
A Vezetés és szervezés mesterképzés 
szak már a nevével jól defi niálja, mit 
nyújt. Sokoldalú ismeretek olvasztótége-
lye, mely magában foglalja a marketing, 
információtechnológia, menedzsment, 
döntéselméletek, vállalati számvitel, 
stratégiamenedzsment ismereteket. 

Biró Vivien

M ár a nevével jól defi niálja, 
mit nyújt a Vezetés és 
szervezés mesterképzés 

szak. Sokoldalú ismeretek összes-
ségét, a marketing, az információ-
technológia, a menedzsment, a dön-
téselméletek, a vállalati számvitel, 
a stratégiamenedzsment, a válto-
zásvezetés, a szervezeti magatartás, 
a település- és vidékfejlesztés, az 
agrárpolitika területéről, valamint 
ezek fejlesztését, gyakorlatban való 
alkalmazását sajátíthatja el a hall-
gató. Röviden a vállalatokat alkotó 
mögöttes mechanizmusok, struk-
túrák, döntések, pénzügyek és vál-
lalatirányítási folyamatokba nyújt 
betekintést ez a szak.

Bálint Botond Vezetés és szer-
vezés mesterképzés II. éves hallgató 
ismerteti a szakkal kapcsolatos tud-
nivalókat.

– Segítségével átláthatjuk, meg-
érthetjük a vállalatokat irányító 
folyamatokat, és a tudásunkat gya-
korlatba ültetve egy sikeres vállalati 
vezetőkké válhatunk.  Szakdolgo-
zatom témája a mesterséges intelli-
gencia a mezőgazdaságban, a Fuzy 
szakértői rendszer bemutatása – 
mondta a hallgató. – Választásomat 
azzal indokolnám, hogy a családom is 
foglalkozik mezőgazdasággal, és 
ennek köszönhetően én is kive-
szem a részem a munkálatokból. 
Mára már nemcsak a saját, de má-
sok számára is végzünk mezőgaz-
dasági munkálatokat. Az egyre nö-
vekvő igényeknek köszönhetően 
a gépparkot is bővítettük pályá-
zatok révén. Ezek mellett, műsza-
ki beállítottságomnak köszönhe-
tően, mindenféle mechanikus és 
elektronikus szerkezet, gépezet 
érdekel. Hobbiszinten reklámvideo-
gyártással, drónozással, videózással 
is foglalkozom. Ebből kifolyólag dol-
gozatom gerincét, a dróntechnológia, 
mezőgazdasági drónok bemutatása 
és alkalmazása alkotja – részletezte 
Botond.

Mint mondta, a hallgatónak a 
gyakorlati részben segítséget nyúj-
tott a marosvásárhelyi székhelyű, 
kiemelkedő technológiával rendel-
kező Appia Drones vállalat, amely 

teljes körű drónszolgáltatások mel-
lett a legfejlettebb DJI, valamint saját 
fejlesztésű drónjait is értékesíti akár 
hobbi-, akár vállalati célokra.

– A vállalat számára a technoló-
giai fejlődés elengedhetetlen, melyre 
megoldást a Fuzy szakértői rendszer 
nyújt. A mesterséges intelligenciával 
rendelkező szoftver képes a drónok 
által készített multispektrális képe-
ket elemezni, döntést hozni és cse-
lekvési tervet készíteni. A szoftver a 
többszöri alkalmazás során képes ta-
nulni, így idővel egyre pontosabb és 
tökéletesebb végeredmény érhető el 
alkalmazásával. A kezdeti aprólékos 
és költséges adatgyűjtés, programo-
zás folyamatát a rendszer alkalmazá-
sa rövid időn belül megtéríti a magas 
költségekkel járó mezőgazdasági 
munkafolyamatok optimálisabb el-
végzése révén. A szoftver segítségé-
vel ott, akkor és olyan mértékben le-
het beavatkozni a növénytermesztés 
folyamatába, ahol, amikor és amilyen 
mértékben szükség van rá – emelte 
ki a mesteris hallgató. 

– Kutatásom relevanciája a XXI. 
században nem vitatott. A világ né-
pessége jelenleg 7,753 milliárd, és ez 
a szám 2055 körül elérheti a 10 milli-
árd főt is. A földön a megművelhető 
területek végesek, így a hatékonyság 
kerül előtérbe. A technológia alkal-
mazásával csökkenthető a mezőgaz-
daság egyik legnagyobb költsége, 
a munkaerőköltség. Mesterséges 
intelligencia alkalmazásával nem-
csak a munkaerőköltség, de az egyéb 
költségek, mint a műtrágya, a per-
metszer, az öntözővíz mennyisége 
is csökkenthető úgy, hogy a termés-
hozam tovább növekedik. Ezekkel 
a lépésekkel a környezetre is kedve-
ző hatást gyakorolunk, mivel nem 

szennyeződnek a talajok, talajvizek, 
és a végtermék is egészségesebb lesz. 
Lényegében a technológia segít a me-
zőgazdasági input és output között 
a legoptimálisabb egyensúlyt elérni, 
ami nemcsak a gazdálkodó, hanem 
a természet számára is kedvező. A 
technológia ilyen mértékű fejlődése 
egyértelművé teszi számunkra, hogy 
a jövő ebbe az irányba halad. Az, 
aki elismeri és elkezdi fejleszteni a 
mezőgazdasági technológiáját, ver-
senyben marad, aki nem veszi fel a 
versenyt, az kiesik a versenyből – je-
gyezte meg Bálint Botond.

