Amilyennek a kart látjuk...

„A gazdasági élet alapvetően a sikerről szól – e fogalmat ugyan sokféleképpen lehet értelmezni, de egy biztos: aki nem tud sikereket elérni munkájában,
az könnyen úgy érezheti, hogy tudása, szorgalma kárba vész. Mi ezért
nemcsak a megbízható tudás átadására összpontosítunk, hanem oktatási
módszereinkkel és speciális programjainkkal azt is ösztönözzük, hogy hallgatóinkban fejlődjenek a siker eléréséhez szükséges képességeik. Annál is
inkább, mivel saját sikerességünket hallgatóink sikereivel mérjük.”
Dr. Jancsik András
dékán

„A Gazdaságtudományi Kart olyan oktatók alapították, akik sokoldalú külföldi tapasztalataik alapján
a világ legkorszerűbb képzési rendszereit követve
próbálják meghonosítani az elméletet és a gyakorlatot a lehető legjobban ötvöző egyetemi közgazdasági képzést. Az itt folyó oktatást a hallgatók elemző-készségének és közgazdasági kultúrájának
egyidejű fejlesztése mellett a különösen igényes kutatási háttér jellemzi.”
Dr. Török Ádám
akadémikus, egyetemi tanár
„Amikor én végeztem a Pannon Egyetemet, még Veszpréminek hívták.
A helyzet akkor sem sokban különbözött a mostanitól. A DC (Diák Centrum) játszotta a központi szerepet életünkben. Ezért köszönhetem az Egyetemnek életem legjobb bulijait és rengeteg életre szóló barátságot. Ezek a
jóbarátok ma már mindannyian neves cégek sikeres vezetői. Ez azonban
minden bizonnyal már nem a DC, hanem sokkal inkább a projektmenedzsment, stratégiai menedzsment, vállalat gazdaságtan és egyéb hasznos okítások számlájára írható.”
Frankó Csuba Dea
marketing igazgató – Kürt Zrt.

„Sok mindenben kipróbálhatom magam az
egyetemen. A tanulás mellett számos öntevékeny csoportnak lehetek tagja, ahol latin táncot tanulhatok, aerobikozhatok, vagy éppen a vállalatvezetők előadásait
hallgathatom. Állandóan van valamilyen program, nem unatkozom és akkor még a szabadon választható tantárgyak érdekességeiről (pl. grafológia,
borturizmus, karriertervezés) nem is beszéltem…”
Vidovenyecz Anett
hallgató

Felsőoktatási Minőségi Díj
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezeti kategóriában az országban elsőként kapta meg a Felsőoktatási Minőségi Díjat 2008-ban.
A Díjat a kormány azzal a céllal alapította, hogy a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő eredményeket és folyamatos fejlődést mutató
felsőoktatási intézmények és azok szervezeti egységeinek
teljesítményét elismerje. A Díj odaítélésénél többek között
az oktatás, az infrastruktúra színvonalát, a hallgatók elégedettségét, a vállalati partnerekkel való együttműködés és a
tehetséggondozás minőségét értékelte a bíráló bizottság.
A Díj lehetőséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való minél
teljesebb alkalmazkodásra, a versenyhelyzet erősítésére.

Miért érdemes a Pannon
Egyetemet választanod?

Magas színvonalú, megbízható tudásanyagot nyújtunk Számodra - erre oktatói gárdánk a garancia, melynek soraiban számos,
nemzetközileg is elismert szaktekintély tevékenykedik.
Dinamikusan fejlődő egyetemi környezet vár Rád: nem csak
hallgatóink száma nő látványosan, de az oktatás sikerességét és a
diákélet kényelmét szolgáló fejlesztések is folyamatosan zajlanak.
Rengeteg lehetőség közül választhatsz: számos ismeretbe kóstolhatsz bele kötelező tananyagod kiegészítéseképpen, de akár
azt is megteheted, hogy párhuzamosan elvégzel egy másik (pl.
nyelvi vagy informatikai) szakot is.
Változatos sportolási, szabadidő-töltési formákat vehetsz
igénybe (túrázás, lovaglás, thai-chi, aikido, társastánc, jóga stb.),
melyek jó részéhez kedvezményesen vagy térítésmentesen férhetsz hozzá.
A Balaton közelsége miatt az egyetem saját strandján a napozás mellett a vízi sportokkal (pl. kajakozás, kenuzás, vitorlázás) is
megismerkedhetsz közelebbről.
Az Egyetem öntevékeny csoportjaiban, illetve a szakkollégiumokban szakmai érdeklődésednek vagy a hobbidnak leginkább
megfelelő szabadidős tevékenységeket folytathatod (pl. kézművesség, televíziózás, fotózás, színjátszás, ének, tánc).
Az Egyetem, illetve a szakok nagy hagyományokkal bíró rendezvényei egész életre szóló emlékekkel tesznek gazdagabbá
(ilyenek többek között a Veszprémi Egyetemi Napok és az Akó
vetélkedői, a bálok és a szakestélyek, a Balatoni Regatta, a bel- és
külföldi szakkirándulások.

