
Olasz or szág Dél-Eu ró pá ban, a Föld kö zi-ten ger középsõ me-
dencéjébe nyúló, csizma alakú fél szi ge ten, az Appennini-fél -
szi ge ten talál ható, magá ban fog lalva két nagy szi ge tet is, Szi -
cí liát és Szar dí niát, vala mint sok kisebb szi ge tet a tér ség ben.
Az ország tel jes terü lete 301 230 négy zet ki lo mé ter, ami vel a
Föld 72. leg na gyobb állama. Az ISTAT (Olasz Sta tisz ti kai
Iroda) 2011. évi ada tai sze rint az ország lakos sága 60 813 326
fõ, ami vel Olasz or szág az Euró pai Unió negye dik (Német or -
szág, Fran cia or szág és az Egye sült Király ság után), a világ
23. leg né pe sebb országa.

A nagy észak-dé li ki ter je dés és a dom bor za ti vi szo nyok mi -
att Olasz or szág te rü le tén több ég haj lat is meg ta lál ha tó. Az
Olasz or szá got észak ról sze gé lye zõ Al pok ban hegy vi dé ki, a Pó-
al föld ön kon ti nen tá lis jel le gû, vi szony lag sok (800 – 1000 mm)
csa pa dék kal, amely viszonylag egyen le tes el osz lá sú, nem kon -
cent rá ló dik az év egyetlen sza ka szá ra. Dél felé ha lad va egy re
erõ seb bek a me di ter rán ha tá sok, ami nyá ri for ró ság ban és csa -
pa dék sze gény ség ben mu tat ko zik meg. Az ég haj la ti kü lönb sé -
ge ket jól mu tat ja, hogy Dél-Olasz or szág ban a ja nu á ri kö zép-
hõ mér sék let 8 – 10 °C, míg pél dá ul a Pó-al föld ön 0 °C kö rü li.

Olasz or szág sze gény ásvány kin csek ben. Kõolaj és föld gáz
a Pó-al föld déli részén talál ható. Az ország villamosenergia-
ter me lé sét szén hid ro gén-tü ze lésû hõerõ mû vek és az Alpok fo-
lyóin épült víz erõ mû vek biz to sít ják.

1. Az ország okta tási szer ke zete

Olasz or szág okta tási szer ke zete némi leg eltér a hazai rend -
sze rünk tõl:
• álta lá nos iskola (Scuola elementare) 6-11 éve sek nek,
• közép is kola (Scuola media) 11-14 éve sek nek,
• gim ná zium (Scuola superiore) 14-19 éve sek nek,
• egye te mek: Olasz or szág ban 77 állami, 14 magán- és 2 egyéb

(kül földi érde kelt ségû) egye tem talál ható. 

A Bolo gnai Egye tem (Universitá di Bolo gna) Európa elsõ
fel sõ fokú okta tási intéz mé nye, 1088-ban ala pí tot ták, és jelen -
leg 80 000 diá kot képez. Az egye te mek jelen tõs hányada nagy 
múltú tra dí ci ó kon ala pul, a 12-14. szá zad ban jött létre, mint
Ferrara, Firenze, Nápoly, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa,
Róma és Torinó egye teme. A leg na gyobb szám ban Rómá ban ta- 
nulnak a diá kok (kb. 200 ezer egye te mista), a leg több fel sõ fokú
tan in téz mény viszont Milá nó ban talál ható (Statale, Politecnico,
Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Universitario di
Lingue Moderne (IULM)). Az ország 10 leg na gyobb egye te -
mét az 1. táb lá zat mutatja.

Az olasz egye te mek két cso portba sorol ha tók: Universitá és
Politecnico. Mind kettõ egye tem, de az Universitá bár mi lyen
disz cip lí nát oktat hat, míg a Politecnico kife je zet ten mûszaki
tar tal mút.

