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Ha az ember kitartóan dol-
gozik, és elhiszi magáról, 
hogy képes sikerrel venni 

az akadályokat, nem fog csalódni 
az eredményben. Ha még élvezet-
tel is végzi a munkát, az minden-
képp megkönnyíti a felkészülés 
folyamatát – állítja Dranganagiu 
Dan Loránd. Kitartás és követke-
zetesség szükséges a sikerhez, 
és ha a középiskolai éveket nem 
így használja ki a diák, a záró-
vizsgán nehézségei adódhatnak. 
„Már kilencedik elejétől fontos a 
lelkiismeretes munka. Minden 
jól megtanult lecke, jól elkészített 
dolgozat segíteni fog a vizsgán” – 
szögezi le.

Esetenként szükséges lehet 
a különóra

Loránd nem járt különórák-
ra, mint mondja, elégségesnek 
tartotta az iskolában kapott fel-
készítést, otthon csak ismételt, 
teszteket oldott. „Nyitott szem-
mel jártam a világot, figyeltem 
órákon, így már a suliban rám 
ragadt a lényeg, otthon csak ke-

veset kellett átnézzek” – me-
sélt felkészülési módszeréről. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, van-
nak diákok, akiknek szükségük 
lehet különórákra. „A személyes 
környezet és testre szabott ok-
tatás alaposabban felkészíthet 
bárkit” – mutat rá. Esetében a 
tantárgyversenyeken való rész-
vétel is segített, „Akár egy sport: 
formában tartott. Persze nem a 
testemet, hanem az agyamat.” 

Az idei vizsgatételek Loránd 
szerint relatív könnyűek voltak. 
„Nehézségeim nem igen adód-
tak. Talán az idő volt az, ami-
vel meggyűlt a bajom, szűkös 
volt, főleg románból és egy pi-
cit magyarból.” A magyar vizs-
gától tartott a legjobban, ennek 
ellenére ebből 10-est kapott, ro-
mánból pedig gyengébb lett a 
jegye, mint amire számított – 
mondta el.

Szükség van a hozzáértőkre

Loránd számára fontos volt 
a magas érettségi média, mivel 
az egyetemre való bejutása ki-
zárólag ez alapján dől el. Buka-
restben szeretne továbbtanulni, 
nemzetközi kapcsolatok és eu-
rópai tanulmányok szakon. Tá-
volabbi jövőjét tekintve is van 
konkrét elképzelése: „külkap-
csolati téren szeretnék elhe-
lyezkedni, vagy valamilyen kor-
mányzati intézményben, orszá-
gos vagy európai szinten. Mindig 
érdekelt a nemzetközi politika, 
a diplomácia” – mondja. Hasz-
nosságát is látja annak, amit 
célként tűzött ki: „Az ország-
ban szükség van olyan emberek-
re, akik értenek ahhoz, amit csi-
nálnak. Így hát a célom az, hogy 
tényleg megtanuljak érteni ah-
hoz, amit csinálni fogok, és hogy 

kamatoztassam a tudásom” – fo-
galmazott.

Jó tanács a kisebb diákoknak

A kimagasló sikerrel vizsgá-
zó fiú arra biztatja a fiatalabb di-
ákokat, hogy lelkiismeretesen 
készüljenek, a középiskola első 
évétől kezdődően a tizenkettedik 
osztály végi a vizsganapok legye-
nek a szemük előtt. „Úgy tanulja-
nak, hogy próbálják valóságosan 
összekapcsolni az információ-
kat, keressék a kapcsolatot a ta-
nultak között, interdiszciplinári-
san is, és soha ne magoljanak. Tu-
datosítsák, hogy magukért tanul-
nak” – tanácsolja. Hozzáteszi, az 
esetleges kétségbeesések és lus-
tább pillanatok teljesen normális 
helyzetek, de ezeket mindenképp 
le kell győzni.

PETHŐ MELÁNIA

Az óvások után is salamonos diáké a legjobb érettségi eredmény

A sikeres vizsga titka a hozzáállás

Loránd Bukarestben. Az egyetemi felvételi eredményét még e hónapban megtudja

Az érettségi nem az az 

ijesztő mumus, aho-

gyan a diákok több-

sége felfogja – állítja a 

gyergyószéki magyar is-

kolák legnagyobb mé-

diával érettségiző diák-

ja. A gyergyószentmiklósi 

Dranganagiu Dan Loránd 

filológia szakon végzett a 

Salamon Ernő Gimnázi-

umban, 9,67-es médiával 

zárta az érettségit.

Az uniRank és a Webometrics 
olyan nemzetközi egyetemi rang-
sorok, amelyeket független ku-
tatóintézetek állítanak össze és 
publikálnak, és amelyek több or-
szág mellett a romániai egyete-
meket is listázzák. Előbbinél a 
Sapientia–EMTE 80-ból a 24. he-
lyen, míg utóbbinál 103-ból a 34. 
helyet végzett. Mindkét összesí-
tésben a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem szerepel az első helyen, 
második a Bukaresti Tudomány-
egyetem, illetve a Bukaresti Mű-

szaki Egyetem, harmadik pedig a 
jászvásári Alexandru Ioan Cuza 
felsőoktatási intézmény. Érdekes-
ség, hogy a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
az uniRank felmérése szerint a 
31., a Webometrics összesítéseben 
pedig a 41. helyet foglalja el. A 
rangsorok egyébként elérhető-
ek a következő linkeken: www.
webometrics.info/en/Europe/
Romania, www.4icu.org/ro.

Mara Gyöngyvér, a Sapientia 
EMTE rektorhelyettese lapunk-

nak elmondta, a kutatóintéze-
tek által vizsgált legfontosabb 
szempont, hogy az adott egye-
tem mennyire van jelen a tudomá-
nyos életben, azaz az oktatóknak 
és hallgatóknak milyen minő-
ségű publikációik vannak, azok 
mely lapokban jelentek meg, il-
letve milyen hatással voltak a tu-
dományos életre. További szem-
pontok például a felsőoktatási in-
tézmény oktatói létszáma a hall-
gatói arányhoz viszonyítva, az ok-
tatás minősége, a képzési kíná-

lat, a hallgatók által elért eredmé-
nyek, illetve a lediplomázott diá-
kok munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedése.

A rektorhelyettes szerint az el-
ért helyezések bizonyítják, hogy 
minőségi oktatás zajlik az erdé-
lyi felsőoktatási intézmény három 
karán, s még inkább hozzáad az 
érdemhez, hogy a mindössze 17 
éves múlttal rendelkező egyetem 
sok nagyobb múltú felsőoktatási 
intézményt utasított maga mögé.

MOLNÁR RAJMOND

Az egyetemek rangsorolása
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