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Kedves Olvasó!
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar második Felvételi
Hírújságját tartod a kezedben.
Ebben a számban is hasznos témákat gyűjtöttünk össze, hogy megkön�nyítsük a helyzetedet felvételi előtt. Hamarosan komoly döntést kell
meghoznod a továbbtanulással kapcsolatban, amely a későbbi életedre
is jelentős hatással lesz. Ezért járj nyitott szemmel, gyűjts össze minden
hasznos információt, s mérlegelj! Az év vége alkalmas lesz erre, hiszen
a téli szünetben kiengedheted a fáradt gőzt, pihenhetsz, s lesz időd átgondolni azt, hogy mivel szeretnél foglalkozni, milyen területen szeretnél
továbbtanulni.
Természetesen ránk továbbra is számíthatsz. Ha kérdésed van a felvételivel kapcsolatban, írj a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre!

DUÁLIS KÉPZÉS A PE-GTK-N
2019 szeptemberétől lehetőséged lesz arra, hogy duális képzésben
tanulj a Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrások, Gazdálkodási
és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Műszaki menedzser,
Pénzügy és számvitel vagy Turizmus-vendéglátás alapszakán.
A duális képzésben részt vevő hallgatók amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként az egyetemen folytatják tanulmányaikat, egy vállalatnál
rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek, valamint megszerzik a céges
igényeknek megfelelő szaktudást. A duális képzés számos előnnyel jár
számodra:
• Megtudhatod, milyen egy cég munkavállalójának lenni.
• A legkiválóbb gyakorlati szakemberektől tanulhatod meg a szakma
fortélyait.

• A vállalatok a munkádat hallgatói munkaszerződés alapján fizetéssel is
díjazzák. A havi juttatást a szorgalmi időszakban is kapod.
• Nappali tagozatos hallgatóként jogosult vagy minden olyan juttatásra,
amelyre egyébként az egyetemisták jogosultak.
• Az egyetemi kurzusokon évfolyamtársaiddal közösen veszel részt, így
nem maradsz ki semmiből.
• Tanulmányaid befejezésekor már több éves szakmai gyakorlattal
rendelkezel, ami hatalmas előnyhöz juttat karriered indításában.
• A hallgatói munkaszerződés lejár akkor, amikor átveszed a diplomádat.
A továbbiakban sem a cégnek, sem a hallgatónak nincs egymással szemben kötelezettsége.
• A duális képzés nyitott mindkét fél számára: kiváló lehetőség, de nem
szigorú kötelezettség.
(Forrás: dualisdiploma.hu)

HALLGATÓINK MONDTÁK RÓLUNK
„A Gazdaságtudományi Kar számos programot kínál, amellyel lehetőséget nyújt számunkra, hogy jobban megismerhessük az üzleti világot és fejleszthessük készségeinket.
A Harsányi János Szakkollégium tagjaként hasznos előadásokon vehetek részt, szakembereket és vállalati vezetőket ismerhetek meg. Örülök, hogy a PE-GTK-t választottam, és
már nem csak résztvevőként veszek részt a programokon, hanem a szervezésbe is besegítek.”
(Feke Tímea – Gazdálkodási és menedzsment alapszak)
„Viszonylag messziről érkeztem, viszont semmit sem bántam meg, sőt, az elmúlt néhány év csak megerősítette
azt, hogy korábban jó döntést hoztam, jól választottam. Az oktatók segítőkészek, kedvesek és természetesen
szakértői az általuk művelt tudományterületnek.”
(Strack Flórián – Turizmus-vendéglátás alapszak,
Turizmus-menedzsment mesterszak)
„Számomra egy olyan lehetőséget kínál a PE-GTK, ami a jövőbeli céljaim elérésében segít
előre. Új emberekkel ismerkedhetek meg, ezen keresztül szerezhetek jó kapcsolatokat, és
persze megtanulhatom, hogyan váljak önállóvá. Úgy érzem a lehető legjobb döntés volt
ide jönni tanulni, mert élvezem az egyetemi létem minden egyes napját.”
(Szombat Szabina – Kereskedelem és marketing alapszak)
„A színvonalas órákat szakképzett tanárok tartják, s ami a legjobb, hogy órákon
kívül is bátran fordulhatunk hozzájuk. Mivel én angolul hallgatom az óráimat, a kis
létszámú csoport miatt családiasabb a légkör, sokkal interaktívabbak az órák, ami
sokat segít fejlődésünk érdekében.”
(Tóth Viktória – BA in Tourism and Catering)
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MENNYIBE KERÜL AZ EGYETEMI ÉLET?
A felvételi döntés meghozatala előtt érdemes a továbbtanulás anyagi vonzatát is átgondolni. Ehhez is adunk segítséget. Megnézzük a bevételi oldalt, azt, hogy miből származhat egy hallgatónak bevétele az egyetemi évek alatt. Majd megvizsgáljuk a
lehetséges kiadásokat.
BEVÉTELEK		

KIADÁSOK

Szülői, családi támogatás		

Önköltség/költségtérítés

Tanulmányi ösztöndíj		

Szállás – kollégium

Szociális támogatás		

Szállás – albérlet

Köztársasági ösztöndíj		

Szállás – albérlet rezsi

Bursa Hungarica ösztöndíj		

Utazás – napi rendszerességű (pl. szállás-iskola)

Települési ösztöndíjak		

Utazás – hazautazások

Intézményi ösztöndíjak		

Étkezés (ebéd, bolti bevásárlások, stb.)