2. Olasz or szág mûszaki egye te mei

Olasz or szág ban 3 mûszaki egye tem van:
• Bari Mûszaki Egye tem (Politecnico di Bari)
• Milá nói Mûszaki Egye tem (Politecnico di Milano)
• Tori nói Mûszaki Egye tem (Politecnico di Torino)

Bari Mûszaki Egye tem (Politecnico di Bari)
A Politecnico di Bari a leg fi a ta labb mûszaki egye tem Olasz -
or szág ban, 1990-ben ala kult. Az egye te men három féle kép -
zés folyik:
Az alap kép zés ben a meg fe le lõ ál ta lá nos tu do má nyos mód -
sze rek és is me re tek után konk rét szak mai is me re tek tel jes
körû el sa já tí tá sa a cél. Alap kép zés re kö zép is ko lai, vagy más,
az zal egyen ér té kû mi nõ sí té sû, eset leg kül föld ön szer zett vég -
zett ség gel le het je lent kez ni. Az alap kép zés 3 éves idõ tar ta mú.

Az egye te men ok ta tott alap sza kok:

Ipari for ma ter ve zés, Civil és kör nye zet mér nök szak, Repü lés
és ûrha jó zási mér nök, Kör nye zeti ter ve zés, Mér nöki szak,
Vil la mos mér nök, Elekt ro ni kus mér nök, Mûszaki mene dzser,
Szá mí tás tech ni kai és auto ma ti zá lási mér nök, Gépész mér nök.
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Az épü let gé pé szet szak te rü let okta tása az olasz fel sõ-
okta tás ban

Dr. habil Szabó Márta1, 2 – Prof. emeritus Dr. Barótfi Ist ván2

1 egye temi docens
2 SZIE Épü let gé pé szet, Léte sít-
  mény- és Kör nye zet tech nika 
  Tan szék

Egyetem Hall ga tók száma Alapítása

1
Universitá degli Studi

di Roma „La Sapienza”
141 000 1303

2
Universitá degli Studi
di Napoli – Federico II

101 000 1224

3
Universitá di Bo lo gna –

ko ráb ban Universitá degli
studi di Bo lo gna

100 000 1088

4
Universitá degli Studi

di Mi la no
73 000 1923

5
Universitá degli studi

di Bari
70 000 1925

6
Universitá degli studi

di Catania
66 000 1434

7
Universitá degli Studi

di Padova
65 000 1222

8
Universitá degli Studi

di Fi ren ze
60 000 1321

9
Universitá degli Studi

di Pa ler mo
50 000 1806

10 Universitá di Pisa 49 000 1343

1. táb lá zat. Olasz or szág 10 leg na gyobb egye teme



Mes ter fokú osz tat lan kép zést olyan terü le te ken foly tat nak,
amit a nem zeti jog sza bályok és az Euró pai Unió is elfo ga dott.
A kép zé sen közép fokú vég zett ség gel lehet részt venni. A kép -
zés idõ tar tama 5 év.
A mes ter fokú két éves kép zés szak jain a cél a magas szintû
isme ret anyag begya kor lása, hogy eze ken a terü le te ken maga -
san kép zett tevé keny sé get tud ja nak foly tatni. A kép zésre
alap kép zési okle vél lel lehet jelent kezni.
Az egye te men okta tott mes ter sza kok:
Mély építõ mér nöki, Épí tész mér nöki, Mér nöki szak, Táv köz -
lési mûszaki mér nök, Vil la mos mér nök, Elekt ro ni kus mér nök,
Mûszaki mene dzser, Szá mí tó gé pes ter ve zés, Gépész mér nök,
Kör nye zet mér nöki és táj építõ.

Mint lát ható, a mes ter kép zés szak jai több sé gé ben az alap sza -
kok kal azo nos elne ve zé sûek, de mint az okta tás cél ja ként meg -
je löl ték, tar tal má ban itt az isme ret anyag elmé lyí tése a fel adat.
Az egye te men az okta tás 3 karon (Facoltá) folyik: 
• Épí té szeti Kar, Bari (Facoltá di Architettura Bari) 
• Mér nöki Kar, Bari (Facoltá di Ingegneria Bari)
• Mér nöki Kar, Taranto (Facoltá di Ingegneria Taranto)

