
 

 

 



 

Kari Tanácson történt 

Elfogadták a költségtérítési és önköltségi díjak módosításáról szóló javaslatot 

A Kari Tanács elfogadta a tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdő hallgatók 

költségtérítési, illetve önköltségi díjaira tett javaslatot. Részletek a http://www.felvi.hu/ 

oldalon. 

Elfogadták a Kari Tanács választás időpontjára tett javaslatot 

A Kari Tanács megtárgyalta, hogy Lehota János szavazati jogú tag közalkalmazotti 

jogviszonyának megszűnése miatt a Nagykanizsai Kampusz nem vezető oktatók / nem 

vezető kutatók választókörzetében Kari Tanács választásokat ír ki 2014. november 12-re.  

A Kari Tanács választási felhívást, a választás ütemtervét, a jelölőlistát, valamint a választói 

névjegyzéket az alábbi linken érhetik el: http://wiki.gtk.uni-

pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/Kari_Tan%C3%A1cs_v%C3%A1laszt%C3%A1s 
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Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

Tájékoztató Nap levelező tagozatos első éves hallgatók számára 

Az első éves levelező tagozatos hallgatók Tájékoztató Napja 2014. október 4-én került 

megrendezésre. A nap programja az alábbi linken érhető el: http://blog.gtk.uni-

pannon.hu/wordpress_hu/tajekoztato-nap-levelezo-tagozatos-elsos-hallgatoknak/ 

Pályázati tájékoztató a Gazdaságtudományi Karon 

2014. október 8-án konzultációval 

egybekötött tájékoztató előadást tartott a 

Gazdaságtudományi Kar a Magyarország és 

a közép-európai térség az Európai 

Unióban, az Európai Unió a világban című 

pályázatról. Dr. Fehérvölgyi Beáta 

dékánhelyettes asszony tájékoztatta az 

érdeklődőket az általános pályázati 

feltételekről és felhívta a figyelmet a pályázatban való részvétel előnyeire is, miszerint egy 

pályamunka kitűnő kiinduló alap lehet későbbi TDK dolgozathoz, szakdolgozathoz, 

diplomamunkához is. Az érdeklődő hallgatók megosztották témaötleteiket, melyre szakmai 

véleményt és javaslatokat kaptak. 

Részletes tájékoztatás a következő oldalon érhető el:  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/palyazat-magyarorszag-es-a-kozep-europai-

terseg-az-europai-unioban-az-europai-unio-a-vilagban/ 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/tajekoztato-nap-levelezo-tagozatos-elsos-hallgatoknak/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/tajekoztato-nap-levelezo-tagozatos-elsos-hallgatoknak/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/tajekoztato-nap-levelezo-tagozatos-elsos-hallgatoknak/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/palyazat-magyarorszag-es-a-kozep-europai-terseg-az-europai-unioban-az-europai-unio-a-vilagban/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/palyazat-magyarorszag-es-a-kozep-europai-terseg-az-europai-unioban-az-europai-unio-a-vilagban/


 

DAAD tájékoztató 

A Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) információs napja 2014. október 8-án 

került megrendezésre az egyetem könyvtárának Kováts termében, ahol a hallgatók 

felvilágosítást kaptak a DAAD németországi ösztöndíjprogramjáról. 

Beszerzések az egészségügyben konferencia a Gazdaságtudományi Karon 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának szervezésében 2014. október 10-én 

megrendezésre került a Beszerzések az egészségügyben nemzetközi konferencia. A délelőtt 

folyamán a meghívott előadók áttekintették a nyugat-európai korszerű kórházi beszerzési 

gyakorlatokat, majd a délután folyamán a legfrissebb kutatási eredmények, valamint 

gyakorlati tapasztalatok kerültek középpontba a kórházak, a közbeszerzés és a vendéglátás 

területén. 

A délelőtti szekciót Dr. Szabó Lajos, dékán úr nyitotta meg. Ezt követően az alábbi szakmai 

előadások kerültek megtartásra:  

 Prof. Dr. Mihályi Péter - Költség-haszon elemzés az egészségügyben, a magyar 

egészségügyi rendszer jelenlegi pénzügyi helyzete 

 Prof. Dr. Dirk-Jan Kamann - Külső dinamika: új kihívások és lehetőségek 

 Hans Bax - Beszerzés a Groningeni Egyetemi Egészségügyi Központban: kihívások és 

eredmények 

 Prof. Dr. Ning Qu - Orvosi eszközök beszerzése Kínában? Néhány eredmény 

bemutatása 

 Prof. Dr. Kovács Zoltán, Vörös Márta - Kórházi beszerzés: egy esettanulmány 

  



 

Kompetenciafejlesztés a középiskolától a munkavállalásig konferencia 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Kara 2014. október 28-án megrendezte a 

Kompetenciafejlesztés a középiskolától a 

munkavállalásig című konferenciát. 

