
Dr. Szilágy József egyetemi adjunktus 
vezetésével szakmai látogatáson vettek 
részt a negyedéves élelmiszeripari mér-
nök szakos hallgatók. Meglátogatták 
a Mineral Quantum ásványvízüzemet, 
amely többek között a Spring nevű ás-
ványvizet is palackozza. A Csíkszeredai 
Kar Turisztikai mérnök-menedzser sza-
kának másodéves hallgatói, valamint 
elsőéves Fenntartható biotechnológiák 
mester szakos diákjai a Hargita Gyöngye 
Rt. palackozóüzemnél vettek részt hiva-
talos szakmai látogatáson.

Tókos Tamás

ACsíkszeredai Kar Turisz-
tikai mérnök-menedzser 
szakának másodéves hall-

gatói, valamint elsőéves Fenntartha-
tó biotechnológiák mester szakos 
diákjai hivatalos szakmai látogatáson 
vettek részt a Hargita Gyöngye Rt. 
palackozóüzemnél dr. Máthé István 
oktató vezetésével a hallgatók meg-
tekintették a Hargita Gyöngye Rt. 
(Perla Harghitei) ásványvíztöltödét. 
Nagy Ildikó minőségbiztosítási me-
nedzser szakmai kalauzolása mellett 
a diákok végigkísérték az ásványvíz-
palackozás teljes gyártási folyamatát. 
A látogatás végén a hallgatók műsza-
ki, menedzseri és humánerőforrással 
kapcsolatos kérdéseiket is feltehet-
ték Molnár Orsolya vezérigazgató-
nak a cég protokollteremében.

Kirándulásélmény

A kiránduláson részt vevő hallga-
tók számára érdekes élmény volt az 

üzemlátogatás, hiszen megtudhat-
ták, miként palackozzák az általuk 
nap mint nap fogyasztott ásvány-
vizet. Kissé nagy volt a hangzavar 
a gyártósoron, de ez nem vonta 
annyira el a fi gyelmüket az alkalmi 
idegenvezetésről. Bár még nem tud-
ják, hogy dolgoznának-e ehhez ha-
sonló üzemben, de mindenképpen 
hasznosnak bizonyult számukra a 
kirándulás – osztották meg tapasz-
talataikat a hallgatók. Először a 
földből kinyert ásványvízből kivon-
ják a szén-dioxidot, utána kiszűrik 
belőle a vasat, majd az EU-s szabvá-
nyok szerinti paraméterek beállítása 
következik. Ezután szén-dioxiddal 
dúsítják a vizet, ami lehet az elő-
zőleg kivont, vagy esetleg mester-
ségesen előállított szén-dioxid is. 
Következő munkaszakaszként a 
palackozást láthatták a diákok, ahol 
előformának nevezett tárgyakat hő-
vel és gázzal formáztak, így alakul ki 
az általunk is ismert palackok formá-
ja. Majd a töltés volt a soron, ami az-

után következett, hogy a formázott 
palackok kellően lehűltek. Kicsivel 
távolabb helyezték rá a dugókat is az 
üvegekre. Végül a kész palackozott 
ásványvizeket hatosával zsugorfóli-
ázták, illetve raklapokra helyezték, 
ahol ismét lefóliázták, majd a rak-
tárba szállították. Érdekességként 
megemlítették: az egész üzem na-
gyon korszerű és modern, majdnem 
minden gépesítve van.

Kóstolás 

A gyárlátogatáson a laboratóriumban 
is jártak a diákok, ahol az üzemben 
gyártott vizek minőségi ellenőrzését 
nézhették meg. Így döntik el, hogy 
a legyártott ásványvíz forgalomba 
bocsátható-e vagy sem. A szakem-
berek többek között azt vizsgálták, 
hogy megfelelő-e a víz mangán- és 
vastartalma. A látogatáson részt vevő 
hallgatók meg is kóstolhatták az ás-
ványvizet, ugyanis ez még része a 
minőségellenőrzésnek.

Újabb Podcast jelent meg a Sapientia 
egyetem Csíkszeredai Karának honlap-
ján.  Dr. Nistor Laura egyetemi docens 
moderálta a beszélgetést. Dr. Bakó Ro-
zália-Klára docenssel és dr. Bálint Blan-
ka adjunktussal, egyben a humánerő-
forrás szak koordinátorával az emberi 
erőforrás jelentőségéről és menedzse-
lésével járó kihívásokról esett szó. 

Baláz Erika

Két fontos témát beszéltek 
meg. Előbb az egyetem 
humánerőforrás szakát 

mutatták be közelebbről, majd 
többek közt a Humánerőforrás 

szakmai napokról beszéltek rész-
letesebben. Első körben arra a kér-
désre keresték a választ, hogy mit 
takar a humánerőforrás fogalma. 

