
 

 

 



 

 

KARI TANÁCSON TÖRTÉNT 

 

Személyi Ügyek 

 

Kiírásra került a Gazdasági Intézetbe teljes munkaidejű adjunktusi álláspályázat 

Dr. Szabó Lajos dékán úr, a Gazdálkodási Intézetbe teljes munkaidejű adjunktusi munkakör betöltésére 

vonatkozó álláspályázati kiírást terjesztett elő, melyet a Kari Tanács elfogadott. A pályázó feladata a 

Határmenti együttműködések, a Helyi gazdaságfejlesztés és a Regionális gazdaságtan c. tárgyak 

oktatása, kutatása és ilyen témájú projektekben való részvétel.  

Az álláspályázat részletes leírása az alábbi linken érhető el:  

http://uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=342 

 

Betöltésre került a Menedzsment Intézetbe kiírt teljes munkaidejű adjunktusi munkakör 

A Kari Tanács megtárgyalta a Menedzsment Intézetbe kiírt adjunktusi állásra beérkezett pályázatokat és az 

Álláspályázatokat Elbíráló Bizottság véleményének figyelembevételével egyhangúlag Dr. Bognár Ferenc 

kinevezését támogatta.  

 

A Kari Tanács elfogadta a Kari Jelentést 

A Kari Tanács elfogadta a 2013. évi Kari Jelentést, amit a Dékánok Tanácsa elé terjesztett, majd ezt 

követően a Szenátus tárgyalja annak elfogadását. 

http://uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=342


 

 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI 

 

Közigazgatás-fejlesztési konferencia 

2014. április 3-án karunkon került megrendezésre a PARTNERSÉGI PROGRAM projekt keretében 

meghirdetett egyetemi pályázat díjátadó ünnepsége. A rendezvény keretében A közigazgatás szerepe a 

vállalkozások versenyképességének javításában címmel kerekasztal beszélgetésre is sor került. 

 

A pályázat helyezettjei:  

Első helyezett: Csanaky Zoltán 

Második helyezett: Harsányi Henrietta 

Harmadik helyezett: Horn Nikolett 

A helyezetteknek és minden pályázónak ezúton is 

gratulálunk, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 

 

 

A versenyszféra és az egyetem együttműködése a piacképes ICT szaktudás megteremtése 

érdekében 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az IT Services Hungary Kft. támogatásával 2014. március 31 - 

április 4. között Alkalmazás Menedzsment alapjai címmel intenzív egyhetes kurzust tartott. A kurzus 

legfontosabb célja az volt, hogy megismertesse az alkalmazás menedzsment témakör legfontosabb 

kérdéseit a menedzsment témák iránt fogékony hallgatókkal. 

A kurzus az első állomása annak a hosszú távú 

együttműködésnek, amit az Egyetem és Magyarország 

legnagyobb ICT munkaadója kíván kialakítani. Az ITSH több 

éve szoros kapcsolatot ápol magyar felsőoktatási 

intézményekkel a piacképes, gyakorlati tudás megszerzését 

támogató informatikai oktatás megteremtése érdekében. 

A cég emellett gyakornoki programot is kínál a 

hallgatóknak. A program segítségével a fiatalok egyrészt Magyarország vezető ICT cégénél betekintést 



 

 

kaphatnak az iparág kulisszatitkaiba, másrészt megismerhetik azokat a karrier és fejlődési lehetőségeket, 

amelyeket az ITSH kínál a pályakezdők számára.  

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor habilitációs előadása 

2014. április 4-én került sor Dr. Kosztyán Zsolt Tibor habilitációjának nyilvános részére, amelynek során  

A projekttervezési módszerek kihívásai címmel tanórai, majd azt követően Projekt Expert System – Fact or 

Fiction? címmel tudományos előadást tartott. A habilitációs pályázat és a szakértői vélemények a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola hivatalában megtekinthetők. 

 

Papp Zsófia Márta Ph.D. értekezésének nyilvános vitája 

2014. április 4-én Papp Zsófia Márta Ph.D. értekezésének nyilvános vitáján Úton a versenyképes 

desztináció felé címmel tartott előadást. Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott 

válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán és az alábbi 

hálózati címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 

KNOWLDEGE MANAGEMENT ANGOL NYELVŰ INTERAKTÍV KURZUS  
 

2014. április 7. és 11. között Prof. Dr. Dr. Dr. H.C. Constantin 

Bratianu, az Academy of Economic Studies (Bukarest, Románia) 

professzora intenzív tudásmenedzsment kurzust ("Knowldege 

Management") tartott a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak.  

A professzor munkássága széles körben elismert a 

tudásmenedzsment és a stratégiai menedzsment terén; mely 

témákban több mint 30 könyve és 200 cikke jelent meg.  

Szakmai hozzáértését igazolja, hogy számos szakmai szervezet tagja; 

valamint igazgatója a Research Centre for Intellectual Capital 

kutatóközpontnak, mely az Academy of Economic Studies 

intézményben működik.  

A professzor Karunkon tartott kurzusának főbb témái - többek között - az explicit és tacit tudás, a Nonaka-

modell, a szervezeti tanulás és a tanuló szervezet voltak.  

A hallgatók visszajelzései szerint egy érdekes, interaktív kurzuson vehettek rész, amely nem csak új 

ismeretanyagban gazdag, de jelentős mértékben szemléletformáló is volt. 

http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/


 

 

PEN HACKATHON 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Turizmus határok nélkül 2014 

2014. április 14-én került megrendezésre egyetemünkön a Turizmus határok nélkül program.  

