TURISZTIKA

Az életnek tanulnak
Turisztikai szakemberképzés a Szent István Egyetemen

Az idén fejezik be első ízben tanulmányaikat a turisztikai és vendéglátás
szakon az első hallgatók, a Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán. A nemzetközi tapasztalatokat szerző,
az Európai Unióra szóló diplomával végző hallgatók széles körű elméleti
és gyakorlati tudással a világ számos országában jó eséllyel kereshetnek
állást – mondta Guth László, a Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese, a Turizmus
és Vendéglátás Tanszék vezetője.

– Milyen ismereteket tanulnak az utolsó évfolyamon a diákok?
– Szállodai gazdálkodás, rendezvény- és
konferenciaszervezés, gasztronómia, higiéné,
rendezvények pénzügyi tervezése, animáció,
mozgásterápia, rekreáció, sportszervezés,
wellness- és lovas turisztikai ismeretek szerepelnek a többi között a decemberben végző
turisztikai hallgatók tantárgyai között. Az általános ismeretek után tavaly választottak, hogy
az animáció- vagy a konferenciaszervező menedzser szakon folytassák tanulmányaikat. Ők
lesznek azok a szakemberek, akik szállodákban, rendezvényszervező cégeknél, közösségi
házakban stb. rendezvényeket, animációkat
szerveznek.
– Az elmélethez azonban szakmai tapasztalatokat is megkövetelnek általában a kezdő

munkavállalóktól. Ebben mennyi segítséget tud
nyújtani az egyetem?
– A hetedik, azaz az utolsó félév a végzősöknél a szakmai gyakorlatról szól. Akinek van
kapcsolata, maga is megválaszthatja, hogy
hová menjen, ám a többségnek mi segítünk.
Sokan mennek Törökországba, Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba szállodákba gyakorlatra. S a más országban eltöltött szakmai tapasztalat rendkívül jó hatással
van a diákokra. Megnő az önbizalmuk, magabiztosak lesznek. Nem beszélve a nyelvtudásról. Sajnos az egyetemi oktatásban hivatalosan csak két félévben szerepel a nyelvoktatás,
ami nagyon kevés. A diplomához két nyelvvizsgát kell ezen a szakon szerezni. A külföldi tartózkodás a nyelvtudás fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárul.

A Josuai Nemzetközi Egyetemen készült a fotó
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Guth László aláírja az egyezményt

A japán partnerekkel

A szakmai gyakorlat mellett annak érdekében, hogy hallgatóink megismerjék azt a környezetet, azokat a követelményeket, ahol dolgozni fognak, az órákra rendszeresen meghívunk vállalkozókat, turisztikai, vendéglátóipari, borászati szakembereket előadásokat
tartani. Gyakran tesznek a hallgatók látogatásokat szállodákban, utazási irodákban. Terveink között szerepel egy panzió és egy étterem
kialakítása és hallgatók által történő üzemeltetése.
– Milyen diplomát szereznek itt a hallgatók?
– Az általunk kiadott diploma nem csupán
Magyarországra, de egész Európára érvényes.
– A Szent István Egyetem széles körű nemzetközi kapcsolataiból hogyan profitálnak a
hallgatók?
– Számos egyetemmel Svájctól Csehországig, Franciaországtól Japánig van kapcsolatunk. Így például Tokió mellett a Josai Nemzetközi Egyetemen voltak hallgatóink. Most is

tanul ott egy évig egy diákunk. Ott igen népszerű a magyar nyelv, több százan tanulják.
Nálunk is vannak részképzésen japán hallgatók, akik néhány tantárgyat magyarul, a többit
angolul tanulják. Egyszerre kapnak majd japán
és magyar diplomát.
Csehországban a festői kisvárosban, Ceske
Budejovicében is tanulnak majd cserediákjaink, s onnan is érkeznek hozzánk. Hasznos tapasztalatot szerzünk az egyetemek együttműködéséből. Ceske Budejovicében például nagyon jó ötlet, hogy a hallgatók utazási irodát
hoztak létre, és megszerveztek európai utazásokat hallgatótársaik részére. A jegyvásárlástól
a szállásfoglaláson át az idegenvezetésig mindent önállóan végeztek. A diákcserék nem
csupán a szakmai ismeretek bővítését segítik
elő, de hasznosak egy másik nép szokásainak, kultúrájának megismerésére. Például a
japán diákoknak újdonság volt a bográcsban
történő főzés vagy a nokedliszaggatás.

– Ön nem csupán oktatja a turizmust, de szívesen utazik is…
– Egyrészt hivatalosan számos nemzetközi
konferenciára hívják meg egyetemünket, amelyek
jó alkalmat kínálnak a kapcsolatok erősítésére.
Ezeken a konferenciákon nemcsak a turizmus legújabb kutatási eredményeit mutatjuk be egymásnak és vesszük górcső alá, hanem igyekszünk turisztikai hungarikumokat is ismertetni. Az
őszi görögországi nemzetközi konferencián például a magyarországi bor, borturizmus, a borutak
is szerepeltek előadásaink között. Az áprilisi törökországi turisztikai világkonferencián a pálinka
és a turizmus kerül bemutatásra. Másrészt magánemberként a családommal is szívesen járom
a világot. Nagy hatással volt rám például a közelmúltban Jeruzsálem, a nagy világvallások bölcsője, ahová először jutottam el egy egyiptomi, jordániai, izraeli körutazás során.
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