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Mint a korábbi években 2018 óta, ezévben is egy teljes kurzust adtam le a lyoni katolikus 

egyetem (Catholic University of Lyon – UCLy) üzleti iskolájában, az ESDES-ben (ESDES 

School of Business and Management of UCly).  

Lyon a Shone és a Rhone folyók összefolyása köré épült tradicionális ipari város, ahol azonban 

mára, mint Európában általában, az ipar jelentősége számottevően csökkent. A katolikus 

egyetemet 1875-ben alapították, egészen közel a két folyó összefolyásához, a város 

központjában. A magánegyetemnek mára három campusa és mintegy 12 ezer hallgatója van. 

Az ESDES Business School 1987-ben jött létre és az itt tanulók száma napjainkban meghaladja 

a másfél ezret. 

Az ESDES az UCLY Saint-Paul kampuszán található, ami egy régi börtönépület köré épült. A 

kőből készült, hatágú csillagot formázó, rusztikus, zegzugos, csigalépcsős, átriumos börtön 

köré modern üveges szerkezet épült, tágas terekkel, ebédlővel, modern előadókkal. A 

madártávlatból készült képen jól kivehetőek a régi és az új épületrészek. 

 

 

Catholic University of Lyon, Saint-Paul campus, Lyon. Forrás: https://www.ucly.fr/wp-

content/uploads/2019/11/header-vue-drone-saint-paul.jpg  

 

Az ESDES több nemzetközi oktatási programmal is rendelkezik. Ezeket az elmúlt években 

szisztematikus munkával építették fel: megtervezték, akkreditáltatták, meghirdették. Az első 

évben általában kb. 15, később 25-30 diák nyer felvételt az egyes programokra. A hallgatók 

túlnyomó többsége francia, harmada-negyede külföldi, többnyire Európán kívülről érkezik. 

Én az ESDES 2018-ban indult nemzetközi üzleti menedzsment programja (International 

Business Administration – INBA) keretében tartok immár ötödik éve egy 24 órás kurzust Fair 

Trade and Sustainable Development címmel. A kurzust interaktív módszerekkel, audiovizuális 

élményekkel igyekeztem tarkítani. Csoportos és önálló óraközi feladatok, videó-bejátszások, 

interaktív térképek szerepeltek a repertoárban. A diákoknak félidős vizsgát kellett tenniük, ami 

egy fenntarthatósági cél(oka)t követő projekt megadott szempontok szerinti összeállításából és 

prezentálásából állt. Ezt csoportmunkában kellett teljesíteniük. A kurzus végi vizsga két részből 

állt, s egyéni feladatmegoldást jelentett. Egy esszét kellett írniuk egy adott témacsoporton belül 
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szabadon választott témában, s ennek előzetes vázlatát kellett előadniuk egy rövid power 

pointos prezentáció keretében.  

Mivel már öt éve oktatom e kurzust az ESDES-ben (a COVID-19 alatt két évig online 

formában), van némi rálátásom bizonyos tendenciákra. Az első, talán termesztésen, hogy a 

program egyre szervezettebé és gördülékenyebbé vált. A második, hogy a létszám valóban nőtt. 

Az első évben 15-en vettek részt, idén már 29-en iratkoztak be, igaz, különböző okok miatt 5-

en végül nem vettek részt a kurzuson. A harmadik tanulság, ami – legalábbis az én 

tapasztalataim alapján – az évek alatt egyre kifejezettebbé vált, hogy a hallgatók viselkedési 

kultúrája rosszabb, mint amit nagy átlagban itthon, Magyarországon lehet tapasztalni, s ez 

ráadásul romló tendenciát mutat. Például különösen szembeötlő, hogy a hallgatók nem 

ismernek mást, mint a „Hi” és „Hello” a köszönést és írásbeli megszólítást még tanáraik 

viszonylatában sem, valamint, hogy igen nehéz fenntartani a fegyelmüket. Folyamatosan 

beszélnek, vagy mással foglalkoznak számítógépeiken ahelyett, hogy az előadásra 

koncentrálnának. Kivételt a nem hazai (nem francia) diákok sorában lehetett találni, de a 

többiek viselkedése rájuk is demoralizáló hatással volt. Ez különösen aggasztó tendencia, ha 

figyelembe vesszük, hogy itt – lévén szó fizetős kurzusról – többnyire a jobbmódú középosztály 

gyermekeiről van szó (legtöbbjük Apple notebookkal érkezett az órákra). Végül a negyedik 

tanulság, hogy a vizsgára összpontosítanak, és ott viszonylag jól teljesítenek a hallgatók, bár a 

fent elmondottak miatt az órán elhangzottakat kevésbé hasznosítják. Nagyon ügyesek azonban 

önmaguk reprezentálásában, bár magatartási hiányosságok (pl. zsebre dugott kéz, nyegleség) 

ezen a képen is rontott.  

Mindezzel együtt is, vagy inkább éppen ezért, nagyon tanulságos volt ezévi látogatásom 

Lyonban. 


