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SCHMIEDER RÉKA 

Szerzett kompetenciáink és a képzés tanulsága  

Rövid, tisztelgő tanulmányomhoz egy 2015-ben írt dolgozatomat vettem elő. Végzős kul-

turális mediáció hallgatóként írtam meg az alábbi sorokat 29 végzett hallgatóval készült 

interjú alapján. Az interjú három témakört ölelt fel, ezek az iskolai bemenet és tanulási 

motivációk; az iskolai út további tervezése és az oktatás és folyamatának értékelése. A 

kiadványunk szempontjából az utóbbi pont az igazán érdekes, így azt fejtem ki, kiegészítve 

a saját tapasztalataimmal, élményeimmel, amelyeket a FEEK-en hallgatóként szereztem. 

Tanulási motivációk 

A nappali tagozatos hallgatók esetében az volt a legjellemzőbb motiváció, hogy tovább 

kellett tanulni, valamint hogy sokuknak az adott területre esett az érdeklődési köre: 

„Érdeklődési kör; tovább kellett tanulni.” 

„Érdeklődés a művelődésszervező szakirány iránt; kurzusok, tantárgyak összetétele fel-

építése.” 

„Gyerekkorom óta érdekeltek a kultúra és a művészetek, és e területek közelében sze-

rettem volna lenni. Kulturális programokat szerettem volna szervezni mindig is.”  

Az ő esetükben a másik jellemző motiváció a piacképes diploma megszerzési lehetősége:  

„Piacképes diploma megszerzése.” 

„A biztos állás reménye.“ 

„Egy olyan szak, amellyel több irányba is kereshetek munkát.“ 

„A szakma egyedisége. A szakmán belül több irányú továbbhaladási lehetőség.“  

A levelező tagozatos hallgatók leginkább azért kezdték el itt a tanulmányaikat, mert bár 

a szaknak megfelelő munkahelyen és beosztásban dolgoztak, nem volt róla papírjuk, amit 

azonban be kellett pótolniuk annak érdekében, hogy a pozíciójukban maradhassanak:  

„A szakmában dolgoztam, csak nem volt róla papírom.” 

„Művelődésszervezőként dolgoztam, tanári diplomával, és szükségesnek tűnt a szakirá-

nyú végzettség.” 

„Több mint 10 éve dolgoztam HR-es területen, szakmai képzettség nélkül.” 

Volt azonban, akit a tudásvágy, az újdonság hajtott: 

„Amikor erre a szakra jelentkeztem, akkor még nem a jelenlegi munkahelyemen dol-

goztam, hanem a médiában és készültem arra, hogy előbb-utóbb más területen próbál-

kozom és az volt a tervem, hogy valamelyik kulturális intézményben, tehát a város va-

lamelyik kulturális intézményében szeretnék elhelyezkedni, de nem körvonalazódott 

semmilyen konkrétum, csak hát erre vágytam. És arra gondoltam, hogy ezt, amit itt 

tanulok, ilyen esetben tudnám hasznosítani, de ha nem sikerül a munkahelyváltás, ak-

kor is olyasmivel foglalkozom, ami érdekel. Tehát, hogy mindenképpen előnyöm szár-

mazik belőle.” 

Saját magam motivációja leginkább az volt, hogy ez az élet rendje: gimnázium után 

egyetemet választ magának az ember. 18 évesen, ráadásul későn-érő típusként egyáltalán 
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nem tudtam, hogy mit szeretnék tanulni. Rengeteg szak felkerült a listámra a 12 -ik év so-

rán, míg végül három maradt. A FEEK-et a második helyen jelöltem meg. Mivel akkoriban 

nagyon jól ment a matematika, a kereskedelem és marketing szakot jelöltem meg első he-

lyen. 2010 nyarán nem tudtam még, mekkora szerencse ért azzal, hogy nem volt elég pont-

számom a Közgazdaságtani Karhoz. 

Az elvárások általában ugyanolyannak mondhatóak: mindenki piacképes tudásra vágyott 

és ezt is várta el. 

„Tudást, olyan gyakorlati tudást, amit tudok alkalmazni az életben.”  

„Azt, hogy egy olyan diploma és végzettség lesz a kezemben, aminek van értelme és van 

jövője.” 

„Megfelelő szakmai ismereteket, inkább gyakorlatias képzést.” 

„Gyakorlatias tudást, régi ismeretek felelevenítését, új ismeretek szerzését, pl. fund -

raising terén, rendezvényszervezési gyakorlati ismereteket.” 