Mit nyújt Neked a
Gazdaságtudományi Kar?

Saját, minősített oktatói állományt, emellett jelentős mértékben
építünk a különféle intézményekből érkező, kutatási eredményeiket
vagy gyakorlati tapasztalataikat bemutató vendégtanárokra is.
Széles képzési kínálatot: bármelyik szak mellett is döntesz, majdani választható tárgyaid révén betekintést nyerhetsz más szakmai
területekre is.
Átlátható és átjárható tanterveket: szakjainkon a tantervek egy
része közös, amely megkönnyíti a párhuzamos képzést vagy a
szakváltást.
Magas színvonalú szakmai idegen nyelvű képzést: szaknyelvi
képzést szervezünk, valamint elősegítjük hallgatóink kijutását külföldi oktatási intézményekbe.
Változatos lehetőségeket a kötelező szakmai gyakorlat lebonyolítására; szakmai gyakorlatodat teljesítheted egyben, részletekben, vagy akár speciális szakmai feladatok végrehajtásával is.
Tehetséggondozást: ha többet szeretnél teljesíteni a kötelezően
előírtaknál, törekvéseidet tudományos diákkonferencia szervezésével, öntevékeny szellemi műhelyek, szakkollégium stb. működtetésével támogatjuk, de részt vehetsz a tanszéki kutatásokban is.

Alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...érdekel a közgazdaságtan, mint tudomány, az elméleti alapoktól a
változatos alkalmazási lehetőségekig;
...átfogó képet szeretnél kapni a makrogazdasági (vagyis a nemzetgazdasági szinten jelentkező) folyamatokról;
... el szeretnéd sajátítani a közgazdasági folyamatok magas szintű
elemzésének módszereit;
...betekintést szeretnél nyerni a közszféra gazdasági tevékenységébe, érdekelnek a közintézmények menedzsmentjének kérdései;
...meg kívánod ismerni az információs társadalom közgazdasági vonatkozásait, illetve mélyebb betekintést szeretnél nyerni az
e-gazdaság világába;
...az átlagosat meghaladó mélységű kutatói érdeklődéssel rendelkezel;
...a megbízható informatikai jártasságot és az idegen nyelvű
kommunikáció képességét egy modern közgazdász elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•

az Európai Unió különböző szervei, illetve az Unióval együttműködő hazai szervezetek;
• minisztériumok (elsősorban Pénzügy- és Gazdasági);
• állami szervezetek (APEH, ÁSZ, PSZÁF);
• tanácsadó cégek;
• közgazdasági kutatóintézetek;
• könyvvizsgáló (auditor-) vállalkozások;
• hitelintézetek és pénzintézetek;
• tőzsde;
• nagyvállalatok;
• közintézmények;
• önkormányzatok.
A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd önálló szakértői tevékenység folytatására is (pl. gazdaságkutatóként).

Nyelvi követelmények

Felvételi tárgyak

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Matematika és az alábbi tárgyak közül egyet kell választani: egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz,
spanyol); gazdasági ismeretek;
szakmai előkészítő tárgy; történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...a Közgazdaságtan tanszéken működik a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoportja?
...a szakon a Nobel-díjas közgazdászok modelljeit és eredményeit is megismerheted?
...nálunk oktat a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének öt kutatója is és velük akár közös kutatásban
is részt vehetsz?
...versenyhivatali tapasztalattal rendelkező oktatótól, illetve a nagy
magyar távközlési cégek elemző közgazdászaitól is tanulhatsz?

