
A Gazdaságtudományi Karon kiemelten kezeljük az idegen nyelvi 
és idegen nyelvű képzést, mert célunk, hogy hallgatóink a későbbi 
sikeres munkavégzéshez megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek. 

ü	Ingyenes gazdasági szaknyelv oktatás órarendi keretek között; 
ü	Idegen nyelvű tantárgyak külföldi, anyanyelvi oktatók közremű- 
 ködésével ingyenesen; 
ü	Külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlatos ösztöndíjak; 
ü	Idegen nyelvű állásinterjúra felkészítő tréning, nyelvtanfolyamok; 
ü	Nemzetközi környezet hasznos és érdekes programokkal. 

Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy hallgatóink olyan nyelvtudással 
lépjenek a munkaerőpiacra, amellyel későbbi munkahelyükön is 
megállják a helyüket.

Kedves Olvasó!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi 
Hírújságját tartod a kezedben. 
Ebben a számban hangsúlyos szerepet tölt be a duális képzés, 
megtudhatod, mik az előnyei, mely cégek a duális partnereink 
jelenleg, s hogyan jelentkezhetsz erre a képzési formára. Karunk 
erősségei közé tartozik a magas szintű nyelvoktatás, a kiterjedt 
vállalati kapcsolatrendszer és a tehetséggondozás. Ezekről, és 
a felsőoktatási szakképzésen történő továbbtanulásról is írunk 
aktuális számunkban. 

A felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos kérdéseidet továbbra is 
várjuk a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre!
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NYELVOKTATÁS A PE-GTK-N

HALLGATÓINK MONDTÁK RÓLUNK 

„A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara számomra nem csak egy felsőoktatási intézmény, ahol diplomát szerezhetek. Már a gólyatáborban meg-
tapasztalhattam milyen közvetlenek és segítőkészek hallgatótársaim. Rengeteg színes programlehetőség közül választhatunk, melyek hozzásegítenek 
mind a szakmai, mind a kulturális fejlődéshez. Rengeteg új barátot szereztem, tanulmányaim során érdekes, sokszínű 
információkkal gazdagodtam. Örülök, hogy a Pannon Egyetemet választottam.”
   (Kórusz Fruzsina - Pénzügy-számvitel alapszak)

„Ha újra felsőoktatási intézményt kellene választanom, akkor is ezt az egyetemet választanám.
A lehető legjobb döntés volt ide jönni, mert élvezem az egyetemi élet minden egyes napját.”

(Szombat Szabina - Kereskedelem és marketing alapszak,
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak)

„A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és Veszprém is sok lehetőséget 
tartogat az ideérkező hallgatóknak. Már középiskolába is Veszprémbe jártam, 
fel sem merült bennem a kérdés, hogy elhagyjam a várost, ha itt helyben is 
színvonalas egyetemi oktatást kaphatok. Itt a hallgató tud szakmai, tudo-
mányos munkában fejlődni, és számos szórakozási és sportolási lehetősé-
get is kínál mind az egyetem, mind a város. Az egyetemen eltöltött éveim 
megerősítettek abban, hogy jól döntöttem, amikor Veszprémet és a PE-
GTK-t választottam.”

(Takács Tímea - Gazdálkodási és menedzsment alapszak)



 Emberi erőforrások alapszak Amplio Automatika Kft. (Székesfehérvár)
  Harman Becker Automotive Systems Kft. (Székesfehérvár)
  Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (Herend)
  MagiCom Kft. (Budapest)
  ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. (Marcali)
  Amplio Automatika Kft. (Székesfehérvár)
  Balluff – Elektronika Kft. (Veszprém)
 Gazdálkodási és menedzsment alapszak MagiCom Kft. (Budapest)
  Shoptec Fémárugyártó Kft. (Csót)
  ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. (Marcali)
 Kereskedelem és marketing alapszak Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (Herend)
  MagiCom Kft. (Budapest)
  Balluff - Elektronika Kft. (Veszprém)
  Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (Székesfehérvár)
  Harman Becker Automotive Systems Kft. (Székesfehérvár)
 Műszaki menedzser alapszak Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (Herend)
  MagiCom Kft. (Budapest)
  Shoptec Fémárugyártó Kft. (Csót)
  XOMOX Magyarország Kft. (Székesfehérvár)
  Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (Herend)
  JOST Hungária Bt. (Veszprém)
  MagiCom Kft. (Budapest)
 Pénzügy és számvitel alapszak Shoptec Fémárugyártó Kft. (Csót)
  Somló Consulting Kft. (Devecser)
  XOMOX Magyarország Kft. (Székesfehérvár)
  ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. (Marcali)
  Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (Herend)
 Turizmus-vendéglátás alapszak Tornai Pincészet Kft. (Somlójenő)
  Villa Medici Kft. (Veszprém)       *A partnerlista folyamatosan bővül.
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DUÁLIS KÉPZÉS A PE-GTK-N

MI A DUÁLIS KÉPZÉS? 

