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Kalandos tanévkezdés

Ez az év a húszas szám jegyében 
zajlik a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen (EMTE). A 
jubileumi év, valamint az egyetem 
napja kapcsán beszélgettünk dr. 
Lázár Edével, az EMTE Csíksze-
redai Karának dékánjával.

– Egy kis múltidézés… Hogyan 
látja az egyetem sorsának két évtize-
des alakulását? 

– Azzal kezdeném, hogy húsz 
esztendőnk hatalom. Sajnos, ez 
a mostani járványhelyzetben 
kevésbé látható, pedig végre az 
építkezésünk is az utolsó fázisba 
érkezett, nagyon szép, szállodából 
egyetemmé alakuló épületben fo-
gadhatnánk a hallgatókat, azon-
ban a járvány miatt ezt csak rész-
ben tudjuk megtenni, amennyire 
a hibrid oktatási rendszer lehetővé 
teszi. Szubjektíven visszaemlékez-
ve az elmúlt húsz évre, elmond-
hatom, majdnem a kezdetektől 
jelen voltam, de az első évfolyam 
2001-es indulása engem még az 
Egyesült Államokban ért, ahová 
az akkori, budapesti munkaadóm 
küldött ki. Tíz év külföldi tanul-
mányok és munka után, 2002-ben 
úgy döntöttünk a családdal, haza-
költözünk. Ebben az időben még 
nem volt semmilyen kapcsolatom 
a Sapientiával, de mindenképpen 
szerettem volna bekapcsolódni 
az itt folyó munkába, ezért 2003-
ban jelentkeztem egy meghirde-
tett állásra, nem is tanársegédnek, 
hanem az akkor még létező, az 
alatti pozícióba: gyakornoknak. 
Elnyertem az állást, és tizenhete-
dik éve dolgozom itt. A kétezres 
évek is az építkezésről szóltak, 
itt elsősorban a szakmai-tanszéki 
építkezésre kell gondolni. A helyi 
oktatók közül kevesen rendelkez-
tek egyetemi oktatói tapasztala-
tokkal, egyértelműen szükség volt 
a magyarországi vendégelőadók 
segítségére. Jobbára nem is csak 
vendégelőadóként, hanem főállá-
sú oktatóként is tevékenykedtek, 
és emellett vezették a tanszékek 
munkáját is. Az egyik fontos vo-
nal az volt számunkra, hogy a 
magyarországi oktatók helyét idő-
vel átvegyük. Ez volt a cél mind a 
magyarországi oktatók, mind a mi 
részünkről egyaránt. Az első évek-
ről elmondható, hogy egyfajta út-
keresés is jellemezte, több új szak, 
tanszék jött létre. A szakok indítá-

sa nem minden esetben történt jól 
átgondolt stratégiák mentén, de 
mindenképpen ez egy természetes 
folyamat volt az egyetem életében, 
mivel a hibás döntéseket korrigálni 
tudtuk, a nem piacképes szakokat 
lecseréltük. Egy évvel az indulás 
után, az egyetemet nagyon nehéz 
helyzetbe hozta a magyarországi 
kormányváltás. A nehéz évek so-
rán, 2002-től 2010-ig, az egyetem 
fennmaradásához nagyban hozzá-
járult dr. Szili Katalin, a Magyar 
Országgyűlés akkori elnökének 
segítsége, amit az idén, egyete-
münk napján a Bocskai-díjjal kö-
szöntünk meg. Elismerés illeti az 
egyetem és a kar akkori vezetőit is, 
hogy képesek voltak működtetni 
az egyetemet. Időközben az első 
évfolyamunk elérkezett az állam-
vizsga megvédésének fázisába, az 
akkreditáció hiányában ezt csak 
más egyetemen tehettük meg. A 
közgazdászaink például először 
a kolozsvári magyar vonalon ál-
lamvizsgáztak, de a tapasztalatok 
alapján a következő évfolyamok-
kal inkább Temesváron folytattuk. 
Legjobb egyetemi emlékeim közé 
tartozik, ahogy a hosszú buszozás 
után a vizsga előtti éjszaka még 
javítjuk a prezentációkat, aludni 
úgysem lehetett abban a meleg-
ben, majd minden nyelvi botlás 
ellenére az államvizsga-bizottság 
elismeri a hallgatóink befektetett 
munkáját, a precízen összerakott 
prezentációkat. A visszaút hangu-
lata pedig felejthetetlen.