Útravaló ösztöndíjprogram		

Egyetemi jegyzetek, könyvek		

Munkavállalás

Ruházkodási költség

Diákhitel		

Kultúra, szórakozás

Egyéb bevételek

Mobiltelefon, internet

		

Egyéb havi kiadások

EGYETEMI KISOKOS
Az egyetemen számos újdonsággal fogsz találkozni, ezért lehet, hogy az elején egy kicsit elveszettnek érzed majd magad. De ne csüggedj,
mert oktatóid, a tanulmányi ügyintézők és felsőbb éves hallgatótársaid is a segítségedre lesznek. Egyedülálló mentorprogramunknak
köszönhetően egyetlen hallgatót sem hagyunk magára sem a belépéskor, sem a komolyabb szakmai képzés megszerzése során. Összegyűjtöttünk néhány fogalmat, amikkel jobb, ha már most tisztában vagy.
Tanulmányi ügyintéző:
Az egyetemen már nem lesz osztályfőnököd, akihez ügyes-bajos dolgaiddal fordulhatsz. Itt minden egyes szaknak tanulmányi ügyintézője van, akit az Oktatási Igazgatóságon találsz. Ha problémád van a tantárgyfelvétellel, vizsgákkal, stb. kapcsolatban, őt keresd.
Neptun:
Ez egy hallgatói információs rendszer, egy webes felület. Ezen keresztül tudsz tantárgyakat felvenni, órarendet kialakítani, vizsgákra
jelentkezni, kérvényeket leadni, befizetéseket lebonyolítani. Egyfajta elektronikus ellenőrzőkönyv is, hiszen az oktatók ide írják be az
osztályzataidat.
Kredit:
A felsőoktatásban kreditrendszer van. Ez azt jelenti, hogy egy adott képzésen csak akkor szerezhet valaki diplomát, ha összegyűjtött annyi
kreditet, amennyi az adott képzéshez rendelt képzési követelményben elő van írva. A kredit a befektetett munka mérőszáma. Minden
tantárgynak van kreditszáma, amelyből következtethetünk arra, milyen nehéz tárgyról van szó. Egy kredit ugyanis 30 tanulással eltöltött
munkaórát jelent.
Kar:
A kar egy szervezeti egység az egyetemen belül. A Pannon Egyetemnek öt kara van: Gazdaságtudományi, Georgikon, Mérnöki, Műszaki
Informatikai, valamint Modern Filológiai és Társadalomtudományi. A felvételi során választasz egy egyetemet, azon belül egy kart, s a
karon belül egy szakot.
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PANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK
ANGOL ÉS MAGYAR NYELVEN
Ezt az alapszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének olyan általános gazdasági képzettséget szerezni, amely jól hasznosítható az üzleti
élet számos területén; érdeklődnek a vállalatok hatékony működtetéséhez
szükséges kutatási-elemzési munkák iránt csakúgy, mint a szervezési-irányítási feladatok iránt; a későbbiekben saját vállalkozást szeretnének indítani. Szervezéshez és irányításhoz értő gazdasági szakemberekre szinte az
élet minden területén szükség van, ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink iparvállalatok központjaiban, gyáregységeiben, szolgáltató vállalkozásoknál és intézményeknél, logisztikai központokban, területfejlesztési
szervezeteknél, családi vállalkozásoknál helyezkedhetnek el. A szak BA in
Business Administration and Management néven angol nyelven is indul.