A kari tago zó dás tól füg get len a szer ve zeti fel épí tés, amely -
nek egy sé gei az osz tá lyok, a mi fogal ma ink sze rint inté ze tek
(Dipartimento), amelyre inkább a kuta tási össze tar to zás a jel -
lemzõ. A Bari Mûszaki Egye tem 5 nagy inté zet bõl áll:
• Elekt ro mér nöki és Infor ma ti kai Inté zet (Dipartimento di

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione)
• Mecha ni kai, Mate ma ti kai és Menedzs ment Inté zet 
  (Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management)
• Miche lan gelo Fizi kai Inté zet (Dipartimento Interateneo di

Fisica Miche lan gelo Merlin)
• Civil tudo má nyok és Épí té szeti Inté zet (Dipartimento di

Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura)
• Civil mér nöki, Mezõ gaz da sági, Kör nye zet vé delmi, Terü let -

fej lesz tési, Épí tõ ipar és Kémiai Inté zet (Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica)

Az egye tem nek jelen leg 11 340 hall ga tója van és a 302 okta -
tó ból 81 pro fesszor, 92 docens, 128 kutató, 1 asszisz tens. A
kép zés 8 alap sza kon, 10 mes ter sza kon és 2 osz tat lan kép zé -
sen folyik.

Bár az egye tem az egyik leg fi a ta labb Olasz or szág ban, a
kuta tás és a minõ ség szem pont já ból komoly ran got szer zett.
A SIR 2013 World Reportja sze rint a minõ ségi tudo má nyos
kuta tá sok ered mé nyeit mutató ún. nor ma li zált impakt fak tor
2,03, ami a leg ma ga sabb az olasz állami egye te mek közül (pl.
Politecnico di Torino: 1,36, Politecnico di Milano: 1,42). A ki-
váló sá got jelzi, hogy a nem zet közi szak iro da lom ban is a leg -
töb bet idé zett pub li ká ci ók kal ren del ke zik Olasz or szág ból
(Politecnico di Bari: 22,61%, Politecnico di Milano (16,62%)
és Turin (15,82%).

Milá nói Mûszaki Egye tem (Politecnico di Milano)
A leg na gyobb múltra vissza te kintõ olasz or szági mûszaki egye -
tem a Milá nói Mûszaki Egye tem, amely a leg in kább meg tar -
totta a gépé szeti és épí té szeti vona lat.  A 16. szá zad ban a milá-
nói város ál lam meg bízta a mér nö kök taná csát a mér nö kök kép -

zé sé nek és a jogo sít vá nyok nak a kiala kí tá sá val. Napó leon ko-
rában kez dõ dött a mér nö kök egye te men tör ténõ tudo má nyos
kép zése. A 19. szá zad ban a Politecnico az alkal ma zott kuta tá -
sok köz pont jává vált a tudo má nyos és mûszaki okta tás terü le -
tén. Ere de ti leg fel sõ ok ta tási mûszaki intéz mény ként mûkö dött
a német és svájci fõis ko lák min tá jára, amely nek két fõ jel leg ze -
tes sége volt. Egy részt össze han golta az alap tudo má nyos és az
alkal ma zott mûszaki kép zést, más részt vala mi lyen szak mai
kép zést biz to sí tott. Az okta tás külön bözõ sza ko kon zaj lott. A
kez det ben három éves kép zés két terü le ten, épí tõ- és ipari mér -
nö kö ket képe zett, késõbb az épí té szeti isko lá val össze ol vadva
ötévessé bõvült a kép zés.

A Politecnico di Milano isko lákra tago zó dik (ez tulaj don -
kép pen meg fe lel a magyar karok nak).  Az egye te men az okta -
tást a 6 iskola látja el, 12 szer ve zeti egy ség gel – osz tállyal. A
12 inté zet külön bözõ kuta tási terü le tet kép vi sel. Az inté ze tek
fel adata a kuta tá son túl me nõen a szak ta nács adás, tanú sí tá sok
és vizs gá la tok elvég zése.

