
A korábbi évek hagyományát töret-
lenül megőrizve idén sem maradnak 
el az egyetemi nyílt napok. Mint a 
járványhelyzet ideje alatt számos 
sapientiás rendezvény (Tudományos 
Diákköri Konferencia, Gúzsba kötve 
táncolni fordítói verseny, egyetemi 
gólyabál, diáknapok stb.), az idei 
nyílt napok szintén a digitális térben 
zajlanak. Az immár többéves múltra 
visszatekintő nyílt napok szintén 
lehetőséget rejtenek magukban: 
főként a végzős középiskolásoknak. 
A tizenkettedikesekkel szeretnék 
megismertetni a Sapientia tudomá-
nyos kínálatát, az egyetemi életet, az 
oktatókat, felsőbb éves hallgatókat, 
a fi zikai környezetet.

Bagoly Anabella

Balla Levente PR-felelőssel 
és Köllő Ildikó fi lmkészí-
tővel, a Sapientia – EMTE 

Csíkszeredai Karának munka-
társaival beszélgettünk a rendez-
vénysorozat szervezési kérdései-
ről, az elvárásokról, reményekről 
és elképzelésekről. A szervezők 
az idei nyílt napok rendezvényé-
vel kapcsolatos elvárásaikat az 
online tér lehetőségeihez igazítot-
ták, kihangsúlyozva minden eset-
ben, hogy tisztában vannak vele: 
egy Google Meetben szervezett 
egyetemi bemutató nem pótolhat-
ja a középiskolások látogatását, a 
fi zikai térben szervezett progra-
mok, játékok hangulatát. A jelen-
legi helyzet ellenére azonban nem 
szerették volna, ha megszakad a 
hagyomány, és az idei végzősök 
nem értesülnek időben az egye-
tem képzési kínálatáról, ugyanis 
az egyetemi PR-felelős megfo-
galmazásában: „Az elvárásainkat 

már az is maximálisan kielégíti, ha 
valakinek tudunk segíteni a dön-
tésben.”

A 2021-es nyílt napok vizuális 
koncepciójáról Köllő Ildikót kér-
deztük:

– Szerettük volna kiemelni 
sikeres diákjainkat, akik szemé-
lyes történetük mellett mesélnek 
egyetemi tanulmányaikról, bemu-
tatva a négy tudományterületet, 
amelyek közül választhatnak azok 
a középiskolások, akik a Csíksze-
redai Kar mellett döntenek.

Április 12-én, hétfőn kezdődött 
a rendezvénysorozat, amelynek ke-
retén belül az egyetem közösségi 
oldalain (Facebook és Instagram) 
megtekinthetik az érdeklődők az 
egyes tudományterületeket bemuta-
tó rövid, másfél perces kisfi lmeket. 
Ezenkívül, hétfőtől csütörtökig, 
minden délután 5 órától az említett 
platformokon közzétett linken ke-
resztül részt vehetnek az érdeklődők 
egy megbeszélésen, bemutatón. Itt 
a tanszékek oktatóitól, az egyetem 
munkatársaitól, esetleg felsőbb éves 
hallgatóktól kérdezhetnek a résztve-
vők, és nem utolsósorban ismét érté-
kes nyereményeket vihetnek haza.

Hétfőn a Humántudományi 
Tanszéket, kedden a Társadalom-
tudományi Tanszéket ismerhették 
meg az érdeklődők, ma a Mérnöki 
Tanszék mutatkozik be, és végül 
holnap a Gazdaságtudományi Tan-
széké lesz a főszerep. 

Az elmúlt hónapokban lebo-
nyolított különböző online ese-
mények, rendezvények során szer-
zett tapasztalat mind hozzájárult 
a sikeres Nyílt Nap megszerve-
zéséhez, amelynek kihívásairól, a 
digitális tér nyújtotta előnyökről 

és nehézségekről is kérdeztük Bal-
la Leventét.

– A fi zikai térben szervezett 
eseményeknél elengedhetetlen a 
logisztika, de mivel egy online meg-
beszélés lehetővé teszi egyszerre 
nagyobb közönség befogadását, így 
idén ez a rész kimaradt. Ez azt ered-
ményezte, hogy nem kellett a szer-
vezést már hónapokkal korábban 
elkezdeni – mondta Balla Levente.

Annak érdekében, hogy bi-
zonyos mértékig a korábbi nyílt 
napok hangulatát idézze ez a hét, 
a szervezők megpróbáltak több 
irányban is elindulni: fényképek, vi-
deók, beszélgetések, nyeremények. 
Köllő Ildikó fi lmkészítő éppen a 
logisztikai rész és szervezői mun-
ka felhalmozódásáról számolt be

– Egy forgatás még a járvány 
előtt is rengeteg szervezői munká-
val járt, most ez hatványozódott. 
Szerencsére a mostani korlátozások 
lehetővé teszik a személyes jelen-
létet, így megvalósulhatott ennek 
a négy kisfi lmnek is a leforgatása – 
mondta a szakember.

