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A SOPRONI EGYETEM PROFESSZORÁT KITÜNTETTÉK
A BRNÓI MENDEL EGYETEMEN
A Mendel Universit y in Brno
intézmény 2019. október 10 én nagyszabású ünnepséggel
emlékezett meg az Erdészeti és
Fatechnológiai Kar alapításának
100 éves jubileumáról.
Ezen alkalomból a faanyagtudományok fejlesztésének területén
kifejtett tevékenységéért kitüntetésben részesült prof. dr. Németh
Róbert, a Soproni Egyetem Simonyi
Károly Karának egyetemi tanára, a

Faanyagtudományi Intézet vezetője.
Az oklevelet a kar dékánja, prof. dr.
Ing. Libor Jankovský adta át.
A teljesség igénye nélkül megemlítve
a Soproni Egyetemmel szorosabban
együttműködő kitüntetettek nevét:
prof dr. dr. h.c. Frantisek Hapla
(Georg-August Univ. Göttingen),
prof. dr. Rupert Wimmer (Univ. für
Bodenkultur, Wien), prof. dr. Igor
Cunderlik (TU Zvolen), prof. dr.
Joris Van Acker (Ghent University),

dr. Peter Rademacher (Mendel
Egyetem).
A cseh (morvaországi) egyetemmel
több évre visszamenőleg is aktív
kapcsolata van az SKK-nak és az
EMK-nak. Erasmus-együttműködés
kapcsán az egyetem hallgatói tanultak Brnóban, ill. több tudományos
konferencia is megvalósult közös
szervezésben, valamint kutatási
együttműködések kapcsán publikációk születtek. ■

ÖSZTÖNDÍJASKÉNT TÖLTÖTT FÉL ÉVET THAIFÖLDÖN
A SOPRONI EGYETEMISTA
Tanult, miközben bejárva Délkelet-Ázsiát világot látott és rengeteg
élménnyel tért haza Horváth János.
A Soproni Egyetem mechatronikai
mérnök szakos hallgatója Campus
Mundi ösztöndíjasként folytatott
külföldi tanulmányokat. Kalandjairól
internetes blogot is írt.
A k ülföldi t a pa s z t a latok na k
köszönhetően megváltozott az
életszemlélete Horváth Jánosnak.
Azt mondja, minél többet lát a
világból, annál erősebb a kíváncsisága. Thaiföldi útja során a
büdzséjéből arra is futotta, hogy
az egzotikus ország számtalan
tartományát bejárja. Miután az
ösztöndíjas időszaka lezárult,
eljutott a környező országokba
is. Járt Japánban, Mianmarban,
Vietnamban, Kambodzsában és
a Fülöp-szigeteken. Kalandjairól
rendszeresen beszámolt a vilagegyetemista.blog.hu oldalon.
– Korábban fél évet töltöttem el
Lengyelországban Erasmus-programmal, és elhatároztam, hogy
mindenképpen kihasználom a
maradék hét hónapot, amit az
ösztöndíjkeret megenged. Az első
külföldi félévem óta nem igazán
tudok megmaradni egy helyben. Úgy
gondolom, tanulmányi és szakmai
szempontból is nagyon hasznos
a külföldi tapasztalat – kezdi a
beszélgetést a fiatalember.
– Amikor hallottam a Campus Mundi
ösztöndíjról, rögtön tudtam, hogy ezt
nekem találták ki. Sok keresgélés
után kötöttem ki a bangkoki Kasetsart Universityn. A 2018/19-es tanév
tavaszi félévére kaptam meg az
ösztöndíjat. A vízum megszerzése,
a papírmunka és a védőoltás után
2019. január 10-én érkeztem meg
a bangkoki repülőtérre. Sikeresen

eljutottam a nemzetközi kollégium
épületébe, majd az ISC-irodába, ahol
koordinálják a külföldi hallgatókkal
kapcsolatos ügyeket. Az egyenruhát
is meg kellett vennem, mivel ez
Thaiföldön kötelező a hallgatóknak.
Érdekes volt látni, milyen büszkén
viselik – folytatja János, majd hozzáteszi, az érkezést követően két
hetet kaptak, hogy kiválasszák a
nekik megfelelő tárgyakat, addig
szabadon látogathatták az órákat.
Ő a gépészmérnöki karra került, ami
nem vágott teljesen a szakmájába,
de jó kiegészítést adott az itthon
tanultakhoz.

többsége jól beszél angolul, bár az
akcentushoz hozzá kellett szokni.
– A helyiek kedvesek és segítőkészek voltak, ideges embert szinte
nem is láttam. Egészen más, sokkal
könnyedebb az életfelfogásuk, mint
itt, Európában. Rengeteg újdonságot tapasztaltam, egy teljesen más
világba csöppentem, mint amiben
itthon élünk. Ott például egy robogóra simán felfért az egész család.
Az pedig külön élmény volt, hogy az
ottani átlaghőmérséklet harminc fok
– sorolja János a rengeteg élményt.
Végezetül azt azért megjegyzi, hogy
a thai oktatás színvonala alatta