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Alkalmazott közgazdaságtan” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Kiss Károly Miklós
szakvezető
Tel.: (88) 62-48-09
Kósa Éva előadó
Tel.: (88) 62-44-66

Emberi erőforrások
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...belátod, hogy egy vállalat piaci sikerei elsősorban az ott dolgozók
emberi adottságain, ismeretein és hozzáállásán múlnak;
...szeretsz az emberekkel foglalkozni és tudsz velük bánni;
...érdekel, miként lehet az egyéni képességeket a közös célok szolgálatába állítani;
...kíváncsi vagy rá, hogyan lehet az emberekből a legtöbbet „kihozni” a megfelelő motivációs technikák, a munkakörtervezés vagy a
teljesítmény-ösztönző rendszerek alkalmazása révén;
...vonzó lehetőségnek tartod egy többfordulós munkaerő kiválasztás lebonyolítását vagy szakmai továbbképzések szervezését és
megvalósítását;
...szereted a komplex feladatokat és szakmai kihívásnak tekinted a
többirányú probléma-megközelítést;
...a kapcsolatteremtési készséget, az informatikai jártasságot és
az idegen nyelvű kommunikáció képességét egy emberi erőforrásszakember elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
• termelő tevékenységet végző vállalatok;
•

szolgáltató vállalatok és intézmények;

•

önkormányzatok;

•

területi, illetve regionális gazdálkodó szervezetek;

•

Munkaügyi Központok;

•

tanácsadó, munkaerő-közvetítő szervezetek;

•

a szakminisztérium és szervei.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd
saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. trénerként,
tanácsadóként stb.).

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Felvételi tárgyak
Két tárgy a következők közül:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol); gazdasági ismeretek; matematika; szakmai előkészítő
tárgy; történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...Internationales Management tantárgyat Dr. Hans-Christian Pfohlnál, a Darmstadt-i Technischen Universitat oktatójától hallgathatsz?
...a szakot vezető tanszék nemzetközi szintű, SMILE (Successful
Mapping of Intercultural Leadership Excellence) kutatásában többek között a kultúrák közötti átjárást is vizsgálják?
...ergonómia tantárgy keretében a mentális képességeid mellett
többek között a mozgásügyességedet is tesztelheted?
...pályaszocializációs tréningen a felvételi interjúztatás, az érveléstechnika mellett még a sztrájkegyeztetésről is tanulhatsz?

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Emberi erőforrások” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Szabó Lajos
szakvezető
Tel.: (88) 62-46-47
Szommerné Kis Erzsébet
előadó
Tel.: (88) 62-47-69

Gazdálkodási és menedzsment

alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...szeretnél olyan általános gazdasági képzettséget szerezni, amely
jól hasznosítható az üzleti élet számos területén;
...mélyebb specializációdat majd valamelyik üzleti vagy közgazdasági mesterszakon, vagy pedig leendő munkahelyeden kívánod
megvalósítani;
...az egyes vállalati tevékenységek kiegyensúlyozott, áttekintő jellegű megismerése a célod;
...érdekelnek a vállalatok hatékony működtetéséhez szükséges
kutatási-elemzési munkák csakúgy, mint a szervezési irányítási
feladatok;
...meg kívánod ismerni az információs társadalom gazdasági és üzleti vonatkozásait, illetve mélyebb betekintést szeretnél nyerni az
információ-menedzsment és tömegkommunikáció világába;
...szereted a komplex feladatokat és szakmai kihívásnak tekinted a
többirányú probléma-megközelítést;
...a kapcsolatteremtési készséget, az informatikai jártasságot és az
idegen nyelvű kommunikáció képességét a modern üzletember elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iparvállalatok központjai és gyáregységei;
szolgáltató vállalkozások és intézmények;
logisztikai központok;
állami szervezetek (pl. APEH, Versenyhivatal);
szakminisztériumok;
területfejlesztési szervezetek;
önkormányzatok;
kutatóhelyek;
családi vállalkozások.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd
saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is.

