
Nincs egyetemista pótvizsga nél-
kül – tartja az optimistán baljós 
mondás, és valahol minden hallgató 
ezt átélte már egyszer. Első éves 
hallgatóinkat, Bartók Tibor-Richárd 
gazdaságinformatika, illetve Goró 
Noémi általános közgazdaságtan 
szakosokat kérdeztük, hogyan él-
ték meg a számukra új helyzetet, a 
vizsgaidőszakot. 

Sántha Hanna-Kriszta

Bartók Tibor Richárd gaz-
daságinformatika szakos 
hallgatót első vizsgaidősza-

káról kérdeztük. 
– Az első szesszióm minden 

értelemben új élmény volt. Új 
élethelyzet volt ez számomra, 
mivel először tapasztaltam meg, 
milyen egy hónapon át tartó szá-
monkérés. De összességében jó 
tapasztalataim vannak ezzel kap-
csolatban – osztotta meg tapaszta-
latait a hallgató. Ugyanerre a kér-
désünkre válaszolt Goró Noémi 
közgazdaságtan-hallgató is. Első 
szesszióját összességében sikeres-
nek könyvelte el.

– Sokkal nehezebbre számí-
tottam, mert mindenki azt mond-
ta, hogy sokat kell tanulni és ma-
gasak az elvárások. Ez valóban így 
van, de nem olyan ijesztő, mint 
ahogy elsőre hangzik – mondta 
Noémi. Hozzátette: egy kis tanu-
lással meg lehet csinálni. 

Második kérdésem arra vonat-
kozott, hogy kaptak-e első éves 
hallgatóink a felsőbb éves diákok-
tól útmutatókat a vizsgaidőszakra. 

– Tanácsok terén el voltam 
látva, mivel elég jó kapcsolatokat 
ápolok felsőbb éves hallgatókkal. 
Ezek között voltak nagyon hasz-
nos és felhasználható tanácsok is. 
Például, hogy csoporttársainkkal 
közösen tanuljunk, vagy hogy 
tartsunk tematikus napokat, de 
nyilván voltak csak poénnak szánt 
tanácsok is: „nincs egyetemista 
pótvizsga nélkül” – osztotta meg 
élményeit Richárd. 

Noéminek az idősebbek azt 
tanácsolták, hogy ne hagyjon min-
dent az utolsó pillanatra, mert sok 
lesz, és okosan gazdálkodjon az 
idejével.

– Felhívták a figyelmünket, 
hogy kell a kikapcsolódás is, foly-
ton nem szabad tanulni. Biztat-
tak, hogy nem olyan vészes, mint 
ahogy képzeljük, és az sem baj, ha 
mindenből elsőre nem megyünk 
át, mert van még lehetőség a javí-

tásra – emlékezett vissza az egye-
temi hallgató. 

A hallgatókat a legnehezebb 
vizsgájukról és egyáltalán a szesz -
szió legnagyobb kihívásairól 
kérdeztük. Bartók Richárdnak 
nehézséget leginkább csak a ma-
tematikavizsga okozott, ezt le-
számítva az összes vizsgája első-
re sikerült. Goró Noémi számára 
is a matematikavizsga okozott 
problémát. 

– Sajnos egy olyan tantárgy, 
amit nem lehet teljesen megtanul-
ni, hanem érteni is kell az össze-
függéseket. Rengeteg gyakorlat 
van, nehezebbnél nehezebbek, 
nekem ezek okoztak fejtörést – 
elevenítette fel a legnehezebb 
vizsgáját Goró Noémi. Richárd 
a folytatásban arról számolt be, 
hogy számára mi jelentett kihívást 
és nehézséget. 

– Kihívást az okozott, hogy 
későn kezdtem el a felkészülést, és 
egy picit kaotikus állapotok ural-
kodtak egy-egy nehezebb vizs-
ga előtt. Ami viszont könnyített 
egy keveset a vizsgaszesszión, az 
az volt, hogy a kollokviumi héten 
már magunk mögött hagytunk jó 
néhány vizsgát, így ennyivel keve-
sebb maradt a szesszióra – mond-
ta Richárd. Noémi nem szeret 
semmit elsietni, és ez a tanulással 
sem volt másként, saját bevallása 
szerint a legnagyobb kihívás szá-
mára a megfelelő időbeosztás és a 
lustasága legyőzése volt.

– Fő motiválóm a szobatársam 
és egyben barátnőm, aki mindig 
kitalált valamit, hogy felpörges-

sen, amikor ellustulam volna. Sok 
vizsga okozott meglepetést szá-
momra, amelyektől féltem. Kide-
rült, hogy nem is olyan nehezek. 
Egy szóbeli vizsga lepett meg 
leginkább, mert mindig ideges 
voltam, ha mások előtt kellett be-
szélnem, de most, amikor szembe-
kerültem a tanárral, lenyugodtam, 
és elmondtam a tételemet, ami vé-
gül nagyon jól sikerült – elevení-
tette fel az egyik vizsgahelyzetet 
a hallgató. Utolsó kérdésem arra 
vonatkozott, hogy milyen tanul-
ságokat vontak le a hallgatók első 
vizsgaidőszakuk után. A válasz-
adást ezúttal is Richárd kezdte, 
aki azt a tanulságot vonta le, hogy 
időben kell elkezdeni készülni a 
vizsgákra. 

– Ha beosztjuk az időnket és 
párhuzamosan készülünk minden-
re, sok fejfájástól kíméljük meg 
magunkat – ecsetelte. 