Az is ko lák a kö vet ke zõk:  
• Épí té szet és Tár sa da lom (School of Architecture and Society)
• Város épí té szet (School of Civil Architecture)
• Ter vezõ (School of Design)
• Épí tõ-, kör nye zet- és táj gaz dál ko dási mér nök (School of

Civil, Environmental and Land Management Engineering)
• Ipari és infor ma ti kai mér nök (School of Industrial and

Information Engineering)
• Épí tész mér nök (School of Architectural Engineering)

Mind egyik iskola külön bözõ kép zé se ket kínál, külön bözõ
szinteken:
• Laurea triennale – alap kép zés (BSc) 25 sza kon (3 éves),
• Laurea Magistrale (MSc) 37 sza kon (2 éves), leg többje angol 
  nyel ven,
• osz tat lan kép zés (5 éves),
• PhD,
• szakmérnökképzés.

Az egye tem sajá tos kép zése az ún. ASP (the Alta Scuola
Politecnica), amely a leg te het sé ge sebb hall ga tók nak nyújt
másod dip lo más kép zést spe ci á lis okta tás sal, inno va tív témájú
tár gyak kal nem zet közi pro fesszo rok elõ adá sá ban, üzleti élet -
hez kap cso lódó multidisciplináris pro jek tek kel, kül földi tanul -
má nyok kal és vál la la tok ösz tön dí ja i val.

A 2014/2015-ös tan év ben a 40 365 hall ga tó ból 8516 épí -
tész, 3958 ter vezõ és 27 891 mér nök.

Tori nói Mûszaki Egye tem (Politecnico di Torino)
A Tori nói Mûszaki Egye te met 1906-ban ala pí tot ták a 19. szá -
zad köze pén lét re ho zott négy mûszaki fõis ko lá ból. Az egye -
te men 11 inté zet mûkö dik:
• DAD – Department of Architecture and Design
• DAUIN – Department of Control and Com pu ter Engineering
• DENERG – Department of  Energy
• DET – Department of Electronics and Telecommunications
• DIATI – Department of Environment, Land and Infrastructure 
  Engineering
• DIGEP – Department of Management and Production 
  Engineering
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• DIMEAS – Department of Mechanical and Aerospace 
  Engineering
• DISAT – Department of Applied Science and Technology
• DISEG – Department of Structural, Geotechnical and 
  Buil ding Engineering
• DISMA – Department of Mathematical Sciences
• DIST – Interuniversity Department of Regional and Urban 
  Studies and Planning
A tori noi egye te men az épü let gé pé szet hez közelállóan az épü let- 
mérnök szak van jelen az okta tás ban, fõként épí té szeti és
épü let ener ge ti kai meg kö ze lí tés sel. A szak szak tár gyait a
DISEG – Department of Structural, Geotechnical and Buil ding 
Engineering és a DENERG – Department of Energy oktatja.

3. Az épü let gé pé szeti okta tás

A mi fogal ma ink sze rinti épü let gé pé szet szak vagy szak irány
az olasz egye temi kép zés ben nem önál lóan jele nik meg. Az
épü let gé pé szet Buil ding and Buil ding Services Engineering,
vagy Ingegneria Edile-Architettura elne ve zés sel mind a mû-
szaki, mind pedig a tudo mány egye te mek épí té szeti okta tás ban
meg je le nik, nagyon eltérõ ala pokra építve és nagyon különbö-
zõ tar tal mak kal. Az épü let gé pé szeti jel legû okta tást az olasz-
országi mûszaki egye te me ken a 2. táb lá zat fog lalja össze.

Kü lön bö zõ egye te me ken és egyéb sza ko kon egy-egy tárgy
ke re té ben ta nul ják a hall ga tók az épü let gé pé szet is me re te it, il let -
ve an nak vo nat ko zó rész le te it. Az ún. épü let mér nö kök az épü -
let gé pé sze ti is me re te ken túl a lé te sít mé nyek épí té se, mû köd-
tetése, fel újí tá sa te rü le te ken is sze rez nek is me re te ket, be le ért ve 
a fel vo nó kat, a vi lá gí tás tech ni kát és akusz ti kus komfortot is.

Az Épü let mér nök és az Épü let- és épí tész mér nök MSc kur -
zu so kat el vé gez ve a ki ke rü lõ hall ga tók a na gyobb és komp lex 
lé te sít mé nyek épí té se, mû köd te té se, fel újí tá sa so rán vé gez-
hetnek mér nö ki mun kát.  