– Sokak számára nem világos, 
hogy mit takar ez a fogalom, töb-
bek a HR rövidítést összetévesztik 
az emberi jogok (Human Rights) 
kifejezéssel, tehát érdemes ezt 
tisztázni. A vállalati szervezetek 
fejlesztéséről hosszabb magyaráza-
tot hallhatunk. Kifejtették: ennek 
célja a hatékony működés, illetve, 
hogy jó hangulatot teremtsenek a 
különböző szervezeteknél, vagy 
megőrizzék, ha már az a jellemző 

az adott vállalatnál. Elhangzott: 
az emberi erőforrásokért felelős 
személy széles körű teendőket lát 
el. Ezért jogos a kérdés, hogy tu-
lajdonképpen mivel foglalkozik 
egy HR-felelős? Erre azt a választ 
adták, hogy először is hozzáértő, 
motivált alkalmazottakat kell biz-
tosítania a vállalat számára, másod-
sorban a már meglévő munkatársak 
megtartására kell fi gyelnie, ugyan-
akkor a munkahely vonzóvá tételé-
ről is ő gondoskodik. Kifejtették: a 
jó HR-szakembernek jó emberis-
merőnek kell lennie, valamint a jó 
kommunikációs és konfl iktusmeg-

oldó készséggel kell rendelkeznie. 
Hogy ezekre hogyan lehet szert 
tenni, kaphatunk hasznos tanácsot. 
Kiemelték: a személyes márkaépí-
tésre is nagy hangsúlyt kell fektet-
niük a cégeknek. A Podcast-ből 
többek közt megtudhatjuk, milyen 
sztereotípiák övezik a humánerő-
forrás-menedzser szakmát, és mi-

ért éri meg a cégeknek egy külső 
szakértőt megbízni ebben a tekin-
tetben. Végezetül a beszélgetés 
résztvevői kitértek a munkavál-
laláskor jelen levő generációs kü-
lönbségekre is. 
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Kortárs tudományok
A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Ka-
rán tartják a Humánerőforrás (HR) 
napokat május 12–13 között. A Tár-
sadalomtudományi tanszék a tavaly 
szervezte meg első alkalommal a 
Humánerőforrás szakmai napokat. 
Rengeteg előadást és beszélgetést 
tartanak meg a rendezvény kereté-
ben, a szervezők minden érdeklődőt 
várnak.

Baló Noémi-Kinga

Május 12–13. között a Sa-
pientia – EMTE Csík-
szeredai Karán tartják a 

Humánerőforrás (HR) napokat.
Rengeteg előadást és be-

szélgetést tartanak meg a ren-
dezvény keretében. Beleásva 
magam a rendezvény előzetes is-
mertetőibe, megtudtam, hogy a 
HR az emberekkel való foglal-
kozásról, munkaerő toborzásá-
ról, megtartásáról és képzéséről 
szól. Egy HR-es szakembernek 
rendelkeznie kell jó kommuni-
kációs készségekkel. A szerve-
zeteknek rendelkeznie kell egy 
bizonyos szervezeti branddel, 
ugyanis fontos, hogy pozitív kép 
alakuljon ki róla. Ugyanakkor az 
is lényeges, hogy beszéljenek az 
emberek a vállalkozásról, és az 
ott dolgozók is elmondják, mi-
vel foglalkoznak. Mint arra dr. 
Bálint Blanka egyetemi adjunk-
tus rámutatott: „hiába vagyok 
én egy nagyon jó asztalos, ha ezt 

senki nem tudja, vagy csak na-
gyon kevesen tudják, akkor nem 
fognak felkérni különböző mun-
kákra”.

A Tár sa da lom tud omány i tan -
szék a tavaly, azaz 2021-ben 
szervezte meg első alkalommal a 
Humánerőforrás szakmai napo-
kat. Dr. Nisztor Laura egyetemi 
docens elmondása szerint nem 
titkolt céljuk volt, hogy a humán-
erőforrás szakmát a térségben 
népszerűsítsék. Hozzáfűzte: az 
idei második szakmai napoknak 
olyan szakemberek a meghí-
vottjai, akik az oktatás mellett 
foglalkoznak HR-hez kapcsoló-
dó kutatásokkal. A rendezvény 
célcsoportjának elsősorban a 
Humánerőforrás szakon tanuló 
hallgatók számítanak, ugyanak-
kor nagyon szívesen látnak min-
denkit, akit érdekel ez a szakte-
rület. A tavalyi online szakmai 
napokhoz hasonlóan fi lmvetítés-
sel, interaktív tevékenységekkel 
készülnek a szervezők, és többek 
között arra is lehetősége nyílik a 
résztvevőknek, hogy megtapasz-
talják, hogyan zajlik egy állásin-
terjú. Abba is betekintést nyer-
hetnek, hogyan lehet alkalmazni 
a resztoratív gyakorlatokat egy 
munkahelyen. Tavaly a világjár-
vány miatt elmaradt ugyan, de 
idén egy állófogadással egybe-
kötött HR véndiák-találkozót is 
tartanak.
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