
Miért pályáztad meg a tanszékvezetői pozíciót?

Nálunk kiemelt fontosságú a csapatta-
gok közötti együttműködés kialakítá-
sa, megőrzése. Ez több mint egy évtize-
de olyan erőssége a tanszékünknek, mely 
számomra minden más célkitűzést felülír.  
Meglátásom szerint ez az, amely lehetővé teszi a 
minőségi munkát. Számos kompetencia fejleszt-
hető, tanulható, de ez a kapcsolati szinergia teszi 
igazán működőképessé ezt a közösséget. Elsőd-
leges célom tehát ennek a kohéziós erőnek a 
megtartása, illetve további fejlesztése.

Milyen eredményt szeretnél elérni tanszékveze-
tőként?

Azt szeretném, hogy az Üzleti Gazdaságtan Tan-
szék egy erős, megkerülhetetlen tanszék legyen, 
hogy az itt dolgozók úgy érezzék, jó ide tartozni, 
jó itt dolgozni. Az eredményes tudományos, ku-
tatói munka előmozdítása mellett ne feledjük el, 
hogy ez egy oktatási intézmény, ahol az oktatás 
színvonala az elsődleges, ezért az élményalapú, 
hatékony tudásátadást szeretném erősíteni. 
Emellett pedig szeretném, hogy minden itt dol-
gozó megtalálja a számítását, kiteljesedhessen 
és karriertervei megvalósuljanak.

Dr. Hauber György, BGE PSZK
Üzleti Gazdaságtan Tanszék 

Mi motivál a munkád során?

Ha a munkádnak van értelme, célja, az ad erőt, 
hogy másnap kikelj az ágyból, ehhez pedig szá-
momra a legmotiválóbb a mosoly. A mosoly a 
kollégáim arcán, és a mosoly a hallgatók arcán. 
A mosoly az a visszajelzés, amely azt mutatja, 
hogy valamit (ha nem is mindent) jól csinálsz. 

Mi az a szakmai élményed, amire a legszívesebben  
emlékszel vissza?

Nem egy konkrét esetet említenék, hanem egy 
folyamatot. Büszke vagyok arra, hogy úttörő 
tanszék vagyunk, büszke vagyok a kezdemé-
nyező, javulást, változást akaró és támogató 
kollégáimra. Elsőként vezettük be az e-learning 
oktatást, az elsők között használtuk az elektro-
nikus vizsgáztatási platformokat, mi indítottuk 
el elsőként a PSZK+ programot. Ezek a pillana-
tok a legjobb élményeim a munkámban.

Ha lehetne egy kívánságod, mit kívánnál?

Hogy higgy a csodákban, mielőtt úgy járnál 
ahogy a szegény ember „A kívánságok fája” 
című tanmesében.

Mit üzennél a kollégáidnak?

Maradjanak olyan nagyszerű emberek, amilyen-
nek ismerem őket, és nézzék el nekem, ha néha 
nem kapnak tőlem annyi figyelmet, m int a mit 
megérdemelnének.

Vezetőként mi a három legfontosabb tulajdonságod? 

empátia, emberismeret, hitelesség  
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