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Preambulum  

 Jelen pályázat elsődleges célja az egyetemi szabályozásnak megfelelő dékánválasztási 

környezet megteremtésének a támogatása. Szakmai és intézmény adminisztrációs tapasztalatomra 

vonatkozó adatok a mellékelt éltrajzban találhatók. 

  A Sapientia EMTE-n a Csíkszeredai Kar nem csak az egyetemi rendszer egyik alappillére, 

hanem földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az egyetem célcsoportjának számító székelyföldi 

közösség számára a látható, a megtapasztalható, a közösségben élő egyetem. Éppen ezért 

hatványozottan fontos a kar akadémiai tevékenysége: az oktatási folyamat eredményeként olyan 

felsőfokú képesítéssel rendelkező szakembereket kell képeznie a karon jelenlévő négy 

tudományterületen, akik közvetlenül, vagy közvetve – helyben maradva vagy akár külföldre 

távozva (majd hazatérve) –, hozzájárulnak Székelyföld gazdasági, oktatási, kulturális 

megmaradásához és felemelkedéséhez. Ugyanilyen fontos az egyetemen folyó tudományos kutatás: 

az eredmények gyakorlati hasznosulása a régió ipari termelésében, a gazdasági és pénzügyi 

szektorban, vagy akár társadalmi, oktatási politikák megalkotásában. 

Mint minden újonnan alapított oktatási intézménynek, a Sapientiának is rendkívül fontos, 

hogy az a társadalmi réteg, akit megcéloz, akit kiszolgál, befogadja és magáénak érezze az 

intézményt. Az ateista-kommunista rendszer bukását követő 30 évben az erdélyi magyar 

társadalom megpróbálta megmaradásának két alappillérét, az egyházat és az oktatást megerősíteni, 

és a diktatúra idején történt szisztematikus elsorvasztást valamelyest kárpótolni. Több oktatási 

intézmény esetében e két fontos pillér, templom és iskola fejlesztése egyszerre történt. 

Hatványozottan igaz ez egyetemünkre is, hiszen Magyarország kormányának támogatásával az 

erdélyi magyar történelemi egyházak felügyeletével alapítottak egy felsőfokú oktatási intézményt. 

Több évtizedes távlatból megállapíthatjuk, hogy a különböző szintű oktatási intézményeket 

különböző módon építi be, teszi magáévá egy közösség.1 Ez hangsúlyosabban érezhető olyan, még 

hagyományos keresztény erkölcsi normákat magénak érző népcsoport esetében, mint a székelyek. 

Éppen ezért amíg egy óvodát pár év alatt elfogad és saját közösségének részeként tekinti, addig egy 

középiskolának (akár középiskolai osztálynak) átlagosan 20 év alatt sikerül ezt elérnie. Egyetem 

                                                           
1 Mivel ismereteim szerint ilyen irányú tudományos kutatás nincs, saját megfigyelésemre alapozva (éppen ezért a 
szubjektivitás nem kizárható) fogalmazok meg pár állítást. 



esetében ez mindenképpen hosszabb (nem szeretném itt most elemezni azokat az objektív és 

szubjektív okokat, amelyek e tény mögött állnak). A 20 évvel ezelőtt alapított Sapientia EMTE 

esetében sem tekinthetünk el ettől a ténytől. Éppen ezért a kar küldetése 20 év távlatból sem 

változott: magas színvonalú oktatás, kiemelkedő kutatási eredmények és társadalmi szerepvállalás.  

Ezen előzmények tükrében igyekszem pályázói elképzeléseimet megfogalmazni. Ezek nem 

mellőzik a rektor úr által a következő négy évre megfogalmazott vezetői programban foglaltakat 

sem és figyelembe veszi a kar hosszú távú fejlesztési elképzeléseit is. 

