
Újabb akkreditációs bizottság lá-
togatott egyetemünkre április első 
hetében, ezúttal a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karának Román nyelv 
és irodalom – Angol nyelv és irodalom 
szakát ellenőrizték. Erről kérdeztük 
a tanulmányi program felelősét, dr. 
Tódor Erika-Máriát, a Humántudomá-
nyok Tanszék tanárát.

– Mi a célja egy ilyen akkreditációs 
ellenőrzésnek?

– Ezek a látogatások idősza-
kos ellenőrzések, a Romániai 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási 
Ügynökség – román rövidítése 
ARACIS – által kinevezett bi-
zottság a helyszínen is megnézi 
egy adott szak működését. A 
szabályzatnak és a bejáratott szo-
kásoknak megfelelően a mostani 
bizottság is három egyetemi ok-
tatóból és egy hallgatói képvise-
lőből állt. A Covid időszaka alatt 
több esetben online zajlottak a 
látogatások. Ezúttal jó, hogy le-
hetőség nyílt a személyes találko-
zásra, ilyenkor több mindent meg 
tudunk mutatni a képzésünkből, 
az egyetem felszereltségéből, 
a hely, a szak alaphangulatából, 
amit a puszta statisztikai adatok 
másként tükröznek. A tulajdon-
képpeni látogatást természetesen 
a szakra vonatkozó adatok ösz-
szegzése előzi meg, az ügynökség 
által előírt szempontok alapján. 
Ez az előkészület nem kis mun-
ka, de jól tükrözi a csapatmunka 
és az intézményi kommunikáció 
hatékonyságát, és természetesen 
minél jobban működik a feladatok 
pontos leosztása, annál élhetőbb 
a feladatok elvégzése, a határidők 
betartása is.

– Kikkel találkozik egy ilyen láto-
gatáson a bizottság?

– A látogatás során a bizottság 
elsősorban a programfelelőssel 
dolgozik, de találkozott az egye-
tem vezetőségével, a tanszék okta-
tóival, a hallgatókkal, majd a szak 
volt hallgatóival is, és olyan mun-
káltatókkal, akik a szakon végzett 
hallgatóinkkal dolgoznak. Hasz-
nosak ezek a beszélgetések, mert 
sok olyan szakmai visszajelzést 
kapunk, amelyek függvényében mi 
is tovább tervezhetünk. Termé-
szetesen mi a régió egyetemeként 
nemcsak ilyen alkalmakkor talál-
kozunk a volt hallgatóinkkal és 

munkáltatóikkal, hiszen intézmé-
nyünk folyamatosan követi a helyi 
igényeket és a fejlesztési trende-
ket, így a mostani esemény egy 
mozzanata volt az amúgy is folya-
matosan épülő és működő együtt-
működéseknek. Fontosnak tar-
tom kiemelni azt, hogy a mostani 
konkrét esetben is nagyon jó volt 
a szakunkon végzetteket viszont-
látni, ahogy alakítják szakmai 
életútjukat, és azt is, ahogyan fél 
szavakból szót tudunk érteni még 
több év távlatából is. Az akkredi-
tációs bizottság a látogatás után 
pozitív véleménnyel távozott, mi-
vel minden értékelési szempontot 
teljesítettünk, ezért nem fogal-
maztak meg további változtatási 
vagy fejlesztési javaslatokat. Ez 
a szak az egyetem létesítésének 
történetében az elsőként elindu-
ló szakok közé tartozik, immár 
húszéves tapasztalattal és folyton 
megújuló lendülettel várja hallga-
tóit. Köszönet jár ezért a tanszék 
összes oktatójának, akik állandó 
önképzésükkel, pozitív és biz-
tató hozzáállásukkal a Covid és 
poszt-Covid időszak nehézségeit 
rugalmasan és hatékonyan kezel-
ték, kutatásaikkal és a tanszéken 
évente megszervezett nemzetközi 
konferenciákkal fenntartottak egy 
olyan szakmai, háromnyelvű (ma-

gyar, román, angol) párbeszédet, 
amely a folytonos fejlesztésben, 
az innovációban, a kreatív tudás-
transzferben érdekelt. 

– Hogyan érintette önt személyesen 
a mostani akkreditációs folyamat?

– A szak építésében és fejlesz-
tésében már a kezdetektől jelen 
voltam, korábban tanszékveze-
tőként, most programfelelősként 
– a saját kutatói és oktatói tevé-
kenységem mellett mindig meg-
határozó felelősséget éreztem a 
szakért. Most ezt a folyamatot, 
a közös munkát is megerősítet-
te, visszaigazolta az ellenőrzés 
kedvező eredménye, a külső érté-
kelés: jó érzés tudni, hogy őszin-
tén vállalhatjuk eredményeinket, 
nincs takargatnivalónk, nem kell 
magyarázkodnunk. Természete-
sen jó volt látni azokat a szakem-
bereket, tanárokat, újságírókat, 
szerkesztőket stb., akik valami-
kor a mi padjainkban ültek. Egy 
olyan szakról van szó, amely egy-
szerre kapcsol össze a globális és 
országos trendekkel, oly módon, 
hogy közben megtart, itthon tart 
és otthonoságérzetet ad a „mi-
dolgunk-a-világon” mindennapos 
töprengéseihez.

