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Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium idei, immár hetedik alkalommal megjelenő tanulmánykötetében 17 tehetséges egyetemista kutatási munkáját olvashatjuk. A Szakkollégiumnak megalapítása óta célja a tehetséggondozás,
valamint egy gondolkodó, felelősségteljes, tudatos közösség építése. A Szakkollégium
belső oktatási rendszeréhez hasonlóan a kötet is multidiszciplináris jellegű, a feltáró
elemzésektől kezdve az innovatív ötleteket nyújtó dolgozatokon át az empírián alapuló kutatásokig számtalan írást olvashatunk a Studia Ignatiana VII. kötetében. A Szakkollégium működésében fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók attól függetlenül, hogy
egyetemi tanulmányaik során egészen más tudományoknak lesznek a szakértői, mégis
tudjanak egymáshoz kapcsolódni, kialakulhasson egyfajta párbeszéd a hallgatók, és
ily módon a tudományterületek között is. Ezek a szakterületeket áthidaló, multidiszciplináris beszélgetések erősíthetik a nyitott, kooperatív gondolkodást, emellett pedig rendkívül inspirálóak is lehetnek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy partnerintézményeinkkel - kollégiumokkal, szakkollégiumokkal, egyetemekkel - aktív kapcsolatunk
legyen, közös erővel szervezett programokon, tanulmányutakon vagy diákcseréken
keresztül. A szegedi jezsuita Kaszap István Kollégiummal együttműködésben idén egy
hallgatójuk vendégdolgozata is megjelenik a tanulmánykötetben. Bízunk benne, hogy
a vendégdolgozatok publikálása ezt követően hagyománnyá válik, és minden évben
közölhetünk egy-egy tanulmányt valamelyik partnerintézményünk tehetséges hallgatóitól.
A hetedik Studia - az előzőekhez hasonlóan - rendkívül széles tudományos palettát
mutat be, hiszen - többek között - történelmi, közgazdaságtani, orvosi, pszichológiai,
fizikai, marketing vagy közlekedésmérnöki témákról is olvashatunk a kötetet lapozgatva. A sokszínűség mellett azonban közös a dolgozatokban a tudományos igényesség
és a szakmai elhivatottság. Ezek a tanulmányok bizonyítják, hogy a felsőoktatásban
a szakkollégiumok valóban a tehetséggondozás egyik legfontosabb bázisai lehetnek.
A Studia Ignatiana hetedik kötete tükrözi a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hivatását: tudatos, szakmájukban kompetens, kreatív közösséget építeni, ahol minden
hallgató kibontakoztathatja a tehetségét a maga tudományterületén belül. Az érett,
tudományos igényességgel és komoly kutatói munkával megírt dolgozatokat olvasva
úgy tűnik, a kitűzött cél felé jó irányba haladunk.
Feledy Botond dr.
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