Kari Tanácson történt
A Menedzsment Intézetbe kiírt teljes munkaidejű adjunktusi munkakörök
betöltésre kerültek
A Menedzsment Intézetbe teljes munkaidejű adjunktusi
munkakör (a gazdasági-, üzleti statisztika és ökonometria
területekhez kapcsolódó oktatási- és kutatási tevékenység
ellátására

vonatkozó)

betöltésére

a

Kari

Tanács

az

Álláspályázatokat Elbíráló Bizottság véleményének figyelembe
vételével egyhangúlag Dr. Banász Zsuzsanna kinevezését
támogatta. Dr. Banász Zsuzsanna a Pannon Egyetemen
végzett gazdálkodási szakon okleveles közgazdászként. PhD
fokozatát 2014 júliusában szerezte meg.

A Kari Tanács megtárgyalta a Menedzsment Intézetbe kiírt
adjunktusi állásra beérkezett (a digitális gazdaság, digitális
vállalat ezen belül a vállalat-szervezés és -vezetés és digitális
tevékenység támogatás, továbbá a megbízhatóság és
kockázatmenedzsment- területéhez kapcsolódó oktatásikutatási tevékenység ellátására vonatkozó) pályázatot és
egyhangú döntéssel Dr. Hegedűs Csaba kinevezését
támogatta. Dr. Hegedűs Csaba a Pannon Egyetemen végzett
okleveles műszaki menedzserként, PhD fokozatát 2014
júliusában szerezte meg.

Szabó Lászlót Kari Tanács taggá választották
A 2014. november 12-i Nagykanizsai Telephely, nem vezető
oktatók / nem vezető kutatók választókörzetében tartott
Kari

Tanács

választáson

Szabó

László

tanársegédet

választották Kari Tanács taggá. Dr. Szabó Lajos dékán úr
Szabó László kollégának az ülésen adta át megbízólevelét.
Megválasztásához gratulálunk és a Kari Tanácsban jó
munkát kívánunk!

Együttműködési megállapodások
A Kari Tanács a Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon
Egyetemen (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026), az Idegen nyelvi képzési rendszer
fejlesztése

a

Pannon

Egyetemen

(TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0017)

és

Az

éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés
lehetőségei a következő évtizedekben (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064) című
projektek keretében együttműködési megállapodás tervezeteket fogadott el, melyeket
Karunk a Projekt Igazgatósággal közösen a 2014. december 04-i Szenátus ülésen terjesztett
elő.

Az elmúlt időszak hírei, eseményei
Tőzsdei Roadshow Veszprémben
2014. november 5-én került megrendezésre az Ingyenes Tőzsdei Roadshow a Pannon
Egyetemen. A nyílt napon az érdeklődőknek lehetőségük nyílt panelbeszélgetések révén
jobban megismerni a tőzsde és a tőkepiac működését, az expón pedig a brókercégek
standjainál további hasznos információkat kaphattak.

Jeffrey Aiken vendégprofesszor előadása
2014. november 5-én került megrendezésre Jeffrey Aiken vendégprofesszor angol nyelvű
előadása Negotiation (Tárgyalás és tárgyalástechnikák, taktikák) címmel. Jeffrey Aiken a
University of Wisconsin Law School professzora, ügyvéd, több, mint 40 éves gyakorlati
tapasztalattal rendelkezik. Több száz millió dolláros ügyekkel a háta mögött Wisconsin állam
és az USA legjobb jogászai között tartják számon. Az előadásról bővebben az alábbi linken
olvashatnak:
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/jeffrey-aiken-usa-vendegprofesszor-eloadasa/

Mesterszakos nyílt nap a Gazdaságtudományi Karon
2014.

november

8-án

tartotta

a

mesterképzéseket

bemutató

nyílt

napját

a

Gazdaságtudományi Kar. A nyílt napon minden mesterképzési szak egy-egy információs
pulttal jelent meg, ahol az érdeklődőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket, továbbá
előadásokon vehettek részt, amelyeken fontos információkat tudhattak meg többek között a
jelentkezés feltételeiről, menetéről, az előzetes kreditelismerési eljárásról és a
tanulmányokról.

Nemzetközi hét a Pannon Egyetemen
2014. november 10-13. között rendezte meg a Gazdaságtudományi Kar a VI. Nemzetközi
Hetet. A programsorozat neves nemzetközi előadókat vonultatott fel és alkalmat nyújtott a
nemzetközi kapcsolatok kialakítására. Az előadók között volt Őexc. Maria Assunta Accili
olasz nagykövet asszony, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl és Christian Zuber a
University of Darmstadt partnerintézményből, Dr. Dirk-Jan Kamann karunk professzora,
valamint Fejérdi Ildikó a JOST Hungária Bt. HR vezetője. A szakmai programok mellett
interkulturális tréning, nemzetközi ételkóstoló, valamint kerekasztal beszélgetés várta még
az érdeklődőket.

A Pannon Egyetem 6. a HVG felsőoktatási rangsorában

2014. november 12-én megjelent a HVG rangsor Diploma 2015 különszám, tíz képzésterület és
több mint negyven szak rangsorával, ahol a
Pannon Egyetem az oktatói és hallgatói kiválóság
alapján a rendkívüli 6. helyen áll.

