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A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának 

2021-2025 közötti vezetésére vonatkozó dékáni terve 

 

dr. Lázár Ede  

egyetemi docens 

 

A Csíkszeredai Kar küldetése, hogy olyan versenyképes felsőoktatást nyújtson, ami egyaránt 

megfelel a nemzetstratégiai elvárásoknak és a munkaerőpiaci keresletnek. A Kar célja, hogy 

színvonalas oktatási tervékenységgel, fokozattal rendelkező tanárok, szakemberek kinevelésével, 

illetve kutatási szolgáltatásokkal innovációs motorja legyen Székelyföld gazdasági és társadalmi 

fejlődésének.  

 

Bemutatkozás 

Szakmai pályafutásomat elemzőként kezdtem 1998-ban a KSH Gazdaságelemző és Informatikai 

Intézeténél Budapesten, majd a versenyszférában folytattam a Taylor Nelson Sofres nemzetközi 

marketingkutató cégnél. 2003-ban lettem a Sapientia főállású oktatója. Oktatás-menedzsment 

tapasztalataimat tanszékvezető-helyettesként (2004-2012), Kari Tanács tagként (2005-2020), 

dékán-helyettesként (2013-2017), dékánként (2017-2021), és szenátusi tagként (2016-2020) 

szereztem. 

A következő mandátumra (2021-2025) vonatkozó dékáni tervemet témánkénti helyzetkép 

vázolásával kezdem, ami a kitűzött célok kiinduló alapját jelenti, illetve reflektálok az elmúlt négy 

év terveinek megvalósulási szintjére is. A sok szép, elvileg lehetséges pozitív cél közül csak azokat 

említem, amelyeket a következő mandátum során operacionalizálhatónak, megvalósíthatónak 

gondolok.  

 

A Csíkszeredai Kar helye az Egyetemen belül 

A Sapientia EMTE egyik markáns sajátossága a Karok földrajzi és nem tudományterület alapú 

meghatározottsága. Ez a jellemző kiegészülve a szakok nagy számával olyan mértékű 

heterogenitást eredményez, ami nem működtethető egy központosított, lineáris szervezeti 

struktúrában, hanem a Karok nagyfokú önállóságát biztosító divizionális struktúrára van szükség. 

Indokolt a központ (Rektori Hivatal) és a divizíók (Karok) között a feladat- és hatáskör-leosztás 

újragondolása. Alapelv lehetne, hogy amennyiben egy feladatkör vagy folyamat (pl. PR-

tevékenység, oktatói prémium rendszer) közvetlenül befolyásolja a Kar stratégiai fontosságú 

eredményeit (pl. hallgatói létszám, oktatói lefedettség), akkor a döntési jogkör nagyrészt a Karhoz 

tartozzon.  
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Az elmúlt években a Karok közötti kapcsolatot a versengés helyett sokkal inkább az 

együttműködés jellemezte. Ez az együttműködés akkor tud új, az egyetem egésze számára 

kedvezőbb szintre lépni, ha a vezetők személyiségéből fakadó kooperációs hajlandóság kiegészül 

a forráselosztás rögzített, középtávon is kiszámítható rendszerével. Magyarán, ha az egyik kar 

fejlesztése nem jelent impliciten forráselvonást a többi kar számára.  

 

Oktatási tevékenység 

Az oktatási tevékenység helyzetképének felvázolása előtt rámutatok néhány olyan külső 

tényezőre, amelyek nagymértékben behatárolják a stratégiánkat. 

- A Kar hallgatói szinte kizárólag Székelyföldről érkeznek, a demográfiai folyamatoknak 

megfelelően csökkenő létszámban. Azonban az európai és a romániai átlagtól elmaradó, 

székelyföldi felsőfokú beiskolázottsági arány növelése lehetőséget teremt a hosszútávú 

működésre. 

- A viszonylag kis hallgatói létszám a törvényi, álláskereti előírásoknak megfelelően kis létszámú 

oktatói állományt eredményez, ezért egy tanár átlagosan 5-6 féle tantárgyat oktat, ami nem kedvez 

a specializációnak, kutatásnak.  

- A pénzért diplomát üzleti modell alapján működő „diplomagyárak” nagy részesedése az elmúlt 

években jelentősen csökkent, de még érezhető a munkaerőpiacot torzító hatása, amellyel a végzett 

hallgatóink szembesülnek. 

