
1989-1990 fordulóján nem csupán "az idő kereke" fordult, de az új esztendőben sorsunk is 
fordulni látszott. Egyházkerületünk már csak a romániai rendszerváltásban betöltött szerepe - 
Temesvár - okán is hivatottnak érezte magát az egyetemalapítás feladatára: nemzeti 
elkötelezettsége és népszolgálati hagyományai szellemében 1990-ben létrehozta a Sulyok István 
Református Főiskolát. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy jogfosztott nemzeti közösségünk 
egyhamar nem számíthat a nacionál-kommunista rezsim által önkényesen felszámolt anyanyelvű 
felsőoktatásunk helyreállítására. A remélt jövendőt mintegy megelőlegezve rögzítette egy 1990. 
május 14-én kelt egyházkerületi jegyzőkönyv, hogy "amennyiben az állam nem biztosítja a Bolyai 
Egyetem újraindítását, akkor az egyházak karöltve más nemzetiségi szervezetekkel megszervezik a 
magyar oktatást az általunk alapított magyar egyetemen." 
 

Az egyetemalapítás, az intézményépítés, valamint az akkreditáció hosszúra nyúlt folyamata az 
1989-es rendszerváltással egyidős, és híven tükrözi annak az útnak minden nehézségét és 
ellentmondását, mellyel ebben kissebbségi magyarságunknak szembesülnie kellett. 
A romániai törvényi keretek megváltoztatása nyomán 1999-ben megalakult a Pro Universitate 
Partium Alapítvány, amely jogi keretet biztosított a Sulyok István Református Főiskola 
jogutódjaként létrejött Partiumi Keresztény Egyetemnek. Az Egyetem elnevezése magában rejti 
az intézmény sajátos földrajzi fekvését, keresztény szellemiségét és oktatási rangját. Az alapítók 
célja az volt, hogy Erdély nyugati régiója számára részben egyházi, részben világi értelmiségieket 
neveljen, olyan magasan képzett szakembereket, pedagógusokat, szociális munkásokat, egyházi 
zenészeket, közgazdasági szakembereket, képzőművészeket, akik megállják helyüket a hazai és az 
európai munkaerőpiacon, hozzájárulva ezáltal a nemzeti közösségünk regionális és európai 
felzárkózásához. 
Az egyetem létrejöttében és fenntartásában meghatározó szerepet játszott és vállal Magyarország, 
amelynek folyamatos költségvetési támogatása biztosítja egyetemi rendszerünk létét és fejlődését. 
Románia szenátusának határozatát megerősítve 2008 szeptember 30-án a Képviselőház is 
törvényben mondta ki Egyetemünk, ezen belül pedig három képzési szak - a szociális munkás, a 
német nyelv és irodalom és a didaktikai teológiai szakok - végleges akkreditációját. Időközben 
újabb két szakunk - filozófiai és menedzsment - is elnyerte az akkreditációt. 

A Képviselőház határozatának nyomán Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, hogy közel fél 
évszázados megszakítás után létrejött az erdélyi magyarság első államilag elismert, önálló 
felsőoktatási intézménye: a Partiumi Keresztény Egyetem. Egyetemünk vezetősége lépéseket tett 
és tesz annak érdekében, hogy az intézmény élhessen 
azokkal az új lehetőségekkel, amelyek a Partiumi 
Keresztény Egyetem státuszából fakadnak, úgymint a 
további szakok elismertetése, új szakok indítása, a 
mesterképzés elkezdése, a teljes körű bolognai rendszer 
kiépítése, új anyagi erőforrások felkutatása és az egyetem 
infrastruktúrális fejlesztése. Az anyaországi költségvetési 
támogatásnak köszönhetően az elmúlt években 
biztosítottak voltak az egyetem működési és 
ingatlanfejlesztési keretei. Így sikerült felépítenünk az Arany 
János Kollégiumot, amely 217 diáknak nyújt lakhatási és 
étkezési lehetőséget. Épületfelújítással és épületbérléssel 
mindezidáig sikerült megteremtenünk a minimális oktatási 
feltételeket. A diáklétszám növekedésével mára "kinőttük" a 
kereteket, mindenáron építkeznünk kell. Az egyetemnek 
saját székházra van szüksége, amelynek alapkövét 2006 
június 11-én helyeztük el.  



A tervezést saját forrásból biztosítottuk és az alapozási munkálatokat is külső segítség nélkül 
szeretnénk elkezdeni. Istenbe vetett reménységgel látunk az erőnket meghaladó feladathoz. 
Tekintettel a beszűkülő költségvetési támogatásra, a nagyságrendileg 2 millió Euro értékű új 
épület anyagi háttere csak úgy biztosítható, ha magunk mellet tudjuk az erdélyi-partiumi 
anyanyelvi oktatás ügyéért elkötelezett testvéreink segítségét. 

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik az intézményépítés "nemes harcából" 
elkötelezetten kivették részüket: az alapítóknak, támogatóknak, tanároknak, vezetőknek és - nem 
utolsósorban - tanuló ifjúságunknak, akik értelmet adtak a magyar nyelvű egyetemi oktatás 
helyreállításáért folytatott küzdelmünknek. 
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