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SCHŐN KLAUDIA 

Azok az egyetemi évek… 

„A győzelemhez vezető út gyakran sorozatos vereségekkel van tele. 

Fájdalom és gondok nélkül teljesítményünknek nem lenne igazi értéke! 

Ha nem került semmibe, semmit sem ér. A siker eléréséhez elkerülhetetlen, 

hogy megtanuljuk legyőzni a nehézségeket és kudarcokat. A kulcs a kitartás.” 

(Bob Gass) 

Talán ez az idézet jellemzi legjobban az egyetemi éveimet. A Pécsi Tudományegyetemen 

eltöltött éveim alatt kaptam hideget és meleget is. Voltak nagy sikereim és voltak kudar-

caim, de szerintem ezzel mindenki így van. A végén a kitartásom és az elhivatottságom 

meghozta gyümölcsét. Minden percét élveztem és büszke vagyok, hogy itt tanulhattam.  A 

tudást ezen a nagy múltú egyetemen szerezhetem meg és talán a legnagyobb  sikerem az, 

hogy eljutottam az út végére legyőzve minden akadályt és átugorva minden kerítést. Egy 

barátom mondja mindig, ha nem tudsz bemenni az ajtón, mássz be az ablakon. Én nagyon 

sokszor tettem ezt, de megérte. 

Az egyetemi tanulmányaim kaotikusan indultak, kezdve azzal, hogy nem vettek fel a 

kiválasztott képzésre. Majd felvettek, de nem arra , amire igazán akartam. Aztán jöttek 

olyan pillanatok is, amikor nem tudtam, hogy mit is akarok igazán. Ez volt a nagy útkere-

sések szakasza. De a végére csak összeállt a kép. 

Ennek az útnak kezdetét nem a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon 

kezdtem, hanem az Állam- és Jogtudományi Karon. Először jogásznak készültem, végül 

jogi asszisztens lettem. Nagy volt csábítás, hogy jogász legyek, de a vége felé éreztem, 

nem ez az én pályám. Ezután választottam az andragógiát, a képzési szakasszisztenst és 

végül az emberi erőforrás tanácsadót. 

Visszagondolva anyukám volt az, aki azt mondta: mit szólnál az andragógiához? Kicsit 

mindannyian bizonytalanok voltunk. Aztán megtetszett, amit olvastam a szakról. Persze az 

elején nem igazán tudtam pontosan, mit fog takarni. Szerintem ezzel minden csoporttársam 

így volt. Ez a bizonytalanság hamar elmúlt, amint megkezdődött a képzés és hamarosan, 

ha megkérdezték mi is az andragógia, már simán el tudtam magyarázni a családnak, vagy 

az ismerősöknek. Most visszagondolva, mekkora volt az öröm, amikor felvettek, az egész 

családom ujjongott és én is boldog voltam. 2006 szeptemberében egy új , izgalmas fejezete 

kezdődött az életemnek. Rengeteg tanulnivalóval, új emberekkel és új dolgokkal. 

Jó döntésnek bizonyult az is, hogy elmentem a gólyatáborba. Bár idősebb voltam a töb-

bieknél, hamar megtaláltam a közös hangot. Jó volt ismerkedni és az itt szerzett barátok-

ságok elkísértek a képzés végéig. Mindenki tudja, hogy az egyetemi évek nem csak a ta-

nulásról szólnak, hanem a programokról, a közös bulikról, a kapcsolatépítésről és a barát-

okságokról is. 

A szakom rengeteg és sokrétű tudást nyújtott. Tantárgyak sokszínűsége volt talán , ami 

legjobban tetszett. Hogy nem csak pedagógiát tanultunk, hanem pszichológiát, közgazda-

ságtant is – ez utóbbi nem tartozott a kedvenceim közé. Az oktatók segítőkészek voltak és 

mindenben próbáltak támogatni. Voltak unalmas órák, de természetesen mindenkinek más-

más az érdeklődési köre. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Bob_Gass
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Mint mindenhol, itt se volt minden fenékig tejfel, voltak kisebb nagyobb akadályok, amit 

át kellett ugrani. A többségnek szerintem a gazdaságtörténet vagy közgazdaságtan jut 

eszébe. Legalábbis nekem ezek, de ezeket is meg lehetett csinálni. 

Az akadályokkal együtt minden kurzussal, minden új nappal egyre több és több tudást 

szívtam magamba. Mai napig imádok tanulni. Szeretek új ismereteket megszerezni és új 

tapasztalatokkal gazdagodni. Az andragógia szakon ezt mind megkaptam. A szakosodásnál 

se volt kérdés, hogy személyügyi szervezőt választom. Elsősorban azért vonzott, mert az 

emberekkel lehet foglalkozni. Tudom, most sokan mondhatják: de pszichológusok is ezt 

teszik meg egy csomó más szakember is. De szerintem ez sokkal különlegesebb szak volt. 

A három év alatt rengeteg élményben volt részem a vizsgák és tanuláson kívül is. Ezen 

élmények közé tartoznak a konferenciák, amelyeken részt vettem. Vagy azok, amelyeknek 

a lebonyolításában segédkeztem. Annyi tapasztalatot szereztem a rendezvények szervezé-

sével kapcsolatban, hogy mire kell figyelni, hogy milyen buktatói  vannak, a mai napig 

kamatoztatom az ekkor megszerzett tudást. 

Ugyanakkor a BA képzés évei alatt rengeteg új és különleges embert ismertem  meg. 

Voltak összejövetelek, bulik, közös izgulások a vizsgák előtt. Segítettünk egymásnak, 

jegyzeteket cseréltünk, örültünk egymás örömeinek és vigasztaltuk azokat, akiknek nem 

sikerült. Az évfolyamon kialakultak kisebb csapatok, de a végén mindenki azért drukkolt, 

hogy mindenkinek sikerüljön.  