Sántha Kriszta-Hanna

HUMÁNTUDOMÁNYOK TANSZÉK

Sikeres akkreditáció

TÁPLÁLKOZÁSI MUMUSOK, HALANDZSÁK

Mítoszrombolás
A legújabb Podcast-ben dr. Albert Csil-
la, az Élelmiszertudományi Tanszék 
adjunktusa és beszélgetőpartnere, 
dr. Csapó János, a Sapientia – EMTE és 
a Debreceni Egyetem emeritus profesz-
szora a Hitek és tévhitek a táplálko-
zásban témában vitatnak meg a min-
dennapokban is felmerülő kérdéseket, 
állításokat.

Baláz Erika

Első körben a vízzel kapcso-
latos tévhitekről volt szó, az 
emberi szervezetnek szük-

séges vízmennyiség, a víz típusai te-
kintetében. Mindenki számára egy-
értelmű, hogy víz nélkül nincs élet. 
Van olyan gyárilag előállított víz, 
amelyet dr. Csapó János „alfavíz”-
nek nevez, és a gyártója állítása sze-
rint az emberi szervezetre csodás 
hatással van, energiával tölti fel azt. 
Dr. Csapó János az állítólagos lúgos 
víz előnyei ellen is érvel, a hidrogén-
nel dúsított víz nem létező gyógyító 
erejéről szóló tévhitet is megdönti. 
Megmagyarázza, hogy miért nem 
kell elhinni az ezekről szóló halan-
dzsa szlogeneket. A következtetés 
levonásáért is mindenképp érdemes 
meghallgatni a legújabb Podcast-et. 
Az ásványvizek ásványtartalmára is 
kitér, és arra is, hogy fogyasztásuk-
kor miért fontos időnként váltogatni 
az ásványvizet a márkák szerint.

A vitaminok reklámozása is 
szóba kerül, megtudhatjuk, hogy a 
C-vitamin mértéktelen fogyasztása 
milyen vesebajokat okozhat, és mi-
lyen egyéb tüneteket észlelhetünk 
más vitaminok túladagolásakor. A 
koleszterinről és a tejek koleszte-
rintartalmáról, valamint a hozzá 
kapcsolódó tévhitekről is elhang-
zanak észrevételek. A professzor 
hasznos tanácsokkal is ellát, például 
fogyasztásra ajánlja a csukamájola-
jat, a velőt, de a tojássárgáját is. A 
fehérjeforrások körül kialakult tév-
hiteket is körüljárják, részletezve 
a fehérjék összetételét, eredetüket. 
Kiemelték, hogy a tej és tejtermé-
kek fogyasztása ajánlott, hiszen 
ezekre feltétlenül szüksége van a 
szervezetnek.

– Mi a helyzet a szénhidrátok-
kal? – teszi fel a kérdést dr. Albert 
Csilla.

Arra is keresik a választ tehát, 
hogy valóban igazuk van-e azoknak, 
akik az alacsony szénhidráttartalmú 
élelmiszerek mellett tartanak ki a 
fogyás elősegítése és az elért testsúly 
megtartása érdekében. Kiderül, hogy 
a szénhidrátok nem halmozódnak fel 
a szervezetben, hanem átalakulnak 
zsírokká, amik elraktározódnak a 
bőr alatt és a belekben, de energiát 
jelentenek az ínséges időkre. Példá-
val támasztották alá azt, hogy egy kis 
energia elraktározása a szervezetben 
hasznos lehet, hiszen nem tudhatjuk, 
mikor lesz szüksége a szervezetnek 
arra, hogy a felhalmozott tartalékot 
igénybe vegye.

A kérdésre, hogy milyen fél-
revezető információkkal találko-
zunk a médiában, az online térben, 
a professzor olyan példákat sorol 
fel, miszerint a túlzott tejfogyasz-
tás káros az ember számára, vagy a 
C-vitamin tele lenne hormonokkal, 
a két utóbbinak ugyanis semmi köze 
egymáshoz, és általában tejet sem 
fogyasztunk túlzott mennyiségben. 
A strucchúsról is felmerül az a téves 
információ, hogy nincs benne zsír és 
koleszterin. Alacsony ugyan a jelen-
létük a strucchúsban, de nem jelent-
hetjük ki, hogy nincsenek benne, 
hiszen minden állathús tartalmazza 
a felsorolt tápanyagokat. Egy másik 
példa, amiről sok butaságot hall-
hatunk akár az online térben, az a 
szójafehérje. Megtudhatjuk azt is, 
hogy miért csak a speciális növény-
fajták alkalmasak biotermesztésre, 
és miket tartalmaz a tönkölyliszt, 
amiben az eltér a búzaliszttől. Ezek 
után, hogy ki melyiket fogyasztja, 
mindenki maga döntheti el.

A professzor a vegetáriánusokra 
is kitér, összefoglalja, hogy az állati 
eredetű élelmiszerek kizárása a táp-
lálkozásból a szervezet tápanyagok-
kal való nem megfelelő ellátásához 
vezet. Végezetül egy nagyon fontos 
kérdés merül fel, miszerint valóban 
a kecsketej összetételében nagyon 
hasonlít az anyatejhez, ezért a cse-
csemők gond nélkül fogyaszthat-
ják? A válasz egyszerű, ez is csak 
egy tévhit, mint megannyi más. A 
beszélgetés során ilyen, és nagyon 
sok más kérdésre kaptunk észszerű 
magyarázatot.
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