- Ugyancsak csökkent az aktivitásuk, de továbbra is versenyhelyzetet teremtenek a magyarországi 

felsőoktatási intézmények tandíjmentes kihelyezett képzései, amelyek a román akkreditációs 

előírások mellőzésével rugalmasabban reagálhatnak a munkaerőpiaci változásokra. 

Az oktatás fejlesztésére vonatkozó tervek. 

- A húszadik évébe lépő Sapientia szakkínálata kialakultnak tekinthető, a következő négy évben a 

meglévő szakok minőségi fejlesztése indokolt. Új szak indítására csak külső kezdeményezésre, 

nemzetstratégiai megfontolásból van lehetőség, amennyiben a szükséges erőforrások és külső 

szakmai támogatás is rendelkezésre állnak. Ilyen szakok lehetnek a Csíkszeredai Karon a 

Testnevelő tanár, illetve az Ápoló képzés. Mindkettő jelentős társadalmi igényt elégítene ki, és 

nem helyettesítői a jelenlegi szakjainknak. Az előbbit külső partner egyetemmel, de saját szakként, 

új főállású és óraadó kollégák bevonásával indítanánk el. Az Ápoló képzés indítása csak 

magyarországi partner egyetem kihelyezett képzéseként valósítható meg, amelyet néhány év után 

alakíthatnánk át saját képzéssé.  

- Tananyag fejlesztés - a jegyzetekkel, oktatási segédletekkel való lefedettség növelése nem 

sikerült megfelelő mértékben, forrásokat kell találni egy hatékony ösztönző rendszer kiépítésére.  

- Az oktatás minőségére vonatkozó visszajelzések jelentik a tananyag és a pedagógiai fejlesztés 

alapját. Az elmúlt években sikerült egy olyan hallgatói értékelési rendszert bevezetni, amely 

reprezentatív, anonim és az érintett oktatótól teljesen független. További feladat az ebből származó 

információk beépítése a tanterv, tananyag fejlesztésre vonatkozó döntésekbe.   
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- A saját doktori iskola feltételeinek a megteremtésében tovább kell haladni, jelentősége van mind 

az oktatói utánpótlás nevelésben, mind az egyetem imázsának a növelésében. 

- Az ismétlődő akkreditáció szükségessége miatt cél, hogy a szakok egyidejű akkreditációja esetén 

is teljesüljenek az oktatói lefedettségre vonatkozó elvárások. Súlyának megfelelően ezt a témát a 

következő, külön részben bontom ki.  

 

Oktatók 

A Sapientia EMTE legfontosabb erőforrása oktatóinak tudása, felkészültsége, ennek fejlesztése a 

versenyképességünk záloga. A Kar egyes tanszékein, szakjain nagyrészt sikerült az elvárt oktatói 

lefedettséget elérni szakirányú végzettségű, és az oktatott tárgyakkal összhangban levő kutatói 

irányultságú oktatókkal. Néhány szak esetében azonban ez még csak részlegesen valósult meg, 

amit súlyosbit a nyugdíjba vonuló kollégák hiánya.  

- Legfontosabb célkitűzés a tehetséges végzett hallgatóink doktori képzésben való részvételének a 

támogatása, határozott idejű alkalmazásuk már a doktori képzés alatt. A felsőoktatás tanerő 

utánpótlásának alapvető problémája, hogy a doktori képzés ideje alatt, illetve a tanársegédi 

státuszban az elérhető jövedelem nagyon nem versenyképes egy tehetséges jelölt által elérhető 

alternatívákkal szemben. Ezt alapjaiban nem tudjuk megoldani, de különböző eszközökkel 

enyhíteni tudjuk: ösztöndíjlehetőségek, szakmai támogatás a fokozat mielőbbi megszerzése 

érdekében, kutatói projektekben való részvétel, határozott idejű munkaszerződés. Mindezek már 

többé-kevésbé megvalósultak a karunkon, de olyan szinten kell rendszerbe szervezni ezt a 

folyamatot, hogy a tanárjelölt számára is egyértelmű és vállalható karrier pályát jelentsen.  

- Versenyképes oktatást-kutatást csak akkor tudunk megvalósítani, ha a béreket felzárkoztatjuk az 

állami egyetemek bérszínvonalára.  

