
Szabó István vagyok, ezúton szeretnék bemutatkozni és elmondani mire hívlak. Azt elmúlt 

években a PTE Bölcsészettudományi Karán Pedagógia-Tantervfejlesztő szakpáron szereztem 

tanári diplomát, ezt követően rendszerszemléletű gondolkodásomat a Műszaki és Informatikai 

Kar Minőségirányítási rendszermenedzser szakirányú továbbképzésével erősítettem meg, majd 

a Közgazdaságtudományi Karon váltam a Business Coach szakma elkötelezettjévé. Jelenleg az 

Általános Orvostudományi Kar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, 

Viselkedéstudományok programjában vagyok doktorjelölt. 2015 óta dolgozom az Általános 

Orvostudományi Karon. Elsőként a Tanulmányi Hivatalban dolgoztam informatikai 

háttérmunkatársként, majd 2020-tól lettem a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály 

minőségirányítási rendszermenedzsere, auditora. Munkatársként örömmel éltem a 

lehetőséggel, és vettem részt a Kar által indított képzéseken, workshopokon. Ennek 

eredményeként az elmúlt időszakban több oktatáson vehettem részt előadóként, úgy mint a 

minőségirányítás és gyakorlati menedzsmenteszközök alkalmazásának népszerűsítése, a 

tárgyalástechnikai attitűdök bemutatását fókuszba helyező tréning. Ezen az úton azzal 

szembesültem, hogy az emberekben felmerül az igény arra, hogy munkatársi 

szerepeikben fel tudják ragyogtatni saját értékeiket, céljaikat, és megleljék küldetésüket. 

A Kar jóvoltából szeretnék felajánlani a jelentkezők számára egy egyéni, különleges coach 

utazást, ahol a résztvevők felfedezőként megtalálják belső tájékozódási pontjaikat és 

lehetőségeiket. Erőforrást tudnak gyűjteni a kitűzött céljaik eléréséhez, amelyek egy-egy 

lépcsőt jelentenek az általuk megélni vágyott úton. Ehhez saját személyiségük nyitottságára, 

haladás iránti elkötelezettségükre és ön-őszinteségre is nagymértékben szükségük lehet. 

Mindezek eredményeképpen támogató jelenlétet, a coaching által adott biztonságos keretet, 

figyelmet, támogatást és visszajelzést biztosítok. 

Hiszek abban, hogy egy hosszú repülés is néhány szárnycsapással kezdődik. A kezünkbe kapott 

térkép nem maga a terület, sokkal több annál: tapasztalati lehetőség, részletgazdagság és 

minden szempontból érték. Utunk során minden feltárt tájnak megtaláljuk a maga szerepét, 

kudarc nincs, csak visszajelzés, így a fejlődés folyamatos, melynek irányítói mi magunk 

vagyunk. 

Hiszek abban, hogy az erőforrások bennünk vannak, csak arra várnak, hogy használjuk 

őket. Abban segítenek, hogy vágyjunk a növekedésre, legyünk olyan motiváltak, mint a 

napfény felé nyújtózó rügyek, ha pedig arra van szükségünk, akkor meghalljuk belső 

bölcsességünk hangját, vagy elérjünk a termékeny nem tudás állapotába, ahol felbukkan a 

válasz. 

A coaching út, melyen elkísér egy kalauz, aki támogat téged abban, hogy megtaláld és elérd a 

vonatod. Hogy hová mész, és mennyi értéket szerzel az út során, az tőled függ! Kedves 

Munkatársak és kedves Hallgatók, erre hívlak Titeket. 