Olyan hamar elrepült az három év és sok csoporttárssal elváltak útjaink. Közeli barátok 

is távoztak, vagy egészen másba kezdtek. Mindenki kiválasztotta a maga útját. Én is tud-

tam, hogy a mesterképzésre szeretnék felvételt nyerni. Sajnos ez nekem nem volt egy köny-

nyű menet. Talán az egyik legnagyobb akadállyal találtam magam szemben. Ezzel az aka-

dállyal talán a legtöbb egyetemista találkozik. Ez pedig nem más, mint a nyelvvizsgának a 

hiánya. Régen is és mai is egy létező és lélegző probléma. Persze az én helyzetem más, 

különleges körülmények is nehezítették. Ez a probléma megtörte lendületet. Kitartásom 

azonban néhány év múlva meghozta gyümölcsét. Ahhoz azonban, hogy választott célomat 

elérhessem, ismét kacskaringós út vezetett, amelyen a következő állomás egy másik szak 

volt: a képzési szakasszisztensi. 

Időközben talán az egyik legnagyobb esélyt kaptam az eddigi életemben, amit nagyon 

köszönök Kocsis Mihály tanár úrnak. Igazán megtisztelő volt számomra, hogy rám gon-

dolt, támogatott és segített. Demonstrátor lehetem az Emberi Erőforrás Intézetben. Úgy is 

mondhatnám a legnagyobb kaland, amiben részt vehettem. 

Három évig dolgozhattam nagy tudású és kiemelkedő oktatókkal. Láttam számos új dol-

got, láttam belülről, hogyan működik az egyetem. Pályázatokban és kutatói munkákban 

vettem részt. Több projekt lebonyolítását végigkísértem a kezdetektől a végéig. Kaptam 

rengeteg köszönetet és vállveregetést. Remélni tudom, hogy beváltottam a belém vetett 

bizalmat. Olyan sok embernek lehetek hálás, hogy fel se tudom sorolni. Annyi és annyi 

mindent láttam és olyan tudást kaptam, amiért nem lehet elégszer köszönetet mondani. 

Remek emberek és remek csapat. Sokukkal a mai napig tartom a kapcsolatot.  

Végül teljesült a vágyam és az emberi erőforrás tanácsadó mester szakot is sikeresen 

elvégeztem. Az a megtiszteltetés ért, hogy a diplomaátadó ünnepségen én mondhattam a 

búcsúbeszédet. Felemelő élmény volt és talán soha nem voltam annyira büszke magamra, 

mint akkor. Persze az, hogy végeztem, egyben az is jelentette, hogy egy korszak lezárult 

és búcsúzni kellett. Elértem a célomat. Nem mondom, hogy könnyű volt, de sokan támo-

gattak és segítettek végig ezen az úton, oktatók és barátok egyaránt. Egy új korszak és új 

célok elé néztem, ami, ismerve az előzményeket, tudtam, még sok-sok nehézséget, buktatót 

tartogat. Az itt megszerzett tudás, ismeretek és barátságok azonban már ott lapultak a tar-

solyomban, készen arra, hogy megkönnyítsék az előttem álló kihívásokat.  
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Mikor egyetemet választasz és szakot az sose könnyű. Nagy felelősséged van a válasz-

tásban. Sokan nem tudnak jól választani, sokaknak azonban megadatik, hogy jól válassza-

nak. Esetemben talán mind a kettő érvényes. Volt egy út, amin elindultam, aztán egy, amit 

végig is jártam. Végül egyedül az bizonyult a helyes választásnak, amelyen továbbhalad-

hattam. Ez a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar ösvénye. Csinálnék esetleg 

sok mindent másképpen? Valószínűleg igen. Választanék mást? Nem hiszem.  

A mostani tudásommal úgy gondolom, hogy a legjobb döntést hoztam. A legjobb helyen 

tanultam. Rengeteget tanultam és ez a megszerzett tudást folyamatosan használom. Ugyan-

akkor még mindig furán néznek rám, ha azt mondom: andragógia. Az emberi erőforrás 

tanácsadóval talán több mindent tudnak kezdeni. De az andragógiával még mindig bajban 

vannak, nem tudják pontosan, hogy mit is jelent. Ez valahol szomorú és valahol kihívást is 

jelent számomra. 

Visszagondolva az egyetemi éveimre, melegség járja át a szívemet, mert jó érzés emlé-

kezni minden napra, minden évre. A tudást, az ismeretet, amit megkaptam útravalónak , 

életem minden napján kamatoztatom ma is. Az egyetemen elsajátított sok ismeret segített 

abban, hogy ma egy másik egyetemen jól tudom végezni a munkámat. A megszerzett ta-

pasztalatom hozzájárult, hogy ott dolgozhatók, ahol most. Persze ebben benne vagyok én 

is, és benne van a megszerzett ismeret is. 

A hétköznapokban nem csak a tárgyi tudást hasznosítom, hanem azt  is, hogy megtanul-

tam kommunikálni, jól kommunikálni az emberekkel. Megtanultam, mit jelent másokkal 

együtt dolgozni, hogy milyen fontosak a határidők. Megtanultuk azt is, hogy nem végzünk  

fél munkát és hogy szorgalom mindig kifizetődő.  

Végezetül megköszönöm a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Karán dolgozó oktatónak és munkatársaknak, hogy tanítottak, hogy formáltak 

és segítettek az utamon. Köszönöm a tudást, az ismeretet és segítő szándékot. Végezetül 

egy idézettel szeretném kifejezni, hogy mit gondolok az egyetemi éveimről és, hogy mit 

adott nekem az egyetem: „A tudás értékesebb lehet az aranynál.” (George R. R. Martin) 

 


