
 



 

 

* * * 

 

7 szokás vers 

 

Hogy mi a kulcsa a kívánt eredménynek? 

Rést tartottam, de Neked most elregélem. 

Légy proaktív és keress megoldást,  

Kitartóan és magadhoz hűen tégy benyomást! 

Sosem fogsz önmagadban egyedül elbukni,  

Ha mindig tudod, hova akarsz eljutni! 

Priorizálj, tartsd mindig szem előtt a fontosat,  

Heteid, napjaid tervezd előre gondosan! 

Egyéni győzelmed és függetlenséged elérted,  

De ne állj meg, ennyivel nem szabad beérned! 

A közös győzelem útján biztosan eltévedsz,  

Ha az életet nem bőségben szemléled. 

Értsd meg más mit mond és akar,  

Majd tárd fel, bensőd mit takar! 

Dolgozz figyelmesen, bátran, együttműködve, 

És a kívánt eredményt nem mérik rád szűkölve! 

Újulj meg s fejlődj testben és lélekben,  

És adj tovább, más is nyerjen az Életben! 

 

Kajtár Korinna 

  



Varga Zsuzsanna 

Dékáni Hivatal vezetője 

Tisztelt Hivatalvezető Asszony, kedves Zsuzsa! 

12 kollégám nevében szeretném megköszönni a dékáni vezetés nagylelkű támogatását, ami 

lehetővé tette, hogy részt vegyünk a 7 szokás kurzuson múlt héten. Amennyiben lehetséges, 

kérem továbbítsa alábbi köszönetnyilvánító levelünket a kari vezetők felé. 

 

Köszönettel, 

Nagy András Dávid 

egyetemi adjunktus 

Anatómiai Intézet 

 

* * * 
 

Tisztelt Dékán Úr! 

Tisztelt Dékánhelyettes Urak! 

 

Ezúton szeretném megköszönni a résztvevő kollégáim nevében a támogatást, hogy az oktatói 

eredményességet fejlesztő 7 szokás kurzuson részt vehettünk 

(http://aok.pte.hu/hu/galeriak/galeria/893). 

Alábbiakban szeretnék megosztani néhány benyomást, ami befolyásolhatja a kurzus további 

támogatásának mérlegelését. 

1. Olyan résztvevők jelentkeztünk a kurzusra, akik magunkat eleve eredményeseknek tartjuk. 

Tudjuk, hogy az egyéni és közösségi eredményesség összetevői tovább is fejleszthetők annál, 

mint ami a hagyományos akadémiai pályán megismerhető. 

2. A kurzus ebben a formában (maximum 15 résztvevő, intézetenként maximum 2-3 fő, 3 

napos tréning) elősegítette, hogy az intézetek közötti egészségtelen rivalizálás helyett közös 

értékeket és pozitív szándékot fedezzünk fel egymásban. 

3. A 7 szokás koncepció szerint a munkahelyi konfliktusokra és a rendszerszintű problémákra 

nem tekinthetünk úgy, mint amikre ne lehetne valamilyen pozitív befolyása a közösségi 

hierarchia bármelyik résztvevőjének. Az a tény, hogy egy ilyen koncepciót a dékáni vezetés 

érdemben is támogat, jelentősen építi a közösség vezetőibe vetett bizalmat. 

4. A mi szakmánk és képzési rendszerünk (orvosképzés, kutatóképzés) globálisan is csak az 

elmúlt néhány évben kezdi bevenni az ehhez hasonló kurzusokat a képzésbe. A kezdeti 

aggodalmam az volt, hogy a mi európai mentalitásunkhoz egy amerikai oktatási csomag nem 

biztos, hogy eredményes lesz. Konkrétan az én összehasonlítási alapomat heidelbergi (EMBO 

Course for Laboratory Managers, 2015) és cambridge-i tapasztalataim (többféle karrierfejlesztési 

kurzus posztdoktoroknak, 



2016) adták. A heidelbergi kurzus 1500 euróba került fejenként, plusz útiköltség, és 5 napos 

volt. A cambridge-i kurzusok félnapos workshopok voltak, a cambridge-i egyetem 

finanszírozásában. 

5. A mi karunkon Prof. Füzesi Zsuzsa és Hartung István instruálásával megismert 7 szokás 

koncepcióban sok minden csak azért nem volt új nekem, mert már vagy Heidelbergben, vagy 

Cambridge-ben hallottam hasonlót. Az összehasonlításomban ezért a pécsi kurzus felér a 

heidelbergi vagy a cambridge-i képzéssel. A pécsi kurzus olyan management koncepción 

alapul, ami a Times magazin alltime top25-ös könyvlistájában már csaknem 30 éve szerepel 

(http://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,2086680,00.html). 

Mindezek alapján szeretném még egyszer megköszönni, hogy a dékáni vezetés ilyen, 

nemzetközi összehasonlításban is elfogadható készségfejlesztő tréningekkel támogatja a kari 

oktatói munka eredményességét. 

