
A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kara 
nyílt napokat tart 2022. március 4-től 
április 1-jéig minden pénteken a kíván-
csi érdeklődők számára, akik szeretné-
nek betekinteni az egyetemi oktatásba, 
az előadásokba, szemináriumi és la-
bortevékenységekbe. Jöhetnek közép-
iskolás diákok és kívülálló személyek, 
akik vonzónak találják az egyetemet 
és további információkat szeretnének 
megtudni a képzésekről, vagy pedig 
az előre meghirdetett előadások közül 
válogathatnak kedvükre. 

Az eddig lebonyolított nyílt 
napok annyira sikeresek 
és érdekesek voltak, hogy 

mindenik meghirdetett nap telt há-
zas lett. Az alábbiakban Sebestyén 
Dorottya, Bán Balázs-Barna és Kis 
Márk a szervezés terén szerzett ta-
pasztalataikat osztják meg. Mind-
hárman elsőéves egyetemisták, akik 
maguk is segítettek a nyílt napok 
egyes tevékenységeinek megszerve-
zésében és lebonyolításában.

– Mi motivált arra, hogy részt ve-
gyél a nyílt napokon?

Kis Márk: A Csíkszeredai 
Hallgatói Önkormányzat tagja va-
gyok, és mint elsőéves egyetemis-
ta szerettem volna jobban megis-
merni az egyetemet és kipróbálni 
magam különböző rendezvények 
szervezésében, hogy harmadév vé-
gére kapcsolatokat és tapasztala-
tokat szerezhessek. Ugyanakkor 
egyetemistaként szerettem volna 
segíteni a „gólyáknak”, hogy meg-
ismerjék az egyetem világát és 
tudják, hogy mire számítsanak, ha 
a Sapientiát választják továbbta-
nulás céljából.

Sebestyén Dorottya: Középis-
kolásként én is szívesen mentem 
volna nyílt napra, a járványhelyzet 
miatt viszont nem lehetett. Épp 
ezért lehetőségnek éreztem, hogy 
idén immár szervezőként segít-
hetek.

Bán Balázs-Barna: Különösebb 
motivációm nem volt, de segíteni 
akartam, hasznos tapasztalat volt 
itt tevékenykedni.

– Milyen tevékenységekben voltál 
aktív?

K. M.: Kampusztúra-vezető 
voltam. A kampusztúrán az ér-
deklődőknek bemutattuk az egye-
temet, elkalauzoltuk őket azokra a 
helyekre, ahol az egyetemi éveiket 
tölthetik: a könyvtárba, bentlakás-
ba, laborokba stb.

S. D.: A humán szakos játéknál 
voltam jelen, ott felügyeltük, lát-
tuk el tanácsokkal és válaszokkal 
a látogatókat.

B. B. B.: Az angol nyílt napi 
tevékenységekben segédkeztem, 
egyszerűen angol nyelvi játékokat 

játszottak a diákok, mi meg fel-
ügyeltük.

– Sorolj fel néhány feladatot, ame-
lyet a látogatóknak adtatok ki!

K. M.: Pontosabban négyféle 
feladatot osztottunk ki. Az első 
a laborkukackodás volt, izgal-
mas kísérleteket tudtak végez-
ni, megnézni a diákok. A máso-
dik a Language games, amelyhez 
angol nyelvtudás kellett, itt az 
volt a feladat, hogy a Sapientia 
betűiből minél több angol szót 
kellett kirakni. A harmadik az 
Inf luencer Academy műhely 
volt: megismerhették a diákok, 
hogy milyen reklámarcnak len-
ni, milyen blogot írni, filmet 
készíteni. A negyedik pedig 
logisztikai játék volt, amelynek 
során megismerhették, hogyan is 
működik a kereskedés, az adás-
vétel, a piac.

S. D.: Közmondások párosí-
tása három nyelven, sztorik kita-
lálása kockák segítségével, haiku 
versek, szókirakó.

B. B. B.: Egyik kedvenc felada-
tom a haikuépítős játék volt, erről 
vannak képem is.

– Milyen élményekkel gazdagodtál?

K. M.: Megismertem nagyon 
sok diákot, több személyes kap-
csolatra is szert tettem, és a leg-
fontosabb, hogy én is jobban meg-
ismertem az egyetemet. 

S. D.: A középiskolások egy-
szerre fáradt, ám csillogó, kíváncsi 
tekintetével.

B. B. B.: Élmény volt látni a di-
adalmasan mosolygó arcokat egy-
egy jól megérdemelt győzelem 
után, és azt is, hogy a diákok nem 

adták fel a feladatok megoldását, 
még akkor sem, ha némelyik pró-
ba, például a közmondások társí-
tása nehéz volt.

– Tudsz mondani egy Flow-él-
ményt a szervezésben, amikor úgy 
érezted, hogy szeretnéd jövőre is 
folytatni ezt a tevékenységet?

