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Reményeken felüli 
jelentkezési kedv

a végéhez közeledik a csíksze-
redai sa pi en tia er dély i Ma gyar 
tu do mány e gye tem székházának 
átépítése, nemsokára kívül-be-
lül megújult arculattal várhatja 
majd a hallgatókat. a kezdetek-
től egészen napjainkig számos 
infrastrukturális beruházást vé-
geztek az épületen.
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A beruházással kapcsolatban 
beszélgettünk dr. Bodor 
Zsolttal, az egyetem egy-

kori hallgatójával, jelenlegi oktató-
jával, aki a kivitelezést érintő teen-
dőkkel megbízott dékánhelyettes.

– Az átalakítás célja, hogy 
az épület minden szempontból 
megfeleljen a modern felsőokta-
tás elvárásainak, ezért prioritás-
ként a hallgatók igényeit tartot-
tuk szem előtt. Az egyetem indu-
lása óta nagy hangsúlyt fektet a 
vezetőség az infrastrukturális fej-
lesztésekre. Némi megtorpanás 
volt a fejlesztések terén 2004-től 
egészen 2010-ig , ez nehéz idő-
szak volt az egyetemnek, viszont 
a magyarországi kormányváltást 
követően ismét beindulhattak 
a fejlesztési folyamatok. A je-
lenlegi, 2018-ban elkezdett kor-
szerűsítést, átalakítást megelőzte 
egy korábbi beavatkozás: 2014-
ben zajlott az első, egy éven át 
tartó korszerűsítés. A tervezett 
munkálatok során átépítették az 
épületegyüttes különböző szint-
jeit, például új tetőszerkezetet 
kapott, megújították a bentla-
kást, a külső felületek jelentős 
részét hőszigetelték, illetve a 
második emeleten az oktatóter-

mek korszerűsítése is megtörtént 
– ismertette az előzményeket dr. 
Bodor Zsolt.

Mint mondta, sajnos ezeket a 
munkálatokat akkor nem sikerült 
befejezni. A folytatásra a közel-
múltban nyílt lehetőség, egészen 
pontosan 2018 októberében dör-
dült el a startpisztoly, és gyakorlati-
lag e két év alatt sikerült folytatni a 
hátramaradt munkálatokat, persze 
szükség volt olykor a tervek változ-
tatására, aktualizálására is, a min-
denkori előírásoknak való megfe-
leltetés céljából.

– Az épület már kívülről is 
szembetűnő, lényeges változáso-
kon ment át, a földszinten a sok 
zegzugos beugrással tűzdelt ol-
dalfalat sikerült egy síkba hozni 
és ezáltal az első szintig egységes 
homlokzati felületet létrehozni. 
Továbbá az épület főbejáratát a 
szűk utcából áthelyeztük a tága-
sabb, zöldövezetre nyíló oldalra, 
amely úgymond a központ felé 
nyílik, és amely esztétikai szem-
pontból az egyetem arculatát hi-
vatott javítani – hangsúlyozta a 
dékánhelyettes.

Kiemelte, jelentős pozitív ho-
zadéka az átépítésnek az étkezde 
áttelepítése a félemeletről a föld-
szintre, ami számos előnnyel jár, 
ugyanakkor az ebédlő helyén ösz-
szesen kilenc, oktatásra alkalmas 
helyiséget sikerült kialakítani.

– A nagy és kis előadóterme-
ink is változtak, reméljük, hogy 
diákbarát épületegység áll diák-
jaink rendelkezésére – jegyezte 
meg, hozzáfűzve: – Azt is meg 
kell említeni, hogy bár kívülről 
egy nagy egységet alkotó épület-
nek nézett ki, az épületen belüli 

közlekedés eléggé nehézkes volt, 
most viszont minden szinten si-
került összekötő folyosókat létesí-
teni a különböző épületrészek kö-
zött, megkönnyítve az épületben 
való közlekedést.

De említésre méltó a teljes 
tetőtér beépítése, ott egy előadó-
termet és számos kisebb-nagyobb 
helyiséget alakítottak ki.

– A teljes átalakítási munkála-
tok gyakorlatilag a végső fázisban 
vannak, az utolsó simításokat vé-
gezzük az épületen, és végre sike-
rül elérnünk a tervezett arculatot. 
Örülünk, hogy a végére értünk, 
ugyanis a folyamatosan zajló át-
építési munkálatok nem kevés 
fejtörést okoztak az egyetemi te-
vékenységek zökkenőmentes meg-
szervezésében, végre sikerül a hall-
gatók, kollégák és a város számára 
is egy vonzó és egységes épületet 
létrehozni, ami diákbarátabb, mo-
dernebb és minden tekintetben 
megfelel a 21. századi elvárások-
nak – számolt be a SapiNépének 
dr. Bodor Zsolt.