- Fontosnak tartom a humán erőforrás fejlesztését különböző pedagógiai, kommunikációs, idegen 

nyelv képzések, tréningek segítségével a tanszékek igényei alapján. Az elmúlt években történt 

néhány ilyen kezdeményezés, de cél, hogy jobban ismerjük az igényeket, kapcsolatunk legyen a 

potenciális oktatókkal, képzőkkel, hogy élni tudjunk az ilyen irányú pályázati lehetőségekkel. 

 

Kutatásszervezés  

Általános cél, hogy a Kar oktatói részt vegyenek országos jelentőségű, illetve nemzetközi szinten 

is jegyzett kutatási eredmények elérésében. Az elmúlt időszakban növekedett a leadott és a sikeres 

pályázatok száma, részben a kari pályázati tanácsadó munkakör létrehozásának köszönhetően. 

Sikerült arra a szintre eljutni, hogy a növekvő számú konzorciális partnerségi felkérések a Vezető 

Tanács elé kerülnek és pozitív döntés esetén, határidőre elkészülnek az adminisztratív és szakmai 

anyagok. 
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- Azonban tovább kell fejleszteni a pályázat megjelenésétől a leadásáig tartó folyamat 

hatékonyságát: lerövidíteni az időigényét, átláthatóbbá kell tenni a folyamatot és jobban be kell 

vonni az érintett tanszékeket, kollégákat.  

- A „kutatási projekt” gyűjtőfogalmába ma már legalább 4-5, több szempontból jelentősen eltérő 

kategória tartozik. A különbségek szétfeszítik a meglévő döntéshozatali kritériumokat, nagyon 

időszerű ezek újragondolása egyetemi szinten. Kari szinten a döntéshozatali eljárás 

diverzifikálásán túl, a pályázatírási, lebonyolítási és finanszírozási folyamatok különbözőségeit 

kell figyelembe vennünk.  

- A publikációs tevékenységet jutalmazó rendszer bevezetése jó hatással volt az „Acta” 

kiadványok fejlődésére, cél a jobb besorolás elérése.  

 

Az oktatás-szervezési és a támogató folyamatok hatékonyságának növelése.  

A Kar kilépett a gyerekcipőből az adminisztratív folyamatok kezelése terén is, jelenleg a „normál 

ügymenet” nagyrészt kiszámítható és tervezhető az érintettek számára. Mindemellett indokolt 

megvizsgálni a folyamatok egyszerűsítésének, felgyorsításának lehetőségét. Az online oktatás és 

felvételi bevezetésével az Egyetem bizonyította, hogy képes egy ilyen jellegű kihívásra gyorsan 

és jól reagálni. 

- Ennek ellenére a legfontosabb oktatás-szervezési folyamat, a tantervek és álláskeretek 

összehangolása és véglegesítése nem nevezhető optimálisnak, sok munkaóra ráfordítás mellett 

sem hibamentes. A Neptun-rendszer sajnos a folyamatot nem támogatja, nem gyorsítja, hanem a 

végén kiszűri az esetleges hibákat. Célom ezt a folyamatot újratervezni, jól használható, 

funkcionális IT-megoldással részlegesen vagy teljesen támogatni. 

- A közelmúltban egy költséges intranet rendszer kiépítése nélkül sikerült megvalósítani azt a 

tudásmenedzsment célkitűzésünket, hogy a lényeges belső információk, egy Google Drive 

fájlstruktúrán keresztül elérhetők legyenek a jogosultsággal rendelkező számára. Egy alkalmazás 

annyit ér, amennyire használják, ezért a rendszer ismertségén és áttekinthetőségén még javítanunk 

kell, és további fejlesztésre vár a tartalom is. 

 

Együttműködés a hallgatókkal, a Hallgatói Önkormányzattal  

A Hallgatói Önkormányzat tevékenysége is fejlődött az elmúlt időszakban, önálló és kreatív 

program-terveiket könnyű volt a Kar vezetőségének támogatnia, mivel ezek között olyan is volt, 

ami az Egyetem egésze számára fontos PR tevékenységet jelentet. A Kar és a HÖK vezetősége 

közötti együttműködés alapja nem a törvényi előírás vagy a politikai korrektség kell legyen, hanem 

az a tény, hogy az oktatói tevékenységünkről visszajelzést, jó esetben a hallgatók tudnak nyújtani. 