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Felvételi tárgyak
Két tárgy a következők közül:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol); gazdasági ismeretek;
matematika; szakmai előkészítő tárgy; történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...a szakvezető a Magyar Televízió alelnöke, illetve az ORTT tagja volt?
...médiamenedzsment szakirányon megtanulhatod, hogyan kell
gyártási tervet, vagy éppen egy show-műsor dokumentációját ös�szeállítani?
...a szakon megtanulhatod hogyan tudod ösztönözni az eladást és
hogy mit jelent többek között a generációs, a kapcsolati, a non business, a direkt-marketing?
...akár az Egyetemi Híradó szerkesztésében is részt vehetsz?

Specializációs területek az alapszakon belül:
• Vállalkozás-szervezés
• Média-menedzsment
• Információs társadalom

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Gazdálkodási és menedzsment” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Nahlik Gábor
szakvezető
Tel.: (88) 62-43-42
Kósa Éva
előadó
Tel.: (88) 62-44-66

Műszaki menedzser
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...érdekelnek a gazdálkodás- és szervezéstudományok, és egyúttal
fogékony vagy a műszaki tudományokra is;
...szeretnéd megismeri a fő ipari ágazatok üzemeiben zajló termelő
tevékenységek műszaki jellemzőit;
...átfogó képet szeretnél kapni a nemzeti, valamint a vállalati szinten
zajló gazdasági folyamatokról;
...el szeretnéd sajátítani a műszaki és a gazdasági tervezési eljárásokat;
...képes vagy programokban, rendszerekben gondolkodni, illetve
azokat következetes munkával megvalósítani;
...az átlagosat meghaladó mértékű szervezési képességekkel és
hajlandósággal rendelkezel;
...a megbízható informatikai jártasságot és az idegen nyelvű kommunikáció képességét egy modern műszaki-gazdasági szakember
elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•
•
•
•
•
•
•

ipari termelővállalatok;
tanácsadó és pályázatíró cégek;
könyvvizsgáló (auditor-) vállalkozások;
mérnöki irodák;
állami szervezetek;
közgazdasági kutatóintézetek;
közintézmények;

• önkormányzatok.
A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd saját
kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve önálló szakértői tevékenység folytatására is (pl. pályázatíróként vagy
projektmenedzserként).

Nyelvi követelmények

Felvételi tárgyak

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Matematika (kötelező) és még
egy tárgy a következők közül: biológia, fizika, informatika, kémia
vagy szakmai előkészítő tárgy,
vagy történelem. Részletes szabályok és többletpont-számítás
a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...az országban elsőként indította a Pannon (akkori nevén Veszprémi) Egyetem a műszaki menedzser képzést?
...Gaál Zoltán professzor úr, a Herendi Porcelánmanufaktúra Igazgató tanácsának elnökének óráin tanulhatod meg a menedzseri
szakma mesterfogásait?
...a Szervezési és Vezetési Tanszék olyan fiatal kutatóival dolgozhatsz együtt, akik számos nemzetközi konferencián elnyerték a
legjobb fiatal kutatónak szóló nagydíjat?
...az üzleti szimuláció című órákon az általad vezetett virtuális
vállalat német, amerikai, olasz stb. hallgatók virtuális vállalataival
versenyezhetsz?

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
„Műszaki menedzser” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Kovács Zoltán
szakvezető
Tel.: (88) 62-48-12
Hock Lászlóné
előadó
Tel.: (88) 62-42-88

Nemzetközi gazdálkodás
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...nyitott vagy a világra és szívesen megismersz más kultúrákat és
szokásokat, illetve otthonosan mozogsz nemzetközi téren;
...a globalizált világgazdaságot a mai vállalati működés természetes
környezetének tekinted, s ezért alaposan meg kívánod ismerni törvényszerűségeit és jellemzőit;
...szeretnéd mélyebben tanulmányozni a magyar külgazdaság legfontosabb közegét képező európai uniós piacokat;
...érdekelnek a nemzetközi tárgyalások különféle technikái, illetve a
sikerre esélyes tárgyalási stratégiák;
...kíváncsi vagy a gazdaságtudományi szakterületek (pl. menedzsment, marketing, pénzügyek) nemzetközi vonatkozásaira;
...érdekel a nemzetközi szervezetek működése és világgazdasági
szerepe, késztetést érzel a gazdaságdiplomáciai tevékenységben
való részvételre;
...a magabiztos idegen nyelvű kommunikáció képességét egy nemzetközi gazdasági szakember elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multinacionális cégek központjai vagy hazai leányvállalatai;
nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások;
nemzetközi szolgáltatók (pl. szállítmányozó cégek);
Európai Uniós intézmények;
Európai Uniós programokban részes hazai szervezetek (pl. regionális fejlesztési ügynökségek);
államközi kapcsolatokban érintett szervezetek;
nemzetközi szakmai szövetségek és más, nem kormányzati szervek;
nyomtatott és elektronikus sajtó;
önkormányzatok;

•

civil szervezetek.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd saját
kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni
vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. független szakértőként, pályázatíró tanácsadóként stb.).

