
Múlt héten a Sapientia – EMTE által 
nemrégiben indított podcast-sorozat 
első témájáról számoltunk be. A má-
sodik podcastban a koronavírussal 
kapcsolatos információkat gazda-
sági szempontból közelítették meg. 
Ennek a résznek a meghívottjai – Bíró 
Bíborka Eszter, PhD, LLM, MEc, köz-
gazdász, a Sapientia – EMTE profesz-
szora és Tánczos Levente, a Sapien-
tia – EMTE professzora. Kérdéseinkre 
dr. Bíró Bíborka Eszter válaszol.

Biró Vivien

Viszonylag új és igencsak 
hasznos csatornája az 
információk hallgatóság-

hoz való eljuttatásának a podcast 
mint műfaj. Azt gondolhatnánk, 
egyszerű rádióadás, mégis van 
néhány előnye az ugyancsak hang-
anyagot közvetítő rádióadások-
kal szemben, ilyenek például: 
ha egyszer feliratkoztunk egy 
podcast-csatornára, lehetőségünk 
van újra és újra friss tartalmak-
hoz hozzájutni, anélkül, hogy ez 
további műveleteket igényelne; a 
legtöbb okoseszköz rendelkezik 
olyan alkalmazással, ami lehetővé 
teszi a podcast-csatornákra való 
feliratkozást; nincs műsoridőhöz 
kötve, bármikor hallgathatjuk, 
gyakori például az utazás köz-
beni podcast-hallgatás; valamint 
az, hogy online és off line egy-
aránt hallgatható, tehát, hogyha 
letöltöttünk egy tartalmat, később 
internetkapcsolat nélkül is hozzá-
juthatunk.

A járvány hosszú távú 
következményei

Az iskolák és más tanügyi intézmé-
nyek bezárása és az oktatás online 
térbe való terelése nehéz feladatok 
elé állította a diákokat, pedagógu-
sokat és szülőket egyaránt.

– Azt hiszem, ennek negatív 
hatása sokkal inkább fog érződni 
ott, ahol az infrastruktúra fej-
letlensége vagy a humánerőforrás 
hozzá nem értése miatt az online 
oktatás az tanítás szinte teljes 
kimaradását jelentette – kezdte 
mondanivalóját dr. Bíró Bíbor-
ka. – Emellett a kisiskolások, 
akik éppen ebben az időszakban 
tanulnának írni, olvasni, sokkal 
jelentősebb elszenvedői a kiala-
kult helyzetnek, mint például az 
egyetemisták, akik egyrészt már 
felnőttek, másrészt digitális kor-
szakban nőttek fel és szocializá-

lódtak, amelynek következtében 
szinte észrevétlenül tudtak átáll-
ni az új helyzetre. Mivel azonban 
globális jelenségről van szó, min-
denütt látható lesz ennek az idő-
szaknak a lenyomata, nem földrajzi 
területspecifi kus, sokkal inkább – 
amint említettem – az infrastruk-
turális és a szakértő humánerő-
forrással való ellátottság okozhat 
jelentős versenyelőnyt ott, ahol ez 
megfelelő szintű. A munkaerőpia-
con, akárcsak a gazdaság egyéb te-
rületén is bizonyos szektorokban 
a koronavírus-válság növekedett 
keresletet generált, míg más ipar-
ágakban munkahelyek szűntek 
meg és emberek maradtak munka 
nélkül, vagy kerültek – jobb eset-
ben – az állam által biztosított 
kényszer-munkanélküli státusba. 
A vállalkozások közül a tőkeerő-
sek és jó fi zetőképességgel rendel-
kezők tudtak megmaradni a pia-
con. A vállalkozások profi tszerző 
magatartásformája a rövid távú 
likviditás biztosításának irányába 
tolódott el. Nagy tanulsága lehet a 
válságnak az, hogy szárnyaló kon-
junktúrában is érdemes a vállal-
kozásoknak szerényen költekezni 
és tartalékolni a nehezebb időkre. 
Azt láttuk ugyanis, hogy aki túlél 
egy ilyen helyzetben, az várható-
an a gazdaság heyreállását köve-
tően versenyelőnyre tehet szert 
– fejtette ki a témával kapcsolatos 
meglátásait a tanárnő.

A kár hozadéka

Mint elhangzott, a koronavírus-
válság jelentősen befolyásolta a 
gazdaság minden ágazatát, vannak 
azonban olyan területek, amelye-
ket jobban, másokat kevésbé érin-
tett a közegészségügyi válságból 
eredő gazdasági hatás.

– A hatások erőssége mellett 
érdemes megfi gyelni azok irányát 
is, ugyanis egyes gazdasági ágazato-
kat pozitívan érintett a pandémia. 
Sokkal gyakrabban hallunk a tu-
rizmusban, vendéglátásban, kul-
turális szolgáltatások ágazatában 
bekövetkező negatív hatásokról, 
nem szabad azonban fi gyelmen kí-
vül hagyni azt sem, hogy bizonyos 
területeken növekedést generált 
a jelenlegi helyzet, ilyen például a 
napi fogyasztási cikkek ágazata 
– hangsúlyozta dr. Bíró Bíborka 
Eszter.

Mint mondta, ez a túlkereset 
nemcsak a nagy üzletláncoknak 
kedvezett, hiszen azáltal, hogy a 
hipermarketek polcain elfogy-
tak a tartós élelmiszerek, a rövid 
ellátási láncok mentén értékesítő 
helyi termelők is el tudták adni 
termékeiket.

