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A jelen vezetői program a Gazdaságtudományi tanszékvezetői beosztására kiírt pályázat kapcsán 
készült.  

1. Bevezető 

Az alapvető dolgok, amik engem vezérelnek: becsület, a román normáknak való megfelelés 
akkreditációs szempontból, a magyar normáknak való megfelelés támogatás és finanszírozás 
szempontjából, a székely normáknak való megfelelés az őseim tiszteletére, a tudományhoz való 
viszonyulás, mint második vallásomhoz, kollégáim érdekeinek képviselete még konfliktus 
bevállalásával is, a racionális megtakarítás elve. Mostani, az, úgymond koronavírusos időszakban 
feladataink megváltoztak, esetleg nehezebbek lettek. Az én egyik fő feladatomnak tartom 
biztosítani kollégáimnak az online tanítás feltételeit. Minden kollégámnak, még aki nem is 
szoftvertechnológiát tanít, 4 évente szüksége van egy laptopra az online és kontakt tanításhoz. 
Minél több doktori végzettséggel rendelkező, a hallgatóknak és az egyetemnek elkötelezett oktató 
megtartása és bevonása, nekik jó körülmények biztosítása az egyik fő cél. Doktoranduszaink 
támogatása lényeges, hogy elérjék közös célunkat: megvédjék disszertációjukat. Minél több jó 
képességű hallgató bevonzása és egy adott standard kialakítása szükségszerű, a hallgatók 
lemorzsolódását is figyelembe véve, mert olyan hallgató nincs, amiért itt végezzen, aki nem áll 
megfelelően hozzá a tanuláshoz. A tanszéken belül, két ágazat van, a matek-infó és a 
közgazdaság. Viszont ezeknek kéz a kézben kell fejlődniük, mert nem olyan infósokat 
szeretnénk, akik nem értik a közgazdasági folyamatokat és nem tudnak valami jót hozni a 
cégeknek, ahova elkerülnek. Jelen pályázat kényszer körülmények között született, mert 
kollégáim szinte mind családi- és szakmai problémák megoldásában vannak elfoglalva a tanítás 
mellett. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogom megkísérelni elképzeléseimet megvalósítani legjobb 
tudásom és érzelmi intelligenciám szerint. 

 

2. Oktatók -oktatás 

Az oktatás nagymértékben az oktatótól függ. Oktatóinkat több kategóriába sorolhatjuk, főleg 
életkor szerint: kifutó-félben levő oktatók, aspiráns (doktorandusz) oktatók és befutott, erejük 
teljében levő oktatók. Stratégiai célunk az, hogy minél több, fiatal oktatót vagy eminens hallgatót 
vonjunk be az oktatási- kutatási feladatba, csökkentsük az átlagéletkort a tanszéken, ezzel együtt 
biztosítva a kifutó félben levő oktatóink utánpótlását akár konkrét tantárgyak szerint is, ami 
nekünk az akkreditációnál lényeges. Idősebb oktatóinkra, tapasztalatukra, kapcsolatrendszerükre 
és tudásukra, jelenlétükre szükségünk van, főleg, ha még főállásban szerepelnek, segítik a 



fiatalok előremeneteiét. Támogatnunk kell doktoranduszainkat. Be kell hoznunk a rendszerbe 
minél több informatika, gazdasági informatika és gazdasági doktorátussal rendelkező személyt, 
aki elkötelezett a Sapientia és az oktatás mellett, olyan céllal is, hogy indítani lehessen egy 
adatelemző-informatikus (Data Scientist) mesteri szakot. Az oktatóink oktatási feltételeinek 
biztosítása mellet azok továbbképzésére- és egészségére is gondolnunk kell. Támogatnunk kell 
azt, ha oktatóink nemzetközileg is elismert online kurzusokat végeznek, amelyek 
végzettségükhöz, vagy oktatásukhoz kapcsolódnak. 

