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Makkai Júlia Anna

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem programjai a 

nyári fesztiválidőszakban

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem az idén nyáron tudománynépszerűsítő elő-
adásokkal és foglalkozásokkal volt jelen a fesztiválidőszak több rendezvényén, a 
marosvásárhelyi VIBE fesztiválon, a Tusnádfürdőn megszervezett 28. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, Tusványoson és a Kolozsvári Magyar Napokon.
Marosvásárhelyen, a 2017. július 6. és 9. között megszervezett VIBE fesztiválon a 

VIBE Koli keretében előadásokkal, kiállítással, gyermekfoglalkozásokkal és élménype-
dagógiai játékokkal, kerekasztal-beszélgetések szervezésével vett részt az egyetem. Elő-
adást tartott Kádár Annamária, a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet marosvá-
sárhelyi (Velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben), 
illetve Dósa Zoltán, az udvarhelyi tagozat oktatója (Szex és hűhó. Hamisított szimmetri-
ák a párkapcsolatban). A fesztiválon előadást tartott Silye Loránd, a Biológia és Geológia 
Kar oktatója (Sárkányok a Kárpátokban?), Molnár Zsófi a, a Magyar Irodalomtudományi 
Intézet doktorandusza (500 éve(s) egyetemisták – mai tapasztalat régi szövegek tükrében) 
és Moldován Imola Zsuzsánna, a Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar  részéről 
(Ap(p)ropó bankolás – Miért akarunk, vagy nem akarunk mobilon bankolni?).

A Harvard Egyetem 2017. április 22-én szervezett nemzetközi esettanulmány verse-
nyének (Harvard International Consulting Competition) döntő fordulójába jutó közgaz-
dász hallgatók beszámoltak tapasztalataikról, élményeikről. A Harvardon még a fű is zöl-
debb? című beszélgetésen jelen voltak a Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar di-
ákjai: Deák Péter, Éltes Rita, Géger Gyopár, Kelemen Kincső, Szabó Norbert és egyik fel-
készítő tanáruk, Szász Levente.

A BBTE celebvadászok, avagy mit ér a celeb, ha erdélyi vitafórumon Főcze Tímea, az 
újságírás szak elsőéves szakkollégistája, valamint Stanik Bence, a szak oktatója Németh 
Szabolcs Előddel, az Erdély FM műsorvezetőjével beszélgetett. 

A Versenyképes fi atalok a nagyvilágban címmel szervezett kerekasztal-beszélgetés 
egyik meghívottjaként tapasztalatairól mesélt Kádár Magor, az egyetem Kommunikáció, 
Közkapcsolatok és Reklám Intézetének oktatója. 

Az állandó programok között a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (PADI) 
marosvásárhelyi diákjainak szervezésében gyermekfoglalkozásokon és élménypedagó-
giai játékokon vehettek részt az érdeklődők, illetve a művelődésszervező és néprajz sza-
kos hallgatók Tényképek című fényképkiállítását tekinthették meg.

A tusnádfürdői 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, Tusványoson 
2017. július 19-én előadásokkal és kerekasztal-beszélgetéssel vett részt a Babeș–Bolyai 
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Tudományegyetem. Előadást tartott Dósa Zoltán, a Pedagógia és Alkalmazott Didakti-
ka Intézet székelyudvarhelyi, valamint Cziprián-Kovács Loránd a Politika-, Közigazga-
tás- és Kommunikációtudományi Kar sepsiszentgyörgyi tagozatának oktatója. Az elő-
adásokat követően szakmai beszélgetést szerveztek a Pedagógia és Alkalmazott Didakti-
ka Intézet kézdivásárhelyi tagozatának oktatói.

Az idei Kolozsvári Magyar Napokon az egyetem több helyszínen biztosított prog-
ramokat a rendezvény résztvevői számára. Tudománynépszerűsítő és kikapcsolódásra 
szánt foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők a Farkas utcában zajló Múzeum Sé-
tányon, az egyetem épületeiben és a város különböző részein. Állandó egyetemi infor-
mációs pontként működött a BBTE információs sátor a Farkas utcai főépület előtt, ahol 
2017. augusztus 17. és 20. között tájékozódni lehetett az egyetem különböző nyelven zaj-
ló képzéseiről, a felvételi helyekről, felvételi követelményekről és általánosan az oktatá-
si kínálatról.

Szakmai b eszé lgeté s a  P ADI o ktató inak s zervezé sé ben, Tusvá nyoson