 

Üdvözlettel, 

Nagy András Dávid 

adjunktus 

Anatómiai Intézet 

 
* * * 

 
Az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet munkatársaitól kaptuk az alábbi idézetet 

köszönetképpen: 

 

„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. 

A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” 

 William Arthur Ward 

 
* * * 

 

A képzés mellett igazi ajándék volt a kollégákkal való három napos együttlét! 

 

Dr. Kránitz Rita 

PROFEX Nyelvvizsga Központ irodavezetője, német szaknyelvtanár 

 

* * * 
 

  

http://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,2086680,00.html


Tisztelt Intézetvezető Asszony! 

Kedves Zsuzsa! 

Tisztelt Dékáni Hivatalvezető Asszony! 

Kedves Zsuzsi! 

 

Rögtön a 7 szokás tréning után szerettem volna visszajelzést adni külön felétek is, de végül úgy 

döntöttem, hogy a heti HÖK meetingen végighallgatom a tagokat, vajon miről számolnak be 

pár nap elteltével. 

Azt hiszem, mondhatom, hogy semmiért nem voltam ennyire hálás, mint azért a lehetőségért, 

hogy ezen a tréningen részt vehettünk! 

Nem csak a saját életemen tapasztalom már most is a változást, de a csapat hozzáállásán, 

munkametódusán is. 

Elindultunk az igazi fejlődés útján és ezt Nektek köszönhetjük. Az, hogy ezt a tudást ilyen 

fiatalon a kezünkbe adtátok, az egész életünket meg fogja határozni. 

Még egyszer nagyon köszönöm mindannyiunk nevében! 

 

Mély tisztelettel, 

Koncz Orsolya 

elnök 

Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

 

* * * 
 

Tisztelt Dékán Úr, 

intézetünk munkatársai december 11-12-én részt vettek a 7 szokás tréningen, ami – 

visszajelzéseik alapján – nagyon hasznos volt, emellett kiváló csapatépítő funkciót is betöltött. 

Köszönöm a dékáni vezetésnek a támogatást, 

Hadzsiev Kinga 

 

* * * 
 

  



Tisztelt Dékán Úr! 

Először is szeretném megköszönni a dékáni vezetés kezdeményezését és erőfeszítéseit a kar 

vezetői képességeinek javítása érdekében. Rendkívül előremutatónak gondolom a kar (és az 

egyetem) jövője szempontjából ezt a fajta tudatosságot. Magam is részt vettem a 7 szokás 

tréningen, és minden tekintetben kiváló tapasztalatokkal gazdagodtam – mind a tréning anyaga, 

mind az előadók kiemelkedőek voltak! Természetesen nagy örömmel veszek részt a leadership 

tréningen is! 

Üdvözlettel, 

Gyulai Rolland 

 

* * * 
 

Kedves Zsuzsa! 

Kedves Zsuzsa és István! 

Szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 

Munkatársainak nevében is, amiért lehetőséget kaptunk a 7 szokás tréningen való részvételre. 

Rendkívül előremutató és értékes gondolatokkal találkoztunk remek interpretálásban, amelyek a 

mindennapokban még tudatosabbá tesznek. Személy szerint külön örülök, hogy Kollégáimmal 

együtt tudtam ezen a képzésen részt venni. 

Sok erőt kívánok a további tréningekhez! 

Köszönettel, 

Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna 

 

* * * 
 

Tisztelt Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna! Kedves Béla és István! 

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vehettem a „A kiemelkedően eredményes 

emberek 7 szokása az egészségügyben” tréningen múlt héten. 

Nagyon jól éreztem magam! Mind a munkámban, mind pedig a magánéletemben használom 

és használni fogom az itt tanultakat. 

Külön köszönöm, hogy nem csak orvosoknak és szakdolgozóknak volt elérhető a képzés, 

hanem nekünk, az adminisztrációban dolgozóknak is. 

A képzés és az oktatók jó hírét elhoztam a klinikánkra is. 

További jó munkát és pihentető, kellemes nyarat kívánok! 

Üdvözlettel: 

Feuerstein Alíz 

* * * 
 



Kedves Zsuzsa! Kedves Zsuzsi! 

Nagy örömmel vettem részt a kétnapos kurzuson, hasznos volt számomra, örülök, hogy más 

egységek kollégáival is meg tudtam ismerkedni. 

Sokat kaptam tőletek! Úgy érzem, mindenki javára szolgál a kurzus! 

Barátsággal, 

Dr. Endrei Dóra 

 

* * * 
 

Tisztelt Dékán Úr! Kedves Miklós! 

 

Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt időszakban biztosított vezetői képzések miatt (7 

szokás, 4 szerep). Sokat tanultam mindkettőből. Egyben igazán hasznos volt a kollégák 

megismerése egy ilyen új nézőpontból is. 

Köszönettel és üdvözlettel: 

Dr. Kumánovics Gábor 