 

Oktatás és kutatás 

A kar jelenlegi szakstruktúrája az elmúlt 20 év alatt alakult ki és erősödött meg. A korábbi 

két kar egyesülése nem csak az adminisztrációt tette egyszerűbbé, költséghatékonyabbá, hanem az 

oktatási rendszert is átláthatóbbá és jobban tervezhetővé tette. Képzéseink megfelelnek a 

munkaerőpiac és a régió társadalmi elvárásainak és a nemzetpolitikai érdekeknek egyaránt. 

A kar hallgatói nagyobbrészt Székelyföldről és közvetlen szomszédságából érkeznek, ezért 

nem tudjuk függetleníteni magunkat ezen régió demográfiai realitásaitól. Éppen ezért fontosnak 

tartjuk a jelenlegi szakstruktúra fenntartását a megfelelő hallgatói létszám mellett. A regionális 

társadalmi igénynek és a közösség nemzetpolitikai igényének megfelelően támogatom új szakok 

indítását is. Itt gondolok a sport szakokra, de ugyanakkor nem mellékes az egészségügy területén 

történő szakindítás sem. Tanulmányok bizonyítják már, hogy a tanárképzést a legnagyobb 

hatásfokkal regionálisan lehet megszervezni, ezért karunk egyik legfontosabb feladatának tekinti és 

sikeresen vállal szerepet az általános és középiskolai tanár utánpótlás képzésében. Ezt 

megerősítendően támogatom a Tanárképző Intézet (TI) fejlesztését, melynek sikeres működése 

lehetővé tenné, hogy karunk aktívan részt vehessen a tanárok képzésében (véglegesítő és fokozati 

vizsgák, továbbképzések). 

Mesteri szakjaink esetében igyekszem mind a képzési paletta, mind pedig a képzés tartalmi 

szintjén a kitűzött céloknak megfelelően alakítani kínálatunkat, ugyanakkor Karunknak aktív 

szerepet kell vállalnia az egyetemi doktori képzésben is. 

A meglévő szakok esetében rendkívül fontos az akkreditációs elvárásoknak megfelelő 

oktatói kar biztosítása és a tananyag naprakész strukturális és tartalmi fejlesztése, az új szakok 

esetében pedig rövid távon  az ideiglenes akkreditációhoz szükséges oktatói állomány biztosítása 

elsősorban a saját oktatók lehetőség szerinti bevonásával és a szükséges új oktatók alkalmazásával. 

További fontos cél a meglévő és az újonnan indítandó szakok esetében a kiszámítható, stabil anyagi 

háttér hosszú távú biztosítása. 

A járványhelyzet rámutatott a digitális oktatásban rejlő lehetőségekre, kihívásokra. Karunk 

példaértékűen válaszolt a hirtelen ránk zúduló online oktatás jelentette kihívásokra. Ez a szokatlan 



helyzet ugyanakkor arra is rávilágított, hogy jóval több energiát érdemes fektetni a digitális 

eszközökben rejlő lehetőségek oktatási célú kihasználására. Éppen ezért fontos lesz a közeljövőben 

belső és külső források bevonásával ilyen irányú tananyagfejlesztéseknek az ösztönzése és a 

szakmai háttér biztosítása. 

 A kutatás területén tudományterülettől függően változóak a lehetőségek és az elvárások. 

Fontos, hogy az egyetem státusából adódó köztes állapotból sikerüljön kimozdítani az intézményt, 

így kari szinten is részt venni nagyobb méretű projektekben. A kar anyagi és humánerőforrás 

lehetőségeit mérlegelve fontos továbbá olyan partneri kör kiépítése (oktatási- és közintézmények, 

magánszektor), amely becsatornázható a lehetséges közös pályázatok kidolgozásában, 

lebonyolításában. Ebben már van a karnak egy igen jó hálózata, ami továbbra is értékesíthető. 

Fontos továbbá az egyetemi szintű kutatást segítő intézmények (KPI, Scientia Kiadó) 

tevékenységének segítségével kutatási projektek lebonyolítása, illetve kutatási eredmények 

közzététele. 