– Mikor sikerült megszerezni az 
akkreditációt? 

– A következő mérföldkő az 
intézményi akkreditáció, amelyet 

a szakmai ellenőrző bizottság már 
2010-ben megítélt számunkra, 
de a politikai képviseletünk jó-
val nehézkesebb volt, 2012-ben 
sikerült parlamenti szinten is el-
fogadtatni az akkreditációnkat. 
Innentől kezdve inkább az ok-
tatás és a kutatás minőségére 
� gyelhettünk, a kollégák egyre 
gyakrabban kapcsolódhattak be 
különböző kutatásokba. Tehát a 
2010-es éveket egyfajta intenzív 
fejlődés jellemezte, ennek ered-
ménye látszik a világ egyetemeit 
rangsoroló webometrics listáján 
is, ahol világszinten bekerültünk 
a felső negyedbe, a román rang-
sorban pedig nagynevű egyete-
meket utasítva a hátunk mögé. A 
Csíkszeredai Kar közel nyolcvan 
doktori fokozattal rendelkező fő-
állású oktatója egyre jelentősebb 
szerepet tud vállalni a térség tár-
sadalmi-gazdasági fejlődésében is, 
de itt még bőven vannak kihasz-
nálatlan kapacitásaink.

– Lát lehetőséget a doktori kép-
zés elindítására a közeljövőben?

– Jelen pillanatban mesteri 
képzéssel bezárólag lehet tanulni 
a Sapientia EMTE-n. Ugyanak-
kor együttműködünk doktori 
iskolákkal. Kutatási infrastruk-
túrát és kutató-oktató kollégákat 
biztosítunk például a pécsi egye-
tem egyik doktori iskolájának, 
vagy a hallgatóinkat segítjük ma-
gyarországi ösztöndíjas helyek 
elérésében.

Vlaicu Lajos

A tanév harmadik hetén a hibrid 
rendszerű oktatás kereteiben tar-
tották meg az úgynevezett kon-
taktórákat, amelyekbe elsőként 
az első éves egyetemi hallgatók  
kapcsolódtak be. A néhány szü-
net alkalmával, melyet volt sze-
rencsém az épület falai között 
tölteni a gólyák körében, egyértel-
művé vált számomra, hogy sokkal 
de sokkal örömtelibben vesznek 
részt a fizikai órákon, mint otthon 
a számítógépek előtt gubbasztva.

V. L.

Az első éves hallgatók eleinte 
nem akartak a kérdéseimre 
válaszolni, ami a helyzetük-

ből fakadóan érthető is, hiszen új 
számukra a környezet, most ismer-
kednek a tanárokkal és egymással. 
Arra a kérdésemre, hogy milyenek az 
első benyomások a Sapientián, már  
lelkesen reagáltak. Szinte valameny-
nyi diák, akit csak sikerült elcsípnem, 
vidáman válaszolta, hogy nagyon jó-
nak látja az egyetemet, sőt egyenesen 
szuperek az eddig tapasztaltak. 

A folyosón sétálva a bejáratnál 
találkoztam a Hallgatói Önkor-
mányzat (HÖK) elnökével, Mihály 
Gergővel, akivel pár szót váltottam  
az idei rendezvényeket és a gólyák 
köszöntését illetően. 

– Az idén körülbelül kétszáz-
hetven gólyával utaztunk volna tá-
borba, ha a járványhelyzet engedte 
volna. Ez a szám az előző évekhez 
képest óriási előrelépés lett volna. 