A sok fé le ség miatt csak pél dá val élve a Milá nói Mûszaki
Egye te men az épü let gé pé szet – Buil ding and Buil ding Services 
Engineering c. tárgy – BSc kép zés ben 1 éves idõ tar tam ban
folyik 15 kredittel, elõ adás 80 óra, gya kor lat 64 óra, pro jekt-
munka 24 óra szám kimérettel. Az épü let gé pé szet mel lett külön 
tárgy ként jele nik meg pél dául az „energiahatékony épü le tek”.
A tár gya kat döntõ több sé gé ben az Ener ge tika Inté zet okta tói
tanít ják. Az inté zet nagy lét számú: 23 pro fesszor, 42 docens,
40 kutató, 21 hatá ro zott idejû szer zõ dé ses pro fesszor van,
egyéb kutató, oktató és admi niszt ra tív mun ka kör ben dol go zók
mel lett.

4. Vál to zá sok az olasz fel sõ ok ta tás ban

Mint az elõ zõ ek bõl kide rült, az épü let gé pé szeti okta tás tar -
talmi és az okta tási intéz mé nyei tekin te té ben Olasz or szág ban
jelen tõ sen eltérõ a hazai hely ze tünk tõl. Egy szak mai lap, mint
pl. a Magyar Épü let gé pé szet elsõ sor ban a kép zés tar talmi kér -
dé se ire fóku szál, de vilá go san kell látni, hogy a kép zés tar talmi
kér dé sei szo ro san össze füg ge nek az intéz mé nyi és sze mé lyi
hát tér rel. Ezért nem hagy ha tók figyel men kívül azok a vál to zá -
sok, ame lyek az olasz fel sõ ok ta tás ban az utóbbi idõ ben végbe-
men tek, ame lyek követ kez té ben lét re jöt tek ezek a különb sé -
gek (a magyar és olasz fel sõ ok ta tás és ezen belül az épü let gé -
pé szeti okta tás között), és amely vál to zá sok való szí nû leg a
hazai fel sõ ok ta tás ban nálunk is érle lõd nek, szük ség szerû be-
követ ke zé sük a közel jövõ izgal mát jelen tik.

A vál to zá sok alap ve tõ in dí té ka Olasz or szág ban is a fi nan -
szí ro zás volt. Az olasz költ ség ve tés a gaz da ság hely ze te mi att
ke ve seb bet, il let ve ké se del me sen fi nan szí roz ta az egye te me -
ket, ami az egye te mek ter ve zé si te vé keny sé ge it, szol gál ta tá sa -
it, be ru há zá sa it meg ne he zí tet te, és ez vissza ha tott az okta- tásra 
és a ku ta tás ered mé nye i re is. Ezért 2008-ban el kez dõ dött az
egész ok ta tá si rend szer át ala kí tá sa. En nek ke re té ben 2010-ben 

az olasz egye te mi struk tú rák és össze -
han golt tan anyag vál to zá sát ve zet ték 
be, alap ve tõ en a ku ta tá si po ten ci á lok 
nö ve lé se cél já ból.

Az ún. Gelmini-reform kere tében
2010-ben eltö röl ték a klasszi kus kari
struk tú rá kat és annak esz kö zeit, és
össze von tak egye temi tanszé ke ket. Az
új struk túra sze rint meg szûn tek a ka-
rok és a tan szé kek, és új, ered mé nyes
kuta tás-fej lesz tésre alkal mas szer ve-
zeti egy sé gek jöt tek létre, melyek ellát-
ják az okta tási fel ada to kat is. Ezzel
együtt a for rá so kat a minisz té rium
2010-ben az elõzõ évhez képest mint-
egy 7%-kal csök ken tette, amit a diá -
kok nak nyúj tott jut ta tá sok felére
csökkentésével 2012-2014-ben még
tovább foko zott (3. táb lá zat). Ez a
csök ken tés nagy ellen ál lásba ütkö zött, 
de azért nem oko zott „külö nö sebb”
prob lé mát, mert a tény le ge sen nyúj tott
támo ga tás min dig ala cso nyabb volt a
papí ron meg ter ve zett nél.
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Egye tem Szint Szak Szak irány