„Elsősorban azt, hogy viszonylag régen tanultam és ezért számítottam arra, hogy friss 

impulzusokat kapok, meg új, naprakész információkat mondjuk a kultúra világából. Ez 

az egyik, a másik meg amit mondtam, hogy olyan információkhoz, vagy ismeretekhez 

jutok, amit esetleg egy munkahelyváltás esetén tudok hasznosítani.” 

„Az ismereteimnek, amelyeket a munkám során szereztem, a rendszerezése. Tudomá-

nyosabb rálátással rendelkezzek a témáról.” 

Hasonlókat írhatnék én is, de nem emlékszem igazán arra, hogy milyen elvárásokkal 

mentem be az egyetemre. Nem is biztos, hogy voltak. Annak ellenére, hogy utánanéztem, 

mit takar az andragógia kifejezés, nem voltam teljesen biztos benne, mit is fogok kapni. 

Amikor megkaptam a diplomámat, művelődésszervező szakirányon, tudtam, hogy ez kel-

lett nekem, csak korábban még nem volt tiszta. Olyan végzettséget kaptam, amivel olyan 

munkakörben helyezkedhetek el, ami közel áll hozzám. Mesterképzésbe belépve már vol-

tak elvárásaim: a kulturális mediáció szakot és a magyar-német kettősképzést választva jól 

hasznosítható és magasabb szintű tudást, gyakorlati ismereteket és szakmai kapcsolatok 

kialakításának a lehetőségét vártam. 

Az oktatás és folyamatának értékelése (a képzésről, karról alkotott vélemény) 

Általában véve jók a karról alkotott vélemények. A legtöbb panasz arra érkezett, hogy 

nem elég gyakorlatorientált a képzés. Ezt főleg azok említették, akik a mesterszakot (is) itt 

végezték, mert ott több gyakorlatra számítottak.  Arról, hogy mennyire koherens a képzés 

struktúrája, körülbelül megegyeznek a vélemények, de természetesen van olyan is, aki nem 

elégedett meg vele. Mindegyikről, a köztes állapotról is hoznék egy-egy példát: 

„Egy-két kivételtől eltekintve úgy gondolom csupa lényeges és egymásra épülő kurzu-

sunk volt, melyek szerves részét alkották magának, az andragógiának. A többi tantárgy 

sem volt felesleges, azon inkább az álatános műveltségünket csiszolták. ”  

„So-so. Ezzel kapcsolatban vegyesek az érzéseim. Volt olyan tantárgy, amiből én keve-

sebbet vettem volna, viszont olyan is, amiből sokkal többet és  sokkal mélyebben. Gya-

korlatorientáltabban tartottam volna az órákat. Összességében azonban nem volt 

semmi sem felesleges.” 

„Nem összefüggő a strukturális felépítés.” 

A következő idézet tökéletesen összefoglalja mindazt, amit az interjúalanyok is általában  

véve elmondtak: 

„Alapvetően nem volt gondom a strukturális felépítésével. Ugye nálunk úgy nézett ki, 

hogy az utolsó évben voltak kifejezetten szakirányú tantárgyak (én felnőttképzési szak-
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irányon végeztem az alapszakon), én azt egy évnél jobban megnyújtottam volna. Mond-

juk legalább egy másfél évet. Szerintem egy kicsit sok volt ez a kulturális alapozás. A 

másik, hogy ha a BA és az MA képzést is összehasonlítom, akkor viszont az MA semmi 

újat nem adott nekem a BA-hoz képest. Tehát abszolút ugyanazt, sőt talán még keve-

sebbet tanultam, alacsonyabb volt a követelmény, mint a BA képzésen. Így nekem ez 

ilyen szempontból csalódás volt.” 

Többen is említették, hogy túl sokáig tartott az alapozás (két év) és túl rövid ideig a 

szakirányú képzés (egy év). Ez utóbbit többen másfél évesre nyújtották volna. Az is több-

ször visszaköszönt, hogy mesterképzéstől gyakorlatorientáltabb tudást vártak.  Személy 

szerint tökéletesen meg voltam elégedve az alapszakkal. Mivel az andragógia szakon az 

alapozó tárgyak között több kultúrával, művelődéssel kapcsolatos tantárgy volt, így én nem 

éreztem azt, hogy kevés lett volna az egy a év szakmai tárgyakkal. A mesterképzés esetén 

volt néhány csalódásom, mivel azonban részt vettem a kettősdiploma képzésben, amivel 

teljes mértékben meg voltam elégedve, ezért a hiányosságok ellenére is meg voltam elé-

gedve a mesterszakkal. 

