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Varázslatos gólyabál

a kapcsolattartás egyik legfon-
tosabb pilléreként a Sapientia 
EmtE minden évben meghir-
deti az Erasmus+ tanulmányi 
mobilitási programpályázatot 
a hallgatók számára. a diákok 
körében a program nagy nép-
szerűségnek örvend, viszont a 
járványhelyzet miatt a korábbi 
évekhez képest idén elenyésző 
a jelentkezők száma. a választ-
ható országok és lehetséges 
egyetemek listája azonban szin-
te kimeríthetetlen.

Vlaicu Lajos

Amobilitási program kap-
csán Bors Hortenzia, a 
Csíkszeredai Kar Erasmus-

koordinátora közölte a fontosabb 
tudnivalókat.

– A pályázat általános célja a 
hallgatók nemzetközi mobilitásá-
nak támogatása, a program lehe-
tőséget nyújt uniós felsőoktatási 
intézményeken belül különböző 
oktatási, nyelvi, szakmai és kultu-
rális tapasztalatok megszerzésére. 
Idén is több ország közül választ-
hattak a fiatalok: Bulgária, Hor-
vátország, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Magyarország, 
Szerbia, Szlovákia, Törökország, 
Ciprus, Franciaország, Írország, 
Németország, Olaszország, Spa-
nyolország és Portugália – sorolta 
Bors Hortenzia. Mint mondta, 
ebben a tanévben is vannak diá-
kok, akik már az első félévre ki-
utaztak, és sokan pályáztak a má-
sodik félévre is.

– Jelen pillanatban nyolc hall-
gatónk tartózkodik külföldön, 
közülük hatan Magyarországon, 
egy Portugáliában, Portóban, és 
egy Spanyolországban, Vigóban. 
Tavasszal öten pályáztak a folyó 
tanév második félévére, és a pót-
pályázáson további tíz hallgató 
ragadta meg a lehetőséget és fog 
kiutazni. Tehát, ha minden a ter-
vek szerint alakul, nem lesz gond, 
és mindenki kiutazhat, akkor ösz-
szesen tizenöt hallgatónak lesz 
lehetősége a második félévben 
külföldön tanulni. Közülük egy 
diák választott távolabbi úti célt, 
ő Vigóba készül, a többiek Ma-
gyarországra utaznak – foglalta 
össze az idei pályázatokra benyúj-

tott jelentkezések eredményeit 
a mobilitásért felelős egyetemi 
Erasmus-koordinátor.

Hozzáfűzte, természetesen ér-
ződik a járvány negatív hatása is, a 
bizonytalanság, illetve az esetleges 
karantén miatti félelem fékezi a 
diákok tanulás- és tapasztalatszer-
zés iránti vágyát. Összehasonlítás-
ként a tavalyi számokat említette: 
első félévben tizenöten, valamint 
második félévben huszonegyen 
tanultak külföldön.

– Az Erasmuson kívül most 
még a Makovecz-program is elér-

hető, azonban mivel sajnos ez Ma-
gyarországra vonatkozik, egyelőre 
a karantén nem teszi lehetővé a 
ki- és beutazást. Hozzánk főként 
a Szent István Egyetemről jöttek 
diákok, de volt már hallgató a 
Selye János Egyetemről, a Széche-
nyi István Egyetemről, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről vagy a 
II. Rákóczi Ferenc Főiskoláról is 
– fűzte hozzá Bors Hortenzia.

rendhagyó gólyabált szervez-
nek a Sapientia Erdélyi ma-
gyar tudományegyetem végzős 
hallgatói: a virtuális térben 
megvalósuló esemény témája 
a nagysikerű Harry potter film-
sorozat.

Fülöp Orsolya
fulop.orsolya@hargitanepe.ro

Idén sem marad el a Sapientia 
gólyabálja, csupán a virtuális 
térbe költözik. A járványhely-

zet és az ebből adódó nehézségek 
ellenére a szervezőcsapat igyekezett 
érdekes és kreatív online eseményt 
összehozni. A program célja: az 
első éves hallgatók megismerjék 
egymást és közvetlenebb kapcsola-
tot tudjanak kialakítani.

A Csíkszeredai Kar kommuni-
káció szakos hallgatói dr. Hubbes 
László-Attila egyetemi adjunktus 
vezetésével pénteken, a virtuális tér-
ben tartják meg az online gólyabált, 
este hat órától közel 33 első éves diák 
részvételével. A hallgatók igyekeztek 
innovatív megoldásokat találni a fel-
adatok elvégzésére, lesz kvíz, közös 
bemutatkozó videó, varázsige-isme-
ret, emellett novellát vagy verset kell 
írniuk a versenyzőknek az előre ki-
adott varázsszavak felhasználásával.

A szervezők díjakkal is készül-
tek, de az elsődleges céljuk az, hogy 
a hallgatók megismerkedjenek 
egymással a krízishelyzet ellenére, 
ugyanis az első éves diákok így is 
rengeteg egyetemi élményről kény-
telenek lemondani. 

a Sapientia – EmtE alapcéljai 
közé tartozik a hallgatók ver-
senyképessége és megfelelő el-
helyezkedése – hangsúlyozta dr. 
lázár Ede, a Csík sze re dai kar dé-
kánja. a Sapientia bátran vállal-
ja a próbatételeket, illetve nem 
titkolt cél az sem, hogy a régió 
vállalkozói tudjanak a Sapientián 
végzett fiatal szakemberekről, és 
bátran alapozzanak tudásukra.

V. L.

Lázár Ede dékán a célok meg-
határozása során kiemelte a 
jó munkaerő-nevelés fon-

tosságát.
– Alapvető stratégiai célunk, 

hogy a helyi gazdaság és intéz-
ményi szféra számára jól kép-
zett szak em be re ket biztosítsunk, 
az oktatás-kutatáson túl ezt 
karriertanácsadással, állásbörzék 
szervezésével is próbáljuk segíte-
ni. Ennek rendszerét többé-ke-
vésbé formálisan is kiépítettük, a 
mai helyzetben inkább az online 
felületre fektetünk hangsúlyt, ott 
próbáljuk meg egymáshoz köze-
lebb hozni a munkaerőpiac két 
szereplőjét, a frissen végzett hall-
gatókat, valamint a munkaadót.

Az egyetem megítélésével kap-
csolatban egy friss hírt is megosztott 
velünk a dékán: a Webometrics füg-
getlen intézet szerint, amely a kuta-
tói munka alapján rangsorolja az 
egyetemeket, a Sapientia – EMTE 
országosan a huszadik helyet foglalja 
el, megelőzve számos jóval nagyobb 
és hírnevesebb egyetemet. A világ 
több mint 30 000 egyetemének a 
rangsorában a Sapientia – EMTE 
bekerült a felső tíz százalékba.

– Ez jelzi, hogy az elsősorban 
oktatásra fókuszáló kollégák is 
jelentős tudományos értékkel 
bíró publikációt jelentettek meg. 
A gazdasági-társadalmi szerep-
lőkkel, intézményekkel, cégek-
kel fenntartott kapcsolatainkról 
elmondhatjuk, hog y az utóbbi 
években sikerült áttörést elér-
ni, a bizalmat elnyerni, de még 
mindig kijelenthetjük, hogy a 
Sapientia – EMTE jóval többet 
tud nyújtani elsősorban a gaz-
dasági szereplők irányába, mint 
amennyire igénybe veszik. Azt 
kell mondanom, hogy teg yenek 
nyugodtan próbára, keressék 
meg az együttműködési felülete-
ket – fejtette ki dr. Lázár Ede, a 
Csíkszeredai Kar dékánja.
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