További terveim között szerepel még: a kari könyvtár állományának kutatás- és 

oktatásbarát fejlesztése; a könyvtári szolgáltatások bővítése, átszervezése, az online elérhető 

adatbázisok számának növelése; egyetemi szintű integrált könyvtárfejlesztés és harmonizáció 

megvalósítása, egyetemen kívüli könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének a megteremtése. 

 

Humánerőforrás 

 Az elmúlt húsz év alatt sikerült a karnak saját oktatói állományát olyan szintre fejlesztenie, 

hogy jelen helyzetben (kevés kivételtől eltekintve) az akkreditációs mutatóknak többnyire minden 

szakterületen meg tudunk felelni. Ez komoly erőfeszítést követelt az oktatók és az intézmény 

részről egyaránt. Mindez ugyanakkor azt is eredményezte, hogy a megfelelésre való törekvés 

közben egy kissé háttérben szorult egy igen fontos szempont, a hosszútávon fenntartható oktatói 

utánpótlás. A doktori képzés elindítása éppen ezért létfontosságú a kar humánerőforrás 

utánpótlásában. Mivel az oktatói állományunk nagyobbrészt az egyetemalapítást követő pár évben 

csatlakozott az egyetemalapító csapathoz, ezért nagy kihívás kari szinten az akkreditációknak 

megfelelő oktatói struktúra biztosítása az ésszerűen finanszírozható piramidális konstrukció 

fenntartásával, elkerülve az hydrocephalus építkezés zsákutcáját, ugyanakkor fenntartva a motiváló 

oktatói életpálya modellt. Ehhez első lépésként fontos tényezőnek kell lennie, hogy az akadémiai 

ranglétrán való előmenetel ne egyetlen lehetőségét jelentse a magasabb bérezésnek. Motiváló 

kutatási és bérkorrekciós rendszerrel enyhíthetők, bizonyos szinten rendezhetők a helyzetből 

adódó visszásságok. Mindehhez egy jól kiszámítható, tanszéki szinten személyre lebontott 

karriertervezésnek kell társulnia.  



Támogatom az oktatók idegennyelvi (elsősorban angol) kompetenciáinak a fejlesztését, 

célzottan az Erasmus+ oktatási programban történő aktívabb részvétel előmozdítása érdekében. 

  Az adminisztrációs és oktatást segítő személyzet esetében szintén fontos - a munkaadó és 

a munkavállaló szempontjából egyaránt - a fenntartható tervezés. Ezen a területen is lényeges az 

elvégzett tevékenységhez igazított korrekt, hosszú távon kiszámítható bérezés. Fontos az önmagát 

kitermelő és újratermelő bürokrácia féken tartása, ezáltal az oktatást támogató személyzet optimális 

létszámának biztosítása, ugyanakkor a rendszerbe olyan motivációs és elismerő tényezők beépítése, 

amely a minimális odafigyelésen túl az intézményhez való hűséget is növeli (pótlékok, elismerő 

oklevelek stb.). Szintén fontos a kollégák szakmai továbbképzésnek a segítése, amelyre egyik 

legjobb lehetőség az Erasmus+ mobilitási program.   

 

Hallgatók 

Az egyetemista létnek egyik fontos pillére a tanórákon kívüli tevékenységek minősége is. A 

Csíkszeredai Kar diákéletének meghatározó szervezete a Hallgatói Önkormányzat (HÖK). A 

HÖK jó működését nagyban befolyásolja az aktuálisan vezetői szerepet betöltő csapat és elnök 

lelkesedése, valamint szakmai rátermettsége. A kar hagyományosan jó viszonyt ápol az 

önkormányzattal és igyekszik szakmailag és anyagilag is segíteni a munkájukat, ugyanakkor 

tiszteletben tartva függetlenségüket is. Fontos, hogy a minimális működéshez szükséges fedezetet 

a kari költségvetés tudja biztosítani és ezen kívül célzottan rendezvényekre (rendezvények, 

diáknapok) is tudjon – költségvetés függvényében – forrást biztosítani, de ugyanakkor motivációs 

alapot teremtsen a külső források bevonására, felkutatására. Érdemes a HÖK olyan irányú 

tevékenységeit is támogatni, amelyek Csíkszereda, mint diákbarát egyetemváros képét 

népszerűsítik. Külön ki kell emelni a HÖK szerepét a TDK szervezésében. Az egyre népszerűbb 

rendezvény támogatását a karnak továbbra is fel kell vállalnia. 