A duális képzésben részt vevő hallgatók amellett, hogy nappali ta-
gozatos hallgatóként az egyetemen folytatják tanulmányaikat, egy 
vállalatnál rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek, ahol meg-
szerzik a céges igényeknek megfelelő szaktudást.  

A DUÁLIS KÉPZÉS ELŐNYEI

ü Megtudhatod, milyen egy cég munkavállalójának lenni.
ü A legkiválóbb gyakorlati szakemberektől tanulhatod meg 
 a szakma fortélyait. 
ü A vállalatok a munkádat hallgatói munkaszerződés alapján fize- 
 téssel is díjazzák. A havi juttatást a szorgalmi időszakban is kapod. 
ü Nappali tagozatos hallgatóként jogosult vagy minden olyan 
 juttatásra, amelyre egyébként az egyetemisták jogosultak.
ü Az egyetemi kurzusokon évfolyamtársaiddal közösen veszel  
 részt, így nem maradsz ki semmiből. 
ü Tanulmányaid befejezésekor már több éves szakmai gyakorlattal  
 rendelkezel, ami hatalmas előnyhöz juttat karriered indításában. 
ü A hallgatói munkaszerződés lejár akkor, amikor átveszed 
 a diplomádat. A továbbiakban sem a cégnek, sem a hallgatónak  
 nincs egymással szemben kötelezettsége.
ü A duális képzés kiváló lehetőség, de nem szigorú kötelezettség.  
 Érdemes megpróbálni!

DUÁLIS ALAPSZAKOK ÉS PARTNERCÉGEK

JELENTKEZÉS DUÁLIS KÉPZÉSRE

1. lépcső: A felsőoktatási felvételi jelentkezés leadása az általad 
választott szakra/szakokra a felvételi jelentkezési határidőig, 2019. 
február 15-ig a www.felvi.hu-n. Ezen már túl vagy, egyelőre nincs 
más teendőd. 

2. lépcső: A szakjainkra jelentkezők e-mailes tájékoztatást kapnak 
a duális képzés lehetőségeiről 2019. április közepéig. Ezt követően 
kell benyújtanod duális pályázatodat a dualis.uni-pannon.hu honla-
pon 2019. április végéig. A duális felvételit a partnereink 2019. május 
- június folyamán tartják, erről a duális jelentkezést követően kapsz 
bővebb tájékoztatást. A kiválasztásról július elején kapsz értesítést. 



A felsőoktatási szakképzés, rövidítve FOKSZ, felsőfokú szakkép-
zettséget biztosít, de nem minősül felsőfokú végzettségi szintnek: 
a hallgatók nem diplomát, hanem felsőfokú oklevelet kapnak. 
Számos előnnyel bír, ezért érdemes a felvételi döntés meghozatala 
során ezekkel a képzésekkel is számolni.

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ELŐNYEI:

•	 Felsőfokú	 szakképzettséget	 biztosít.	 Felsőfokú	 okleveled	 pe-
dig előnyt jelent majd az álláskeresés során.
•	 A	 jogszabályi	 minimum	 ponthatár	 240,	 ami	 alacsonyabb,	
mint az alapképzési szakok esetében, ahol ez 280 pont. 
•	 A	ponthatárok	alacsonyabbak,	mint	 az	 alapképzéseknél,	 így	
nagyobb eséllyel jutsz be állami ösztöndíjas képzésre. Tehát, ha 
úgy érzed, hogy az alapképzésre történő bekerüléshez kevés a 
pontod, akkor jelentkezz FOKSZ-ra!
•	 Ha	a	FOKSZ	után	továbbtanulsz	alapszakon,	akkor	33	vagy	90	
kreditet elismerünk, ami fél vagy másfél évvel lerövidíti az alap-
szakos	 tanulmányaidat.	 90	 kreditet	 a	 besorolási	 alapszakon,	 33	
kreditet más gazdasági alapszakon történő továbbtanulás esetén 
számítunk be.
•	 Ráadásul,	ha	a	FOKSZ	után	gazdasági	képzési	területen	folyta-
tod	a	tanulmányaidat,	akkor	a	felvételi	során	10-32	többletpontot	
kaphatsz az okleveled eredményétől függően. Tehát még a felvételi 

pontszámodat is növeled a FOKSZ oklevelednek köszönhetően, s 
így az állami ösztöndíjas ponthatárt is nagyobb eséllyel éred el, ha 
alapszakra jelentkezel.
•	 Nappali	és	levelező,	állami	ösztöndíjas	és	önköltséges	formá-
ban is indulnak a képzések.
•	 Egyszerű	 jelentkezés	 a	 www.felvi.hu E-felvételi rendszerén 
keresztül.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ÉS BESOROLÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIK
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FOKSZ – AVAGY TOVÁBBTANULÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEN 

