése mellett – a saját tevékenység 

egyszemélyes szakmai-társadalmi „menedzselése”.  

 

MELYEK LEHETNEK A TOVÁBBLÉPÉS KIINDULÓPONTJAI ÉS 

KONKRÉT LEHETŐSÉGEI? 
 

1.Amivel  minden bizonnyal számolni kell:  
 

 Az esetek többségében számolni kell azzal, hogy a térségi munkahelyek vezetőinek 

jelenleg „nem intézményi érdeke” a munkatársak PhD képzési programokban való 

részvétele, és ugyanez állítható a PhD szintű szakmai tudások és kompetenciák 

munkahelyi integrálásáról is.  

 Egyetemi, kutatóhelyi kereteken kívül a színvonalas tudományos munkavégzés 

feltételeinek (idő, energia, munka, anyagiak, szakmai tudás) meghaladja a 

fiatal/pályakezdő kutatók  egyéni erőforrásait.    

 A szakirányú tudás mellett térségi tudástöbbletként kell megjeleníteni a PhD 

képzések során szerzett tudományművelési kompetenciákat is:  tájékozódási-

információ szerzési kompetencia, kapcsolatépítési és kapcsolatmenedzselési 

kompetencia, prezentációs gyakorlatok  és mások.  

 Célszerű hangsúlyozni azt is, hogy mindenképpen el kellene kerülni a térségi 

tudományos tevékenységre korábban jellemző szigetszerű, atomizált modell térségi 

léptékben újratermelődjön.  
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 Az egyéni munkahelyszerzés kísérleteinek támogatása mellett célszerű 

térségfejlesztési/közösségi célként megjelölni a tudáspotenciál (szakirányú tudások, 

tudományművelési kompetenciák) térségi hasznosítását.      

  A térségi beágyazódást támogató programoknak (amennyiben lesznek ilyenek) ki kell 

terjedniük a képzési (tudás felhalmozási) időszakra és folyamatokra is, nem csak 

akkortól válik fontossá a téma, amikor valaki elvégezte a képzési programot.    

 Minden egyéni képzési útvonalra figyelniük kell, függetlenül attól, hogy egy képzési 

útvonal mennyire sikeres. Amint arra az elemzés során többször is utaltunk, hogy 

minden képzési útvonalban felhalmozódik valamennyi olyan tudás, ami a térség 

szemszögéből nézve tudás többletnek minősül.  

 A térség vidéki jellegéből adódóan az első lépés föltehetően nem a forrásszerzés vagy 

a munkahelyszerzés lesz, hanem a tudáspotenciál létezésének, térségi fontosságának 

elfogadtatása.  

 

2.Javaslatok, kezdeményezési irányok (lehetőségek, felvetések, kérdések):  
 

 A munkahelyet kínáló térségi hivatalokon/intézményeken belül, a munkaköri feladatok 

keretében vagy mellett föl lehet-e vetni a „tudományművelés” részleges, fokozatos, akár 

informális pozíciójának kialakítását, illetve a tudományművelés munkahelyi részleges 

elismerését?  

 Van-e lehetőség olyan ágazatközi (tudományterületek közti) kisebb projektek 

elgondolására, amelyekhez térségi érdek kapcsolható, amelyeknek költségvetése nem nagy, 

de a résztvevők személyét, tudását térségi léptékben fokozatosan legitimálja? Ha ilyent ki 

lehet alakítani, akkor azt térségi vezetőknek ajánlani kell.  

 Keretprogram pályakezdő/fiatal kutatók személyének/tudásának/munkájának a térségi 

nyilvánosságban való megjelenítésére (médiapartner keresése). 

 Az MTA MTK EB által készített Hírlevél és a külső köztestületi tagsági státusz  módszeres 

hasznosítása szakmai kapcsolatépítés, szakmai információszerzés céljából.  

 Az erdélyi magyar tudományosság nagy intézményei (Erdélyi Múzeum Egyesület, 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság) lehetőséget kínálnak a szakmai testületeikbe való egyéni 

bekapcsolódásra. Milyen módon tudnák támogatni ezek az intézmények a térségi 

tudáspotenciál egészének hatékonyabb térségi beágyazódását?  

  A DOMUS Program által kialakított sikeres tudománytámogatási modell alapján 

egyszerűbb, kisebb térségi támogatási szerkezet  megtervezése. 

 Térségi információs, tapasztalatcsere és lobbi keret szervezése, működtetése.  

 Egy továbblépési lehetőség: a klaszter modell. 

 A pályakezdő/fiatal kutatók által képviselt tudományművelési potenciál közös 

megjelenítése térségen kívüli intézményi/szakmai szereplők számára. 

 A térségi tudáspotenciál egészét megjelenítő szakmai fórumok szervezése (konferencia, 

publikáció, egyéb formák). 

 

 

 


