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Az alapítandó egyetem felekezetközi felügyelet alatt, de nem egyházi 
egyetemként, vállalja fel és tekinti magáénak az erdélyi magyar egyetemi 
oktatás hagyományait, erkölcsi értékeit. A létesítendõ alapítványi universitas 
alapvetõen a korszerû európai oktatás elvárásainak kíván megfelelni, ily 
módon biztosítva a lehetõséget arra, hogy önálló jogi személyként, a  magyar 
közösség igényeit és szükségleteit szem elõtt tartva kapcsolódhasson be a 
különbözõ nemzetközi tudományos és oktatási programokba. Minõségre és 
nem tömegképzésre törõ, versenyképes, a nemzetközi elvárásoknak megfe-
lelõ egyetem létesítése a cél A célkitûzések között kiemeljük az alábbiakat:

– A 21. század kihívásaira reagálva a képzési profil fejlesztésénél a 
hangsúlyt az információs társadalom és az euro-atlanti integráció által meg-
határozott követelményekre helyezzük.

– Az EMTE magas színvonalú képzési, kutatási és szolgáltatási kínála-
tával, a képzés, a kutatás és a szolgáltatás egységes rendszerével azoknak a 
piaci igényekhez, az erdélyi sajátosságokhoz történõ alakításával európai 
színvonalú felsõoktatási intézménnyé kíván válni, amely meghatározó sze-
repet játszik Erdély oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági életében.

– Az EMTE az egységes magyar felsõoktatás részeként a stratégiai 
komplementaritás elvét hangsúlyozza, s ebbõl kiindulva azokat a képzési 
formákat tekinti elsõdlegesnek, amelyek a magyar közösség versenyképes-
ségét biztosítják. Figyelembe véve a romániai munkaerõpiac szempontjait, 
a változásokra a nyitott és együttmûködést szorgalmazó politikájával töb-
bek között háttérintézményeinek, szolgáltatásainak révén szervesen be kí-
ván illeszkedni a romániai felsõoktatás intézményrendszerébe.

– Az erdélyi magyar társadalom egyik jelentõs szellemi bázisaként az 
erdélyi magyar értelmiség megújulásában, utánpótlásában meghatározó 
módon kíván részt venni.



Sapientia-dokumentumok 95

A vállalkozás elõzmény nélküli: az erdélyi magyarság a korábbi száza-
dokban is áldozott az egyetem, fõiskola létesítésére, de most adatott meg 
elõször a lehetõsége annak, hogy maga döntsön az alapítandó egyetem mi-
benlétérõl, sorsáról.  

Az EMTE létesítését a hatályos román törvények (nevezetesen a 84/
1995 Tanügyi törvény) lehetõvé teszik, kimondván a magánegyetemek ala-
pításának és mûködtetésének jogát és lehetõvé téve minden szinten és min-
den képzési profilban az anyanyelvû oktatást.  Európa-szerte a nemzetiségi 
és kisebbségi egyetemek léte és mûködése nem kivételes, több országban 
jogilag biztosított.

Meggyõzõdésünk, hogy a színvonalas oktatás hatékony eszköz az er-
délyi magyarság esélyegyenlõségének megteremtésére. Meg kell szüntetni a 
magyar egyetemi oktatás hátrányos helyzetét, és csökkenteni kell a magya-
rok lakta területek közötti, az oktatás terén mutatkozó egyenlõtlenségeket. 
Ezért is fontos több képzési helyszín kijelölése: Csíkszeredától Nagyvára-
dig, illetve a már magyar egyetemi oktatással rendelkezõ központok eseté-
ben a minõségi oktató és tudományos munkát biztosító háttérintézmények 
(könyvtárak, szakkollégiumok) alapítása. Az EMTE létrehozásával egy 
korszerû, több helyszínen mûködõ felsõoktatási intézmény kialakítása tör-
ténik meg, amely bázisa lehet a magyar nyelvû felsõoktatási intézmény-
rendszer továbbfejlesztésének az erdélyi régióban.

– Az önálló magyar egyetem létrehozása és mûködése a romániai 
 magyar népközösség megmaradásának fontos tényezõje.

– A magyar egyetem léte a román modernizációs törekvésekkel egy 
irányban hat, azokat erõsíti föl, s így az ország euro-atlanti integrációs tö-
rekvéseinek fontos eleme.