A dékán feladata, hogy úgy viszonyuljon a hallgatói érdekképviselethez, hogy a HÖK vezetőinek 

fluktuációja ellenére is be tudja tölteni a funkcióját.  
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A tanulmányok melletti hallgatói tevékenység támogatása  

- Az OTDK-kon elért eredmények is bizonyítják, hogy a Tudományos Diákköri Konferenciák új 

lendületet nyertek, elsősorban az egyetemi és a kari TDK Bizottság jó szervezésének, mozgósítási 

képességének köszönhetően. A Kar célja, hogy minél több hallgató induljon TDK-n, belföldi vagy 

nemzetközi tanulmányi versenyen.  

- A Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium már 2004 óta nyújt egyfajta szakmai és közösségi 

többletet a csatlakozó egyetemistáknak, de még nem sikerült elérni, folyamatosan működtetni azt 

a szakkollégiumi modellt, ami több magyarországi egyetemen jól bevált. Ennek egyik oka a 

folytonosság hiánya, az alapképzés rövidsége miatt gyakorlatilag nincs idő az önszerveződésre. 

Megoldásként tervezem a szakkolégiumi igazgatói feladatkör létrehozását, formator 

munkakörben.  

 

A Kar népszerűsítése, marketing tevékenysége 

A Kar marketing tevékenysége jelentősen professzionalizálódott, nőtt a tervezett kampányok 

szerepe a rögtönzött akciókkal szemben. Az éves kampányterv figyelembe veszi a releváns 

kutatási eredményeket (pl. a beiratkozók pályaválasztására vonatkozó felmérés), széleskörű 

konzultáció után időben készül el. Új lendületet és arculatot adott a kampánytevékenységünknek 

a filmkészítő-laboráns munkakör integrálása a PR-csapatba.  

Az egyetemi marketing tevékenységet alapvetően három területre bontanám, eltérő feladatokkal, 

érintetekkel és felelősökkel. 

1. A központi marketing tevékenységnek az egyetemi imázs építésére kell fókuszálnia, 

elsősorban PR eszközökkel, továbbá koordinálja a középiskolai kampánykörútat is. 

2. A kari marketing a Kar potenciális hallgatói célcsoportjának jellemzői (hely, 

médiafogyasztási szokások, népszerű kreatív tartalmak stb.) alapján tervezi meg és hajtja 

végre a kampányt. Az alkalmazott eszközök és kommunikációs csatornák közül egyre 

nagyobb teret kell szánni az online és képi megoldásoknak.  

3. A tanszékek által koordinált szakspecifikus kampány a kari kampánytervbe integrálódik és 

alapvetően a kari infrastruktúrára épül. A szakspecifikus tartalmakon (reklámképek, 

videók) túl ide tartoznak a középiskolai szaktanárokkal fenntartott személyes 

kapcsolattartás és a versenyek szervezése is. 

- Néhány felmérés eredményei beépülnek a kampánytervbe, de ez még javítható további 

információforrások becsatornázásával. Célom, hogy a szegmentáció szintje a középiskola legyen, 

vagyis a fontos középiskolákat személyre szabott kampánnyal tudjuk megcélozni. 

- A versenytársaink PR-tevékenysége is erősödött, elég, ha példaként a sikeres középiskolai 

versenyeinkre “ráindított” versenyekre gondolunk. A Kar, a Tanszékek vezetése és a PR csapat 

által megalkotott marketingstragiának egyidejűleg versenystratégiának kell lennie. 

- A PR csapat rendszeres erősítése egy olyan tehetséges, végzős diákkal, aki az operatív 

tevékenységben való részvételen túl, segít bevonni a hallgatókat a különböző kampányokba.  
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Nemzetközi kapcsolatok 

- A járványhelyzet után a nemzetközi és intézményközi kapcsolat-felvételek megsokszorozódnak, 

aminek a Kar felkészülten kell elébe mennie. Ezt a felkészülést egyetemi szinten a nemzetközi 

kapcsolatokért felelős rektor-helyettesi munkakör létrehozása jelenti, kari szinten az egyik dékán-

helyettes feladatkörében kell nevesíteni ezt a funkciót.  

- A Kar Erasmus-tevékenysége kiemelkedő az egyetemi és országos összehasonlításban is, szerves 

fejlődést kell folytatni, újabb kapcsolatok létesítésével. Az Erasmus mobilitási lehetőségek 

növekvő súllyal szerepelnek a hallgatók egyetem-választási döntéseikben.  

 

 

 

 

 

Csíkszereda, 2021. január 3.         

dr. Lázár Ede 


