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bevezető

Immáron nyolcadik alkalommal vehetjük kézbe a Szent Ignác 
Jezsuita Szakkollégium hallgatóinak tudományos munkáit ösz-
szegyűjtő Studia Ignatiana tanulmánykötetét. Az évek során 

csak a szerzők változtak, a dolgozatok tudományos igényessége, ma-
gas színvonala és a belőlük érezhető elhivatottság azonban nem. A 
Studia Ignatiana VIII. kötete méltó módon illeszkedik a Szakkollé-
gium eddigi tanulmányköteteinek sorába: igényes, rendkívül széles 
tudományos palettát bemutató dolgozatokat olvashatunk benne, 
amelyek kiválóan mutatják be az intézmény interdiszciplinaritását.

A tanulmányi rendszerünk a teljesen szabad kreditalapú rendszer-
ből idén váltott át kötöttebb formára, ahol évfolyamonként kijelölt 
tárgyakat tanulnak a hallgatók. Ennek részeként a Szakkollégiumban 
harmadik évfolyamos hallgatók számára volt a tanulmányi rendszer 
részeként kötelező az, hogy publikáljanak a Studiába – két kivétellel 
az ő munkáikat olvashatjuk a kötetben.

A tavalyi évben hagyományteremtő jelleggel a Jezsuita Egyetemi 
Kollégiumok kötelékének többi intézményéhez kapcsolódó hallgatók 
számára is felajánlottuk a kötetben való publikálás lehetőségét. Nem 
volt ez másként az idei évben sem, így a tavalyihoz hasonlóan idén is 
olvashatunk egy publikációt a szegedi Kaszap István Kollégium egyik 
hallgatójától.

A Studia Ignatiana VIII. kötetének tanulmányai rendkívül változa-
tos képet mutatnak: találunk benne fizikai, csillagászati munkákat 
ugyanúgy, mint bölcsészettudományi értekezést, közgazdaságtani, 
pszichológiai, vagy éppen biológiai témájú dolgozatokat. A tanulmá-
nyok különböző tudományterületeket képviselnek, azonban közös 
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bennük az, hogy ugyanúgy reflektálnak az emberre, az ember szere-
pére környezetében, mindennapi életében, vagy akár a munkájában. 
Ez pedig kiválóan mutatja azt, hogy az interdiszciplináris keretein-
ken belül hogyan valósul meg a tudományágak és tudományterüle-
tek közötti párbeszéd, illetve hogyan adnak válaszokat az egyes disz-
ciplínák ugyanazokra a kérdésekre, csak más és más megközelítésből.

A tanulmánykötet munkáinak címeit áttekintve láthatjuk, hogy a 
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tudományos palettája rendkívül 
széles, a benne megjelentetett tanulmányok pedig hűen tükrözik a 
hallgatók világhoz való hozzáállását, kritikus gondolkodását, szak-
mai sokszínűségét. 

dr. Feledy Botond 
rektor

Studia 2016.indd   10 2016. 06. 09.   10:18:09



Studia 2016.indd   11 2016. 06. 09.   10:18:09



Studia 2016.indd   12 2016. 06. 09.   10:18:09