A kis- és középvállalatok kommunikációja konferencia
2014.

november

megrendezésre

14-én

az

MTA

Kommunikációmenedzsment

került
GTB

Munkabizot-

tsága, a GVKM és a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi

Kara

által

megszervezett A kis- és középvállalatok
kommunikációja című konferencia.
A sűrű és színes program 15 egyenként 25 perces előadást és egy könyvbemutatót foglalt
magába. A konferencia követte alapcélkitűzését, hogy a gazdasági felsőoktatási kutatók és
oktatók és a vállalat kommunikációért felelős szakembereinek találkozási fóruma legyen,
amelyen kölcsönösen megismerhetik a napi gyakorlati problémákat és tapasztalatokat, a
kutatások eredményeit, a modellezéseket és az elméleti következtetéseket. A konferencia
előadói között a Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szent István Egyetem, a
Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola tanárain kívül
budapesti, veszprémi, győri vállalatok képviselőit találhatjuk.
A konferenciáról bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/A_kis_%C3%A9s_k%C3%B6z%C3%A9pv%C3%A1llalatok_kommunik%C3%A1ci%C3%B3ja

A Magyarországi devizahitelek helyzete – előadás
2014. november 19-én a Harsányi János Szakkollégium szervezésében Dr. Mihályi Péter
professzor úr tartott előadást A Magyarországi devizahitelek helyzete címmel.

Nick Chandler PhD értekezésének munkahelyi vitája
2014. november 17-én került megrendezésre Nick Chandler PhD értekezésének munkahelyi
vitája a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája
szervezésében. A munkahelyi vita címe The alignment of organizational subcultures in a
post-merger Higher Education Institution in Hungary. Az értekezés, a tézisek, valamint a
bírálatok

és

az

azokra

Szervezéstudományok

adott

Doktori

válaszok

Iskola

megtekinthetők

Titkárságán

és

az

a

alábbi

Gazdálkodáshálózati

és

címen:

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

Ismerd meg a Morgan Stanley tevékenységét!
2014. november 26-án került megrendezésre a Cégbemutató – Kockázatelemzés és
pénzügyi folyamatok a Morgan Stanley-nél című előadás a Gazdaságtudományi Karon. A
Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely teljeskörű és
kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek befektetési, banki, értékpapírkereskedelmi és befektetés-menedzsment területen. Az érdeklődők megtudhatták hogyan
működik egy befektetési bank pénzügyi részlege, emellett megismerkedhettek a Morgan
Stanley Technology-val is.

Hallgatóink sikere az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatán
A

Magyar

Készletezési

Logisztikai,
Társaság

Beszerzési
2014-ben

és
15.

alkalommal hirdette meg diplomamunka
pályázatát. A díjra azok a végzős, nappali
képzésben résztvevő hallgatók pályázhattak,
akik

logisztikai,

illetve

a

logisztikához

szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás,
elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás,
stb.) írták diplomamunkájukat. A pályázaton karunk hallgatói rendkívül szép sikereket értek
el. Az egyetemi illetve MSc kategóriában Katona Attila Kockázatalapú többváltozós
szabályozó kártya kidolgozása a Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt.-nél című
diplomadolgozatával első helyezést ért el. Konzulense: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor.
Kuthy Péter A komissiózás optimalizálása a megfelelő besorolási stratégia kialakításával
című diplomamunkáját elismerő oklevéllel díjazták. Konzulense: Dr. Kovács Zoltán.
A hallgatóknak és konzulenseiknek ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert
kívánunk.

Világjáró Klub – Utazás a Tapolca alatti csodavilágba
2014. november 11-én ismét megrendezésre
került

a

Világjáró

élménybeszámoló

a

Klub
Központi

–

Fényképes

Kollégiumban,

melyen Horváth Sándor barlangkutató tartott
előadást Utazás a Tapolca alatti csodavilágba
címmel. A virtuális túrán Horváth Sándor olyan
barlangrészeket

is

megmutatott

az

érdeklődőknek, melyekbe csak kutatók léphetnek be.

Könyvajánló
2014-ben jelent meg Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta egyetemi
docens asszony magyar nyelvű Munkaköri leírások – Feladattár,
mintatár című könyve a Pannon Egyetemi Kiadó, angol nyelven
pedig

a

Pearson

kiadó

gondozásában.

A

szerző

a

feladatgyűjteménnyel kapcsolatos gondolatait az alábbi linken
olvashatják:
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/konyvajanlo/

A Gazdaságtudományi Kar dolgozói és hallgatói Adventi naptárat készítettek

A Gazdaságtudományi Kar dolgozói és hallgatói
közösen készítették el a Kar adventi naptárát,
melyben

az

általuk

beküldött,

az

ünnephez

kapcsolódó gondolataikat helyezték el. Az adventi
naptár az A épület földszintjét díszíti.

Jön, jön, jön
Világjáró Klub – Ég és föld találkozása Székelyföldön
2014. december 9-én ismét megrendezésre kerül a Világjáró Klub – Fényképes
élménybeszámoló a Központi Kollégium földszinti tanulójában (8200 Veszprém, Egyetem u.
12.). 19.00 órai kezdettel Ladányi Tamás, tanár, asztrofotográfus tart előadást Ég és föld
találkozása Székelyföldön címmel.

Üzleti Szimulációs Verseny középiskolásoknak
2014. december 12-én 9.00 órától a Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi Kara Üzleti
szimulációs versenyt szervez középiskolások
számára. A verseny során a vállalatvezetés
gyakorlati kihívásaival ismerkedhetnek 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 versenyre bármely középiskola tanulója jelentkezhet 2014. december 5-ig, egyénileg vagy
4-6 fős csoportban. A jelentkezés e-mailben történik az ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu email címen. A verseny helyszíne: Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (8200 Veszprém,
Egyetem u. 10., „A” épület, A/3 terem)

Meghívó Szabó László PhD értekezésének munkahelyi vitájára
A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt
Szabó László PhD értekezésének a munkahelyi vitájára, melynek címe: Logisztikai
szolgáltatások vizsgálata.
A munkahelyi vitára 2014. december 9-én, 12:00-kor a Kari Könyvtárban (A.204) kerül sor.
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/

