Tehetség - Hírlevél
Elindult a Tehetség - Hírlevél
A „Tehetség – Hírlevél” célja, hogy a hallgatókat és az oktatókat rendszeresen tájékoztassa a lehetséges
pályázati, kutatási lehetőségekről. A hírlevél legfontosabb célja, hogy összehozza a tapasztalt
kutatóinkat, a vállalati szakembereket és az érdeklődő hallgatókat.
A hírlevélben „Tudás Műhelyek” rovatunkban rendszeresen bemutatunk egy-egy, a Gazdaságtudományi
Karon tevékenykedő kutatóműhelyt, kutatócsoportot. Beszámolunk rendezvényeinkről, hírt adunk
aktuális kurzusainkról, melyre minden érdeklődő hallgatót szeretettel várunk.
„Pályázati figyelő” rovatunkban bemutatjuk azokat az aktuális pályázati lehetőségeket, melyekre
hallgatóink, illetve hallgatók bevonásával oktatóink pályázhatnak.
„Tehetség kerestetik” rovatunkban egy-egy olyan kutatási, illetve vállalati témát mutatunk be, amelyre
hallgatók jelentkezését várjuk.
Reméljük, hogy a hírlevél minden olvasó számára sok-sok hasznos információt tartalmaz.

Pályázati lehetőségek
Kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet
az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatására.
A pályázat célja: Kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása.
A pályázat összege: minimum 100 000 Ft (vagy 10 000 Ft/hó), maximum 1 500 000 Ft (vagy 150 000 Ft/hó,
10 hónapon keresztül).
A pályázat időtartama: 10 hónap
A pályázat benyújtása folyamatos. Végső határideje: „A” komponens (=egyösszegű támogatás) esetén
2016. május 15; „B” komponens (=havi támogatás) esetén 2016. február 29.
Támogatott korosztály: 8-35 év
Kinek ajánljuk? Akinek vannak akár már középiskolásként, akár az egyetemen versenyeredményei (OKTV,
OSzTV, TDK stb.).
A kuratórium 5 napon belül dönt a befogadásról, 15 napon belül dönt a támogatásról
További információ, jelentkezés: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program168/

Tehetség kerestetik
Tehetség Akadémia
A Tehetség Akadémia a Kar és a piaci szereplők közötti kommunikációnak és együttműködésnek egy olyan
formája, amely elősegíti, hogy a végzett hallgatók tudása és képessége összhangban legyen a munkaerőpiaci elvárásokkal. A program lehetőséget ad arra, hogy a cégek valós projektfeladat keretében, de mégis

egyetemi kontrollált környezetben első kézből információkat kapjanak a hallgatók felkészültségéről, az
egyetemi oktatási módszerekről. A hallgatók számára az az előny is jelentkezik, hogy a tényleges
munkába állásukkor már rendelkeznek azokkal az információkkal és készségekkel, amelyek a hatékony
munkavégzéshez szükségesek, így pedig akár a cégük versenyképességét is növelhetik a Tehetség
Akadémia programban való részvételük által.
A Tehetség Akadémia program lehetőséget biztosít arra is a hallgatóknak, hogy elmélyítsék gyakorlati
ismereteiket, és elősegítsék vállalkozói készségük kialakítását.
A pályázat célja: Közös vállalati, egyetemi kutatások indítása. Hallgatók elméleti és gyakorlati
felkészültségének valós vállalati problémán való kipróbálása.
A hallgatók 3-3 fős csoportban dolgoznak 1-1 projekt témán, egy vállalati és egy egyetemi mentor
segítségével.
A pályázat időtartama: 3 hónap.
Hallgatói díjazás: 25 000 Ft/hó.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember
Kinek ajánljuk? A programba elsősorban műszaki menedzser, emberi erőforrás és turizmus vendéglátás
alapszakos hallgatók jelentkezését várjuk.
További információ, jelentkezés: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, kzst@gtk.uni-pannon.hu

Felsőoktatási jelentkezések és a jelentkezési attitűdök elemzése
Alap és mesterszakos hallgatók bevonását kezdeményezi a Gazdaságtudományi Kar felsőoktatási
jelentkezések elemzésébe. Az elemzés kiterjedne a felsőoktatási jelentkezések és a jelentkezési
attitűdök vizsgálatára.
A jelentkező hallgatók demonstrátorként vennének részt az adott tanszék munkájában. Segédkeznének
a tanszékek által gondozott szakok hallgatói jelentkezésének elemzésében.
Kinek ajánljuk? Akik szeretnének részt venni az „anyatanszékük” munkájában. Hajlandóak kérdőíves
vizsgálatok és felvételi adatok elemzésére, interjúk készítésére.
További információ, jelentkezés: Tanszéki előadóknál és Dr. Kosztyán Zsolt Tibornál, kzst@gtk.unipannon.hu

Rendezvények
Tudás Akadémia
2015. szeptember 9-én a Tudás Akadémia keretében a hallgatók megismerhették, hogy milyen
lehetőségek állnak rendelkezésükre abban az esetben, ha fejleszteni szeretnék önmagukat.
A Tudás Akadémia magában foglalja a Karon működő tehetségmenedzsment szervezeteket, amelyek
kiváló lehetőségeket biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik többet szeretnének teljesíteni a
kötelezően előírtaknál.
A szeptember 9-i rendezvényen bemutatkozott az országban egyedülálló mentorálási program, a PENtor
Program, a Veszprémben és Nagykanizsán működő Esettanulmány Klub, valamint a Harsányi János
Szakkollégium. Az érdeklődők megismerhették a tudományos diákköri tevékenységben rejlő
lehetőségeket, továbbá betekintést nyertek a Kar intézeteiben folyó kutatási tevékenységekbe és az IT
Services Hungary által koordinált alkalmazásmenedzsment területre is.

