
Pénzügyi vetélkedő SaPientiáS Szemmel

Kiemelkedő eredmény 
színvonalas versenyen

Különdíjjal tértek haza a IX. Or-
szágos Controlling Esettanul-
mány-verseny döntőjén először 
részt vevő sapientiás hallgatók. 
a Budapesti gazdasági egye-
tem és a lámfalussy Sándor 
Szakkollégium szervezte ver-
senyen a Sapientia – emte 
Csíkszeredai Karát négytagú 
csa pat képviselte. a díjazott 
csapat tagjai közül lőrincz an-
namáriával és ladó norberttel a 
későbbiekben is hasznosítható 
tapasztalatokról beszélgettünk. 
a versenyen elért sikerért mind-
ketten fontos szerepet tulajdo-
nítanak felkészítőtanáruknak, 
dr. Tánczos Leventének.

Vlaicu Lajos

A két lelkes fiatal, Norbert 
és Annamária örömmel 
avatott be egy közös be-

szélgetés alkalmával a versennyel 
kapcsolatos részletekbe. 

– Az esettanulmány-verseny 
megnevezés alatt valós üzleti kihí-
vásokkal és pénzügyi problémák-
kal találtuk szembe magunkat. 
Számomra már a középiskolában 
ismertté vált az esettanulmány-ver-
senyek hangulata, mivel már akkor 
is több hasonló megmérettetésen 
vettem részt, például a Sapientia 
– EMTE Csíkszeredai Kara által 
megszervezett Pénzidomár Eset-
tanulmány-versenyen. A megoldás 
kidolgozásakor nagyon kreatívak 
kellett legyünk, ugyanis a krea-
tivitás nagyon fontos része egy jó 
megoldásnak. Viszont a minél jobb 
eredmény elérésének érdekében úgy 
fejleszthetjük magunkat leginkább, 
hogy minél több versenyen veszünk 
részt – mondta Norbert. 

Annamária kiegészítette a kol-
légája által mondottakat:

– A szimuláció módszertaná-
nak legfontosabb előnye, hogy va-
lós vállalati probléma révén tanít 
meg a fő problémákra, kérdésekre 
koncentrálni. Általa lehetősé-
günk nyílik alkalmazni a lexikális 
ismereteinket, kreativitásunkkal, 
innovatív ötleteinkkel ötvözve. 
Úgy gondolom, az alkalmazható 
tudás megszerzésének ez a legha-
tékonyabb módszere.

– Az idei Országos Controlling 
Esettanulmány-verseny esetadója 

egy Sörgyárak Zrt. volt. Felada-
tunk egy minél jobb növekedési 
stratégia kidolgozásából, vala-
mint pozíciójuk javításából a 
cider piacon, nem utolsósorban 
a profit maximalizálásából állt. A 
megoldásunkban végig arra töre-
kedtünk, hogy ha bárki is megné-
zi, egy kerek történet rajzolódjon 
ki számára. Figyelnünk kellett a 
terjedelemre is, mivel a prezen-
tálást időkorlát szabályozta. A 
beküldést és a kiértékelőt köve-
tően továbbjutottunk a döntőbe, 
a 7 legjobb csapat közé. A döntő 
napján az általunk kidolgozott 
stratégiát kellett prezentáljuk. 
A megoldásunk annyira jónak 
bizonyult, hogy a zsűri különdíj-
ban részesítette, aminek nagyon 
örültünk, hiszen ez volt az első 
részvételünk ezen a versenyen. A 
díj mellett nagyon sok tudást és 
tapasztalatot szereztünk, amit a 
közeljövőben kamatoztathatunk 
– összegezte Norbert a verseny 
menetelét.

Mint mondta, nehézségként 
élték meg, hogy a jelenlegi jár-
ványhelyzet miatt a felkészülés 
és a verseny is online zajlott, nem 
tudták személyesen megbeszél-
ni a felmerülő gondokat, illetve 
a döntőben is nehezebb dolguk 
volt, mintha a helyszínen szemé-
lyesen mutatták volna be elképze-
léseiket.

– A rendelkezésünkre álló egy 
hetet teljes mértékben kihasz-
náltuk, miután megkaptuk az 
esetet, felosztottuk egymás közt a 
feladatokat, és mindig megbeszél-

tük az előző napi fejleményeket, 
előrelépést. Nagyon sok új dolgot 
sikerült egymástól is tanulni. A 
döntőbe való bejutást követően 
a prezentáció begyakorlására is 
nagyon nagy hangsúlyt fektet-
tünk. A sok munka meghozta szá-
munkra az eredményt – mondta 
Norbert.

Annamária is kiemelte, hogy 
alig egy hét állt a rendelkezésük-
re, hogy elvégezzék a felvázolt le-
hetőségek elemzését.

– A beruházás-megtérülést 
vizsgáltuk, valamint ezeknek az 
eredményre, a cash-flow-ra gyako-
rolt hatásait közép- és hosszú távon. 
Megoldásunkat a szakmai zsűri 
különdíjban részesítette, aminek 
nagyon örültünk, hiszen OCEV-
en először vettünk részt, viszont a 
díj mellett szakmailag is fejlődtünk. 
De a közös munka, azt hiszem, az 
egész csapat nevében mondhatom, 
nem állt meg, és izgatottan várjuk a 
következő esettanulmány-versenye-
ket – hangsúlyozta Annamária.

