
 

 

 



 

 

 

KARI TANÁCSON TÖRTÉNT 

 

Kari kitüntetések 

Dr. Szabó Lajos dékán úr előterjesztésére valamint a Kitüntetési Bizottság véleményét figyelembe véve a 

Kari Tanács megtárgyalta és döntött a Pro Facultate Díj, a Harsányi János Díj, a Kollarik Amália Díj, 

valamint a Dékáni Dicséret adományozásáról. 

 

Személyi Ügyek 

A Gazdálkodási Intézetbe kiírt intézetigazgatói tisztség betöltésére Dr. Lőrincz Katalin nyújtott be 

pályázatot. A Kari Tanács az Álláspályázatokat Elbíráló Bizottság véleményét figyelembe véve egyhangúlag 

támogatta Dr. Lőrincz Katalin kinevezését. Igazgatói teendőit 2014. június 1-től látja el. 

Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk! 

 

Oktatási ügyek- Kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása 

A Kari Tanács megtárgyalta a Kereskedelem és marketing alapképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 

Az új szakot Karunk a veszprémi és a nagykanizsai kampuszokon magyar nyelven, nappali és levelezős 

munkarendben kívánja indítani.  

 

Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetem és a Lovassy László Gimnázium között 

A Lovassy László Gimnáziummal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a Lovassy László 

Gimnázium, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ valamint a Kari Tanács is jóváhagyta és 

továbbította a Pannon Egyetem Szenátusa felé.  

 

 



 

 

 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI 

 

Tájékoztató előadás a külföldi lehetőségekről 

A Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ 2014.május 6-án valamint május 14-én tájékoztató 

előadást tartott a külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőségekről, diplomamunka írásról, külföldi 

tanulmányi kirándulásokról, valamint a Campus Hungary és az Erasmus + projektekről.  

 

Világjáró Klub – Konferencia és édes “belgaságok” 

Ismét megrendezésre került a Világjáró Klub – Fényképes élménybeszámoló  

a Központi Kollégium olvasótermében.  

2014. május 6-án, 19.00 órai kezdettel Németh Anikó (PhD hallgatónk) tartott 

izgalmas előadást Konferencia és édes “belgaságok” címmel.  

 

 

 

 

Sikeres marketingkooperációk a XXI. században 

A Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központja (FEVÁK), a Magyar Közgazdasági 

Társaság Veszprém Megyei Szervezete és Ifjúsági Bizottsága közös szervezésében 2014. május 7-én Sneider 

Anikó, a HERVIS Sport- und Modegesellschaft m.b.H. marketingvezetője és Fonay Gergely, a Europ 

Assistance Magyarország Kft. marketing és üzletfejlesztési vezetője tartottak előadást “Sikeres 

marketingkooperációk a XXI. században” címmel. A meghívott előadók vállalati példákon keresztül 

mutatták be a sikeres marketingtevékenység titkait. 

 

Veszprém megye gazdasági helyzete és kitörési lehetőségek 

2014. május 12-én Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

előadást tartott “Veszprém megye gazdasági helyzete és kitörési lehetőségek” címmel. 



 

 

 

Fehér Helga PhD értekezésének nyilvános vitája 

2014. május 23-án Fehér Helga PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján „Kína gazdasági fejlődésének 

hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmi specializációjára” 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/ 

 

Hegedűs Csaba PhD értekezésének nyilvános vitája 

2014. június 6-án Hegedűs Csaba PhD értékezésének nyilvános vitáján „Kockázatalapú döntések 

támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével” 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/ 

 

Üzleti Szimulációs Verseny Középiskolásoknak 

Karunk 2014. május 29-én Üzleti szimulációs versenyt szervezett 

középiskolások számára. A verseny során a vállalatvezetés 

gyakorlati kihívásaival ismerkedhettek a meg a diákok: Véghez 

kellett 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 nyújtottak segítséget a diákoknak. 

A versenyre hét középiskolából 9 csapat, összesen 47 diák jelentkezett. Az alábbi középiskolákból érkeztek 

versenyzők: 

 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium (Balatonfűzfő) - 1 csapat (6 fő)  

 Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola - 1 csapat (6 fő)  

 Budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnázium - 1 csapat (2 fő)  

 Lovassy László Gimnázium - 2 csapat (12 fő)  

 Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Szombathely) - 2 

csapat (12 fő)  

 Kazinczy Ferenc Gimnázium (Győr) - 1 csapat (5 fő)  

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


 

 

 

 Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola (Pécs) - 1 csapat  

(4 fő) 

A verseny két csoportban zajlott. Az egyik csoport nyertese a szombathelyi Horváth Boldizsár 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium csapata, melynek tagjai Baumgartner Edina, 

Gálik Dalma, Rónai Ildikó, Simonits Dóra, Tóth Klaudia és Velky Mirtill. A másik csoportban az első 

helyezést a pécsi PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola csapata érte el, melynek 

tagjai Gáspár Levente, Szabadkai Bence, Szarka Bence és Wéber János.  