A tehetséggondozásban fontos szerepe lehet és kell, hogy legyen a Bölöni Farkas 

Szakkollégiumnak (BFS). A már (egyetemi mértékkel mérve) tekintélyes múlttal rendelkező BFS 

az utóbbi időben hullámvölgybe került. A kar és az oktatók támogatásával elindult egy újjáélesztési 

kísérlet kidolgozása. A karnak továbbra is bábáskodnia kell a sikeres pályára való visszaállítás 

mellett, ezzel párhuzamosan az önálló diákszerveződés lényegi elemeinek felélesztésével az önálló 

szakkollégiumi lét távlatát kitűzni követendő mintaként. 

 

 

A kar népszerűsítése és a társadalmi szerepvállalás 

Amikor 20 évvel ezelőtt Csíkszeredában egyetem létrehozásáról döntöttek az alapító atyák, 

akkor valójában kettős feladat elé nézett az akadémiai közösség: létre kellett hozni egy működő 



felsőoktatási struktúrát egy olyan városban, ahol az önálló egyetemi oktatásnak csekély történelmi 

előzményei voltak. Egyszerre kellett egyetemet és egyetemi várost építeni. Egyszerre kellett 

kommunikálni, hogy új, viszont komoly felsőoktatási intézmény vagyunk és azt, hogy a város már 

képes az egyetemi hallgatók szabadidős és kulturális igényét is kielégíteni. A hallgatók nem 

egyszerűen a város renoméjának köszönhetően döntöttek a csíkszeredai továbbtanulás mellett, 

hanem a Sapientia miatt választották Csíkszeredát Kolozsvár, Bukarest, vagy akár Temesvár 

ellenében. A kis számok törvénye magával hozta azt is, hogy esetenként az alacsony jelentkezői 

létszámmal is szembe kellett nézni. Ennek szinte közvetlen következménye lett a hathatósabb 

kommunikáció igénye, ami viszont kezdetben csapongó, esetleges, töredezett és kétségbeesett 

próbálkozás képét mutatta. A kar komoly anyagi és humánerőforrás fejlesztésének köszönhetően 

sikerült egy egységes letisztult kommunikációt megtervezni és azt fokozatosan életbe léptetve nem 

csak egyetemi, hanem romániai és magyarországi összehasonlításban is jelentős eredményeket 

elérni a PR terültén. A kommunikáció egymagában nem csodafegyver, a kommunikáció csak 

közvetít, felerősít létező tényeket, rámutat tendenciákra, egyszóval szükség van azokra az elemekre, 

amelyeket lehet kommunikálni. A preambulumban már vázolt komplex helyzet miatt, amiben a 

Csíkszeredai Kar létezik és fejlődik, a kommunikációnak egyszerre kell szólnia a leendő 

hallgatókhoz, azok szűkebb társadalmi környezetéhez, a középiskolai tanárokhoz, a jelenlegi 

hallgatókhoz, egyetemi közösségünkhöz, a hazai és határon túli akadémiai közösséghez és nem 

utolsó sorban ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek része kíván lenni. 

A kommunikáció szempontjából több célcsoportot és üzenet-rendszert kell meg 

határoznunk. A kampányok során törekednünk kell arra, hogy azokat a csatornákat használjuk, 

amelyek el is érik mindazokat, akikhez szólni szeretnénk. A járványhelyzetben, de az azt követő 

időszakban is fokozott figyelmet kell szentelni az online térben történő kommunikációnak. Éppen 

ezért fontos az online csatornák bővítése, a tudományos eredmények népszerűsítésesnek, 

hagyományos írott felületeit ki kell bővíteni online digitális tartalmak gyártásával.  

