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Két évvel korábbi látogatásom után ismerősként és örömmel tértem vissza a Huelvai Egyetemre. Az 
előadásokat ezúttal ott tanuló Erasmus-diákok csoportja számára tartottam. A látogatás megszervezésében 
ismét a nemzetközi kapcsolatok részleg munkatársa, Clair Martin Erasmus-koordinátor volt segítségemre. 
Vendégelőadóként most is María Jesús Moreno Domínguez professzor Humán Menedzsment Technikák 
kurzusán kaptam lehetőséget. 

A látogatást megelőzően kollégámtól megkaptam a kurzus tematikáját, és abból közösen 
választottuk ki azt a három tartalmi elemből álló egységet, amelyet a sillabusz és az előre tervezett diasor 
alapján saját változatban kidolgoztam és az órákon a helyszínen bemutattam.  

Az előkészítés során természetesen rákérdeztem, milyen szakokon tanulnak a diákok, hiszen egy 
Erasmus-csoport összetétele általában nem homogén. Ahogyan ez lenni szokott, a hallgatók 
anyaegyetemükön valóban különféle tanulmányokat folytatnak, a kommunikációtudománytól a 
társadalomtudományos szakokon át az üzleti képzésekig. Ezért a specifikus téma ellenére igyekeztem olyan 
tartalmat összeállítani, amely a szigorúan vett tacit tudás helyett inkább látókör-bővítést és többféle 
tudásterületen konvertálható szempontokat kínál fel a közönségnek. 

A helyszíni látogatásom az előadás részleteivel kapcsolatos konzultációval kezdődött, amelynek 
során megbeszéltük a tapasztalatainkat a bevált oktatási gyakorlatainkkal, a távoktatással és a sokszínű 
Erasmus-diákcsoportokkal kapcsolatban. Mint ahogyan az előző alkalommal is, María Jesús Moreno 
Domínguez kolléganőm meghívására most is közös munkaebéddel ünnepeltük a viszontlátást az egyetem 
menzáján, ahol csatlakozott hozzánk a szintén a tanszéken oktató Yolanda Pelayo Diaz professzor is. 

A hallgatóság minden tekintetben felülmúlta várakozásaimat, a diákok nagyon kellemes meglepetést 
okoztak. Kifejezetten jó angol nyelvtudású, többségükben osztrák, orosz és lengyel diákokból álló 
vendéghallgatói csoportot volt lehetőségem tanítani, akik és nagy nyitottsággal és érdeklődéssel vettek részt 
az órán. Öröm volt tapasztalni, hogy nem csupán véleményük és ebben a korosztályban szokatlanul széles 
tudás-hátterük van. Ezen túlmenően, szívesen gondolkodnak közösen olyan témákról is, amelyek nem 
tartoznak a szorosan vett kompetenciájukhoz, ezen belül az emberi erőforrás-menedzsment szakmai 
kérdéseihez, inkább tágabb értelemben a társadalom jelenségeinek megértéséhez, értelmezéséhez 
kapcsolódnak. Így minden tervezett kooperatív feladatot sikerült megvalósítanunk, és ritkán tapasztalt pezsgő 
interaktivitást sikerült elérnünk. Összességében tehát igazi élményalapú oktatás, afféle jutalomjáték volt ez 
számomra is. 

Az alábbi fotón az látható, amikor a hallgatók a csoportmunkában végzett saját forráskutatásuk 
alapján egy világvállalat HR-stratégiáját rekonstruálják az értékek, az alapelvek, a szervezeti diverzitás, az 
egyenlőség és a munkavállalói jogok, valamint a munkakörülmények és személyes fejlődési lehetőségek 
mentén, összevetve azt az egyéb vállalati politikákkal is. A szemléletes eredményt közösen elemezve egy 
hallgatói felvetés kapcsán beszélgettünk a vállalatok társadalmi szerepvállalásáról is, amely láthatóan forró 
és fontos téma ezen korosztály számára. 

Köszönöm kollégáimnak, María Jesús Moreno Domíngueznek, Claire Martinnak, valamint Laki 
Ildikónak az út megszervezésében nyújtott professzionális támogatást, a rugalmasságot, vendéglátóimnak 
pedig külön is hálás vagyok a nyitott, kollegiális és melegszívű fogadtatásért. 
Őszintén remélem, hogy hamarosan Budapesten is viszontláthatom őket vendégoktatóként. 
 

 
Following my visit two years earlier, I returned to the University of Huelva with great pleasure as 

an acquaintance. This time I delivered lectures to a group of Erasmus students studying in Huelva. The trip, 
same as last time, was organized by Clair Martin, Erasmus Coordinator from the International Relations 
Department. As a guest teacher, I had the opportunity to take a course in Human Management Techniques 
supervised by Professor María Jesús Moreno Domínguez. 



Prior to the visit, I received the topic of the course from my Colleague. We selected together the 
three content elements that I developed in my version and presented in the lessons based on the course 
syllabus and the preliminary slide show provided me. 
During the preparation, obviously, I inquired the major my prospective audience is studying, as the blend of 
an Erasmus group is usually not homogeneous. As expected, students actually pursue a variety of studies at 
their home university, from communication science to social science courses and management programs. 
Therefore, despite of the specific topic, I have tried to compile a content that offers the audience a broadening 
of horizons and convertible perspectives in several areas of knowledge - rather than a strict and tacit 
knowledge. 

On the campus, my visit began with a consultation with Professor María Jesús Moreno Domínguez 
on the details of the lecture, during which we discussed our experiences on our best teaching practices, our 
approaches over distance learning and on group diversity issues of Erasmus students. We celebrated our 
reunion meeting with a joint working lunch in the university canteen, joined by Professor Yolanda Pelayo 
Diaz, who also teaches in the department. 

The audience definitely even exceeded my expectations in every way, the students pleasantly 
surprised me with their approach. I had the opportunity to teach a group of mostly Austrian, Russian and 
Polish guest students with a particularly good verbal command of English, who attended the class with great 
openness and interest. It was a pleasure to find that not only do they have an opinion and a rarely broad 
knowledge background comparing to their age. They were also enthusiastic to contemplate on topics that do 
not covered by their strict competencies, such as human resource management professional issues are, or the 
view of the society at large, related to the understanding and interpretation of different phenomena. Thus, we 
managed to solve all the planned cooperative tasks and achieved a rarely experienced, sparkling interactivity. 
Overall, for me, it was a quite an experience, a kind of bonus performance for a teacher. 

The photo below shows students reconstructing a global company’s HR strategy along the lines of 
values, principles, organizational diversity, equality and employee rights, as well as working conditions and 
personal development, harmonizing with other corporate policies as well, based on their own resource 
research in group work. Analysing the result together, in connection with a student inquiry, we also discussed 
the social role of companies, which is apparently a hot and important topic for this age group. 

I would like to thank my colleagues María Jesús Moreno Domínguez, Claire Martin and Ildiko Laki 
for their professional and flexible support in organizing the trip.  

I am especially grateful to my hosts for the open-minded, collegial and warm-hearted welcome. I 
sincerely hope to see them again as a guest teacher in Budapest soon. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 