A képzések aktualitásával nagyjából megelégedtek a hallgatók, a színvonallal sem volt 

sok gondjuk. Főleg a tanárokat dicsérték, hogy frissen tartják a tudásukat és rendszeresen 

aktualizálják a tematikát és igyekeznek a gyakorlati életből példát hozni.  

„Tartalmi szempontokat tekintve meg voltam elégedve a választott szakommal, az előző 

válaszom ide is érvényes. Az első két év, amikor még nem szakosodtunk sokkal szerte-

ágazóbb volt, ezáltal voltak olyan kurzusok, amelyek jobban, voltak, amelyek kevésbé 

keltették fel az érdeklődésem. Szakosodásunk utolsó 2 szemeszterében éreztem igazán, 

hogy miért választottam ezt a szakot és szakirányt. Sokkal specifikusabb, egy témakörre 

épülő volt a képzésünk ezen része. Színvonallal meg voltam elégedve, habár a számon-

kérések néha komolytalanok voltak. Aktualitással kapcsolatban csak egy-két dolgot 

tudnék említeni, ami a későbbi tanulmányaim, valamint már a munkám során derült ki, 

hogy amit 1-2 évvel ezelőtt tanultam, már nem állja meg a helyét.” 

Az erősséggel kapcsolatban igen sokféle véleményt nyilvánítottak a válaszadók. Gyen-

geségnek szinte kivétel nélkül a gyakorlat hiányát említették meg a volt hallgatók, de volt, 

aki egy két tantárggyal foglalkozott volna mélyrehatóbban, vagy kevésbé. Ezekből kiin-

dulva elmondható, hogy leginkább a gyakorlatot építenék bele a képzésbe, illetve bővíte-

nék ki. Vannak, akik azt javasolták, hogy tegyenek be, illetve vegyenek ki bizonyos tan-

tárgyakat (többen azt javasolták, hogy mélyrehatóbb legyen a közgazdaságtudományokkal 

foglalkozó tantárgy, a jog, stb., illetve a nagyon teoretikus tantárgyakat, mint a filozófia, 

etika stb. kivennék). 

Összességében megfeleltek a FEEK képzései a hallgatóknak: 

„Nagyjából megfelelt. Elsőre nehezebbre, nagyobb kihívásra számítottam. A BA nagy-

jából megfelelt, az MA egyáltalán nem. Lett egy magasabb szintű papírom, de nem 

adott nekem több, magasabb tudást.” 

„Én meg vagyok elégedve a döntésemmel, miszerint a PTE FEEK-et választottam. Ami-

ért ide jöttem tanulni megkaptam, volt, hogy többet is, mint vártam. Kemény lecke volt 

néhány vizsgám, de azok is mind hozzásegítettek, hogy ilyen ember váljon belőlem.”  

A következő kérdés válaszaival át is vezetem a dolgozat témáját a következő alfejezetbe. 

Az évközi és évzárási megterhelésekről van szó. Többen sokszor emlegették, hogy az év-

zárása megterhelő volt, de ez inkább az alapszakra volt jellemző, a mesterszakon már töb-

ben panaszkodtak arra, hogy nagyon alacsony volt a követelmény szintje. Az évközi meg-

terhelés minimális volt, szinte semmi tennivalójuk nem volt az órára járáson kívül.  
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„Keményebb vizsgákra számítottam. Senki nem bukott, kettes sem nagyon volt, legin-

kább 4-5 osztályzatot kaptunk. Oda is figyeltünk, tanultunk is. Mindenki meg is kapta 

a munkahelyétől a kellő szabadidőt. Az évközi dolgozat: enyhített, elosztotta a terhelést. 

Aki jól osztotta be a feladatokat és az idejét, az nem szakadt bele a munkába.”  

„Egyén függő. Néhány csoporttárs lazán vette. Én maximalista vagyok mind a tanulás-

ban és munkában is. Minden konzultációra elmentem, mindent időben beadtam, úgy 

nem jelentem meg egy vizsgán, hogy ne készültem volna rá tisztességesen. Nagyon sokat 

tanultam, azért, mert tudni is akartam. Én ilyen típus vagyok. Lehet, hogy a terheltség 

azért volt nagy, mert magamnak adtam több feladatot és mindenhez plusz információt 

kerestem.” 