Politecnico 
di Mi la no

BSc
Bu il ding Engineering and

Technology for Architecture

Ingegnere Edile                                  
(Bu il ding Engineer)

Gestore del Costruito                               
(Bu il ding Ma na ger)

Tecnico della Produzione Edilizia                                
(Bu il ding Production Technician)

osz tat lan
(5 éves kép zés)

Bu il ding Engineering/
Architecture

MSc

Bu il ding Engineering

Bu il ding and Architectural
Engineering

Politecnico 
di To ri no

BSc
Bu il ding Engineering

Ingegneria Edile

MSc
Bu il ding Engineering

Ingegneria Edile

Politecnico 
di Bari

BSc Ingegneria Edile

MSc
Ingegneria Dei Sistemi Edilizi

Ingegneria Edile Architettura
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A vál to zás 2010. de cem ber 30-án tör vénnyel lé pett élet be,
amellyel a kor mány köz vet le nül ha tást tud gya ko rol ni az egye -
te mek re, el sõ sor ban az új össze té te lû sze ná tu so kon és igaz ga -
tá so kon ke resz tül. Az egye te mek pénz ügyi el len õr zé sét a
szám ve võ szé ken ke resz tül gya ko rol ja. A tör vénnyel egyéb
ren del ke zé sek is élet be lép tek, me lyek ered mé nye ként egye -
te mek összevo ná sá ra is sor ke rült. Az egye te me ken be lül a
kari struk tú ra meg szû né sé vel egyi de jû leg a tan szé kek össze -
vo ná sá ra is sor ke rült, el sõ sor ban a ha té ko nyabb ku ta tás ér de -
ké ben. Az összevont szer ve ze ti egy sé gek szá ma azon ban nem
le he tett több mint 12.  A tör vény ren del ke zik az egye te mek a
sze mé lyi kér dé se i ben is: pél dá ul a rek tor hi va ta li ide je leg fel -
jebb hat év le het és nem meg újít ha tó, az egye te mi ta ná rok tu -
do má nyos kar ri er je kö te le zett ség, ame lyet egye te mi ku ta tók
se gí te nek, akik kel szer zõ dést köt nek leg fel jebb há rom éves
idõ tar tam ra, amely csak egy szer hosszab bít ható meg.

Ennek meg fe le lõen az olasz egye temi rend szer ben a követ -
kezõ aka dé miai pozí ci ó kat külön böz te tik meg:

• tanár,
• egye temi docens,
• egye temi kutató.

Egye temi tanár lehet valaki a kri té ri u mok tel je sí tése ese tén,
amely nek köve tel mé nyeit a 2011. szep tem ber 14-i elnöki ren -
de let fogal mazza meg. Ugyan ak kor bizo nyos ese tek ben lehe -
tõ ség van arra, hogy egye temi tanári címet kap ja nak a tör vény 
által elõ írt tól elté rõen pél dául az ide gen nyelvi lek to rok, vagy
tudó sok a hír név alap ján. Õk az éves tevé keny sé get leg alább
1500 órá ban vég zik. Ez a ren del ke zés azt szol gálja, hogy biz -
to sítsa az egye te mek hoz zá já ru lá sát a tapasz ta la tok vilá gá -
hoz, és csök ken jen az abszt rakt aka dé miz mus. A „hatá ro zott
idõre szóló pro fesszor” nem végez het bizo nyos admi niszt ra -
tív fel ada to kat, és a koor di ná ciót (egye temi és tár ca közi fel -
ada to kat, az igaz ga tó ság, aka dé miai sze ná tus tag ság stb.) ki-
zárólag „fõál lású pro fesszo rok” lát hat ják el.

A nyug dí jas fõál lású pro fesszo rok ese té ben, vagy azok nál, 
akik nek már elfo gad ták a lemon dá sát, és aki nek legalább
húsz év szol gá lati ideje van, az okta tási minisz ter java sol hatja
az egye tem nek a pro fesszor emeritus cím oda íté lé sét. A pro-
fesszor emeritus nem tart hatja meg spe ci á lis tudo má nyos
elõ jo gait.

