
Miért pályáztad meg a tanszékvezetői pozíciót?

Óriásit fejlődött a tanszék az utóbbi években,  
és egyrészt az eddig elért változások megszilárdítá-
sában szeretnék részt venni, másrészt új kihívások 
állnak előttünk a modellváltáshoz és az intézményi 
akkreditációs célokhoz kapcsolódóan.  

Milyen eredményt szeretnél elérni tanszékvezetőként?

Szeretném egy stabil, nyugalmi állapotba eljuttatni 
a tanszéket, ahol a változásokkal kapcsolatban már 
kialakultak az új szabályok, elvárások, mindenki 
tudja a dolgát. Ezen a ponton úgy érezném, hogy 
révbe ért a hajó. Eközben pedig szeretném meg-
őrizni a jó hangulatot és azt a bajtársias csapatszel-
lemet, ami most a tanszéket jellemzi.  

Mi motivál a munkád során?

Tulajdonképpen ugyanaz motivál tanszékveze-
tőként, mint oktatóként – amikor tanítok, abból 
merítek erőt, ha látom a diákokon, hogy egyrészt 
fejlődnek, és élvezik azt, amit csinálunk, másrészt 
úgy értékelik, hogy hasznos dolgokat tanulnak.  
A tanszéken is azok a legjobb pillanatok, amikor jön 
egy csillogó szemű kolléga egy új fejlesztési ötlet-
tel, majd őt támogatva összeáll egy csapat a meg-
valósításra, mert mind látják az ötletben az értéket 
a hallgatók számára.  
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Mi az a szakmai élményed, amire a legszívesebben 
emlékszel vissza?

Amikor sok évvel ezelőtt először indítottunk üzleti 
kommunikációt angolul, az újdonság és szervezési 
kérdések miatt először olyan kevesen jelentkez-
tek a Neptunban, hogy az első órán le akartam 
fújni az egészet. Ekkor a hallgatók összefogtak,  
és pár napon belül rábeszélték másik húsz társukat, 
hogy jöjjenek ők is, hogy elindulhasson a kurzus.  
Ez a lelkesedés és hallgatói proaktivitás számomra 
értékes visszajelzés volt, hogy van igény az ilyen 
típusú képzésekre.  Az idegennyelvű készségfej-
lesztő kurzusaink palettája azóta már jelentősen 
bővült, és mind töretlen népszerűségnek örvend.

Ha lehetne egy kívánságod, mit kívánnál?

Szeretném, ha a kollégáimat ugyanolyan szakok-
tatóként tartanák nyilván, mint a többi oktatót, 
hiszen nemcsak a szaknyelvtanításhoz értenek, 
hanem készségfejlesztő szakemberek is. A mun-
kaerőpiac egyre inkább azon készségeket igényli, 
amelyeket mi tanítunk, fejlesztünk, legyen az prob-
lémamegoldás, konfliktuskezelés, rugalmasság, ta-
nulási stratégiák vagy innováció. 

Mit üzennél a kollégáidnak?

Azt, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, mert jól 
tanítunk és jó csapat vagyunk. Ezen kívül hálás 
is vagyok nekik azért, hogy mindig számíthatok  
az együttműködésükre, és vállvetve mindig min-
dent megoldunk. Köszönöm szépen mindenkinek!

Vezetőként mi a három legfontosabb tulajdonságod? 

empátia, türelem, hitelesség

Kedvenc film: science fiction

Kedvenc reggeli italod: tejeskávé

Kedvenc könyv: Asimov Alapítvány sorozata

Kedvenc szabadidős tevékenység: 

olvasás, zene, festés, kirándulás