Az oktatókról alkotott vélemény 

Mivel az előző alfejezetet a félév végi terheléssel, vizsgákkal zártam, ezért ezt az alfe-

jezetet ezzel nyitom és megvizsgálom, hogy mit gondoltak a hallgatók, milyenek voltak a 

tanárok velük szemben a vizsgákon. Kevesen említették azt, hogy a tanárok túl szigorúak 

lettek volna: 

„Volt tanár, aki nagyon szigorú volt, ami nem baj. Mint volt pedagógus azt mondom, 

hogy ha tisztességesen leadta az anyagot, követeljen is úgy, ahogy kell. Kettő nagyon 

szigorú tanárunk volt, mind kettő le is adta hozzá az anyagot. Ha tisztességesen leadta 

az anyagot, el is várhatta, hogy azt a tudást a hallgató vissza is adja.”  

Többen mondták azonban, hogy voltak tanárok, akik a szimpátia alapján osztályoztak, 

tehát, ha valaki szimpatikusabb volt a másiknál, akkor is jobb jegyet kapott, ha nem is ő 

tudta jobban az anyagot: 

„Vegyesnek ítélem meg. Volt olyan tanár, aki csak négyest vagy ötöst adott, attól füg-

gően, hogy szimpatikus volt-e neki az illető. Ritka volt a faggatás, gyenge a számonké-

rés, de úgy vettem észre, hogy máshol sem igen foglalkoztak ezzel.”  

„Teljes mértékben elégedett voltam vele. Habár némely esetben éreztem a szimpátia, 

avagy az unszimpátia befolyásoltságát a lezárás során.“ 

Vannak erre ellenpéldák is (bár itt is valamilyen szinten megvan a pozitív megkülönbö-

zetés, ami mások szemszögéből nem túl jó): 

„Elégedett voltam a tanárok igazságosságával, soha nem kaptam rosszabb jegyet csak 

azért, mert valamiért nem voltam szimpatikus. Maximum olyan fordult elő, hogy, aki 

többet járt be órákra, pozitívabb elbírálás alá esett. Nem emlékszem olyasmire, hogy 

valaki igazságtalanságra panaszkodott volna.” 

Egy két interjúalany kivételével mindenkinek volt egy meghatározó személyiség az ok-

tatók közül. Legtöbbször a Tóth Tibor professzor neve köszönt vissza:  

„Tóth Tibor: tudásban, de abból, amit ő előadott, abból nehéz volt vizsgázni, el kellett 

olvasni hozzá az irodalmakat. De sok mindent mondott, ami érdekelte őket.”  

„Tóth Tibor: nagyon szerettem, azonban nehéz volt neki megfelelni.”  

A teljesség igénye nélkül a következő tanárokat említették a hallgatók:  Huszár Zoltán, 

Várnagy Péter, Reisz Terézia, Lakner Szilvia, Bajusz Klára, Mazzag Éva, Minorics Tünde, 

Koltai Dénes, Husz Mária, Andreas Héjj, Kleisz Teréz, Agárdi Péter és még sorolhatnám. 

Véleményem szerint szinte minden volt és jelenlegi FEEK-es oktatót felsoroltak. 

Arra a kérdésre, hogy milyen tanári kompetenciák hiányoztak az egyes tanárok munká-

jából igen szerteágazó válaszok érkeztek. Volt, akinek az előadóstílusuk nem tetszett, vé-

leménye szerint egyes tanároknak nincsen előadókészségük (volt aki bement a terembe 
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„kiszúrta a pókot a sarokban” és elkezdte darálni az anyagot, majd másfél óra múlva befe-

jezte; volt olyan tanár is, aki felolvasta azt, amit kivetített). Vannak tanárok, akik kicsit 

„szájbarágósak”, addig magyaráznak, vagy olyan alacsony szinten fogalmazzák meg a 

mondanivalójukat, hogy még a gyerek is meg tudja érteni. Volt, akit alulmotiváltnak érze-

tek, az volt az érzésük, hogy csak muszájból vannak ott. Volt, akinél a pedagógiai kompe-

tenciákat hiányolták. 

A tanárok az én esetemben is meghatározóak voltak. Bár tartottam tőle, mégis nagyon 

szerettem Tóth Tibor professzor úr óráit. Nagyon összeszedetten, logikus felépítés mentén 

beszélt. A gazdaságtörténelem nem a legegyszerűbb tantárgy, a vizsgán meg is izzadtunk, 

az órákat mégis nagyon szerettem annak ellenére is, hogy 2 és negyed óra hosszúak voltak. 

