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Székelyföldtől a nemzetközi vizekig
Az Üzleti Tudományok Tanszék 
az utóbbi években számos ku-
tatást végzett, például a kis- és 
középvállalkozások működéséről, 
Ferenc pápa látogatásának tár-
sadalmi, gazdasági és turisztikai 
hatásairól, ezekbe pedig igyekez-
tek bevonni a hallgatókat is, akik 
ezáltal érdemi kutatói tapasztala-
tokkal gyarapodhatnak. A tanszék 
számára fontos, hogy a hallgatók 
tanórákon kívül is foglalkozzanak 
az általuk tanult szakterülettel. 
Mindezekről dr. Nagy Benedek 
egyetemi adjunktust, az Üzleti 
Tudományok Tanszék vezetőjét 
kérdeztük.

– Milyen kutatások folynak az 
Üzleti Tudományok Tanszéken?

– Kutatásaink nagyon szer-
teágazók, tekintettel az oktatók 
színes doktorátusi és posztdok-
tori képzettségére és érdeklődési 
területére. Nemrég zárult le egy 
nagy munka, melynek témája a fo-
gyasztói magatartás becslése volt, 
az autópiaci adatbázisok elemzése 
alapján. A két évig zajló kutatást 
dr. Sándor Zsolt egyetemi tanár 
vezette, négy munkatárs vett még 
részt a projektben. Egy másik ku-
tatási vonal a kis- és középvállal-
kozások (kkv) működése. Egyik 
elemzés a kkv-k komplex vizs-
gálatát tűzte ki célul, eszközellá-
tottságuk, stratégiai szemléletük, 
befektetési hajlandóságuk alapján. 
A másik, a Pécsi Tudományegye-
tem vezetésével, több partner-
intézmény részvételével, a kkv-k 
döntéshozatali mechanizmusait 
elemzi, menedzsment irányultságú. 
2015-ben végeztünk egy nagyobb 
kutatást Székelyföld fejlettségi és 
fenntarthatósági tényezőiről, de 
sok területi dimenziójú kutatás is 
zajlik, a tanyavilág agrár- és vidék-
fejlesztési kérdéseitől kezdve, az 
EU-s források felhasználásának 
hatékonysági elemzéséig. Tavaly a 
Társadalomtudományi Tanszékkel 
közösen Ferenc pápa látogatásának 
társadalmi, gazdasági és turisztikai 
hatásait vizsgáltuk. Az derült ki, 
hogy a látogatásnak – bár más te-
kintetben történelminek mondha-
tó – nem voltak túl jelentős gazda-
sági hatásai. Turisztikai értéke sem 
volt számottevő, hiszen a látogatók 
többsége nem maradt az egy héttel 
később megszervezett búcsúra, így a 
két esemény közé szervezett kultu-

rális kínálatot sem vették igénybe. 
Ebben a kutatásban nem tudtunk 
még minden adatot feldolgozni, a 
szolgáltató cégek számviteli adata-
it kell megvárnunk, amiből továb-
bi következtetések vonhatók le. 
Nálunk a gazdasági kutatás nem 
könnyű, mert a statisztikai adat-
szolgáltatás hiányos, és a más, nem 
adatszolgáltatásra szakosodott ál-
lami intézmények, hivatalok csak 
ritkán veszik komolyan ezt a tör-
vény által előírt kötelezettségüket. 

– Hogyan lehet bevonni a kuta-
tásba a hallgatókat?