Az oktatás a hallgatókról is szól, főleg róluk. Mostani körülmények között kihívásnak tekintem a 
generációs különbségeket és azt a tényt, hogy tudásunk átadása sok esetben nem zökkenőmentes. 
Az oktató, minél többet tanította a tantárgyat, annál jobban érti. Csak azt nem érti, hogy a diák 
miért nem érti azt, ami neki nyilvánvaló. Másik kihívás az, hogy az oktató nincs benne olyan 
szinten ebben a szociális-hálós, felületes tudás “majd a neten megkeresem” típusú világnézetben, 
felgyorsult, de sokszor feleslegesen terhelő, idegeket borzoló pittyogás, lájkolás világában, mint a 
diákok. Tanár – diák kapcsolatot új, racionálisabb alapokra helyezném, kommunikáció és órán 
való részvétel- és magatartás szempontjából. Minden második alkalomra házi feladat – és 
folyamatos számonkérés szerintem a megoldás, viszont a diák szempontjából ez megterhelő lehet 
az elején, amíg megszokja. 

3. Kutatás  

Ez egy komoly, egyes esetekben az oktatás minőségére is hatással levő feladat. Akkreditációs 
feltételek teljesítése csak egy minimális cél lehet, itt a csoportos kutatás, és több szerzős cikkek 
megléte teljesítheti az akkreditációs feltételeket, viszont az egyéni teljesítmény-mérés rovására is 
megy, mert az önértékelésnél oszlik a szerzők számával a pontszám. A kutatások eredménye 
nagyon sok esetben nem integrálható a tantárgyakba, a hallgatók nem eléggé felkészültek kutatási 
eredmények befogadására, vagy a kutatási módszerek- és nyelvezet nem áll közel hozzájuk, 
érdektelenek, ha nem értik. Tudomány-népszerűsítő leírások kellenének ahhoz, hogy a hallgatók 
is megérezzék az ízét a kutatásnak, amihez megint idő- és energia kellene, de a sok óra, amit meg 
kell tartani, mert kevés a főállású alkalmazott megint határt szab a megvalósításában. Kutatásaink 
kétféle irányba mehetnek el, közösségi, valós problémák megcélzása felé vagy egyetemes 
értékrendbe való beillesztés felé. Mindkettő fontos, és ritkán találkozik. Egy nagyobb, országos 
szintű kutatási projekt előhozta azt is, hogy informatikai szakértőre szükség van a közgazdasági 
problémák tárgyalása, elemzése során, nem szabadna semmilyen közös projektből kihagyni a 
matematikai alapot és az informatikai támogatást. Nyilvánvaló, hogy a két tanszéknek közösen 
kell kutatnia, persze adott keretek között, de, akár humán tanszék- vagy szociológiai meglátást se 
lenne muszáj nélkülözni, kipróbálni, Amerikában is volt rá példa, hogy a kultúra is húzóerő volt 
az informatikai és gazdasági megvalósításokban, fejlődésben (marketing eszközök, szociális 
igények, design stb.). 



4. Adminisztratív tevékenységek 

Fontosnak tartom, hogy tevékenység- táblában, határidővel ellátva tartsuk nyilván az összes 
tennivalót a tanszéken, ami a következő években irányvonalat adna. Erre akár egy számítógépes 
alkalmazást is lehetne fejleszteni egy államvizsga keretében, amelyik emailben és/vagy SMS-ben 
figyelmeztetné a felelősöket, kollégákat határidő előtt 2-szer is, hogy milyen dokumentum 
előállítása, vagy milyen cselekedet szükséges részükről. Az elején egy megosztható táblázat is 
megfelene, ahol színkóddal lenne megkülönböztetve az elkészített és a sürgős teendő, ahova 
mindenki, aki érdekelt bejelölhetné, ha elvégezte a feladatát. Rendezvényeinknél minden kolléga 
hozzájárulását elvárom, még, ha objektív okok miatt csak a társadalmi kapcsolatok kialakításában 
és megerősítésében tud részt vanni, akkor is. 

Tanszéki költségvetésnél szeretném, ha azt a tanszék érdekeit figyelembe véve lehetne elkölteni, 
a bevezetőben leírt elvek mentén. Költségvetés növelése pályázatokon keresztül történhet, de 
inkább a kutatást- és a benne levő alkalmazottakat érinti. 

 

Csíkszereda, 2020. szeptember 17. 