– És maga az egész válsághely-
zet – az utazási korlátozások mi-
att is, ami a szállítmányozásban is 
bizonyos fennakadásokat okozott 
– ugyanakkor felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy lehet és talán érde-
mes helyi termékeket is vásá-
rolni a multik kínálata helyett. 
Emellett az online értékesítés is 
fénykorát éli, jelentősen megnö-
vekedett ezek forgalma, annak 
következtében, hogy a lakosság 
a fizikai vásárlás helyett nagyon 
sok területen dönt az interneten 
történő vásárlás mellett – fűzte 
hozzá.

Ahogy az a fentiekben látható, 
a Sapientia munkatársa készsége-
sen és részletesen válaszolt néhány 
fontosabb kérdésre. Aki teheti, a 
továbbiakban is, szabadidejében 
hallgassa a Sapientia podcastjét, 
ugyanis ilyen és ezekhez hasonló 
fontos, tudományos információk 
hangzanak el.

A hét elején bemutatkozott a Sapien-
tia – EMTE Csíkszeredai Karán belül 
újrainduló Bölöni Farkas Sándor (BFS) 
Szakkollégium. A szervezők mellett 
közel 80 érdeklődőt vonzott be az 
online térben rendezett esemény. A 
szakkollégiumot még az egyetem 
indulását követő első években alapí-
tották az akkori első évfolyam hall-
gatói, akik közül azóta már többen az 
intézmény oktatói.

Vlaicu Lajos

A Bölöni Farkas Sándor 
(BFS) Szakkollégium sor-
sa hasonlít a léggömbéhez, 

amelyet addig fújtak levegővel, 
amíg kirobbant. Ugyanis a 2003-
as friss lendülettel annyi mindent 
és mindenkit akartunk bevonni az 
újonnan alapított szakkollégiumba, 
hogy egyszerűen kiégett az egész 
– mondta már az első találkozás al-
kalmával dr. Tánczos Levente, az 
esemény társszervezője.

A találkozón szó esett a ter-
vekről és az egyetem kötelékében 
működő szakkollégium nyújtotta 
újabb lehetőségekről, bár kötetle-
nebb formában. A szakkollégium 

célja a tehetséggondozás, az elméle-
ti tudás gyarapítása és gyakorlatba 
ültetése. Teret nyújt a közös mun-
kának és fejlődésnek, a diákok is ak-
tívan hozzájárulhatnak, építhetik, 
alakíthatják a szakkolégiumot.

Dr. Csata Andrea is azon első-
éves hallgatók közé tartozott, akik 
egykor aktív szerepet vállaltak az 
első nekifutásban. A résztvevők 
tudomást szerezhettek számos, a 
kollégiumhoz szorosan kapcsolódó 
történet mellett arról is, hogy miért 
viseli a szakkollégium Bölöni Far-
kas Sándor nevét.

– Fontos szempont volt a névvá-
lasztáskor egy több tudományterü-
leten jártas személyiséget találni, 
így Bölöni Farkas Sándor tűnt a 
legmegfelelőbb választásnak – 
mondta dr. Csata Andrea.

Idén a szakkollégium újrain-
dítói a hallgatókkal való párbe-
szédre, az irányvonalak meghatá-
rozására és a rendszeresség kiala-
kítására törekednek. Az előadás 
végén a résztvevőknek lehetősé-
gük nyílt választ kapni a szakkol-
légiummal kapcsolatos kérdéseik 
tisztázására.

Idén ismét tavasszal szervezik meg 
a csíkszeredai Sapientián a kari Tu-
dományos Diákköri konferenciát. 
Dr. Máthé István egyetemi docens, 
a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kari 
Tehetséggondozó Bizottságának el-
nöke vázolta az idei rendezvénnyel 
kapcsolatos tudnivalókat.

Bagoly Anabella

Hagyományosan tavasszal 
szokta megszervezni a 
Sapientia – EMTE Csík-

szeredai Karának Tehetséggondozó 
Bizottsága a Hallgatói Önkormány-
zattal együttműködésben a Kari 
Tudományos Diákköri Konferenciát. 
A 2020-as év tavaszában bekövet-
kező váratlan fordulatok után a ha-
gyománytól eltérően novemberben 
rendezték meg a konferenciát, de a 
tavaly szerzett tapasztalatokból és 
felhalmozott ismeretekből építkez-
ve, idén, ugyan digitális térben, de 
ismételten tavasszal lesz lehetőségük 
a hallgatóknak bemutatni tudomá-
nyos eredményeiket. A rekordnak 
számító 2019-es XVI. Kari TDK-ra 
jelentkezett 66 hallgató 60 dolgoza-
tának számától idén sem maradtak le 

a jelentkezők. Az idén, a napokban 
lezárult jelentkezés alapján elmond-
ható, hogy 47 dolgozatot regisztrál-
tak az egyetemisták, ez a 2020-as 
34 dolgozathoz képest számottevő 
előrelépés. Meglehetősen arányosan 
oszlanak meg a dolgozatok a négy 
nagy tudományterület között: a hu-
mántudományokra 15 dolgozattal, 
mérnöki tudományok területén 12 
dolgozattal, gazdaságtudományok, 
illetve társadalomtudományok szak-
területein pedig egyaránt 10-10 dol-
gozattal jelentkeztek a hallgatók. A 
dolgozatok, illetve a kialakított szek-
ciók pontos számának tekintetében a 
munkák leadási határideje, 2021. áp-
rilis 16. számít mérföldkőnek, hiszen 
a korábbi évek tapasztalatai alapján 
néhány dolgozatot, amely nem készül 
el időben, értelemszerűen nem mu-
tatják be a konferencián. Az online 
térben történő szervezés nehézsé-
geivel és előnyeivel kapcsolatban 
dr. Máthé István kiemelte, hogy a 
TDK fő pozitívuma, a rekordszámú 
részvételi arány mellett a hallgatók 
otthoni környezetben, felszabadul-
tan adhatják elő kutatási eredményei-
ket továbbra is.
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