Konferencia a magyar felsőoktatásról
Főleg szociológiai, nyelvészeti és oktatáspolitikai előadások és megbeszélések voltak „Az erdélyi
magyar felsőoktatás az Európai Uniós csatlakozás perspektívájában” című kétnapos konferencián, Kolozsváron, 2005. december 16-17-én. Társszervezők: a Kolozsvári Magyar Egyetemi
Intézet és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata. Néhány előadás, hozzászólás
címe: Bolognai reform állapota a BBTE-n, kilátások, perspektívák (Salat Levente, rektorhelyettes, BBTE); Bolognai folyamat Európában és Magyarországon (Hrubos Ildikó rektorhelyettes,
Corvinus E.); Társadalomtudós képzés dilemmái a bolognai folyamatban (Magyari Tivadar,
dékánhelyettes BBTE); Az oktatási expanzió Magyarországon a hallgatói vizsgálatok szemszögéből (Gábor Kálmán, Budapest); Oktatási expanzió és oktatási migráció Erdélyben (Horváth
István BBTE); Az oktatási expanzió hatásai és demográfiai erőforrások Erdélyben (Veres Valér, BBTE); Nyelvpolitika és felsőoktatás: néhány kétnyelvű egyetem példája (Kontra Miklós,
MTA); Aszimmetria a kolozsvári egyetem nyelvpolitikájában (Péntek János, BBTE); A BBTE
magyar végzőseinek elhelyezkedése munkaerőpiacon (Csata Zsombor, BBTE).
Könyv a szociológiailag mérhető azonosságtudatról
Nemzeti identitás Erdélyben – Szociológiai olvasatban címmel, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Veres Valér kötetté alakított doktori dolgozata, amelyet a BBTE és ELTE doktorjelöltjeként egyaránt megvédett. A szerző a kolozsvári Szociológia Tanszék Magyar Tagozatának
adjunktusa A könyv felöleli a kisebbségi és többségi nemzeti, állampolgári valamint a sajátosan
kisebbségi azonosságtudat néhány vonatkozását, mint amilyen a nemzeti problematika fontossága az egyéni beállítódásban. Elemzi az etnikai konfliktuspercepció társadalmim identitásbeli
beágyazottságát. A tanulmány empirikus anyagát az 1997. és 2000. közötti mérések, kutatások
adatai szolgáltatták.
Tanszéki honlap
Saját honlapja van a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszék Magyar Tagozatának. Címe: www.
bbteszociológia.ro. A szak háttérintézménye, a Max Weber Alapítvány is hamarosan saját honlappal ápolja arculatát. Ezekről a weboldalakról elérhetők a munkaközösség két magyar szakfolyóiratának, az Erdélyi Társadalomnak és a Webnek a számai is. A honlap köszöntő szövegéhben olvashatjuk: „A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem jelenleg Románia legnagyobb
egyeteme, több mint negyvenötezer hallgatóval. A magyar tannyelvű szociológus-képzés 1991ben indult. Jelenleg teljes spektrumú magyar nyelvű oktatás van, amely az utóbbi években
fejlődött, minősége stabilizálódott. 2004-től a szociológia magyar tagozatán magiszteri képzés
is megjelent „Közpolitikák szociológiai megalapozása” címmel. Szintén 2004-től külön önálló
Antropológia Szak is működik. Amint az egyetem magyar tagozatain általában jellemző, kellő
támogatottság és a megfelelő erőforrások hiányában, a tanszéki munkát, az oktatást és kutatást,
itt is egy háttérintézet szolgálja ki: ez a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány. A tanszéki közösség két szakmai folyóiratot ad ki: az Erdélyi Társadalom és a Web című szociológiai
szaklapokat. A tagozati munkaközösségnek főbb eddigi kutatási témái: demográfiai kutatások
(főleg népességmozgás); oktatás- és ifjúságkutatás, társadalomszerkezet kutatása, falukutatás,
városi szegénység kutatása, kisebbségkutatás (főleg nyelvhasználat, identitás)”.
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