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NÉMETH ÉVA BOGLÁRKA 

Mit jelentett? 

Mit jelentett számomra a FEEK-re járni, és andragógusként végezni? 

– Büszkének lenni arra, hogy az ország egyik legrégebbi egyetem egyik karára járhattam. 

– 3 évig magyarázni, hogy mit is jelent az andragógia . 

– A Pollack-os FEEK-es bulikon minden mérnökkel összeveszni, mondván nem tervez-

het mindenki házat . 

– A balatonszemesi gólyatáborban elnyerni a „daloskelep” különdíjat a szép hangomért  

– Élvezni, hogy 3 napig tart az egyetem a profi oktatásszervezőknek és a nappalis diáko-

kat felváltó levelező tagozatos hallgatóknak hála . 

– Színes termekben, modern környezetben tanulni, 

– A bőrfoteleken, kerek asztalok mellett izgulni a vizsgák előtt. 

– Vidáman felvenni és leadni az indexet, mivel még a TO-n is kedvesek, és készségesek 

voltak velem. 

– Megtanulni, hogy minden diploma annyit ér, amennyit az ember beletesz.  

A viccet félretéve hálával és köszönettel tartozom a PTE-FEEK karának, az ott dolgozó 

munkatársaknak, oktatóknak, oktatásszervezőknek, a csoporttársaimnak. Nélkületek / 

Önök nélkül nem lett volna ilyen pozitív élmény ez a három év. Külön kiemelném a kar 

értékei közt a sokszínűséget, mindemellett a tehetséggondozást is. Kocsis Mihály tanár úr 

és Kleisz Teréz tanárnő támogatásával megmérethettem magam az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián, ahol II. helyezést értem el, munka és magánélet témájában. Külön 

jól esett, hogy még a diplomaosztómon is említést került ez a szép eredmény, amiért ke-

ményen meg kellett dolgozni, de a céltudatosság és a támogatás meghozta a gyümölcsét. 

A három év alatt rengeteg pozitív visszajelzést és szárnyakat kaptam, önbizalmat, ami a 

továbbtanulásomat és az következő egyetemen elért szép eredményekhez is nagymértékben 

hozzájárult. 

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán folytattam, egy-

ből a mesterképzésen, ahol csak a pécsi andrarógusként emlegettek, de még a tanárok is 

csodájára jártak, amikor látták, hogy minden akadályt gond nélkül veszek. Így a PTE-

FEEK hírét egészen Debrecenig vittem.  Azóta szervezetfejlesztéssel és HR tanácsadás-

sal foglalkozom, junior trénerként dolgozom Budapesten, de Pécsre és a FEEK-re mai na-

pig jó szívvel gondolok.  

 