K. M.: Úgynevezett Flow-él-
ményem az volt, amikor több diák 
is megkeresett, hogy a jövőben ők 
is szeretnének az egyetemre jönni, 
szeretnének megismerni, és a to-
vábbiakban is tartani velem a kap-
csolatot, hogy ne legyenek egye-
dül, amikor elkezdik az egyetemi 
tanulmányaikat. 

S. D.: Igen, amikor egy csapat 
különösen beleélte magát a játék-
ba és őszintén élvezték, amit csi-
náltak. 

B. B. B.: Flow-pillanat az ő 
kemény munkájuk eredménye, győ-
zelme, az a pillanat mindent meg-
ér. Szívesen szerveznék még ilyen 
alkalmakat. 

– Kiknek ajánlanád a nyílt na-
pokat?

K. M.: Elsősorban olyan diá-
koknak, akik még nem döntötték el, 
hogy hol szeretnének továbbtanul-
ni, ugyanakkor bárkinek, aki bete-
kintene az egyetemisták életébe, az 
egyetem világába.

S. D.: Bárkinek, aki gondolko-
dik a felsőoktatásban való tovább-
tanulásban, vagy pedig csupán bi-
zonytalan, hogy merre tovább.

B. B. B.: Ajánlanám azoknak, 
akik a Sapientia hangulatát szeret-
nék megismerni, beleszippantani a 
csodás Sapientiás hangulatba. 
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Online előadássorozat
Tanárok Akadémiája névvel indít online előadás-sorozatot a Sapien-
tia – EMTE Tanárképző Intézete ma este 18 órától azzal a céllal, 
hogy különböző témákban segítsen a fejlődésben nemcsak a taná-
roknak, tanárjelölteknek, hanem mindazoknak, akiket foglalkoztat 
a nevelési, oktatási hatékonyság kérdésköre. A rendezvény első 
előadója dr. habil. Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egyetem (Finnor-
szág) tudományos főmunkatársa, aki Kisebbségi nyelvoktatás Finnor-
szágban címmel tart előadást, amely a fi nn nyelvoktatás történetét, 
alapadatait és jelen kihívásait mutatja be. Áttekintést nyújt a fi nn 
oktatási nyelvpolitika alapkérdéseiről a kisebbségi nyelvoktatás-
ra fókuszálva. Az előadás időtartama 30-40 perc, ezt követően a 
csevegőfalra (chat) elküldött kérdésekre válaszol az előadó. Idő-
pont: 2022. március 30., 18 óra.

Második helyezett a Sapientia labdarúgócsapata
Ezüstérmes lett egyetemünk csapata futsal sportágban a Kárpát-
medencei Egyetemek Kupáján. Idén már a 13. Kárpát-medencei 
Egyetemek Kupáját rendezte meg a BEAC, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem társszervezésében. Az eseményen a magyarorszá-
gi csapatok mellett több csapat érkezett Erdélyből, Vajdaságból, 
Kárpátaljáról és Felvidékről. Futsal sportágban a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem csapata óriási küzdelmet követően 
a második helyen végzett. A multisport esemény az asztalitenisz, 
kosárlabda, röplabda, labdarúgás, futsal mellett idén először egé-
szült ki teqball-, darts-, e-sport-viadalokkal és sakktornával. A 
futsaltorna döntőjének kezdőrúgását Pánczél Károly, az Ország-
gyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke végezte el. A 
döntő mérkőzést a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem játszotta. Mindkét csapat 
keményen védekezett a döntőben, így a tiszta játékidő nem hozott 
eredményt. A 0–0 végeredménnyel záruló rendes játékidőt követő-
en a kupa sorsa tizenegyespárbajjal dőlt el, ebben az ELTE csapata 
bizonyult jobbnak. A hagyománnyá vált jótékonysági gyűjtést idén 
is megtartották a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáinak szerve-
zői. A kupán részt vevők nehéz körülmények között élő kárpátaljai 
gyermekeket támogatnak idén is, így a Tiszaújlaki 2. számú Széche-
nyi István Középiskola diákjai számára gyűjtöttek sportfelszerelé-
seket és adományokat.

Tanulmányi kirándulás
A Fenntartható biotechnológiák mesteri szak I. éves hallgatói az 
Iparban használt mikroorganizmusok tantárgy keretében hivata-
los szakmai látogatáson vettek részt a csíkszeredai S.C. Lactate 
Harghita S.A. tejgyárban. A dr. Máthé István oktató által szerve-
zett, március 23-i eseményen a hallgatók Balázs Enikő laborvezető 
szakmai kalauzolása mellett a tej útját kísérték végig, a gyárba való 
beérkezéstől a késztermékek elkészítéséig. A látogatás során a hall-
gatók megismerhették a nyers tej és az egyes tejtermékek fi zikai-
kémiai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatai során alkalma-
zott szabványos és gyors módszereket. A program végén a diákok 
által feltett szakmai jellegű kérdések kerültek megválaszolásra, il-
letve a gyárban készült tejtermékek széles palettáját ismerhették és 
kóstolhatták meg hallgatóink.


