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RÓZSA RITA 

Legszebb évek? Legszebb évek!  

Néhány évvel az egyetem elvégzése után valóban azt kell, hogy mondjam, a legszebb éve-

imet töltöttem az egyetemen és a legszebb évek voltak életemben, amelyeket ott töltöttem.  

Különösen igaz ez a Pécsi Tudományegyetemre, magam részéről pedig a Felnőttképzési 

és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karra. Már a felvételi alkalmával tudatosodott bennem, 

hogy melyik egyetem lesz első helyen a rangsorban. Az első benyomásom a későbbiekben 

beigazolódott, hiszen mindazt a tudást és törődést megkaptam a két év mesterképzés alatt, 

amit már az első pillanatban éreztem. Andragógus hallgatóként belekóstolhattam a téma 

sok területébe és volt lehetőségem felfedezni, hogy mi a célom, és képzés végére megvá-

laszolhattam a nagy „Mi leszek, ha nagy leszek?” kérdést. Oktatóim szakmai tudásukkal 

őszintén fejleszteni próbáltak bennünket és megadatott minden lehetőség arra, hogy minél 

nagyobb tudásanyaggal gazdagodjunk. Néhány év elteltével is számíthatok rájuk, néhá-

nyukkal pedig büszkén mondhatom, hogy baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.  

Évfolyamtársaimmal elég hamar egy összetartó kis közösséggé váltunk, a csoportmun-

kák különösen jól összekovácsoltak bennünket és sok vidámságot hoztak, ami azt eredmé-

nyezte, hogy nem csak az egyetemen, hanem a végzés után is kapcsolatban maradtunk egy-

mással. 

Ami engem a további tudományos pályára invitált és arra inspirált, hogy folytassam a 

megkezdett munkát a Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülés és a lehetőség, 

hogy részt vehettem és szép eredményt is elérhettem. Volt alkalmam több konferencián is 

bemutatni a kutatásaimat, melyek mind hozzájárultak személyes fejlődésemhez. Nem csak 

a tudományos életben, de a munkám során is folyamatosan fel tudom használni, amit egy -

egy kurzus alkalmával elsajátítottam, de ami a legfontosabb, hogy megtanultam mindezek 

alkalmazását is. Így számomra az egyetemi éveim nem csak megtanult jegyzetként vagy 

könyvként maradtak meg bennem, hanem összefüggő rendszerként, valós, használható tu-

dásként is. 

Nagyon fontosnak tartom az andragógus szakmát és csalódottsággal tölt el, hogy hogyan 

szorul háttérbe ez a fontos képzés. Munkám során nap, mint nap szembesülök azzal,  hogy 

a felnőttképzés mennyire lényeges, és oktatásszervezőként mennyi felelősségünk van ab-

ban, hogy a fiatalok vagy akár a középkorúak is miként keresik és találják meg útjukat 

ebben folyamatosan változó és megújuló világban. 

Az egyetem által Pécs egy kicsit az otthonom is lett és mindig is így fogok gondolni rá, 

ezért és örömmel látogatok el bármikor nemcsak a városba, hanem az egyetemre is. Bízom 

benne, hogy az ott töltött évek nemcsak számomra maradnak örökre szép emlékek és hasz-

nos, tanulással töltött idő, hanem az oktatóim és hallgatótársaim számára is. 

 