Hozzátette: a nyugati példák 
már mind ezt az irányt követik, ezért 
látható egyre több önvezető traktor, 
autonóm, napenergiával működő 
gyomlálógép vagy permetező, öntö-
ző, műtrágyát szóró drón. Az újra-
hasznosított műanyagokból készült, 
napenergiából nyert energia alkal-
mazása által további kedvező hatást 
gyakorolhatunk a környezetre.

Az államvizsgázók számára is 
adott hasznos tippeket.

– Olyan téren válasszatok té-
mát, amely hozzátok közel áll, akár a 
munkának, akár a hobbinak köszön-
hetően, és ez a téma lehetőség szerint 
aktuális legyen a jövőre tekintve – 
mondta. – Így a dolgozat megírása 
nemcsak kényszerből, hanem saját 
érdekből, kíváncsiságból, motivá-
cióból is fog eredni, és sokkal köny-
nyebben egy sokkal érdekfeszítőbb 
dolgozatot tudsz majd a későbbiek-
ben kiadni a kezedből. A bemutatás 
résznél meg nem az lesz a nehéz, 
hogy mit mondj el a dolgozatodról, 
hanem az, hogy mit ne, mivel csak 
úgy magától fognak jönni a szavak, 
gondolatok, és egy színvonalas be-
mutatót tudsz majd a bíráló bizott-
ság előtt felmutatni.

A mesteris hallgató azoknak is 
szolgált jó tanáccsal, akik ezt a sza-
kot tervezik választani a jövőben.

– Azt javasolnám, hogy legyenek 
terveik, ambícióik és határozottan 
haladjanak a céljaik felé. Ez a szak 
nem könnyű, de a sikerért meg kell 
küzdeni, és ahhoz, hogy a diákból 
sikeres vezető válhasson, rögös utat 
kell bejárni, sokat kell küzdeni, meg 
kell tanulni veszíteni és felállni a si-
kertelenség után is, majd folytatni 
azt, amit az ember elkezdett. Nem 
könnyű szakma ez, rengeteg felelős-
séggel meg bizonytalansággal jár, de 
ha vannak céljaid, és kitartasz mel-
lettük bármi áron, akkor egy sikeres 
vezetővé válhatsz – zárta beszélgeté-
sünket Bálint Botond.

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉS SZAK

Sokoldalú ismeretek

PEDAGÓGUSOKNAK, DE NEM CSAK

Tanárok Akadémiája
Tanárok Akadémiája címen indít on-
line előadás-sorozatot a Sapientia 
– EMTE Tanárképző Intézete. A cél, 
hogy különböző, a neveléssel, ok-
tatással és a neveléstudománnyal 
kapcsolatos kérdéseket érintő té-
mákban közös vita- és ismeretszer-
zési-önképzési felületet biztosítson 
tanároknak, tanárjelölteknek, szü-
lőknek és a meghirdetett témák 
iránt érdeklődőknek.

Vlaicu Lajos

Az online előadás-sorozat 
kezdeményezői a Covid-
időszakban jól bevált 

online előadásmódot választották 
– mondta dr. Tódor Erika-Mária, 
a Tanárképző Intézet igazgatója. 
– Megítélésünk szerint az online 
tér ma kiváló lehetőséget biztosít 
hálózati, akár szakmai közösségek 
kiépítésére, arra hogy régiótól 
függetlenül, fizikai távolságokat 
felülírva, közösen tölthessünk 
minőségi időt szakmai kérdések 
kapcsán.

A rendezvény első előadó-
ja dr. habil. Petteri Laihonen, a 
Jyväskyläi Egyetem (Finnország) 
tudományos főmunkatársa volt, 
aki Kisebbségi nyelvoktatás Finnor-
szágban címmel tartott előadást.

Onika Orsolya, a Tanárképző 
Intézet titkára az első előadás kap-
csán megjegyezte, a rendezvényen 
több mint száz személy vett részt, 
és a visszajelzések alapján nem-
csak Hargita és Kovászna, hanem 
Kolozs, Temes, Brassó megyéből 
is jelentkeztek.

– Láthatjuk, hogy ez esetben a 
fi zikai tér adta korlátok túlléphe-
tők – hangsúlyozta a titkár.

Az igazgató elmondta, az 
előadás-sorozat ingyenes, el-
sősorban neveléstudományok 
területén és ezzel interdiszcip-
lináris témakörökben hangzanak 
el előadások ebben a félévben, 
többnyire tanítókat, tanárokat és 
oktatási szakembereket szólítva 
meg.

– Természetesen, a szülők is 
jöhetnek, hogyha bizonyos téma 
érdekli őket – jegyezte meg az 
igazgató.

Hozzátette, azok a résztve-
vők, akik minden előadáson jelen 
vannak, a sorozat végén részvéte-
li oklevelet kapnak.

Mint elhangzott, az előadá-
sok tematikailag olyan elméleti 
kérdéseket boncolgatnak, ame-
lyek a helyi pedagógusoknak is 
segítséget nyújthatnak munkájuk 
kapcsán.

A soron következő rendez-
vényt április 25-én, hétfőn 18 
órától tervezik, az előadó prof. 
dr. Pusztai Gabriella D.Sc. 
habil. egyetemi tanár a Debre-
ceni Tudományegyetemről, az 
előadás címe: A vallásosság ha-
tása a szülők gyermeknevelési tevé-
kenységére.

Onika Orsolya elmondta, eb-
ben a tanévben három előadást 
tartanak, a helyek számát nem 
korlátozzák. A résztvevők az 
előadás végén online kérdőív 
kitöltésével, visszajelzéseikkel 
segíthetik a szervezők munkáját. 
Bővebb információk elérhetők 
az egyetem oldalán, valamint a 
Tanárképző Intézet titkárának 
e-mail-címén: onikaorsolya@uni.
sapientia.ro. 
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