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KOCSIS JUDIT NÓRA 

Lectori salutem!  

A felkészülési életszakaszaikat kezdetben többnyire sikeresen teljesítő, később tudatosan 

tervező és értékelő, átgondolt önreflexióval rendelkező felnőttek általában jó érzéssel gon-

dolnak vissza különböző szintű tanulmányaikra. Ezzel így vagyok magam is, ezért szívesen 

emlékezem azokra az egyetemi évekre, amelyeket 2005 és 2008 között humánszervező 

szakos hallgatóként a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Karán tölthettem. 

A humánszervező szakot – más felsőoktatási intézményekben szerzett diplomákra épí-

tetten – 2005-ben kezdhettem el. Korábbi tapasztalataimmal összehasonlítva már a felvételi 

procedúrában feltűnt a kari adminisztrációnak – és később az oktatóknak – az úgynevezett 

előzetes tudás elismeréséhez (validálásához) való pozitív viszonya. Ennek a beállítódásnak 

köszönhető, hogy korábbi tanulmányaimból viszonylag sok tantárgy tartalmát ismerték el 

teljesítettként.  

A „hallgatóbarát”, tanulástámogató környezet újabb megnyilvánulása volt, amikor okta-

tóim – levelező hallgatói létem ellenére – felhívták figyelmemet az Erasmus-ösztöndíjakra, 

amelyek segítségével 2007-ben fél éves tanulmányútra nyílt lehetőségem a Hochschule 

Zittau / Görlitz kultúra és menedzsment alapszakos stúdiumán. Itt bekapcsolódhattam 

olyan tanulásszervezési eljárásokba, elsősorban gyakorlatokra épülő kurzusokba, amelyek 

alapvetően eltértek a hazai, többnyire elméletorientált képzési folyamatoktól. Megismer-

hettem a város (Görlitz) kulturális életét, szociális összetételét, az Európa kulturális fővá-

rosa cím elnyerésével kapcsolatos aspirációit, a tágabb környezet sajátos nemzeti és nem-

zetiségi (lengyel, szorb) csoportjait, ezek integrációjának elméleti és gyakorlati aspektu-

sait. Ezek a tanulási folyamatok hozzávetőleg azonos arányban folytak a tantermekben és 

a témának megfelelő terepeken, például a helyi kulturális egyesületeknél. 

A Görtitzben töltött hónapok alatt született meg a Főiskola vezetésének azon döntése, 

hogy a kultúra és menedzsment mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemmel közös képzést 

(Dual Post-Degree Program) indít, és az első jelentkezőknek egy éves német ösztöndíjat 

ajánl fel. Az ünnepélyes bejelentésen jelen lehettem, így valóban az elsők között választ-

hattam ezt a – két intézmény szakemberei által kidolgozott – képzési programot, amely 

számomra rendkívüli tapasztalatokkal járt. Az alapképzési szakhoz viszonyítva – ahol el-

sősorban német fiatalok tanultak –, a mesterképzés hallgatóit nemzetközi rekrutáció jelle-

mezte. Ez az önmagában is színes tanulói közösség minden megoldandó feladatát sajáto-

san, a sokféle előzetes tudásból eredő sokszínűséggel értelmezte. A közös tanulási folya-

matok megalapozása, a kölcsönös elfogadási attitűdök kialakítása, az úgynevezett közös-

ségi tanulás feltételinek megteremtése érdekében a görlitzi intézmény célzott programokat 

– például városismereti sétákat, múzeumlátogatásokat, színházi estéket, vízitúrákat – szer-

vezett, amelyek eredményeként később a csoport tagjai egymás országait is közösen láto-

gatták meg, többnyire egy-egy kiemelkedő kulturális rendezvény időpontjához igazítottan.  

A Dual Post-Degree Program hallgatójaként tapasztalhattam, hogy elsősorban a kollek-

tív gyakorlati feladatok esetében álltak elő rendkívüli tanulási lehetőségek. Különösen 

nagy hatású volt az a közös feladatunk, amely – az éppen aktuális németországi választá-

sokhoz igazodóan – egy tetszőleges nevű és irányultságú párt részletes választási program-

jának elkészítését és propagálását várta el, és amelyben a heterogén összetételű csoport 
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minden tagja involválódott. Ebben a kontextusban megalapítottuk a Partei Vision Europas-

t (PVE), részleteiben is kidolgoztuk a párt programját és a választók tájékoztatásának és 

meggyőzésének a menetrendjét, valamint az egyes időpontokhoz kapcsolódó valós akció-

kat. Várható rendezvényeinkről a városban elhelyezett plakátjainkon tájékoztattuk a lakos-

ságot, a városban felállított standunkon pedig a matricaként is elkészült párt-logónkat aján-

dékoztuk az érdeklődőknek, illetve kérdések esetén részletesebben is kifejtettük álláspon-

tunkat. A tanulmányi szempontból vizsgaalkalomnak minősülő választási nagygyűlésünkre 

minden érdeklődőt vártunk, ahol ágazati részletességgel mutattuk be programunkat és a 

folyamatos erősödésünk, népszerűvé válásunk, valamint a pártunk nemzetköziesülésének 

„bizonyítékaiként” levetítettük azokat a video-üzeneteket, amelyeket a csoportunk tagjai 

saját országaik egy-egy jellegzetes helyszínén – például Prágában, Nápolyban, vagy éppen 

Pécsett, a Széchenyi téren – készítettek, és amelyeken további sikereket kívánva üdvözöl-

ték az új pártalakulatot.  

Ez a több hónapon átívelő feladat nagyon sok tanulási eredménnyel járt  olyan területeken 

is –például a politikai felelősség, vagy a társadalom tagjainak befolyásolhatósága esetében 

–, amelyeken a feladat összeállítói nem is tervezték. Végül csupán érdekességként említem, 

hogy „pártszervezésünk” sikeres voltát két, nem várt momentum erősítette meg. Az egyik 

esetében a Hochschule Zittau / Görlitz kancellárja – a városból és az intézmény görlitzi 

kampuszából érkező hírek alapján – betiltotta a párt tevékenységét, a felsőoktatási intéz-

mények politikamentességének kötelezettségére hivatkozva. A másik esetben a már emlí-

tett nagygyűlésünkön – ahol kiderült, hogy csupán egy strukturált feladatot oldottunk meg 

–, helyi lakosok is részt vettek, akik a frissen alapított pártot a valóságban is szívesen tá-

mogatták volna.  

A fentiekből talán érzékelhető, hogy a Pécsi Tudományegyetem és a Hochschule Zittau 

/ Görlitz együttműködése rendkívül érdekes és eredményes képzési formát és tartalmat 

eredményezett, amelynek hatása ma is él a volt hallgatókban. A tanultak felhasználhatósá-

gáról, gyakorlatiasságáról Magyarországon is és Németországban is meggyőződhettem. Itt-

hon munkám során nap, mint nap átélem a kultúrák különbözőségét és az ezek együttmű-

ködési kényszeréből eredő felelősséget, illetve az ezen a területen tetten érhető tudáshiányt. 

Németországban viszont gyakornokként csaknem fél éven át figyelhettem meg Alsó-Szász-

ország integrációs tárcájának mindennapi tevékenységét, amely nagyon sok területen iga-

zolta vissza a képzés tartalmait. Mindezért köszönet illeti a FEEK és a közös képzés akkori 

oktatóit, akikre ma is szívesen emlékszem vissza.  

 