A két diák kiemelte dr. Tánczos 
Levente egyetemi oktatónak a ver-
senyre való felkészülés során nyúj-
tott szakmai segítségért, hang-
súlyozva, hogy az elnyert díj az ő 
érdeme is. A csapat tagjai: Mihály 
Noémi (Agrár- és élelmiszeripa-
ri gazdaság szak, III. év), Lőrincz 
Annamária (Alkalmazott közgaz-
daságtan és pénzügy mesterszak, 
I. év), Gergely Norbert (Alkal-
mazott közgazdaságtan és pénzügy 
mesterszak, I. év) és Ladó Norbert 
(Alkalmazott közgazdaságtan és 
pénzügy mesterszak, I. év).

A HARGITA NÉPE ÉS A SAPIENTIA – EMTE HETI MELLÉKLETE n 2020. DECEMBER 30.

Ladó Norbert FoTó: SAjáT ARCHívuMA Lőrincz Annamária FoTó: SAjáT ARCHívuMA

Szerkeszti: Vlaicu Lajos
vlaicu.lajos@hargitanepe.ro

                     Mondjuk a Magunkét n Biró vivien

Búcsúzik 
a Sapi Népe

A 2020-as év mindenki számára megterhelő volt, megan�-
n�i okból. Lassan a vége felé közeledünk, íg� eljött az ideje 
annak, hog� a hátunk mögött hag�juk ezt az évet a szép és a 
kevésbé szép emlékekkel eg�ütt.

Év vége felé már kezdtük megszokni a rendhag�ó körülmé-
n�eket és ezt a furcsa, különös, új világot, amibe mindann�ian 
belecsöppentünk. Bár a vírus okozta világ járván� felforgatta 
a mindennapjainkat, mégsem árt kissé pozitívan szemlélni az 
elmúlt hónapok esemén�eit. 

A bezártság miatt akarva-akaratlanul többet foglalkoz-
tunk eg�mással, mint előtte. Alkalmunk volt kicsit átértékelni 
a minket körülvevő dolgokat, új prioritási sorrendet állíthat-
tunk fel, illetve ez az időszak az önmegismerésre is tökéletes 
lehetőséget n�újtott. 2020 ol�an volt, mintha valaki megn�o-
mott volna eg� elképzelt „pause” gombot, ezzel majdnem min-
denkit arra kén�szerítve, hog� gondolja meg, hog�an és merre 
tovább. 

A munkaerőpiacon rengeteg változás történt, akárcsak 
a diákéletben. Számos új tanulási és tanítási módszert sike-
rült elsajátítanunk, amel�eknek eg� része valószínűleg beépül 
majd az elkövetkező években az oktatási rendszerbe. Alkal-
mazkodtunk az online tér n�újtotta lehetőségekhez, ezáltal 
számos érdekes applikációt, alkalmazást sikerült beépíteni az 
órák menetébe.

A fizikai kontaktus hián�a az oktatásban is jelentős hát-
rán� volt, hiszen sokkal könn�ebb elsajátítani különböző in-
formációkat, ha az ember személ�esen hallhatja azokat. Sze-
rencsénkre, a tanáraink is nag�on megértően álltak ehhez az 
egész Covid-mizériához, íg� javarészt sikerült minden aka-
dál�t elhárítani, vag� alternatív lehetőségekkel megoldani. 

Ez az év tén�leg erről szólt. Az alternatívákról, a kiút-
keresésről, várakozásról, remén�ről, a hullámzó érzelmekről. 
Beleszoktunk eg� ol�an világba, amel�ben nem szükséges na-
g�obb erőfeszítést tenni semmiért, amel�ben a kén�elem és a 
teljes szabadság alapvető szükséglet, és amikor ez eltűnt, min-
denki kétségbeesett. Idén meg kellett tanulnunk értékelni az 
eg�mással töltött időt, a családunkat, a barátainkat, a lehető-
séget, hog� iskolába, munkába járhattunk. 

Mindamellett pedig, hog� enn�i mindent megtanultunk, 
fejlődésre is volt lehetőségünk. Mivel a hel�zet nem engedte 
meg a direkt kontaktust, sőt az élő találkozások száma is jelen-
tősen csökkent, kicsit nehézkesen, de sikerült nag�jából tartani 
a lépést az előző évekhez képest. 

A Sapientián idén is számos versen�t szerveztek, kutató-
munka fol�t, akárcsak az előző években, sőt az eg�etem átépí-
tés alatt áll, tehát amenn�iben a következő félévet (vag� évet) 
már az eg�etemen tölthetjük, nem visszaesést, sokkal inkább 
fejlődést láthatunk. 

A Sapi Népe szerkesztősége is számos új taggal gazdago-
dott, ezáltal hétről hétre sikerült az eg�etemmel kapcsolatos 
legújabb híreket közvetíteni. Jó néhán� interjú, film- és kön�v-
ajánló, beszámoló született idén, tehát a kontaktushián� nem 
gátolta a produktivitást. Bár az idei év biztosan nag� befol�ás-
sal lesz az elkövetkezőkre, bízunk benne, hog� idővel minden 
visszatér a megszokott kerékvágásba és valaki újból rán�om 
arra a frán�a „pause”-ra, hog� ismét elinduljon minden. 

Reméljük, idén is sikerült érdekesebbnél érdekesebb híre-
ket, információkat továbbítani az olvasóknak, és bízunk ben-
ne, hog� a 2021-es év is hasonlóan fejlődésben gazdag eszten-
dő lesz. 

Bár a karácson� már lejárt, ezúton szeretnénk mindenki-
nek kellemes, sikerekben és boldogságban gazdag új évet kí-
vánni. 

Februártól újult erővel indul tovább a Sapi Népe, addig is 
köszönjük a fig�elmüket!