Valószínűleg a karantén is hozzá-
járult, de ekkora érdeklődésnek 
örvendett volna az idei gólyatábor, 
amely sajnos meghiúsult, sőt job-
bára valamennyi idei rendezvény-
nyel ez lesz a helyzet, mivel sem az 
egyetem, sem az állami korlátozá-
sok nem teszik lehetővé ezek meg-
szervezését. Igyekszünk kárpótolni 
a hallgatókat ajándékcsomagok 
összeállításával, amelyek tisztító-
szereket, tartós élelmet és személyre 
szabott maszkokat fognak tartal-
mazni. Kapcsolattartás terén úgy 
gondolom, nincs probléma, lassan 
két hónapja tartjuk a kapcsolatot 
velük, kérdeznek is, és igyekszünk 
válaszolni valamennyi felmerülő 
kérdésükre. Szerintem az online le-
hetőségeket elpufogtattuk, és napi 
hat-nyolc óra laptop előtt ülés után 
nem lehet nagy kedvük esetleg dél-
után is a képernyő előtt ücsörögni 
és online programokba bekapcso-
lódni. A bentlakók élete sem lehet 
egyszerű ebben az időszakban, ülni 
fenn a szobájukban a négy fal kö-
zött – fejtette ki együttérzően véle-
ményét Mihály Gergő. 

– Viszont sikerült kiharcol-
nunk, hogy tizenegy óráig legyen 
az épületben a kijárás, így legalább a 
bent lakó hallgatók a társasági élet-
ben jelen tudnak lenni, eljárhatnak 
kocsmákba, éttermekbe. Szerintem 
minden első éves hallgatónak iga-
zán a második fog az első évének 
számítani – fejezte be mondandó-
ját a diáktanács elnöke.
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Gyakorlatilag ebben a jegyben töltjük az idei évet, és ki tudja, hol a vége. 
Online óra, online könyvtár, online vizsga, és végül online-osra sikerült az 
egész év. Azon töprengtem, az még csak rendben van, hogy e-mailben ka-
punk órarendet, egyszerűbb is, praktikusabb is, de az hihetetlen és kimerítő, 
hogy még mindig képernyőn látjuk egymást, vagy éppen nem, mert van, aki 
nem kapcsol kamerát, azt meg nehéz látni. Régen, hagyományosan, ha volt 
egyéni kérdése a hallgatónak, megvárta a tanárt és óra végén különösebb 
gond nélkül beszélgethetett egy-egy felmerülő érdekes témakörről, amely sze-
mélyesen érdekelte. Tehette mindezt ráadásul anélkül, hogy visszaélt volna 
a csoporttársak idejével. Ma ez nagyon nehéz, hacsak nem jelzed idejében. 
Nincs kit bevárni a folyosón, rögtön leléphet bárki az óráról. Egy másik nagy 
hátránya a dolognak, hogy kiszolgáltatottnak érzi magát az ember, mert 
hát elég egy áramszünet és vége arra a napra az online okulásnak, nehéz 
beszélgetni, ismerkedni a csoporttársakkal szünetben, mert ugyebár nem 
tudjuk, ki, hol, merre és mit csinál éppen. Kíváncsi lennék, mihez fogtunk 
volna mondjuk a kétezres évek elején, mikor még az internet gyerekcipőben 
járt? Nem lett volna oktatás, szolgáltatások, virtuális nyomorúság. Minden-
esetre így legalább senkiből nem lesz évvesztes, ami lényeges, hisz nem áll 
meg senki tanulmányi éveit illetően, legalábbis az mindenképp, aki halad 
a korral és tanul is, az ebben az évben nem kerülhet parkolópályára sem-
mi szín alatt, csak éppen szünetben történő társadalmi, szociális élményeit 
nincs kivel megosztania. Az őszre remélt változások (online térből vissza a 
tanterembe) egyelőre váratnak magukra. A nyári ballagások füstbe mentek, 
akárcsak az őszi gólyatábor. 
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