Élveztem Dr. Agárdi Péter interaktív óráit, a múzeumlátogatásokat Dr. Huszár Zoltánnal, 

a kihelyezett, a megszokottól eltérő órákat. 

Számomra Dr. Huszár Zoltán tanár úr a legmeghatározóbb a nálunk tanító oktatók közül. 

Viszonylag hamar megjegyzett magának, mivel a fia évfolyamtársa voltam a gimnázium-

ban. Egyre többször kért meg különböző feladatok elvégzésére, amikből sokat tanultam 

(pályázatírás, tanulmányi kirándulás szervezése, tolmácsolás). Egyre aktívabb lettem a 

görlitzi kapcsolatok ápolásában, míg végül a tanár úr rávett, hogy vegyek részt a 

Hochschule Zittau/Görlitz-el közös kettősdiploma képzésben. Nem szerettem volna to-

vábbtanulni, de a Tanár Úr mégis rávett arra, hogy folytassam tanulmányaimat. Azóta túl 

vagyok a két görlitzi féléven, amit nagyon élveztem. Nem volt könnyű, de rengeteg tapasz-

talattal és élménnyel jöttem haza. 2016 tavaszán a német diplomát is sikerült megszerez-

nem, majd ugyanazon év őszén átvehettem Görlitzben a legjobb külföldi hallgatónak járó 

DAAD díjat is. 

Kompetenciák, képességek 

Néhányan megemlítették, hogy nem tudtak semmiféle kompetenciát sem hasznosítani az 

egyetemet követően, de ezek az emberek azok voltak, akik még nem tudtak elhelyezkedni, 

vagy nem a végzettségüknek megfelelően helyezkedtek el: 

„Jelenleg nem tudom hasznosítani őket, mert munkanélküli vagyok, és nem is dolgoz-

tam konkrétan ebben a munkakörben. Ha HR-esként vagy trénerként dolgoznék, tud-

nám hasznosítani őket.” 

A többiek mind tudtak valamiféle képességet, tudást a munka világában hasznosítani, 

amit a FEEK-en szereztek: 

„Teljes mértékben. Miután végeztem az alapképzésnél én egy felnőttképzési cégnél, 

non-profit kft-nél helyezkedtem el. Ott oktattam, először képzésszervezőként majd kép-

zési vezetőként dolgoztam, dolgozom a mai napig. Most már több éve, tehát én abszolút 

ezen a területen maradtam, így maximálisan ki tudtam használni az itt szerzett képes-

ségeimet. Mindenképpen hasznos volt, hogy a felnőttképzésnek a jogi világába bevezet-

tek bennünket. OKJ, mindféle módszertani dolog. Az ezekkel járó képességek jöttek jól: 

konfliktuskezelés, kommunikáció, motiváló és alkalmazkodó képesség, terhelhetőség, 

mindaz, ami a munka világában kell, azokat mind fejlesztették valamilyen szinten.”  

„Miután egy oktatási intézményben dolgozom, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek 

tanulnak, azt mondanám, hogy a pedagógiai, pszichológiai tanulmányaim tudtam leg-

inkább kamatoztatni. Azonban sok egyéb más is van, ami egy átlagos munkanapom 

szerves részét képezi. Rengeteg hivatalos levelet írok, hivatalokkal tartok kapcsolatot, 

pályázatokat keresek és segédkezem a megírásukban, adatbázist, munkatársaim mun-

kaügyi dokumentumait kezelem, kapcsolatot tartok könyvelővel, más iskolákkal stb. 



Szerzett kompetenciáink és a képzés tanulsága 
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Úgy vélem magabiztos tudással kezdtem, amit főképp az egyetemen szerzett tanulmá-

nyaimnak köszönhetek.” 

Többen tudtak olyan kompetenciákat is hasznosítani, amit hozzávetőlegesen tanultak: 

előadói képesség, kommunikációs képesség, tudnak hivatalos levelet írni stb.  

Arra a kérdésre, hogy mely kompetenciákat nem tudták hasznosítani általában olyan vá-

laszok érkeztek, amiből kiderül, hogy mely tantárgyakat tartják a hallgatók feleslegesnek. 

Ilyen volt például az etika, szociálpedagógia, volt, aki a pszichológiát sem tudta hasznosí-

tani, művelődéstörténet, gazdaságtörténet, filozófia, tudományelmélet.  