A Magyarországon működő Nemzeti Turisztikai Képviseletek Szövetsége és a Turizmus Intézeti Tanszék 

közös rendezvényén bemutatkozott Franciaország, Ciprus, Málta valamint Szlovákia. Az előadásokat 

követően a résztvevők kvízjátékban vehettek részt, melynek helyes kitöltői között a turisztikai képviseletek 

értékes felajánlásait sorsolták ki.  

 

A Magyar Statisztikai Társaság tevékenysége és kapcsolata a közgazdász társadalommal 

2014. április 15-én az egyetem “A” épületében Dr. Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke  

A Magyar Statisztikai Társaság tevékenysége és kapcsolata a közgazdász társadalommal címmel tartott 

előadást. Azt megelőzően sorkerült a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezetének 

tisztújító közgyűlésére is.  

2014. április 11-12-én Nagykanizsán került megrendezésre  az 

első nemzetközi Hackathon, ahol magyar és angol nyelvű 

hallgatók egyaránt jelentkeztek. A Hackathon-in-a-Box – a 

kreatív ötletgyár versenysorozat koncepciója az, hogy a 

tehetségeket legegyszerűbb ott keresni, ahol tanulnak. Ezért a 

rendezvények négy vidéki és két budapesti egyetemen 

kerültek lebonyolításra. 



 

 

Tavaszi Tudományos Diáknap 

 

 

A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa idén első ízben hirdette meg a Tavaszi Tudományos 

Diáknapját, melyet 2014. április 22-én tartottak. Két szekcióban összesen 16 pályamunka került 

bemutatásra. A „Gazdálkodás és Szervezéstudományok I.” szekcióban Csanaky Zoltán és Simon Nikoletta, 

míg a „Gazdálkodás és Szervezéstudományok II.” szekcióban Katona Attila Imre dolgozatát tartotta a 

legjobbnak a zsűri.  

Minden hallgatónak és felkészítő tanárnak ezúton is gratulálunk, további tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz 

és munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

Szaktájékoztató Turizmus-vendéglátás alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakon 

tanuló hallgatóknak 

A Turizmus Intézeti Tanszék oktatói 2014. április 23-án szaktájékoztatót tartottak Turizmus-vendéglátás 

alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakon tanuló hallgatóknak. A tájékoztatón a hallgatók 

információkat kaptak a szakirány-választás lehetőségeiről, a szakmai gyakorlatot érintő kérdésekről, TDK-

dolgozattal kapcsolatos tudnivalókról, valamint külföldi pályázati és továbbtanulási lehetőségekről.  



 

 

Hallgatóink részt vettek a Dr. Susánszky János Esettanulmány-megoldó Emlékversenyen 

2014. április 24-25. között került megrendezésre a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Vezetéstudományi Intézete szervezésében a Dr. Susánszky János Esettanulmány-megoldó Emlékverseny. 

A rendelkezésre álló 10 óra alatt a csapatoknak egy startup vállalkozás 

üzleti és működési tervét kellett kidolgozniuk, amellyel elegendő 

finanszírozási forrásra tehetnek szert a befektetők meggyőzése által.  

Egyetemünk csapata a szoros mezőnyben harmadik helyezést ért el.  

A Kar nevében szívből gratulálunk Urbán Ákosnak, Hazuga Richárdnak, 

Simon Nikolettnek, Csanaky Zoltánnak valamint felkészítőjüknek, Hargitai 

Dávidnak.  

 

 

 

Pénzügy és számvitel – Turizmus - szakest 

2014. április 29-én hagyományteremtő jelleggel megrendezésre került az első Pénzügy és számvitel – 

Turizmus-szakest az egyetemi menzán. A közös szakesten mindkét szak hallgatói nagy számban 

megjelentek. A hallgatókat a szakvezetők köszöntötték, ezt követően a szakest színes programokkal 

folytatódott, ami hajnalig tartó mulatsággal záródott. 

 

Vendégoktató Angliából 

                                                                                      

2014. április 28-30. között karunk 

vendége volt Leonard Cseh, a 

University of Derby, Buxton oktatója, 

aki három alkalommal tartott érdekes 

előadásokat turizmus témákban. 



 

 

JÖN, JÖN, JÖN 

 

Üzleti Szimulációs Verseny Középiskolásoknak 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2014. május 29-én 9.00 órától Üzleti szimulációs versenyt 

szervez középiskolások számára. A verseny során a vállalatvezetés gyakorlati kihívásaival ismerkedhetnek a 

meg a diákok: véghez kell vinniük a rájuk bízott vállalat nyereséges működtetését a rendelkezésükre álló 

pénzügyi és tárgyi erőforrásokkal, figyelembe véve versenytársaik lépéseit is. Az üzleti szimulációs játék 

során felmerülő nehézségek megoldásában a Gazdaságtudományi Kar oktatói nyújtanak segítséget a 

diákoknak. A játékot a kar nemzetközi kapcsolatai révén a világ számos részén játszották (pl. USA, Mexikó, 

Németország), valamint részt vettek benne az itt tanuló külföldi hallgatók is. 

A verseny helyszíne: A 227-228. termek 

Jelentkezni május 12-ig Iván Katalinnál, az ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen lehet.  

 

Campus Hungary ösztöndíj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismét kiírásra került a Campus Hungary hallgatói ösztöndíj 

pályázat. A Balassi Intézet ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. 

augusztus 15. és 2015. március 31. között megvalósítható hallgatói 

mobilitásra. 

Pályázható tevékenységek: 

 Külföldi féléves részképzés 

 Külföldi szakmai gyakorlat 

 Külföldi rövid egyéni tanulmányút 

 Külföldi rövid csoportos tanulmányút 

A pályázatok beadási határideje 2014. május 30. 

Pályázati felhívás megtekinthető az alábbi linken: 

http://www.campushungary.hu/  

http://www.campushungary.hu/
http://www.campushungary.hu/
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