
Kis létszámmal, de annál nagyobb 
lendülettel támadt fel a szakkollé-
gium a Sapientián. A péntek délutáni 
találkozó résztvevői vegyes érdek-
lődési körrel, motivációval és nem 
utolsósorban kíváncsisággal érkez-
tek a rendezvényre. A szakkollégium 
különböző programok formájában 
nyit a hallgatók felé. Célkitűzései 
közé tartozik olyan hallgatói közös-
ség kialakítása, amely aktívan részt 
vesz a szakkollégium leendő rendez-
vényein, bármely szakterületen.

Biró Vivien
Sántha Hanna-Kriszta

M ár 2002 tavaszán meg-
fogalmazódott a szak-
kollégium alapításának 

gon dolata, azonban csak 2004-ben 
sikerült az ehhez szükséges jogi 
hátteret is biztosítani. Az alapító 
tagok szerint a szakkollégium lét-
rejötte azért volt fontos, hogy ezál-
tal az elméleti hátteret gyakorlatia-
sabb közegben tudják hasznosítani 
a hallgatók. Az ötlet elsőként az ag-
ráros, vidékfejlesztési és könyvelő 
szakos hallgatók fejéből pattant ki.

Gazdag tevékenység

A csíkszeredai Bölöni Farkas 
Sándor (BFS) Szakkollégium már 
a kétezres évek elején számos ér-
dekes és minőségi programlehe-
tőséggel szolgált, mint például 
a Projektmenedzsment tábor, a 
Csíkszeredai Nyílt Esettanul-
mány-verseny, az Esettanulmány-
liga, a tanulásmódszertan hétvége, 
a különböző szakmai előadások, 
vagy az esettanulmány-értékelő 
szakmai hétvége. A későbbi struk-

turális változások okán, a szakkol-
légium a Gazdaság- és Humántu-
dományok Karon folytatódott, de 
javarészt ugyancsak közgazdász-
hallgatók voltak a tagjai.

2012 után az egyetem közös 
lakhatást biztosított a szakkollé-
giumos hallgatók számára a bent-
lakás erre kijelölt szárnyában, ily 
módon is elősegítve a sikeres csa-
patmunkát, a szakmai fejlődést. A 
kezdeti célok mindmáig érvénye-
sek, többek között a tagok magas 
szintű, minőségi képzése, a te-
hetséges diákok számára a kibon-
takozási és fejlődési lehetőségek 
biztosítása, szakmai kapcsolatok 
kialakítása.

A 2020–2021-es tanévben 
ismét megfogant az ötlet, hogy 
az egyetem oktatói új életet le-
heljenek a szakkollégiumba, így a 
2021–2022-es tanévben már bár-
ki jelentkezhetett a nemrégiben 
meghirdetett BFS táborra, illetve 
ezzel egy időben, az újraalakuló 
szakkollégiumba is. A kevés je-
lentkező miatt a tábor ugyan elma-
radt, de egy délutáni megbeszé-
léssel és ötleteléssel egybekötött 
találkozót így is sikerült tartani az 
egyetemen. 
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Kis létszámmal, de annál nagyobb 
lendülettel támadt fel a szakkol-
légium a Sapientián. A délután 
résztvevői vegyes érdeklődési 
körrel, motivációval és nem utol-
sósorban kíváncsisággal érkeztek 
a beszélgetésre. A különböző tan-
székek hallgatói az első évfolyam 
kivételével vegyesen jelentek meg, 

így színes kép alakult ki nemcsak a 
szakkollégiummal kapcsolatos el-
várásokról, de a lehetőségekről és 
a szakkolival kapcsolatos elképze-
lésekről is. Mint kiderült, voltak 
olyan hallgatók, akik egy vállal-
kozástani projekt létrehozásának 
ötletével érkeztek, de akadtak Tu-
dományos Diákköri Konferencia 
(TDK) dolgozatot írni akarók és 
olyanok is, akik nyelvi és kommu-
nikációs készségeiket szeretnék 
fejleszteni. A közös ötletelést kö-
vetően a jelenlevők a célokról, el-
képzelésekről és ezek lehetséges 
kivitelezéséről beszélgettek. 

A szakkollégium műhelyveze-
tői különböző rendezvények for-
májában nyitnak a hallgatók felé 
és próbálják bevonni őket a közös 
kutatásokba, projektekbe. Mint el-
hangzott, a szakkollégium célkitű-
zései közé tartozik egy olyan hall-
gatói közösség kialakítása, amely 
aktívan részt vesz a szakkollégium 
leendő programjain bármely szak-
területen. Tánczos Levente-József, 
a BFS Szakkollégium vezetője el-
mondta, fontosnak tartja a hallgatói 
igényeket. 