A PE-GTK-n hangsúlyos szerepet tölt be a tehetséggondozás. 
Az ezzel foglalkozó szervezeteket a Tehetség Akadémia fogja 
össze. Számos előnnyel bír, ha hallgatóként bekapcsolódsz majd 
tehetségmenedzsment programjainkba: egyetemi éveid alatt 
konkrét gyakorlati esetekkel, céges problémákkal és azok megol-
dási módszereivel ismerkedhetsz meg; tapasztalatokat gyűjthetsz; 
bővítheted a gyakorlati, szakmai ismereteidet; cégekkel, vállala-
ti szakemberekkel kerülhetsz kapcsolatba. Mindez a későbbiek-
ben megkönnyíti elhelyezkedésedet, s növeli versenyelőnyödet a 
munkaerőpiacon.

•	 TDK	-	Tudományos	Diákköri	Konferencia	
•	 Harsányi	János	Szakkollégium	
•	 Esettanulmányi	Klub	
•	 PAnnon	PEntor	-	mentorálási	program	
•	 Bekapcsolódás	tanszéki	kutatásokba,	projektekbe	
•	 Részvétel	a	Balatoni	Turisztikai	Kutatóintézet	munkájában	
•	 Versenyek	(pl.	logisztikai,	esettanulmány	megoldó	versenyek)

TEHETSÉG AKADÉMIA 

TEHETSÉGMENEDZSMENT 
LEHETŐSÉGEK A PE-GTK-N:

 Kereskedelem és marketing FOKSZ  Kereskedelem és marketing alapszak
 Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ Gazdálkodási és menedzsment alapszak
 Pénzügy és számvitel FOKSZ Pénzügy és számvitel alapszak
 Turizmus-vendéglátás FOKSZ Turizmus-vendéglátás alapszak

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK A PE-GTK-N

•	Gazdálkodási	és	menedzsment
•	Kereskedelem	és	marketing
•	Pénzügy	és	számvitel
•	Turizmus-vendéglátás
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HÁZHOZ MEGY A GAZDASÁGTUDOMÁNY

Karunk oktatói örömmel tartanak előadást középiskolákban, az adott 
területekhez kacsolódó 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 

VÁLASZTHATó ELŐADÁSOK KöZÉPISKOLÁKBAN

VÁLLALATI KAPCSOLATAINK 

KAPCSOLAT

A Gazdaságtudományi Kar számára éppen olyan fontos célkitűzés, 
hogy jó szakemberekkel lássa el a régió gazdaságát és az üzleti élet 
különböző területeit, mint az, hogy hallgatói piacképes diplomával 
kerüljenek ki a munka világába. Ennek érdekében kiemelt fontos-
ságot tulajdonítunk a vállalati kapcsolatok ápolásának.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően az oktatás köz-
vetlen jelzést kap a gazdaság igényeiről, és oktatási kínálatunkat 
ennek megfelelően alakítjuk. Az együttműködés eredménye töb-
bek között, hogy a hallgatóink olyan vállalati környezetben tölt-
hetik el a szakmai gyakorlatot, melyben az elsajátított elméletet a 
gyakorlatban mélyíthetik el.

Kiemelt partnereink között szerepel többek között a Herendi Por-
celánmanufaktúra, a Continental Teves, az Alcoa, a JOST Hungá-
ria, az IT Services, a Morgan Stanley, a Generali, a UCMS Group 
Hungary, a MagiCom.

A vállalatok támogatják a kutatásokat és a hallgatói tehetséggon-
dozást is mind pályázatokkal, mind versenykiírásokkal és ösztön-
díjakkal. A Balaton és a Bakony közelsége kiemelten igényli a tu-
rizmusfejlesztést, melyhez a Kar oktatói és hallgatói bázisa hosszú 
évek óta nyújt segítséget.

A GTK folyamatosan munkálkodik azon, hogy a vállalatokkal 
szorosan együttműködve a legmodernebb eszközöket használja az 
oktatásban és segítse a hallgatók elhelyezkedését. A vállalati kap-
csolatoknak	köszönhetően	jelenleg	több	mint	30	helyen,	közel	60	
hallgató számára tudjuk a duális képzés lehetőségét kínálni.

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.

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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