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 Tisztelt Professzor úr! Tisztelt Jelenlévők! Kedves Kollegák! 

 

Megtisztelő számomra, hogy én méltathatom Szép Sándor professzor úr 

tevékenységét abból az alkalomból, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kiváló oktatói díjban részesíti.  

Szép Sándor 1972-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Jászvásári 

„Gheorghe Asachi” Műszaki Főiskolán, majd ezt követően mérnök - doktor 

tudományos fokozatot 1984-ben. Kutatási területe a vegyészmérnöki 

tudományokon belül a szilárd-fluid nem katalitikus folyamatok tanulmányozása. 

Nem túl sok ember méltó és képes arra, hogy talentumait kamatoztatva élete 

során egyre többet bízzanak rá. Azonban Szép Sándor professzor úr egész szakmai 

és oktatói tevékenységére ez jellemző, amit legjobban akkor tapasztalhattunk meg, 

amikor a 2006/2007-es tanévtől a Sapientia Egyetem Élelmiszer-tudományi 

Tanszékének főállású oktatója lett. Jelentős szerepet vállalt az élelmiszeripari 

mérnöki szak fejlesztésében, a különféle szakok, illetve az intézmény 

akkreditációjának előkészítésében. Rektor-helyettesként fő feladata volt az 

egyetem oktatási tevékenységének koordinálása, ő alapozta meg és irányítja 

jelenleg az EMTE minőségbiztosítási tevékenységét. Szép Sándor egyetemi tanár a 



Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fejlesztésében és sikeres 

akkreditálásában játszott meghatározó szerepéért, kiemelkedő oktatói 

tevékenységének elismeréséért 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztjét. A tudományos kutatás területén is kiemelkedőt alkotott, életpályája 

során elért eredményeit 16 szakkönyvben és több mint 80 tudományos cikkben 

közölte, amelyek közül 60 nemzetközileg elismert folyóiratokban megjelent vagy 

adatbázisokban jegyzett cikk, illetve 9 találmány szerzője. Számos rangos 

tudományos rendezvény szervezésében is részt vett.  

„A tanár nem kioktat, hanem utat mutat, és példájával azt a reményt 

közvetíti, hogy a tanuló is követni fogja őt ezen az úton, és közben megtalálja 

valódi lényét.” Így foglalható össze a Professzor Úr oktatói hitvallása. 

Szép Sándor oktatói tevékenysége példaértékű: elkötelezett, igényes oktató, 

aki időt nem kímélve mindent megtesz hallgatói szakmai előrehaladásáért, emberi 

fejlődéséért. Nagy odafigyeléssel segíti a diákok tudományos munkáját, és számos 

kiváló szakdolgozat témavezetője is volt. Szép Sándor professzort kérdésével 

megkereső hallgató mindig gyakorlaton alapuló és az összefüggéseket felismertető 

választ kap, ugyanakkor megérti a mérnöki pontosság, az emberség és a jól 

elvégzett munka értékét. 

Elsősorban önmagával szemben tanúsított szigorúságát, hihetetlen 

munkabírását és mindig korrekt magatartását sajátos humorral elegyíti. Személyét 

igaz tisztelet övezi, és méltó példakép az egyetemi közösség számára. 

 Méltatása után mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet mondani  

Szép Sándor professzor úr eddigi munkájáért, sok sikert és erőt kívánva jövőbeli 

céljaihoz és feladataihoz!             
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