– A thai nyelvóra kötelező volt,
ezenkívül négy tárgyat vettem fel.
Az előadások időtartama három
óra, ami szerintem túl hosszú
egyhuzamban, bár a kezdést és a
befejezést a tanárok és a diákok is
meglehetősen rugalmasan kezelték,
késésnél elég volt a nagy forgalomra
hivatkozni. Bangkokban ugyanis
szinte mindenütt folyamatos a dugó.
A kollégiumtól lehetett bérelni kerékpárt, átszámítva 450 forintért az
egész félévre, amivel tíz perc alatt
bent voltam az egyetemen. A tanárok

marad az itthoninak. Ezzel együtt
is nagyon hasznosnak ítéli a távoli
országban eltöltött időszakot. A
Soproni Egyetemen idén végez,
utána pedig külföldön szeretne
munkatapasztalatot szerezni. – Hajt
a kíváncsiság, hogy lássam a világot,
de letelepedni és családot alapítani
nem feltétlenül külföldön szeretnék
– tesz pontot a beszélgetés végére
a világegyetemista. ■
Forrás: kisalfold.hu,
Írta: Bódvai Ildikó
Fotó: Magasi Dávid
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NYÍLT NAP A SIMONYI KÁROLY KARON
2019. NOVEMBER 20.
2019. november 20-án tartotta
kari Nyílt napját a Simonyi Károly
Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kar a Soproni Egyetem
területén található Ligneum Látogatóközpontban. A délelőtt folyamán
általános kari tájékoztató előadások
voltak, majd déltől a képzési területek
bemutatkozásával, szakspecifikus
programokkal és workshoppal folytatódott a nap.
A Nyílt nap programja az érdeklődők
érkezésével és regisztrációjával
kezdődött. A tájékoztató előadásokat dr. Magoss Endre dékán
kezdte meg köszöntőjével, majd
Joóbné dr. Preklet Edina oktatási
dékánhelyettes tartott egy átfogó
bemutatkozást a Simonyi Károly
karról. Ezután Hodgyai Zsolt SKK

HÖK-elnök adott némi ízelítőt az
érdeklődőknek a diákhagyományokról, valamint a kollégiumi és
diákéletről. Az ismertető előadások

után lehetőségük volt a jelenlévőknek feltenni kérdéseiket a jelen lévő
előadóknak és szakfelelősöknek.
Egy rövid ebédszünet után az

érdeklődési területeknek megfelelően, csoportbontásban folytatódott tovább a program különböző
helyszíneken, többek között laborlátogatásokkal, a kutatóközpont
megtekintésével, és az intézetek
életébe való bepillantással.
A műszaki képzési terület iránt
érdeklődők részére olyan érdekes
programokkal készültek az oktatók, mint a Lézer Laboratórium és
modellező műhely bemutatása (dr.
Horváth Péter György), a tanműhely bemutatása és CNC Show
(Tóth György és Németh Ferenc),
valamint asztalosműhely-workshop
kisbútor-összeszereléssel (dr. Fehér
Sándor). Ezek után volt lehetőség
az érdeklődő diákok és az itt tanuló
hallgatók eszmecseréjére is.
Az informatikai képzési területre
kíváncsi résztvevőknek dr. Pödör
Zoltán tartott egy rövid bemutatást
a gazdaságinformatikus szakról.
Ezután pedig egy motivációs
beszélgetés zajlott le a Cosmo
Consult multinacionális informatikai vállalat soproni irodájában
dolgozó végzett és végzés előtt
álló hallgatókkal.
A művészeti képzési terület iránt
érdeklődők az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) Deák téri

épületében hallgathatták meg az
intézet bemutatkozását dr. Lenkei
Balázs intézetigazgató előadásában. A tájékoztatón szó esett a
formatervezés, építőművészet és
tervezőgrafika szakokról is, majd

ezek a workshopok, kiállítások és
prezentációk mind arra szolgáltak,
hogy az érdeklődők minél jobb betekintést nyerjenek és megismerjék
a képzéseket és az AMI hangulatát.
A szervezők és az oktatók köszönik

a résztvevők a felvételi előkészítőről hallgathattak meg egy rövid
informatív előadást.
Ezután következtek a nyilvános órák
és szakmai konzultációk, ahol a jelen lévő oktatók felajánlották, hogy
szívesen átnézik a képzések után
érdeklődők portfólióját is szakmai
szemmel. A délutáni programban

az érdeklődőknek a részvételt a
Nyílt napon. Remélik, hogy a megjelentek közül mindenki jól érezte
magát a kari rendezvényen és kielégítő válaszokat kapott a felmerülő
kérdéseire. Remélhetőleg a látottak
sokuknak elnyerte a tetszését és
minél többen térnek majd vissza
hallgatóként szeptemberben. ■