Noémi végül elmondta, hogy 
az első szessziójából azt a tanulsá-
got vonta le, hogy ha valamit nem 
ért, bátran kérjen segítséget az 
ismerőseitől, mert egy jó magya-
rázat, más meglátás sokat segíthet 
a lecke megértésében.

– És azt se felejtsük ki, hogy 
idejében neki kell fogni tanulni, 
mert nem elég a vizsga előtt egy-
két nappal bemagolni a féléves 
anyagot, annak semmi értelme. 
Összességében meg vagyok elé-
gedve az első szessziómmal, van, 
amin javítani, de a következő 
vizsgaidőszakban alkalmazom a 
most megszerzett tapasztalatokat 
– fűzte hozzá.  
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Nincs diák pótvizsga nélkül
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; Mondjuk a magunkét

Vég(es) határ- és egyéb idők 
Harmadéves hallgatóként elérkeztem az alapképzés utolsó félévé-
hez. Pont olyan, mint hosszú sorozat utolsó része, csak teljesen más. 
Miért? Elmondom.
A sorozatokban mindig az érdekes dolgokra próbálják fektetni a 
hangsúlyt. Egyikben sem fogjuk látni, ahogy a háttérben munkálko-
dik a producer, a vágó vagy a forgatókönyvíró. Az a helyzet, hogy az 
élet nem egy gagyi televíziós sorozat, aminek az unalmas részeibe 
belepörgethetünk. Tele vagyunk mostokkal, és olyan időpontok-
kal, dátumokkal, amelyekből idővel – hamarabb, mind gondolnánk 
– mind most lesz. Ilyen ez a félév is. Első éves korunkban még azt 
hallgattuk, hogy majd „végzősként meglátjátok, mit jelent a sok 
munka”. Jelentem, megláttuk. Azt viszont nem mondhatjuk, hogy 
nem készítettek fel rá. Párhuzamosan kell haladnunk az aktuális 
félév anyagával, ismételni az előző félévieket és dolgozni az állam-
vizsga-dolgozatunkon, amitől egy kicsit „multilateral dezvoltat” 
– mindenhez is értő – érzése lesz az embernek. A pozitív oldala 
az egésznek, hogy a legtöbb időt felvevő utolsó évi projekt az állam-
vizsga-dolgozat megírása, amely –  ideális esetben – az írója által 
kedvelt témáról szól. 
Az alapvető dolgokon kívül azonban fontosnak tartom megemlí-
teni, hogy az utolsó év, illetve félév nem csak a munkáról szól. Bár 
tényleg akad belőle rengeteg, de ebben a periódusban az ember 
nagyon sok személyes döntést kell meghozzon. Lesz-e tovább, ha 
igen, merre, hogyan? Mi történik a többiekkel? Tartjuk-e majd a 
kapcsolatot? Hogyan tudom a magam építésére felhasználni az itt 
eltöltött éveket? 
Azt hiszem, ebben a helyzetben nincs egyértelmű válasz, és nem 
is kell lennie. Még egy kis ideig a „lehetek” ideje van, és ezt ki kell 
használni. Ahogy közeledünk a kalapdobálás felé, majd egyre job-
ban tisztul a kép, és – remélhetőleg – mindannyian meghozzuk a 
szükséges döntéseket a kellő időben. A kellő idő viszont lehet egy 
hónap múlva, vagy akár 5 év múlva is. Az egyetem egyik legfonto-
sabb célja (a tanulmányi ismeretek bővítése mellett), hogy emberi-
leg is fejlessze a diákjait. Felkészítse az elfogadásra, elutasításra, a 
kemény munkára és annak gyümölcsére, sőt, még a gyümölcs hiá-
nyára is. Mert nem lesz mindig gyümölcs, és nem is baj, mert még-
sem élhet az ember gyümölcssalátán élete végéig. A lényeg az, hogy 
attól, hogy valami elsőre nem sikerült, nem jelenti azt, hogy sosem 
fog, és hogy mindennek eljön az ideje.
Nehéz lesz az elkövetkező néhány hónap, de addig jó, amíg nehéz, 
mert azt jelenti, hogy fejlődünk, tanulunk, változunk. Minden isko-
lai búcsú beszédbe belepréselik a már klisévé vált mondatot: „Most 
jön a nagybetűs élet.” Nem most jön, legalábbis nem az iskola után. 
Akkor jön, amikor az ember úgy érzi, hogy készen áll arccal az 
iszapba szökni, mert tudja, hogy jót tesz a bőrének, és nem azon 
stresszel, hogy piszkos lesz a ruhája. Akkor jön, amikor az ember 
úgy dönt, itt az ideje, hogy használjam a nagybetű funkciót a billen-
tyűzeten. Amúgy is, valahogy lesz, vagy nem, de az biztos!
Az elmélkedést félretéve örömmel jelentjük be, hogy újságunk tag-
jai a mai nappal kezdődően újra nekilátnak a munkának, hogy min-
den héten friss hírekkel töltsék meg a lapot. A megszokott témák 
mellett (podcast, diáksikerek) számos új témával is készülünk olva-
sóink számára. Amennyiben kedvet kaptál az íráshoz, és az előző je-
lentkezési időszakban nem volt alkalmad megjelenni gyűléseinken, 
keresd nyugodtan szerkesztőségünket, hisz mindig jól jön egy segí-
tő kéz, láb, fej stb. Köszönjük minden olvasónknak, hogy a tavalyi 
évben velünk tartottak, idén megújult erővel tér vissza a Sapientia 
– EMTE Csíkszeredai Karának fi rkászcsapata.
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