Jubileumi Konferencia a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesületének szervezésében
Idén lett ötéves a szegedi politológia és a nemzetközi tanulmányok szak. A szakindítás
évfordulójának alkalmából kétnapos szakmai konferenciát szervezett 2012. március 29-30-án a
szintén ötödik születésnapját ünneplő Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete (SZTEP).

A megnyitó egy kis nosztalgiázást is takart Dr. Trócsányi László professzor, Dr. Paczolay Péter
professzor és Dr. Majsa József részéről, akik beszámoltak visszaemlékezéseikről, hogyan is
született meg a nemzetközi tanulmányok, illetve a politológia szak ötlete. Természetesen kitértek a
diplomák értékére regionális és nemzetközi szinten is, valamint a szegedi oktatás országhatáron
belüli és azon túli elismertségére. „Az ötéves születésnap komoly kor, ekkor egy gyermek már képes
kifejezni az akaratát, megjelennek a felnőtt jellemvonások.”- ezzel a hasonlattal szemléltette a
nemzetközi tanulmányok évfordulójának fontosságát Trócsányi László, a szakgazda Európatanulmányok Központ igazgatója és Magyarország párizsi nagykövete. Paczolay Péter az
Alkotmánybíróság elnöke és a szegedi Politológiai Tanszék vezetője megnyitóbeszédében a szakok
elindításának időszakára és a képzési modell kialakítására tekintett vissza.
A bevezető után kezdetét vette a maratoni előadássorozat, amit ezen a napon az SZTE hallgatói
mellett az ELTE, a PTE és a ZSKF diákjai tartottak. Mind a 12 előadás érdekes és magas
színvonalú volt, a közönség közül mindenki megtalálhatta a számára izgalmas témát. Hallhattunk
előadást az internet és a politika kapcsolatáról, a szélsőjobb jelenéről, a kettős
állampolgárságról, az afganisztáni biztonságpolitikáról, a kínai diktatúráról vagy a Biblia
társadalmi szerződéseiről – terjedelmi korlátok miatt csak néhányat megemlítve. Külön
kiemelendő, hogy a prezentációkra rendelkezésre álló 15 percet remekül betartották és a szervezők,
moderátorok felkészültségét bizonyítja, hogy jelentős csúszás nélkül folyt a rendezvény. Az
előadások között lehetőség adódott kávé és pogácsa mellett megvitatni a korábban elhangzottakat,
valamint a nap felénél egy kiadós ebéddel tölthették fel energiatartalékaikat a résztvevők. A három
előadásonként megtartott „kérdések szekciókban” nem csak a hallgatóság kérdezte a prezentálókat,
hanem az előadók is érdeklődést mutattak egymás kutatásai iránt. Spontán módon így egy kisebb,
de annál érdekesebb kerekasztal beszélgetést létrehozva. A szereplésért természetesen egy apró
ajándék és egy részvételt igazoló oklevél is járt.
Az előadások bőven belenyúltak a délutánba, de a hallgatóságot ez nem zavarta. Az első nap végén
egy esti közösségi program keretein belül nyílt lehetőség a pihenésre, ismerkedésre, szórakozásra és
felkészülésre a második felvonásra. A szegedi hallgatók által már ismert „PoéN Szakest” mintájára