Arra a kérdésre, hogy mit tudtak az életben hasznosítani, milyen személyes kompeten-

ciákat, általános műveltséget szereztek, szintén igen szerteágazó válaszok érkeztek. Vol-

tak, akik személyes változáson mentek keresztül, bátrabbak, „nagyszájúbbak” lettek. So-

kan említették, hogy a sok szóbeli vizsgának köszönhetően kommunikatívabban lettek. 

Van olyan egykori levelezős hallgató, aki a sok beadandónak és a szakdolgozatnak köszön-

hetően most tud a gyerekeinek segíteni. Bár többen említették korábban, hogy a művelő-

déstörténet, gazdaságtörténet tantárgyak feleslegesnek bizonyultak, itt többször előkerült, 

hogy ezek a tantárgyak gazdagították az általános műveltségüket.  

Rám is szintén igaz, hogy a sok szóbelinek köszönhetően sokat fejlődött a kommuniká-

ciós képességem. A tanulmányi kirándulásokon való tolmácsolásnak és a rengeteg prezen-

tációnak köszönhetően megtanultam emberek elé kiállni és beszélni. Ez korábban elkép-

zelhetetlen volt a számomra. Sokrétű tudást szereztem a FEEK-en: megismerkedtem a pe-

dagógia, a közgazdaságtan, a jog alapjaival, behatóbban foglalkoztunk a marketinggel, a 

felnőttképzéssel, a történelemmel, a művelődéssel, közösségek animálásával, kultúrával, 

művészettel és a pszichológiával is. 

Az iskolai út további tervezése 

Arra a kérdésre, hogy ha nem a FEEK-en tanulnának tovább, annak mi lenne az oka azok 

a válaszok érkeztek, hogy nem kínál számukra jelenleg a kar olyan képzést, ami érdekelné 

őket, de voltak, akik a távolságra hivatkoztak (ez utóbbiak főleg a levelezősök voltak). A 

következő kérdésre, hogy ha újra kezdhetné a tanulmányait, akkor más kart, szakot válasz-

tana-e, kielégítő válaszok érkeztek: a válaszadók többsége nem bánta meg a döntését és 

ugyanúgy erre a karra, erre a szakra jelentkezne. Azonban több nappali tagozatos hallgató 

is volt, aki inkább jogot, közgazdaságtudományt, építészetet tanult volna.  

Ajánlanák-e másnak a kart, a szakot az egykori hallgatók? Erre is egyforma válaszok 

éreztek, függetlenül attól, hogy mi melyik tagozaton végzett. Legtöbben szívesen ajánlanák 

és ajánlották is, de vannak erre ellenkező példák is: 

„Ez sok mindentől függ. Alapvetően igen, ajánlanám. Hasonló beállítottságú, érdeklő-

dési körű embernek mindenképp. Felnőttképzés és kulturális oktatás terén, előadói/ta-

nárai miatt, infrastruktúrája és színes egyetemi élete miatt is könnyű szívvel ajánlanám 

másoknak.” 

„Igen, ajánlottam is. Éveken keresztül is volt együttműködés a cégen keresztül. Tartal-

mas és mély képzés tud előfordulni ezen a szakon. Aki általános humán képzést szeretne, 

annak mindenképpen ajánlom.” 

„Egyik gyerekemnek sem ajánlottam. Úgy gondolom, hogy ebben az országban  nagyon 

sok a túlképzett ember, nem kell ennyi diplomás. A PTE-FEEK nem kínál olyan képzést, 

ami keresett lenne. Azoknak jó, akiknek már van olyan jellegű munkájuk, amit a diplo-

mával megtámogatnak, de pályakezdőként nagyon nehéz, kapcsolati tőke nélkül szinte 

lehetetlen elhelyezkedni.” 



Schmieder Réka 
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Én jelenleg pihentetem a tanulmányaimat, viszont nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben 

elkezdem a doktori képzést. Hogy hol és milyen témában, még kérdéses. Jelenleg a FEEK 

jogutódján, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon dolgozom, 

ahol többen próbálnak arra motiválni, hogy iratkozzam be egy doktori iskolában. Ha vala-

kinek motiváló oktatókra van szüksége, itt megtalálja őket. 

Hamarosan hetedik éve járok a „Szántóba” és remélem, hogy még jó darabig fogok is. 

2010 szeptemberében egy teljesen idegen épületbe, közegbe léptem be. Azt gondoltam, 

hogy röpke három évig leszek itt, nem is fog „hozzám nőni”. Másképp alakult. A legna-

gyobb örömömre. 

 