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a Pannon Egyetem Intézményi Tudományos
Diákköri Konferenciáját.
A konferenciára osztatlan, BSc/BA, MSc/MA képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.
A jelentkezés elektronikus regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat)
összefoglalójának benyújtásával történik.
Ezt a http://tdk.uni-pannon.hu weboldalon 2015. október 12-től elérhető rendszerben kell megtenni.
Időpontok/határidők:
-

a 2015-ös év Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia időpontja: 2015. november 18.

-

a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2015. október 26. (hétfő) 23:00

-

a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2015. november 8. (vasárnap) 23:00

-

a nyomtatott munka benyújtásának határideje: 2015. november 10. (hétfő) 15:00

További információ: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, kzst@gtk.uni-pannon.hu

Kurzusok, kutatási programok
Alkalmazásmenedzsment
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems International magyar leányvállalatként a T-Systems
nemzetközi termelési láncának egyik fontos eleme. A cég folyamatosan fejlődik, az elmúlt időszakban
a duplájára nőtt csapatuk és mind budapesti, pécsi és debreceni irodánkba további szakértő kollégákat
várnak.
Csoportukban (Telekom IT TSI ADAM Application Management) jelenleg 15 menedzser kolléga
tevékenykedik. Mivel egy kihívásokat rejtő, ámde a menedzser tevékenységnek kevéssé ismert ágáról
van szó, szeretnék ezzel a kurzussal felkelteni a fiatal, ambiciózus hallgatók érdeklődését.
A kurzus már 2014-ben, a tavaszi félévben is indult, és büszkén mondhatjuk, hogy az ágazaton
gyakornokaink közül többen a Pannon Egyetem hallgatói közül kerültek ki. A kurzus keretein belül
megismerkedhetnek az alkalmazások menedzselésével kapcsolatos mindennapi teendőkkel, azok
hátterével, gyakorlati példákon keresztül nyerhetnek betekintést ebbe a sokrétű szakmába.
További információ: https://www.facebook.com/ADAMITSH

Tréningek a Harsányi János Szakkollégiumban
Előadó: Láthatatlan Egyetem - Pusztai Ádám képző.
•
•

Szeptember 30. Időmenedzsment tréning/előadás
Október 14. Prezentációs tréning/előadás

Kutatóműhelyek bemutatása
A Gazdaságtudományi Karon nagyon sok kiváló kutatóműhely működik. Minden alkalommal egy-egy
kutatóműhelyt mutatunk be, melyben azt is bemutatjuk, hogy hallgatóink milyen módon tudnak
bekapcsolódni az itt folyó kutatásokba.

Stratégiai menedzsment kutatóműhely
A kutatóműhely 1993-ban jött létre, a stratégiai menedzsment elméleti és gyakorlati problémáinak
elemzésével foglalkozik. A kutatások kiterjednek a szervezeti stratégiaalkotás módszereire és
eszközeire, nemzeti és vállalati kultúrák vizsgálatára, stratégiai projektek elemzésére, a szervezeti
stratégia és a projektstratégia, valamint a tudásmenedzsment stratégiák kapcsolatára.
A kutatóműhely célja olyan, a gyakorlatban is hasznosítható eredmények elérése, amelyek
hozzájárulnak a hazai és a nemzetközi vállalatvezetési kultúra fejlesztéséhez. A kutatóműhely kutatási
projektjeit hazai és nemzetközi szakmai partnerekkel végzi. A projekteket vállalatok, illetve
alapítványok szponzorálják. A kutatási projektekről írásos kutatási jelentés és szóbeli prezentáció
készül. A projektek értékelése a projekt partnerek és a szponzorok jelenlétével zajló workshopokon
történik.
További információk, kutatási témák: http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=3145

Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI)
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karon belül működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI)
az eddigi kutatások szintetizálásával és új primer vizsgálatok végzésével egyaránt nagymértékben
támogatja a döntéshozók, piaci szereplők jövőbeni munkáját. A BATUKI legfőbb küldetése, hogy a Pannon
Egyetem oktatással és kutatással foglalkozó szervezeti egységeként egy innovatív, az elméleti tudást és
a gyakorlati tapasztalatokat integráló szakmai műhelyként a Balaton régió turizmusának meghatározó
szereplője legyen.
A hallgatók rendszeresen részt vehetnek a BATUKI kutatásaiban, a 2015/2016 tanévben a következő
kutatások, feladatok kapcsán várjuk a hallgatók jelentkezését:
•

Szakmai konferencia előkészítése és lebonyolítása a Balaton turizmusát érintő aktuális kérdésekről
(2015. november 27.),

•

A balatoni turisztikai döntéshozók körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek elemzése
(turisztikai várakozások és kerékpáros turizmus témakörben),

•

A Balatonnál második otthonnal rendelkezők turisztikai potenciáljáról végzett kutatás előkészítése
és lebonyolítása (kutatási terv kialakítása, kérdőívek összeállítása, adatfelvétel és adatelemzés),

•

A balatoni települések, desztinációk helyi értékeit feltáró vizsgálatok (GTK Vállalatgazdaságtan
Tanszék által koordinált kutatótáborok),

•

Részvétel tudományos cikkek, tanulmányok összeállításában.

Várjuk továbbá a hallgatók együttműködését a Pannon Egyetem szakmai koordinációjával zajló, Európai
Uniós támogatásból megvalósuló „OFF TO SPAS” projekt részét képező kutatásban. A projekt célja egy
olyan új, a főszezonon kívüli időszakban vonzó egészségturisztikai termék létrehozása.
További információ:
Dr. Sulyok Judit adjunktus (Turizmus Intézeti Tanszék, e-mail: sulyokj@gtk.uni-pannon.hu, telefon:
70/568 0527)