létrejött eseménynek a Millenniumi Kávéház adott teret, ahol is több csapatot alkotva mérettettek
meg a teljesség igénye nélkül olyan feladatokban, mint a himnuszfelismerés, a közéleti, történelmi
személyekről szóló kvíz, illetve a kampánykészítés fiktív pártjuknak.
A második napon az Egyesület felkérésére neves oktatóink mutattak be egy-egy általuk feldolgozott
érdekes témát - a francia elnökválasztásról, az európai büntetőjogi integrációról, a Velencei
Bizottságról, az új országgyűlési választási rendszerről, alkotmányos fenntartásokról az
Európai integrációban, illetve a normativizmus szerepéről a titkosszolgálatok kutatásában.
Szemmel láthatóan az előző nap nem merítette ki a hallgatóságot, mert szép számban teltek meg a
Pólay terem ülőhelyei. Az előadások között természetesen szabadon lehetett kérdezni vagy egyéb
gondolatokat hozzáfűzni. Pihenésre, feltöltődésre és kötetlen beszélgetésre a kávészünetek alatt volt
lehetőség. A szakmai prezentációk után még röviden szó esett a SZTEP, az Európa-tanulmányok
Központ és a Europe Direct Szeged munkájáról. A köszönetnyilvánításokat követően azért, hogy a
szellem gyarapodása mellett a testéről se feledkezzünk meg, egy újabb ízletes ebéd mellett került
sor az esemény lezárására.

Nem lehet szó nélkül hagyni a profi szervezést és a remek kivitelezést. Szolnoki Szabolcs
elnökletével remek konferenciát hozott össze a csapat és reméljük, hasonlóan sikeres következő 5
év elé néz a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete, valamint a nemzetközi tanulmányok és a
politológia szak. A konferencia médiavisszhangja is a rendezvény nívójához igazodott.
A hallgatóság azon kívül, hogy érdekes előadásokat hallgathatott, megismerkedhetett személyesen a
szakok történetével, közelibb képet kapott azok céljáról, hiszen az elhelyezkedési lehetőségekről is
szó esett. Kiderült, a képzések továbbra is az országos élvonalba tartoznak.
A versenyképesség jelenleg vitathatatlan: a politológia képzés az ország többi szakához viszonyítva
minden évben a képzeletbeli dobogón végez. Míg a nemzetközi tanulmányok a Corvinus
Egyetemmel áll folyamatos, szoros versenyben az országos első helyért. A két szak koordinációs
igazgatója, Majsa József hangsúlyozta a szegedi képzések nagy erényeit. Multidiszciplináris szak a
nemzetközi tanulmányok, amely négy szegedi kar integrációjával jött létre. A politológia
sajátossága, hogy a megfelelő szakértői gárdát túlnyomórészt az ÁJTK biztosítja. Emellett a
Szegedi Tudományegyetem az egyetlen intézmény, ahol a két érintett szak mesterképzése ráépül az
alapszakra.
Az összefoglaló zárásaként az Egyesület nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik
előadóként, moderátorként, vagy hallgatókként részt vettek a konferencián, továbbá azoknak, akik
segítsége nélkül a nagyszabású esemény nem jöhetett volna létre:

Előadó, támogató oktatók, egyetemi munkatársak:
Herczegné Dr. Német Mária, Kardos Lili, Dr. Karsai Krisztina, Szakács Ildikó Réka, Dr. Kovács
László Imre, Dr. Kruzslicz Péter Pál, Dr. Majsa József, Prof. Dr. Paczolay Péter, Dr. Révész Béla,
Prof. Dr. Trócsányi László.
Diákelőadók:
Politológus szekció:
Major Stella,Endrődi Gábor,Herédi Máté, Szakács András, Tóth Ferenc, Török Zoltán.
Nemzetközi tanulmányok szekció:
Bábi Huanita, Farkas Zsófia, Eshaqzai Mohammed Rafi, Gottesman, Dávid Györfi István.
Vendégelőadó:
Orosz Tímea.
Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete – szervezők, moderátorok, segítők
Erdei Dalma, Nagy Eszter, Tóth Diána, Tisóczki Flóra, Agócs Ádám, Bárány Ákos, Kerekes Balázs,
Koncz Richárd, Kuliga Ferenc, Savanya Imre, Stumpf Péter Bence, Szolnoki Szabolcs, Tóth Szilárd.
A rendezvény finanszírozói:
SZTE ÁJTK Európa-tanulmányok Központ, SZTE EHÖK, SZTE-ÁJTK HÖK, Szegedi Politológus
Hallgatók Egyesülete.