– Könnyen be lehet őket vonni, 
ha jó a téma és motiváció is akad. 
Utóbbi kétféle: valamilyen tan-
tárgyhoz kapcsolódó pluszpontok 
vagy felmentés, illetve pénzügyi ju-
talom, a projekt és a munka konk-
rét típusától függően. Fontos, hogy 
lehetőleg olyan munkát tudjunk 
adni a hallgatónak, amit el is tud 
végezni, illetve a munka ne csak ki-
segítő jellegű legyen, hanem érdemi 
kutatómunkának minősüljön. Az 
igazság az, hogy nem mindig sike-
rül e két elvárásnak egyszerre eleget 
tenni. Az utóbbi időben viszont 
egyre jobban megtaláljuk a hangot 
a hallgatókkal, és ezt az együttmű-
ködést még intenzívebbé szeretném 
tenni. Ott van a Bölöni Farkas 
Sándor Szakkollégium, amely ere-
detileg egy közgazdász hallgatói 
„elitklub” volt. Éveken keresztül 
jól működött, sok oktatási és más 
programot is szerveztek, önállóan 
vagy segítséggel. Most kissé kifá-
radt, ezért átszervezés alatt van, de 
azt szeretnénk, ha más szakterüle-
tek hallgatói is bekapcsolódnának 
a munkába.

– Kik a kutatási partnereik?

– Van egy székelyföldi kitekin-
tésű szervezetünk, a Székelyföldi 
Regionális Tudományi Társaság, 
a társaság tagjainak felét a két gaz-
dasági tanszéken dolgozó kollégák 
teszi ki. Célja a területi és regionális 
kutatások elvégzése és a szakmai 
kapcsolattartás, építkezés. Egyes 
kollégák aktívabbak a nemzetközi 
porondon, például egyik jogászunk 
az Osztrák Tudományos Akadémia 
intézetében folytat kutatásokat a 
biztosítások és kártérítések jogi kér-
déseiről, a torinói egyetemi társak-
kal pedig fogyasztóvédelmi témá-
kat kutat. Egy professzorunk olasz 
és dániai partnerekkel végez elméle-
ti kutatásokat, amerikai és holland 
kutatókkal a fogyasztói árkeresé-
sek működését, hatásait vizsgálja. 
Magyarországi partnerekkel első-
sorban az oktatás terén folyamatos 
a kooperáció, de szívesen együtt-
működünk a pécsi, a debreceni, 
a soproni vagy a kaposvári egye-
temek gazdasági fakultásaival és a 
budapesti Corvinus intézeteivel 
kutatási kérdésekben is. Az AFER 
(Asociația Facultăților Economice 
din România) alapító tagjai közé 
tartozunk, ez az összes közgazda-
sági intézményt tömörítő okta-
tási fórum. Kapcsolatot ápolunk 
a Magyar Regionális Tudományi 
Társasággal, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézettel és más erdélyi felső-
oktatási intézményekkel, mint a 
BBTE, a Partiumi Keresztény Egye-
tem és a Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központ.

– Eredményes munkát kívánunk 
a következő félévben is!

Vlaicu Lajos

A HARGITA NÉPE ÉS A SAPIENTIA – EMTE HETI MELLÉKLETE  2020. JANUÁR 29.

Múlt héten ünnepeltük a magyar kultúra napját, ezért egyetemünk 
verspróbára hívta a hallgatókat. A feladat egyszerű volt. Négysoros ver-
set kellett írniuk, amelyben szerepeltek az alábbi előre megadott szavak: 
sztori, impérium, sör, hűha. A versenyre összesen 31, kreatívnál kreatí-
vabb vers érkezett – amelyeket egyébként az egyetem hivatalos Facebook-
oldalán a bejegyzés alatti hozzászólásokban bárki elolvashat. A nyertest a 
random.org (egy véletlenszerű listát generáló) honlapon sorsolták ki, Asz-
talos Anita harmadéves világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és 
irodalom szakos hallgató lett. Nyereménye egy sapientiás logóval díszített 
bögre, jegyzetfüzet és golyóstoll volt. A verse alább olvasható:

Mínusz tízben sört kortyolva
Számon lép ki hűhám
Sztorimban van átkarolva
Impériumi babám

apróságok

Ha sapientiás vagy, 
és szeretsz fényképezni, 

oszd meg velünk fotóidat! 
Névvel ellá  tott fény  ké  pe-
det és a java solt kép  alá-
írást a szoke.zsuzsa@

hargitanepe.ro 
e-mail-címre várjuk. 

*

Fény-árnyék tanulmány,
2019 

A felvételt készítette: 
Csergő Tamás
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