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható -, vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi tárgyak
Két tárgy a következők közül:
egy idegen nyelv (angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol);
gazdasági ismeretek; matematika; szakmai előkészítő tárgy;
történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...a szak több alaptárgyát számos egyetemen és főiskolán olyan
tankönyvekből oktatják, melyeknek szerzői a Pannon Egyetem
oktatói?
...a szakon, angol nyelven akár még International Financing and
Risk Management című tantárgyat is felveheted?
...nemzetközi gazdaságtant az MTA Pénzügytani Bizottságának
elnökétől tanulhatsz?
...a szakon az Európai Uniós ismeretek mellett ügyletszervezést,
nemzetközi marketinget is tanulhatsz?

Specializációs területek az alapszakon belül:
• Európai Unió
• Nemzetközi kommunikáció

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Nemzetközi gazdálkodási” alapképzési szakon.

További információ:

Lőrincné Dr. Istvánffy Hajna
szakvezető
Tel.: (88) 62-48-72
Kósa Éva
előadó
Tel.: (88) 62-44-66

Pénzügy és számvitel
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...részt akarsz venni egy cég (intézmény) gazdasági döntéseinek
meghozatalában és úgy érzed, hogy a felelős döntések alapja a
gazdasági folyamatok megismerése és elemzése;
...szeretnél járatos lenni a nemzetgazdasági szintű pénzügyi kérdésekben;
...érdekelnek a nemzetközi pénzpiacok alakulásának törvényszerűségei és a nemzetközi pénzügyi műveletek;
...tudni szeretnéd, hogyan határozzák meg a vállalkozás sikeres
működését a pénzügyi lehetőségek és korlátok, hogyan lehet ezeket kihasználni;
...úgy érzed, hogy a felelős vállalati döntések alapja a gazdasági
folyamatok pontos, számszerű elemzése lehet;
...szeretnél később szakértővé illetve tanácsadóvá válni (mint
független könyvvizsgáló, adószakértő és - tanácsadó, befektetési
tanácsadó, kontroller);
...a megbízható informatikai jártasságot és az idegen nyelvű
kommunikáció képességét egy pénzügyi-számviteli szakember elengedhetetlen vonásainak tartod.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•

vállalkozások

•

szakminisztériumok

•

önkormányzatok

•

hitel- és pénzintézeteknél;

•

állami szervezeteknél (APEH, ÁSZ, PSZÁF);

•

könyvelő és könyvvizsgáló cégeknél;

•

tanácsadó és vagyonértékelő cégeknél.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve
egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. könyvelőként,
pénzügyi tanácsadóként stb.).

Nyelvi követelmények

Felvételi tárgyak

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Matematika és az alábbi tárgyak közül egyet kell választani: egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz,
spanyol); gazdasági ismeretek;
szakmai előkészítő tárgy; történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...a szakon olyan anyanyelvi oktatótól tanulhatod a nemzetközi adózási ismereteket, aki Németországban évekig adótanácsadóként
dolgozott?
...a számviteli alapokat angolul is elsajátíthatod?
...neves elméleti és gyakorlati szakemberektől, számos okleveles
könyvvizsgálótól, tanulhatod meg a szakma mesterfogásait?
...a szakon a gépi könyvelés elsajátítása mellett a számítógépes
adóbevallások elkészítését is megtanulhatod?