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK
Ez az alapszak ideális választás azok számára, akik érdeklődnek a piaci
jelenségek közötti összefüggések iránt; tanulmányaik mellett izgalmas
piackutatási munkákban szeretnének részt venni; szeretnék megérteni a
vevők döntéseit, a fogyasztói magatartást; piackutatóként, reklámszakemberként, márkamenedzserként vagy marketingvezetőként szeretnének
dolgozni; meg szeretnék ismerni a modern marketing eszközöket, technikákat. Végzett hallgatóink elsősorban kereskedelmi láncoknál és vállalatoknál, piackutató ügynökségeknél, reklámügynökségeknél, elektronikus
kereskedéseknél, PR-ügynökségeknél és tanácsadó vállalatoknál helyezkedhetnek el. Továbbá a szakon megszerzett tudás alkalmassá tesz saját
vállalkozás megtervezésére, elindítására és sikeres működtetésére is.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK ANGOL ÉS MAGYAR NYELVEN
Ez az alapszak azok számára ajánlott, akik nyitottak a világra, szívesen megismernek más kultúrákat és szokásokat, otthonosan mozognak
nemzetközi téren; szeretnék mélyebben tanulmányozni az Európai Uniós piacokat; érdeklődnek a nemzetközi tárgyalások különféle technikái
iránt; kíváncsiak a gazdaságtudományi szakterületek (pl. menedzsment,
marketing, pénzügyek) nemzetközi vonatkozásaira; érdeklődnek a nemzetközi szervezetek működése és világgazdasági szerepe iránt; késztetést éreznek a gazdaságdiplomáciai tevékenységben való részvételre.
A nemzetközi kapcsolatok sokrétűen átszövik a mai gazdasági életet,
ezért diplomásaink többek között multinacionális cégek központjaiban,
hazai leányvállalatainál, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál, szállítmányozó cégeknél, Európai Uniós intézményekben, fejlesztési ügynökségeknél helyezkedhetnek el.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK
Ezen a szakon a hallgatók megtanulják egy vállalat vagy intézmény
pénzügyi tevékenységének – adózás, társadalombiztosítás, számlák
könyvelése, kimutatások készítése – szabályait, és elsajátíthatják az
ehhez szükséges szoftverek használatát. Ezt az alapszakot elsősorban
azoknak ajánljuk, akik szeretnének járatosak lenni a nemzetgazdasági
szintű pénzügyi és számviteli kérdésekben; szeretnének tanulmányaik
sikeres elvégzése után a mérlegképes könyvelői szakképesítés vizsgakövetelményei alól mentességet kapni. A pénzügyi menedzsment, illetve
a számviteli tevékenység alapvető és nélkülözhetetlen vállalati funkcióknak minősülnek. Friss diplomásaink az alapszak elvégzése után a
gyakorlati életben jól hasznosítható végzettséggel (közgazdász oklevél és
mérlegképes könyvelői szakképzettség) indulnak neki a munkaerőpiacnak, és az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak.
A következő hírlevélben, amely 2019 februárjában jelenik meg, a Gazdaságtudományi Karon induló felsőoktatási szakképzéseket mutatjuk be.

2018. DECEMber

PANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

HÁZHOZ MEGY A GAZDASÁGTUDOMÁNY
Választható előadások középiskolákban
Karunk oktatói örömmel tartanak előadást középiskolákban, az adott
területekhez kapcsolódó tanórán, osztályfőnöki órán, diáknapon vagy
órarenden kívüli foglalkozás keretében. A választható előadások listája,
amely a diákok igénye szerint bővíthető, megtalálható a honlapon:
www.gtk.uni-pannon.hu/hazhozmegyagazdasagtudomany

MIÉRT VIDÉK? MIÉRT VESZPRÉM?
Azért, mert…
… vidéki város lévén jóval alacsonyabbak a megélhetési költségek (pl.
albérlet, tömegközlekedés), mint a fővárosban.
… Veszprém, a Királynék városa számos kulturális és szórakozási lehetőségével kiváló környezetet biztosít az egyetemi évek eltöltéséhez.
… az egyetemnek saját vízi sporttelepe és strandja van Balatonalmádiban, ahol a téli vizsgaidőszak fáradalmait korcsolyázással, a nyárit
strandolással pihenheted ki. De akár a balatonalmádi Nereus Kollégiumban is lakhatsz közvetlenül a Balaton-parton!
… ha kirándulni szeretnél, akkor a Balaton-felvidék különleges geológiai képződményeit, a Bakony vadregényes tájait, kilátóit, természeti
kincseit is felfedezheted.
… az oktatási épületek és a kollégiumok egymáshoz való közelsége
miatt nem kell naponta órákat töltened tömegközlekedéssel, hogy eljuss
a tanóráidra.
… az egyetemen felújított épületekben, jól felszerelt termekben, tiszta
környezetben töltheted a tanórákat és az órák közötti időt.
... 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa!

ONLINE FELVÉTELI
TANÁCSADÁS
Felvételi előtt állsz, és bizonytalan vagy, hol tanulj tovább? Kérdéseid
vannak a felvételi eljárással kapcsolatban? Tudni szeretnéd, hogy melyik
gazdaságtudományi szak a megfelelő választás számodra? Kérdéseid
vannak a Gazdaságtudományi Karral kapcsolatban?
Online felvételi tanácsadó csapatunk örömmel áll rendelkezésedre!
Kérdéseidet a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk.

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?
2019. január 10-12. EDUCATIO
			 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
			(Budapest)

2019. január 17.	Nyílt nap Zalaegerszegen
2019. január 23.	NYÍLT NAP VESZPRÉMBEN
2019. január 24.	Nyílt nap Nagykanizsán
2019. január 25.	Nyílt nap Keszthelyen

KAPCSOLAT
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
www.gtk.uni-pannon.hu
www.facebook.com/pegtk
www.instagram.com/pannongtk
Youtube: Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar
felveteli@gtk.uni-pannon.hu           (88) 624-860
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