Az egye temi kuta tók három éves szer zõ dés sel vég zik a mun- 
kájukat, ame lyet két évre meg lehet hosszab bí tani. Azok a
kuta tók, mûszaki dip lo má sok, akik a három év alatt okta tás -
ban is részt vesz nek, pályáz hat nak egye temi docensi címre.

A vál to zá sok for má lis és nor ma tív tör vé nyei azt a célt szol gál -
ják, hogy az egye temi inno vá ció, a kuta tási ered mé nyek és
azok gya kor lati alkal ma zása minél haté ko nyabbá vál jon. Eh-
hez a koráb ban volt vég te len sé gig tartó kine ve zé se ket kive ze -
tik a rend szer bõl és helyette a hatá ro zott idõre szóló, illetve a
min den kori tel je sít mény alap ján tör ténõ fog lal koz ta tás válik
álta lá nossá. Ezzel egyi de jû leg ren de le ti leg sza bá lyoz zák a jöve- 
delmeket is, amely ben a ver seny szfé rá hoz kötött inter val lu mo -
kat hatá roz tak meg, melye ket tel je sít mé nyek hez kötve biz-
tosítanak.

5. Össze fog la lás

Az olasz or szági épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tási hely zet átte kin -
tése két vonat ko zás ban is figye lemre méltó. Az épü let gé pé -
szeti kép zés haza i tól eltérõ tar talmi és szak te rü leti kötõ dése
leg alább elgon dol ko dásra érde mes, mert az olasz kép zés olyan, 
amely ben a spe ci a lista, szak mai elkü lö nü lés nincs jelen. Neve-
zetesen épü let gé pé sze tet tanulni sok terü le ten szük sé ges, és
az isme re te ket nem kell egy szak mai spe ci a li tás nak tekin teni,
ame lye ket csak a sza kon vég zet tek bir to kol hat nak. Lehet,
hogy az épü let gé pé szeti isme re tek nek helye volna a gépész -
mér nöki álta lá nos, eset leg az ener ge ti kai és kör nye zet tu do -
má nyi isme re tek köré ben is.

Más fe lõl figye lemre méltó az a fel sõ ok ta tási vál to zás, ame-
lyeken Olasz or szág az elmúlt éve ken keresz tül ment, és amely -
nek a hazai fel sõ ok ta tás még elõtte van. Ez ugyan lát szó lag az
épü let gé pé szeti isme re tek tõl füg get len kér dés nek tûnik, de ez
csak a lát szat. A vál toz ta tás moz ga tója és az átala kí tás mér céje
a szak mai, tudo má nyos tel je sít mény. Egy szak te rü let az ilyen
vál to zás ból annál sike re seb ben tud kijönni, minél ered mé nye -
sebb az inno vá ci ó ban és a tudo má nyos ered mé nyek fel mu ta tá -
sá ban. Ezt a köve tel ményt azért érde mes meg fon tolni, mert a
hazai fel sõ ok ta tási szem lé let ben eddig a hall gató lét számok
lát szot tak lénye ges nek, a tudo má nyos tel je sít mé nyek helyett.
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State Universities 2012 2011 2010 2009 2008 D D %

Bachelor & Master Students n. a. 1 625 787 1 665 060 1 684 726 1 699 038 – 73 251 – 4,3%

Tenure Academic Staff 52 456 53 901 55 199 58 307 60 254 – 7 798 – 12,9%

Full Professors 13 841 14 532 15 169 17 174 18 218 – 4 377 – 24,0%

Associate Professors 15 435 15 884 16 229 16 858 17 547 – 2 112 – 12,0%

Tenure Researchers 23 180 23 485 23 801 24 275 24 489 – 1 309 – 5,3%

Non-tenured Researchers 1 770 1 049 732 408 304 1 466 482,2%

Non-academic Staff 55 810 57 459 58 966 61 873 69 916 – 14 106 – 20,2%

3. táb lá zat. A fel sõ ok ta tási reform vál to zá sai


