
 

1 9 9  

SZÉCSEI DÁVID 

A tudás szabadsága 

A tudás szabadsága volt az első kifejezés, amit a FEEK-ről hallottam az egyik felvételi 

tájékoztatóban, amikor még negyedikes gimnazista voltam. Szerencsére ez nem csak egy 

jól hangzó marketing szlogen volt, hanem végigkísérte az intézményben eltöltött éveimet. 

Már az első napokban tudtam, hogy az egyetem elkezdésével teljesen más tanulási él-

ményben lesz részem. Az első két szemeszter kifejezetten érdekesnek ígérkezett, hiszen 

sokszínű előadások és szemináriumok közül választhattunk. Megismerkedtünk többek kö-

zött a pedagógia, andragógia, jog, közgazdaságtan, pszichológia, kommunikáció, szocio-

lógia, filozófia alapjaival. Először hallottam bővebben olyan kifejezésekről , mint a kom-

petencia, mélyszegénység, GDP, jogértelmezés vagy interdiszciplináris. Minden túlzás 

nélkül állíthatom, hogy ennyire sokszínű tudásra azóta sem tettem szert mindössze kilenc 

hónap alatt. 

Azonban az egyetem első éve nem csak a tananyag elsajátításáról szólt. A tételek kidol-

gozása, a szóbeli vizsgák, az önállóság előtérbe kerülése és az addig nem tapasztalt kihí-

vások sokat segítettek abban, hogy jobban felkészüljünk a munka világára. Már a tanulmá-

nyaim kezdetén is sűrűn felkértek az oktatók, hogy vegyek részt különböző konferenciákon 

és egyetemi rendezvényeken, ahol szintén nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni és 

életre szóló élményekkel gazdagodtam. Ezek azok a dolgok, amiket leginkább hiányoltam 

az alap- és középfokú oktatásban eltöltött idő alatt. Szerencsésnek érzem magam, hogy egy 

olyan intézményben tanulhattam, ahol olyan tudáshoz jutottam, amelyet a mindennapjaim 

során is tudok hasznosítani. 

Az andragógia – munkavállalási tanácsadó – alapképzés elvégzése után nem is volt kér-

dés számomra, hogy a mesterképzést is a FEEK-en végzem el és 2009-ben megkezdtem a 

tanulmányaimat az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzésen. Tudatos választás volt, hi-

szen az alapképzés második felében már kirajzolódott, hogy a tanácsadás területe érdekelt 

leginkább. Azt is eldöntöttem, hogy pár szemeszter erejéig megpróbálok külföldön tanulni. 

Szerencsére a Kar kifejezetten sok vonzó lehetőséget kínált és ez még jobban megerősítette 

a döntésemet. 

Sokan nem tudták hová tenni az andragógia szakot és talán ezért is már nem is indulnak 

andragógia alapképzések. Ezt eléggé sajnálom, ugyanis van igény az ott megszerzett kom-

petenciákra. Az alapképzés után volt szerencsém Belgiumban és Japánban is egyetemre 

járni és egyértelműen igazolódott, hogy az andragógia-képzésen megszerzett tudást a világ 

elitjébe tartozó intézményekben is tudtam kamatoztatni. 

Az egyetem eltöltött éveimet mindenképpen a legfontosabb tanulási tapasztalatként tar-

tom számon. Mint említettem korábban, sok hasznos dolgot tanultam, de úgy gondolom az 

egyetem sokkal inkább volt fontos a felnőtté válás szempontjából. A mai napig is szívesen 

gondolok vissza a Felnőttképzési Karon eltöltött éveimre és tudom, hogy jó döntést hoz-

tam, amikor a FEEK-et választottam. 

 


