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Tisztelt meghívottak, kedves kollégák!
Nagy örömömre szolgál, hogy méltathatom Hubbes László Attila kollégám szakmai
tevékenységét abból az alkalomból, hogy egyetemünk szenátusa neki ítélte 2018-ra a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kiváló Oktatója díját.
Lendülete, nyitottsága és sokoldalúsága példamutató mindannyiunk számára. Ezt a
sokszínűséget kívánom bemutatni szakmai pályafutása tükrében.
Hubbes László Attila 1969 november 15-én született Sepsiszentgyörgyön. Egyetemi
diplomáját 1995-ben szerezte a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsész Karán,
a magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakon. Ugyanitt folytatta mesteri
szintű tanulmányait, majd 1996-ban irodalomszociológiai és szociolingvisztikai diplomát
szerzett. Doktori fokozatát Cs. Gyimesi Éva irányításával szerezte 2006-ban, az apokaliptika
témakörében. Disszertációjának címe Látomások a végső dolgok bűvöletében. Az apokalipszis
a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy
számos posztgraduális képzésen vett részt: a messianizmus zsidó és keresztény
perspektíváiról tanult Budapesten, filmelméletről hallgatott egy évig előadásokat a krakkói
Jaggiellonski egyetemen, illetve a szellemi tulajdonjog kérdéseivel ismerkedett meg a World
Intellectual Property Organization tanfolyamán.
Szakmai pályafutása is széles érdeklődési körét tükrözi: 1997 és 2008 között dolgozott
műsorszerkesztőként a Román Televízió Magyar Nyelvű Adásánál és sajtófigyelőként a
bukaresti Lengyel Nagykövetségen, majd 1998 szeptemberétől 1999 júliusáig meghívott
előadóként tanított a krakkói Jagiellonski Egyetemen és a bukaresti-csenikai Adventista
Teológiai Intézetnél. 2003-tól 2008-ig könyvtárosként dolgozott a sepsiszentgyörgyi Bod
Péter Megyei Könyvtárban, szakfordítóként tevékenykedett, és óraadó volt a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. 2009-től egyetemünk főállású
adjunktusa. Azóta számos sikert ért el oktatóként és kutatóként egyaránt.
Oktatóként évről évre kiemelkedő teljesítményt nyújtott a tehetséggondozásban: hallgatói
pódiumon jeleskedtek a szónokversenyeken és a tudományos diákköri konferenciákon. Így
2017 novemberében Baliga Béla másodéves kommunikáció szakos hallgatója különdíjat nyert
a budapesti XVIII. Országos Kossuth Lajos Szónokversenyen.
A Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés szakkoordinátoraként kiemelkedő szakmai
programokat szervezett a budapesti partnerintézményekkel. Aktívan bevonja hallgatóit a
kutatómunkába a Szemeisztos Webszemiotikai Kutatócsoport keretében, illetve támogatja
őket abban, hogy recenziókat publikáljanak az Acta Universitatis Sapientiae Communicatio

egyetemi folyóiratban, melynek felelős szerkesztője. Mindezek mellett Hubbes László Attila
abban is kiemelkedő pedagógus, hogy végigkíséri hallgatóinak szakmai útját, és segíti őket az
elhelyezkedésben. Nem véletlen, hogy a hallgatók körében töretlen a népszerűsége.
2014-ben lefordítota román nyelvre Hamvas Béla maradandó alkotását, A bor filozófiáját,
2015-ben pedig társzerkesztője volt annak a kötetnek, amely összefoglalja a magyar modern
mitológia-kutatás főbb eredményeit. Címe sokatmondó: Már a múlt sem a régi.
Lelkes oktatói és kutatói tevékenysége végtelen szerénységgel párosul: eredményei sosem
öncélúak, hanem munkaközössége, hallgatói érdekében születnek.
Csíkszereda, 2018. október 3.