Specializációs területek az alapszakon belül:
• Pénzügy
• Számvitel

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Pénzügy és számvitel” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Dimény Erzsébet
szakvezető
Tel.: (88) 62-49-01
Hock Lászlóné
előadó
Tel.: (88) 62-42-88

Turizmus-vendéglátás
alapképzési szak
Neked ajánljuk, ha...
...nyitott vagy a világra és szívesen megismersz más kultúrákat és
szokásokat, illetve természetesen mozogsz nemzetközi közegben;
...az utazás, a világjárás, illetve az ehhez kötődő tevékenységek
személyesen és szakmailag is érdekelnek;
...szeretnéd bemutatni Magyarország sajátos értékeit honfitársainknak csakúgy, mint a külföldieknek;
...kihívást jelent számodra, hogy a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát tartalommal töltsd meg, ugyanakkor üzleti tevékenységed alapjává tedd;
...szeretnél több tudományterületen is – pl. közgazdaságtan, földrajz, művészettörténet, környezettudomány – jártasságot szerezni
és meg szeretnéd tanulni, hogyan kell a problémákat összefüggéseikben vizsgálni;
...erősséged a szervezőkészség, át tudsz tekinteni komplex kérdéseket, de nem vagy híján ötletességnek sem.

Ahol elhelyezkedhetsz...
•
•
•
•

szállodák, szállodavállalatok központjai és egyéb szálláshelyek;
vendéglátóhelyek;
utazásszervezők és utazási irodák;
a szakminisztérium és szervei, illetve más országos turisztikai
irányító szervek;
• önkormányzatok és egyéb, turizmussal foglalkozó regionális
vagy helyi szervek;
• természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok;
• kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozások, illetve
intézmények;
• kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások, auditor cégek;
• közlekedési vállalatok;
• nem-turisztikai közép- és nagyvállalatok.
A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd saját
kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni
vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. könyvelőként, pénzügyi
tanácsadóként stb.).

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható -, vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi tárgyak
Két tárgy a következők közül:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol); gazdasági ismeretek;
matematika; szakmai előkészítő tárgy; történelem.

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Tudod-e, hogy…
...szakmai gyakorlatodat töltheted külföldön is, például Magyarország turisztikai külképviseletein, Párizsban, Londonban, Milánóban
vagy számos más helyen?
...képzésünket számos érdekes fakultatív szakmai program teszi
gazdagabbá, mint például a Világjáró Klub, a fotópályázatok és más
szakmai vetélkedők, vagy a többnapos külföldi szakkirándulások?
...számos tárgyunkat magyarul és angolul egyaránt hallgathatod
(mindennemű többletköltség nélkül)?
...tanulmányi feladataid egy részét az interneten, on-line formában
is teljesítheted?

Specializációs területek az alapszakon belül:
Veszprémben, Nagykanizsán:

Keszthelyen:

• Szálloda-szervezés
• Utazás- és rendezvényszervezés
• Turizmusmarketing
• Aktív sport- és ökoturizmus

• Vendéglátás-szervezés
• Egészség-turizmus
• Borturizmus

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Közgazdász „Turizmus-vendéglátás” alapképzési szakon.

További információ:

Dr. Jancsik András szakvezető
Tel.: (88) 62-46-72
Csányi Marianna előadó
Tel.: (88) 62-47-45
Keszthelyi képzési hellyel
kapcsolatos kérdések:

Dr. Bacsi Zsuzsanna
egyetemi docens
Tel.: (83) 54-50-00 / 5366
e-mail: H5519bac@ella.hu

BA in Tourism and Catering
This course is for you if you...
...are open to the world and are interested in other cultures
...are interested in travel(ling) both personally and professionally
...want to show the treasures of Hungary to your fellow countrymen and international guests
...feel the challenge of filling the idea of traditional Hungarian hospitality with meaning and to make it the base of your
business activities
...would like to get an insight into several academic disciplines
such as economics, geography, arts history, environmental studies, and would like to learn how to examine issues in their complexity
...can see complex issues, enjoy organising and have got good
ideas as well

Where you may find a job:
• hotels, head offices of hotel chains and other accommodation
• catering establishments
• tour operators and travel agencies
• area related ministry and their bodies, other national tourism
management organisations
• local authorities and other tourism related regional tourism bodies
• national parks and other nature protection directorates
• conference and event organising businesses and organisations
• research institutes, consultancy companies, auditing companies
• transport companies
• non-tourism specific medium size and large companies
• The knowledge and skills acquired will enable you to start up and
operate your own small business

Language criteria:
At least two, state-endorsed or
equally accepted intermediate
level area-specific language
exams, one of which may be
substituted with an advanced
level general language exam

Subjects of the
entrance exam:
Two subjects out of the following: English, French, economics, mathematics, German,
Russian, Italian, Spanish, areaspecific subject, history. For
detailed criteria and additional
points that can be accumulated
please consult the Higher Education Admissions Information
Brochure (Felsőoktatási felvételi
tájékoztató)

More information: www.gtk.uni-pannon.hu

Did you know that…
...you can spend your professional practice even abroad, for
example at one of the Hungarian National Tourist Offices in Paris,
London, or Milan?
...there are a lot of optional professional programmes to choose
from, such as the World Traveller’s Club, photo- or various
professional competitions or a few-days-long department trip
abroad?
...you can fulfil some of your subject’s requirements online too?

