A Sapientia Alapítványt létrehozó
erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi

LEVÉL
A SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY
ÚJONNAN KINEVEZETT KURATÓRIUMÁHOZ
Immár hét esztendeje annak, hogy 2000-ben az erdélyi magyar történelmi
egyházak nagy örömmel és ıszinte elkötelezettséggel tettek eleget a magyar kormány
intézményalapító felkérésének. Sajnos egyházaink bizonytalan gazdasági helyzete nem
tette lehetıvé, hogy számottevı anyagi támogatást is nyújthassanak az
egyetemalapításhoz és –építéshez, azonban erkölcsi értelemben hozzájárultak és ezután
is hozzá kívánnak járulni a két magyar felsıfokú oktatási intézmény, az Erdélyi Magyar
Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem stabilitásához, arculatának
formálásához.
Most, a Sapientia Alapítvány új Kuratóriuma kinevezésének pillanatában
mindenekelıtt megerısítjük, hogy erdélyi magyar közösségünk szempontjából
rendkívüli jelentıségőnek tekintjük a két egyetem létezését, különösen, hogy az önálló
állami magyar felsıoktatási rendszer kialakítását Romániában, minden törekvés
ellenére, mindmáig nem sikerült megvalósítani. Ebben a kontextusban
elégedettségünknek adunk hangot a magánegyetemi hálózat eddigi megvalósításai,
konkrét eredményei kapcsán, melyeket folyamatos, megkülönböztetett figyelemmel
követünk.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem mőködésének hat esztendeje alatt
jelentıs szerepet kapott az erdélyi magyar felsıoktatási rendszerben, mind a hallgatói
létszám, mind a szakstruktúra szempontjából. Az EMTE keretei között jelenleg 2.200
nappali tagozatos hallgató folytat tanulmányokat három erdélyi nagyvárosban
(Kolozsvár, Marosvásárhely Csíkszereda), összesen 19 szakon. A Partiumi Keresztény
Egyetem Nagyváradon 11 szakon biztosít képzést, mintegy 1.200 hallgató részvételével.
Mindezek szerint az EMTE/PKE rendszer a romániai magyar nyelvő felsıoktatás több
mint 28%-át biztosítja.
Az egyetem hálózati felépítése nagy fontossággal bír a régiók fejlesztése szempontjából;
a kialakult szakstruktúra, kiegészítı jellegénél fogva, kiegyensúlyozza a magyar nyelvő
képzés hiányát egyes szakterületeken (mőszaki, agrár és mővészet).
Mindezekre, valamint az egyetemek elıtt álló kihívásokra való tekintettel, az új
Kuratórium feladatává tesszük a megkezdett egyetemépítési és -fejlesztési munka
folytatását. Az adott kisebbségi, felsıoktatás- és nemzetpolitikai kontextusban
rendkívül lényegesnek tartjuk az Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári
központjának és mindhárom oktatási helyszínének, valamint ezek mellett a nagyváradi
egyetem mint negyedik oktatási helyszín fenntartását és megerısítését. Fontos
megvalósítás, hogy Kolozsvár kivételével minden helyszínen újonnan felépített vagy
nemrég felújított campus-épületek szolgálják az oktatást. Az új kuratóriumra vár az

egyetemi infrastruktúra mihamarabb történı továbbfejlesztésének feladata: az új
kolozsvári campus felépítése, a csíkszeredai oktatási épület kibıvítése, a
marosvásárhelyi bentlakás és új oktatási épület felépítése, valamint a nagyváradi
oktatási helyszín továbbfejlesztése.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jelenleg komoly megmérettetés elıtt
áll, elkezdıdött az akkreditációs folyamat. Az új kuratóriumra hárul valamennyi
akkreditáció elıtt álló szak és az intézményi akkreditáció esetében is a szükséges anyagi
források odaítélése.
Lényegesnek tartjuk itt hangot adni azon reményünknek, hogy az egyetemalapítást
kezdeményezı magyar kormány továbbra is kiegyensúlyozottan finanszírozza a
magyar magánegyetemi hálózatot, és hogy az akkreditációt követıen a román kormány
is hozzájárul majd az intézmények fenntartásához. Az új kuratórium kinevezésekor
azon szándék vezérelt bennünket, hogy a vállalkozói tagok révén az üzleti szemlélet
fokozottabban érvényesüljön, és a testület utat találhasson a magánszféra részérıl
érkezı lehetséges támogatók irányába.
Végezetül, Alapítói minıségünkben szeretnénk megerısíteni, hogy a Sapientia
Alapítvány Alapszabályzatának megfelelıen, a magánegyetemi hálózat harmonikus és
kiegyensúlyozott továbbfejlıdésének zálogát a jövıben is a Kuratórium stratégiai és
pénzügyi hatáskörének következetes érvényesítésében látjuk.
A felsorolt nagy lélegzető feladatok véghezviteléhez kívánunk az új Kuratórium
tagjainak hitet, bölcsességet és kitartást. A Sapientia Alapítvány új vezetı testületének
munkájára Isten gazdag áldását kérjük.
Kelt Kolozsvárott, 2007. Karácsony havának 20. napján
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