 

Különdíjban részesült a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola csapata, melynek tagjai 

Dobosi Henriett, Fritz Lilla, Gombás Viktória, Somogyi Erik, Szabó Zoltán és Székely Nikoletta. 

 

Versenyképesség, minőség, rangsorok és hallgatói preferenciák a felsőoktatásban 

A felsőoktatási intézmények versenyképességének, a minőségi oktatás fenntarthatóságának, az egyetemi 

rangsorok értelmezhetőségének és a hallgatói preferenciák változásának aktuális kérdéseit vitatta meg az 

MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya az Akadémia 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos 

ülésén 2014.május 14-én 

Dr. Török Ádám akadémikus, az MTA főtitkára a felsőoktatásban kialakult verseny formáinak felvázolása 

után a rangsorolás fonákságaira hívta fel a figyelmet. 

Dr. Telcs András, az MTA doktora módszertani előadásában a 2001-2011 között felvételizők első, második 

és harmadik helyen megjelölt preferenciáiból összeállított intézményi rangsorolás nehézségeit és 

eredményeit ismertette. 

Dr. Csuka Gyöngyi a felsőoktatási intézményválasztási szempontokat vizsgáló friss kutatási eredményeket 

elemezve elmondta, hogy a rangsorok hatása nem elhanyagolható: a megkérdezett diákok 70 százaléka 

ismerte a rangsorokat, és mintegy 60 százalékuk figyelembe is vette őket a felvételinél. 

A teljes cikk az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:  

http://mta.hu/mta_hirei/vasaroljunk-nobel-dijast-verseny-es-rangsorkerdesek-a-felsooktatasban-134250/ 



 

 

 

JÖN, JÖN, JÖN 

 

Hagyományteremtő végzős faültetés 

2014 júniusától kezdve a Gazdaságtudományi Kar végzős hallgatói minden év júniusában egy fát ültetnek el 

az „A” épület parkjában, amely jelképezi az évfolyam összetartását, az egyetemhez való kötődését, 

valamint a park szépüléséhez is hozzájárul. A fát ültető évfolyam adatait egy emléktáblán tüntetik fel. A 

faültetés időpontja: 2014. június 19. (csütörtök) 18.00 óra. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre. 

 

Folyosógaléria – RoadwalkerS: “Karikaturizmus” 

A Turizmus Intézeti Tanszék Folyosógalériáján ez alkalommal a karikatúráké a főszerep. Törőcsik Zsolt és 

párja, Kádár Zsuzsi évek óta róják együtt az utakat. Hétközben kamiont vagy teherautót vezetnek együtt 

Európa különböző országaiban, és imádnak csavarogni! Innen a nevük: RoadwalkerS. Humorral átszőtt, 

mutatós rajzaikat, képeiket megtekinthetik június 1-től augusztus 31-ig az „A” épület első emeletén. 

 

Meghívó Banász Zsuzsanna PhD értekezésének nyilvános vitájára 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt Banász Zsuzsanna 

PhD értékezésének nyilvános vitájára, melynek címe: „A napelemek elterjedésének makro- és mikro-

szintű elemzése”. 

A munkahelyi vita helye és időpontja: A épület, Kari Könyvtár (A/204) 2014. június 18. 10.00 óra



 

 

 

 

Meghívó Neumanné Virág Ildikó PhD értekezésének nyilvános vitájára 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt Neumanné Virág 

Ildikó PhD értékezésének nyilvános vitájára, melynek címe: „Az integráció hatása az EU tagországok 

külkereskedelmére- vizsgálatok gravitációs modellel”. 

A munkahelyi vita helye és időpontja: A épület, Kari Könyvtár (A/204) 2014. június 18. 12.00 óra 

 

Meghívó Raffai Csilla PhD értekezésének nyilvános vitájára 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt Raffai Csilla PhD 

értékezésének nyilvános vitájára, melynek címe: „Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének 

vizsgálata”. 

A munkahelyi vita helye és időpontja: A épület, Kari Könyvtár (A/204) 2014. június 19. 12.00 óra 

 

Meghívó Kiss Judit Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt Kiss Judit PhD 

értékezésének nyilvános vitájára, melynek címe: „Mátrix-alapú logikai projekttervezési keretrendszer”. 

A munkahelyi vita helye és időpontja: A épület, Kari Könyvtár (A/204) 2014. június 25. 12.00 óra 

 

Helyesbítés 

Áprilisi kiadványunkban megjelent „Tavaszi Tudományos Diáknap” cikkünkben a nyertesek listáját 

hiányosan tüntettük fel. Gazdálkodás és Szervezéstudományok I. szekcióban kiemelkedő pályamunkájukkal 

Friedrich Nóra és Horn Nikolett első helyezést értek el, felkészítő tanáruk Gyurácz-Németh Petra. 

Elért eredményükhöz ezúton gratulálunk! 


