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CSUKA DALMA 

Rövid hallgatói visszaemlékezés az egyetemi évekről  

A kultúra-, könyvtár és társadalomtudomány területén pár sorban szeretnék arról írni, hogy 

milyen szakokon tanultam a PTE KPVK, az egyik jogelődjén a PTE FEEK -en és arról, 

hogy mit adtak nekem ezek a szakok és maga a kar. 

2010 szeptemberében, az akkor még PTE FEEK informatikus könyvtáros alapszakon, az 

információs műveltség pedagógiája szakirányon kezdtem az egyetemi polgári létemet. A 

második év tavaszi szemeszterében, 2012 februárjában a tanulmányaimat Eszéken – a Josip 

Juraj Strossmayer University of Osijek – folytattam, sikeres Erasmus ösztöndíj pályáza-

tomnak köszönhetően. Amellett, hogy rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagabban 

tértem haza, lehetőségem volt az angol nyelv intenzív használatára, és nem utolsósorban 

egy másik ország gyakorlatának, kultúrájának megismerésére. A sikeres pályázatok, a kon-

ferencia előadások, a publikációk és az Erasmus félév kardinálisan hozzájárult ahhoz, hogy 

a 2014/2015. tanévre Köztársasági Ösztöndíjat kaptam „a kiemelkedő tanulmányi eredmé-

nyemért és a szakmai területen végzett kimagasló munkámért.” Az első diploma megszer-

zése után a hallgatói jogviszonyom folytatódott, mesterképzésben is elvégeztem az infor-

matikus könyvtáros szakot, továbbá a kulturális mediáció MA szakot is. A kultúra nagyon 

közel áll hozzám, a jövőre vonatkozó céljaim között elsődlegesen szerepel, hogy ezen a 

területen helyezkedjem el. 

A szabadidős tevékenységeim is kapcsolódnak az egyetemhez. Úgy vélem, hogy sikerült 

a számomra legjobban kikapcsolódást nyújtó hobbit megtalálnom, ami esetemben a tánc, 

illetve a táncházakban való aktív részvétel. Négy félévet teljesítettem a PTE Táncoló Egye-

tem horvát, szerb, makedón táncok kurzusán. A népzene, a tánc, a baráti társaság és vele 

együtt a jó hangulat összefonódásával a kulturált szórakozás biztosított. Egyúttal az  egész-

séges életmód részeként említett sportolás is megvalósul ebben az elfoglaltságban. A hobbi 

mellett a tapasztalatszerzés és a munkavégzéssel kapcsolatos rutin is a Kar keretein belül 

alakult ki esetemben. 2016 óta jártasságot szereztem a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat 

az egész életen át tartó tanulásért Egyesület titkáraként, amely egyesület székhelye jelenleg 

egyben a Karunk Szántó Kovács János utcai épülete. Ezáltal rugalmasan összeegyeztethe-

tővé vált nappali tagozatos hallgatóként a tanórákon való  részvételem és a munkahelyemen 

elvégzendő feladatok is. A gyakorlatban is tudtam alkalmazni a kurzusokon megtanult el-

méleti tudnivalókat. Előnyömre vált, hogy a munkavégzés mellett az egyetemi tanulmá-

nyaimat is lehetőségem volt befejezni, illetve folytatni. 

Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy azok az oktatók vettek szárnyaik alá, 

akiktől valódi tudást, szemléletformálást, értékeket, sok bátorítást és támogatást kaptam 

egy-egy pályázathoz, publikáláshoz és a céljaim eléréséhez. Tizennégy aktív félév után az 

idén kilépek a 650 éves, jubileumi Egyetem falai közül egy másik szintérre, a munkaerő-

piacra, ahol megmérettethetem magam és az elmúlt években felhalmozott tudást. Ez azon-

ban nem jelenti azt, hogy a felsőoktatási tanulmányok folytatásának gondola tától teljesen 

elzárkózzam. Köszönöm, hogy részese lehettem egy ilyen fejlesztő és támogató közösség-

nek! Bízom benne, hogy az egyetemi hallgatói létemmel és tevékenységeimmel hozzájá-

rulhatok a PTE KPVK jó hírnevének gyarapításához.  

 