Arra a kérdésemre, hogy az ál-
lam mivel járul hozzá az egyetem 
infrastruktúrájának fejlesztésé-
hez, dr. Bodor Zsolt válasza nem 
volt meglepő:

– Az egyetem fejlesztésére ka-
pott támogatás teljes mértékben a 
magyar kormánytól származik, in-
téztünk kéréseket az állam irányá-
ba, hogy legalább az adóbefizetés 
egy részének visszafordításával tá-
mogassa az egyetemet, azonban 
erre az állam nem volt hajlandó.

a tudományos diákköri konfe-
renciát (tdk) hagyományosan 
minden év tavaszán szervezik 
meg. A különböző tudományte-
rületeket lefedő versenysoroza-
tot a kora tavasszal kitört jár-
vány miatt őszre halasztották. 
Mint kiderült, a vártnál többen 
jelentkeztek a novemberi meg-
mérettetésre.

V. L.

Minden évben a verseny-
re karonként az ösz-
szes tudományterületről 

indulnak másodéves, de legfő-
képpen harmadéves és mesteris 
hallgatók, akiknek általában a 
TDK-dolgozat témája megegye-
zik az államvizsga-dolgozatéval 
és így megfelelő, építő jellegű 
kritikai visszajelzést kaphatnak a 
nyári védés előtt. 

– Idén ez sajnos elmaradt – 
jelentette ki dr. Máthé István, a 
Sapientia – EMTE egyetemi do-
cense, a Kari Tehetséggondozási 
Bizottság elnöke, a verseny főszer-
vezője. – Az őszi TDK megszerve-
zése egyrészt azért kiemelten fon-
tos, mert minden két évben zajlik 
az Országos Diákköri Konferencia 
(OTDK), amelyre a hallgatók csu-
pán a helyi TDK-konferenciákon 
elért eredményeik alapján kaphat-
nak jelölést. A következő OTDK 
verseny 2021-ben lesz, tehát min-
denképpen szükségesnek láttuk 
az elmaradt tavaszi TDK pótlását, 
még akkor is, ha online térben va-
gyunk kénytelenek lebonyolítani 
azt. Másrészt az elmaradt tavaszi 
versenyre előzetesen benevezett, 
de időközben végzett hallgatók-
nak is szeretnénk megadni a lehe-
tőséget, hogy bemutathassák ku-
tatásaik eredményeit – fejtette ki 
dr. Máthé István.

Hogy mit jelent ez a számok 
nyelvén? – erre is válaszolt az ok-
tató: Múlt héten lezárult a kon-

ferenciára való jelentkezés: har-
mincnégy diák összesen harminc-
egy dolgozat kivonatát töltötte 
fel, őket huszonnégy témavezető 
segíti kutatásaikban.

– A dolgozatok leadási ha-
tárideje október 16-án járt le, a 
TDK-konferencia november 10-
én zajlik majd – ismertette a to-
vábbi fontos dátumokat a főszer-
vező. – Ugyanakkor azt hozzá kell 
tennem, hogy a dolgozatok végső 
száma még változhat, ugyanis a 
korábbi évek tapasztalatai alap-
ján lehetnek olyan hallgatók, akik 
ugyan regisztrálnak a versenyre, 
de a dolgozatukat végül nem sike-
rül időben befejezniük és feltölte-
niük, így lemorzsolódnak.

Mint mondta, az irodalomtu-
dományok, a nyelvészet és fordí-
tástudomány, valamint a tanulás- 
és tanításmódszertan kategóriá-
ban van a legnagyobb jelentkezési 
arány, előbbiben nyolc indulóra 
van kilátás, utóbbiban pedig he-
ten mutatják be kutatási munkáik 
eredményét.

– A konferencia, a dolgozatok 
bemutatása, illetve zsűrizése, mint 
már korábban említettük, online 
felületen zajlik. Előre felállított 
kritériumrendszer alapján értékeli 
a négy főből álló zsűri a dolgoza-
tokat, valamint azok bemutatását, 
rangsorolva a hallgatókat – jegyez-
te meg dr. Máthé István.

A TDK-konferencia online elő-
adásain bárki részt vehet, hiszen 
nyilvános. A verseny zökkenő-
mentes lebonyolítását viszont még 
számos egyeztetés előzi majd meg 
a szervező HÖK-képviselőkkel és 
oktatókkal, az informatikus kollé-
gákkal – tudtuk meg a szervező-
től, aki azt is kiemelte, hogy nem 
annyira a díjazáson van a hangsúly, 
hanem sokkal inkább azon, hogy a 
hallgatók tapasztalatot szerezzenek, 
visszajelzéseket kapjanak eddigi tu-
dományos munkájukról.
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