− A szakkollégium jelenlegi 
helyzete olyan, mint a vak néni ese-
te, ha nem akar átkelni az úttesten, 
hiába segítem át. Nem akarunk sen-
kit semmire kényszeríteni, ezért 
várjuk az ötleteket, kinek mire 
lenne szüksége, hogy segíthessük 
az úton – mondta Tánczos, majd 
reményét fejezte ki, hogy a közel-
jövőben egyre nagyobb létszámban 
képviselik magukat a hallgatók a 
szakkollégium tevékenységein. A 
Bölöni Farkas Sándor Szakkollégi-
um mindenkit szeretettel vár.

A Humántudományok Tanszék össze-
rázóra hívta a világirodalom–angol, 
illetve román–angol szakos hallga-
tókat. Az est szervezői, dr. Dégi Zsu-
zsanna és dr. Mihály Vilma szakkoor-
dinátorok mellett a tanszék számos 
oktatója jelen volt és bekapcsolódott 
a változatos programba.

Sántha Hanna-Kriszta

I smerkedős játékokkal kezdő-
dött az est. Első körben a taná-
rok és a diákok kis csoportokba 

verődve ismerkedtek egymással. A 
csoportok kialakulásának érdekessé-
ge, hogy a játékos kérdések mentén 
a különböző évfolyamok hasonló ér-
deklődésű hallgatói beszélgethettek 
egymással. A közös téma jól fogott, 
hiszen az elmúlt évben elszoktunk 
az offl  ine kommunikációtól, és nem 
igazán volt lehetőségünk ismerkedni 
a felsőbb és alsóbb éves hallgatókkal. 
Ugyanakkor az alsóbb évesek fel-
tehették kérdéseiket a tanároknak, 
illetve a felsőbb éves diákoknak is. 

Számos érdekes információ elhang-
zott, a jelen lévő oktatók többek 
között az egyetemi versenyekkel, 
programokkal kapcsolatban is tájé-
koztattak.

A szórakoztató programok mel-
lett meleg tea és fi nom harapnivaló 
várta a jelenlévőket. Így az este sa-
játos hangulatát a kellemes közeg 
és az otthonosság érzése határozta 
meg. Az est további részében ko-
molyabb témák kerültek szóba, mint 
például a szakkollégium, az arra való 
jelentkezés, a Tudományos Diákköri 
Konferencia, a szakmai gyakorlat és a 
későbbi továbbtanulási lehetőségek.

Nagyon színes és változatos 
csapat volt jelen, különböző érdek-
lődési körrel, véleménnyel és elvá-
rással rendelkező tagokkal. Azt 
azonban talán mindenki nevében 
elmondhatjuk, hogy az összerázó 
elérte a célját, hiszen rengeteg új 
arcot ismerhettünk meg, és számos 
tippet kaptunk, ami a későbbiek-
ben még a hasznunkra válhat.

Kiss Előd-Gergely, a Hargita Népe 
szerkesztője toborzót és szakmai 
betekintőt tartott a Sapi Népe jelen-
legi és jövőbeli tagjainak. Az egyórás 
beszélgetés során lehetőség nyílt a 
szerkesztőség felépítésének megis-
merésére, a résztvevők ízelítőt kap-
tak az újságírás alapszabályaiból is.

Portik-Lukács Linda Dóra

Amegbeszélésen hangsúlyt 
fektettek a sajtóműfa-
jokra, no meg arra, hogy 

az alapos műfajismeret milyen 
nagymértékben segíti a mon-
danivaló hiteles átadását. Az 
előadó megjelent írásokból vett 
példákkal szemléltette az általa 
elmondottakat.

Az est folyamán Vlaicu Lajos, 
a Sapi Népe szerkesztője, ő maga is 
a Sapientia hallgatója, bátorította 
a diákokat, hogy próbálják ki ma-
gukat ezen a területen.

– Minél több téma és ötlet ve-
tődik fel a szerzők között, annál 
élénkebbé és változatosabbá válik 
az egyetemi lapszám, és annál át-
fogóbb képet nyújt az olvasóknak 
a diákéletről, az egyetemen zajló 
tevékenységről – hívta fel a fi gyel-
met Lajos, megosztva saját tapasz-
talatait. 

A jelenlevők számára ösztön-
zőnek bizonyult maga a tény, hogy 
kitartásának és elkötelezettségé-

nek köszönhetően immár egy éve 
a Hargita Népe munkatársa.

Elhangzott, aki részt akar venni 
a csapatban, egy beugró cikkel kell 
bizonyítania a továbbiakban tehet-
ségét, motiváltságát, akaraterejét.

A beszélgetés kedvcsináló-
ként szolgált a diákok számára, 
hogy merjenek belevágni valami 
újba, ami kihívást jelent számukra, 
ugyanakkor esélyt kapnak a ben-
nük rejlő tehetség megnyilvánu-
lására. Az önfejlesztés, a kritikus 
gondolkodás és a közösséghez 
való hozzáállás is alakul, ráadásul 
az újságíró közösségformáló sze-
repe is jelentőséggel bír – hang-
zott el a beszélgetésen.
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