A szakok szintjén megszervezett tantárgyversenyek megfelelő népszerűsítése mellett 

fontos a középiskolás diákokkal való személyes kapcsolattartás másik kiváló formája, a Nyílt 

Napok c. rendezvényünk, ahol az anyagi támogatás mellett fontos a tanszékeket tevékeny 

bekapcsolódásra ösztönözni. 

A kommunikációknak fontos elemei lehetnek olyan belső rendezvények, események, 

amelyek különböző egyetemen kívüli társadalmi rétegek érdeklődésre is számot tarthatnak 

(tudományos eredmények, oktatói, hallgatói kitüntetések, konferenciák stb.) Ilyenek továbbá a 

szokásos éves nagy létszámú résztvevőt érintő rendezvények: az Egyetemi Diáknapok és a Ballagás. 

A karunk erősségének számító társadalmi szerepvállalás egyben komoly kommunikációs és PR 

eszköz és lehetőség. A járvány miatt szünetelő Ezüst Akadémia oktatási programunkat érdemes 



folytatni, hiszen ezáltal nem csak a kar, hanem az egész egyetem pozitív megítélése növelhető a 

megcélzott korosztály körében. Törekedni kell a társszervező intézmények további bevonására a 

szervezésbe és a finanszírozásba egyaránt. Az erdélyi magyar közösség nyári fesztiváljain 

(Tusványos, Vibe, Double Rise) szintén fontos a jelenlétünk, hiszen itt egy más korosztályt lehet 

célzottan megszólítani. 

Egyetemünk 20 éves évfordulójának hangsúlyosan meg kell jelennie kommunikációinkban 

úgy külső elemek, mint a rendezvények szintjén. Nem kevésbé fontos a felújításon átesett 

épületrészek hathatós vizuális kommunikációjának a kiaknázása. Minden rendezvény tartalmi 

részének a biztosításához a különböző tudományterületek oktatóit kell bevonni. Az aktív oktatókat 

hangsúlyosan jutalmazni kell a kari prémium rendszerben. Az egyetemi PR-ral szoros 

együttműködésre kell törekedni a központi rendezvények megszervezésében. 

 Fontos továbbá a kar külső kapcsolati hálójának a fenntartása és bővítése, a hazai, 

anyaországi felsőoktatási intézmények mellett érdemes Kárpát-medencei és EU-s szinten is 

bővíteni külkapcsolatainkat és a kar célkitűzésit felvállaló társadalmi, politikai döntéshozó 

testületekkel fenntartani a vezetői szintű kapcsolatot. Az alapító egyházakkal szorosabbra kell fűzni 

a viszonyt az alapítványi kereteken túl, hisz az egyházak aktív bekapcsolódása a jövő értelmiségi 

nemzedék erkölcsi, vallási nevelésében nélkülözhetetlen. Ez meghatározza szűkebb közösségünk, 

nemzetünk, de kontinensünk jövőjét is, ugyanakkor az egyházak intézményünkbe vetett alapítói és 

fenntartói bizalma segíti a Sapientia társadalmi elfogadottságát is. 

 

Végszó helyett 

 A szellemi munka eredményességéhez fontos az alkotói nyugalmi légkör megteremtése, 

ennek egyik komponense az egyetemi infrastruktúra, a másik pedig a bérezés. Ezért egyrészt be 

kell fejezni a 2014-ben elkezdett felújítás minden elemét és azt az akadémiai közösség használatába 

adni. Másrészt – mivel költségvetésünk nagyobb részét a bérköltségek teszik ki – olyan egyetemi 

szintű költségvetés elosztási rendszert kell életbe léptetni, ami biztosítja a kiszámíthatóságot, a 

hosszú távú tervezést és a létbiztonságot. 
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