Az egyes tudományterülete-
ket bemutató kisfi lmek szerkezete 
és arculata azonos. Mindegyiket a 
rövidség, tömörség, fi atalosság és 
játékosság jellemzi. A stúdiókör-
nyezetben felvett néhány másod-
perces videók otthoni felvételekkel 
egészülnek ki, így téve személye-
sebbé és bensőségesebbé a fi lmek 
hangulatát.

– Szóval csapatmunka volt a 
javából. A négy diákkal való kö-
zös munka nagyon izgalmas volt 
számomra. Az ötleteikkel és hoz-
záállásukkal gördülékennyé tették 
a munkafolyamatot – idézte fel 
Ildikó a forgatások hangulatát.

zen a héten a Sapientia – EMTE Csík-
szeredai Karán nyílt napokat tartanak. 
A járványhelyzetre való tekintettel, az 
idei rendezvény szervezőbizottsága 
az online térben kínált részvételi le-
hetőséget a végzős középiskolások 
számára.

Biró Vivien

Ahogy azt az egyetemtől 
megszokhattuk, a nyílt na-
pok szervezése is rendkí-

vül hallgatóbarátra sikerült. Az ezen 
a héten zajló esemény minden napján, 
délután öt órától kezdődik az online 
bemutató/toborzó, amelynek kere-
tében az egyetem oktatói ismertetik 
a különböző szakterületeket. A ked-
vező idősáv mellett számos ajándék-
kal is várja az egyetem a jövendőbeli 
hallgatóit.

A nyílt napokon több szem-
pontból is rendkívül előnyös 
részt venni. Természetesen ott 
vannak az ajándékok, emellett 
viszont számos információval 
gazdagodhat az, aki „ellátogat” 
az egyetemre. Elsősorban min-
den résztvevőt barátságos lég-
kör fogad, minden, az egyetemet 
érintő kérdésre készségesen 
válaszolnak az előadók, okta-
tók, diákok és a HÖK elnöke. 
Másodsorban bemutatják a kü-
lönböző szakokon megjelenő 
órákat, azok rövid leírását adva. 
Nehéz döntést kell meghoznia 
minden végzős diáknak, amikor 
arról kell határoznia, hogy mi-
lyen irányba szeretne továbbha-
ladni. A Sapientia munkatársai 
által a tizenkettedikesek egy 
kicsit beláthatnak a színfalak 
mögé, a döntéshozatal pedig köny-
nyebbé válik. Lehetőség nyílik a 
megismerésre, az esélyek latol-
gatására és a preferenciák meg-
vizsgálására.

A nyílt napok sorát a humán 
tanszék nyitotta. Az első virtuális 
találkozó során bemutatásra ke-
rültek a tanszékhez tartozó alap-
szakok (Román nyelv és irodalom, 
Angol nyelv és irodalom, Világ- és 
összehasonlító irodalom – Angol 
nyelv és irodalom) és mesterszak 
(Fordító és tolmács). A humán 

tanszéken folyó munka bemutatá-
sára nyolc oktató készült egy-egy 
rövid prezentációval, amelyben 
ismertették az általuk oktatott 
tantárgyakat, és a tantárgyak fon-
tosabb jellemzőit. Ugyanakkor 
kvízzel is készülnek. A bemuta-
tók sorát dr. Ajtony Zsuzsanna-
Ildikó egyetemi docens, a Humán-
tudományok Tanszék vezetője 
nyitotta. Bemutatójának témája: 
Értjük, vagy félreértjük egymást? Az 
előadó  kommunikáció során fel-
lépő félreértéseket és azok okait 
taglalta.

A következő bemutatót dr. 
Tapodi Zsuzsanna-Mónika pro-
fesszor tartotta, az olvasó fele-
lősségéről, az irodalmi és a való 
világ közti kapcsolatról, illetve 
az olvasás rugalmasságáról és 
szépségéről beszélt.

Dr. Tódor Erika-Mária egye-
temi docens a kétnyelvűségről, a 
nyelvi identitásról, átszólások-
ról és különböző nyelvi jelensé-
gekről tartott bemutatót, illetve 
röviden ismertette a pedagógiai 
képzést is.

Dr. Prohászka-Rád Boróka 
egyetemi adjunktus az irodalmi 
technikákról, a tabuk ledöntésé-
ről és az idegen nyelvű irodalmi 
szakterminológiáról tartott rö-
vid bemutatót.

Dr. Tomonicska Ingrid egye-
temi adjunktus a kanonizált és 
nem kanonizált román szerzők 
életéről osztott meg érdekessé-
geket.

A bemutatók sorát dr. Pál 
Enikő egyetemi adjunktus zárta, 
aki a nyelvészetről, annak ösz-
szetevőiről és perspektíváiról 
beszélt.

A prezentációk között dr. 
Mihály Vilma egyetemi adjunk-
tus tartott rövid átvezetőket. A 
bemutatókat követte a dr. Dégi 
Zsuzsanna vezetésével zajlott 
gyors kvízjáték, amelynek nyer-
tese egy sapientiás laptoptáskával 
gazdagodott. A programok le-
járta után a diákok feltehették 
kérdéseiket, ezután pedig kihir-
dették a Scullcandy fülhallgató 
nyertesét is.
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