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DOMOSZLAI EDIT 

Választásaim 

2009-ben végeztem a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában. Az utolsó évemben eldöntöt-

tem, hogy tovább szeretnék tanulni az érettségi után, így biztosítva magamnak egy jövőt a 

táncos karrierem végére. 

A szakválasztás nem egyszerű, úgy meg pláne nem, hogy az ember igazán egy másik 

pályán mozog, illetve még jó pár évig ezen szeretne maradni. Körülnéztem a pécsi egyete-

men, majd egy gyerekkori barátnőm, aki szintén volt FEEK-es hallgató, felhívta a figyel-

mem a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési karra.  

A kar neve már önmagában hatalmas vonzerővel bírt számomra, mivel nagyon hiszek a 

folyamatos fejlődés és tanulás erejében, fontosságában és lehetőségeiben. Minden szerve-

zet, munkahely emberekből épül fel, így a beléjük fordított befektetés, vagyis maga az 

emberi erőforrás fejlesztés biztos, kölcsönösen előnyös megtérülést eredményez. Így az, 

„emberi erőforrás fejlesztési” elnevezés eldöntötte számomra melyik kar mellett fogok 

dönteni. 

Az alapszakok közül adta magát az andragógia, mint az előbb leírtak alapozó tudomá-

nya. Mindent megtaláltam ebben, ami érdekel, és erősen interdiszciplináris jellege azonnal 

megfogott. Soha nem felejtem el, mennyire boldog voltam, amikor a ponthatárok kihirde-

tése után röviddel megkaptam telefonomon a szöveges üzenetet, hogy felvettek államilag 

támogatottan erre a szakra. 

Innentől kezdve már csak egy dolog maradt hátra, az egyéni tanrend megpályázása és 

elnyerése, hogy a Pécsi Balettben töltött professzionális táncművészeti tevékenységem 

mellett is végezni tudjam tanulmányaim. Szerencsére sikerült megkapnom, így elindult a 

vártnál még színesebb, a tervezettnél még hosszabb kaland.  

Igazán már az első héten, az első órákon tudtam, hogy jó helyen vagyok. A kitűnő álla-

potban lévő, modern épületet nyitott, jövőorientált, pozitív, emberséges légkör jellemezte. 

Jó volt oda megérkezni. Kiegyensúlyozott, barátságos arcok, előremutató ötletek, tervek, 

izgalmas kérdések, nevetések, elmélkedések töltötték be az épületet. Előítélet -mentesség, 

összetartás, egymás segítése jellemezte a légkört, amelyben a motiváltság ne m kérdés volt, 

hanem alapállapot – és ez nem a versenynek, hanem szimplán az örömteli tanulás folya-

matának szólt. 

A tanárok, a diákok, a tantárgyak mind képviseltek egy fontos értéket, amit talán így 

tudnék leírni: „a jóban vagy a jobban való remény, hit és törekvés”. Az órák olyan szel-

lemben voltak tartva, hogy – az emberi erőforrás fejlesztésének tudományán túl – emberi 

értékeket, egy emberségességet is hazavihettünk.  

Európai diáknak éreztem magam, amelyet tovább erősített, hogy a kar választékos 

ERASMUS-programjának köszönhetően a neves berlini Humboldt Egyetemen hallgathat-

tam fél évet a neveléstudományról. Az andragógia szak befejezte után nem is volt kérdés, 

hogy ugyanitt jelentkezem emberi erőforrás tanácsadó mesterszakra, amelyet ismért nagy 

örömömre államilag támogatott formában, és egyéni tanrenddel tudtam elvégezni.  

Fontos megjegyezni, mert talán nem mindenki ilyen szerencsés: egyéni tanrendem miatt 

soha nem éreztem magam hátrányban, mindig megkaptam a tanáraimtól, csoport társaimtól 

egyaránt a szükséges információkat. Így sikerült egyenértékű diákkánt megélni az egye-

temi éveket, csak így a tanrenddel, kevesebb napba besűrítve… 
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Sokat jelentett, hogy táncművészeti tevékenységem iránt is óriási nyitottságot tapasztal-

tam, több tanárom és csoport társam vett részt előadásiamon. Támogatták művészi tevé-

kenységemet, sőt jutalmazták is. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetem Tehetségkövetének 

mondhattam magam, illetve 2014-ben átvehettem az Egyetemi Kultúráért díjat, ami nagyon 

nagy büszkeséggel tölt el a mai napig. 

Nem lehetek elég hálás azoknak a tanároknak, akik az 5 év alatt folyamatos támogatást 

nyújtottak, akikhez bármilyen gondommal fordulhattam, mindig megértő szavakra s meg-

oldásokra találtam. Új kapukat, új lehetőségeket, mindig tovább és előrébb mutattak. Igazi 

nagybetűs mentorokra leltem és tudom, ezzel nem vagyok egyedül.  

Azt, hogy ez az 5 év milyen hatással volt rám, illetve mennyire inspirált az itt tanult 

szakmát illetően, jól mutatja, hogy Londonban, a teljes életet igénylő táncművészi pálya-

futásom mellett 2016-ban távoktatással elvégeztem a CIPD, a világ egyik legrégebbi és 

legnagyobb HR-szervezetének egyik képzését (CIPD Learning and Development Practices, 

Foundation Diploma). 

Kívánom, hogy sok fiatal diák részesüljön olyan, vagy legalább hasonló egyetemi okta-

tásban és légkörben, amelyet a FEEK biztosított diákjai számára. Bízom abban, hogy mind-

azt, amit a kartól kaptam, ha vissza már nem is adhatom, de tovább majd igen…. 

 