Qualification stated in the diploma:
Economist in ‘Tourism Catering’ BA.

More information:

Head of the Programme
Alan Clarke Dr.
Professor of Tourism
Zsuzsanna Dome
International Programme
Coordinator
e-mail:
domezsuzsanna@gtk.uni-pannon.hu
tel: (88) 624-945

Sikertörténetek
Menedzsmentben elsők…
Az országosan meghirdetett 10. Diák Menedzsment bajnokságon a legjobb Diák Menedzsment csapat a Karunkról
érkezett Hegedűs Andrea, Krausz Péter és Nagy Tamás
alkotta ATP Tour lett, s a legjobb cash-flow menedzsmentért
járó különdíjat is elhozták! A Döntőn való részvételhez
előbb sikeresen vették a regionális előselejtezők majd az
online középdöntő
akadályait is.

Veszprém Város ösztöndíjasa…
Gulyás Kata Gina 2010-ben végzett nemzetközi gazdálkodási alapszakon. Az egyetemi évek alatt aktív diákéletet élt,
tagja volt a Tudássziget öntevékeny csoportnak, ahol kutatásokat végzett és számos rendezvényt szervezett.
Előbb Köztársasági ösztöndíjat, majd Veszprém
város ösztöndíját szerezte
meg. „Az egyetemen sok
gyakorlati
tapasztalatot
szereztem, sok emberrel
megismerkedtem, talán
ezeknek és a képzés
magas színvonalának is
köszönhető, hogy már a
végzés előtt volt munkahelyem.”

Bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

Az év pályakezdője…
A HVG és a jobline.hu első országos karrierversenyén Az
év legsikeresebb pályakezdő fiatalja címet a Karunkon Műszaki menedzserként végzett
Farkas Pál, a Continental Teves
szegmensvezetője kapta meg
2008-ban. Pál a Continental
Teves Hungary Kft.-nél helyezkedett el diplomáját követően,
mint
műszakvezető,
majd
ugyanennél a cégnél Szenior
Műszakvezetővé, majd szegmensvezetővé lépett elő. Ilyen
fiatalon meglehetősen nagy felelősségi kört kellett és kell mind
a mai napig ellátnia: 27 évesen
180 fős gyáregységet vezet.

Sportban is az elsők között…
Szollár András III. éves Gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatónk a sportlövők Egyetemi-Főiskolai Világbajnokságán egyéniben II., csapatban III. helyezést ért el. András
2001-ben nyerte első Magyar Bajnokságát junior korosztályban, azóta még 27-szer
sikerült Országos Bajnokságon a dobogó legfelső
fokára állnia különböző
koronglövő számokban, míg
külföldi sikereiről a 2004-es
ciprusi EB-n elért 3., a 2007es granadai EB-n elért 2.
helyezés mesél. András
jelenleg a Magyar Sportlövő
Szövetség olimpiai felkészülési keretének tagja, olimpiai trap számban
pedig országos junior
csúcstartó.

Az alapképzési szakok után…
Az alapképzési szakok elvégzése után is
folytathatod nálunk tanulmányaidat
• mesterképzési szakokon:
Közgazdasági elemző, Master in Economics,
Logisztikai menedzsment,
MBA, Műszaki menedzser,
Számvitel, Vezetés és szervezés,
Turizmus-menedzsment vagy
Master in Tourism Management
mesterképzési szakon;

• szakirányú továbbképzéseinken:
minőségügyi szakmérnök,
menedzser szakmérnök vagy
projekt menedzser;

• vagy további alapszakokon:
műszaki,
informatikai,
bölcsész vagy
agrár irányban.

Bővebb információ:
www.gtk.uni-pannon.hu