A konferencia célja az volt, hogy 

bemutassák a TÁMOP-4.1.2.D-

12/1/KONV-2012-0017 azonosító számú 

Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése 

a Pannon Egyetemen című projekt 

keretében készített A gazdaságtan alapjai I. angol és német nyelvű tankönyveket és 

tananyagokat. Ezen kívül a fejlesztési munka közben felmerült kompetenciafejlesztési 

kérdésekre keresték a választ. 

A kompetenciafejlesztés kérdéseit a középiskolák és a regionális vállalatok képviselőivel 

vitatták meg. 

A középiskolákat Nagy Márta, a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 

tanára képviselte, aki előadásában ismertette, hogy mely kompetenciák fejlesztésére kerül 

sor a középiskolákban. 

Fejérdi Ildikó, a JOST Hungária Bt. HR vezetője arról tartott előadást, hogy milyen 

kompetenciákkal kell rendelkezniük a pályakezdő diplomásoknak, illetve melyek a 

munkaadók ez irányú elvárásai. 

Dr. Csizmadia Tibor, akkreditációs ügyekért felelős dékánhelyettes karunk 

kompetenciafejlesztési stratégiáját mutatta be. 

Ezt követően Gazda Éva Erika, Komlósi Edit és Polák-Weldon Réka A gazdaságtan alapjai I. 

című tantárgyhoz kifejlesztett tankönyveket (német és angol nyelven) ismertették. 

A konferencia jó hangulatban zajlott, oktatóink sok hasznos információt és tanácsot kaptak a 

megjelent képviselőktől, amelyeket a további tananyagfejlesztés során hasznosítani tudnak. 
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Campus Hungary tájékoztató előadás 

2014. október 13.-14-én megrendezésre került a Campus Hungary tájékoztató előadása, 

ahol különböző külföldi ösztöndíjas lehetőségekre hívták fel az érdeklődők figyelmét. 

Újra karunk vendége volt Görög Ibolya 

Görög Ibolya, Magyarország egyik leghitelesebb protokoll 

szakértője vendégelőadást tartott 2014. október 28-án az 

Üzleti kommunikáció című előadás keretében Üzleti etikett 

és protokoll témakörben. Az előadáson csaknem 400 

hallgató vett részt, akik fontos ismereteket kaphattak arra 

vonatkozóan, hogyan kell bemutatkozni, felöltözni, 

viselkedni egy állásinterjún, új munkahelyen, tárgyalás 

során vagy egy hivatalos vendég fogadásakor. Görög Ibolya 

előadása ezúttal is szórakoztató, humorral fűszerezett volt. 

A hallgatók az előadást vastapssal köszönték meg.  

  



 

Jön, jön, jön 

Kereskedelem és marketing szak indul a Gazdaságtudományi Karon 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015 

szeptemberétől a régió felsőoktatási kínálatában 

hiánypótló Kereskedelem és marketing szakot indít 

nappali és levelező tagozaton Veszprémben és 

Nagykanizsán. A szakon a tanulmányi idő 6 félév + 1 

félév szakmai gyakorlat. Bővebb információk a szakról 

ide kattintva érhetők el! 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság Vándorgyűlése a Pannon 
Egyetemen 

2014. november 27-28. között kerül megrendezésre a 

Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése, 

melynek az idei központi témája a helyi fejlesztés lesz. 

A rendezvényen, melynek házigazdája a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara Dr. Friedler Ferenc rektor úr és Dr. 

Szabó Lajos dékán úr mondanak köszöntőt. A plenáris ülésen 

előadást tart Roberta Capello, a Nemzetközi Regionális 

Tudományi Társaság korábbi elnöke. A neves hazai kutatók és 

gyakorlati szakemberek a lokális fejlesztések különböző 

aspektusait, kapcsolódó területeit fogják bemutatni. A második napon tizenkét szekcióban 

folytatódik a tanácskozás, melyen karunk dékánhelyettese, Dr. Molnár Tamás tart előadást 

A turizmus mint a helyi fejlesztés eszköze címmel.  

Bővebb információk az alábbi linken találhatók:  

http://www.mrtt.hu/vandorgyules2014veszprem.html 
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2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 

2014. november 19-én kerül megrendezésre a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri 

Tanácsa által meghirdetett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. A délelőtti 

tagozati előadásokat követően TDK Expot szervez az egyetem, ahol a hallgatók az aktuális 

kutatási témák közül válogathatnak. 13.00-tól Inverz TDK előadások lesznek, ahol 

intézetenként egy-egy előadó mutat be egy korábbi TDK munkát, hallgatói zsűri előtt, majd 

ezt követőn végzett hallgatók mutatják be, hogy munkájuk során mit jelentett a TDK 

munkában való részvétel. 

Központi nyílt nap a Pannon Egyetemen 

A Pannon Egyetem 2014. november 26-án 10.00 órától nyílt napot tart Veszprémben. A nyílt 

nap helyszíne a B épület aulája (Egyetem utca 10.). A nyílt napon a Gazdaságtudományi Kar 

minden szakja külön standdal jelenik meg, ahol oktatóktól, hallgatóktól kaphatnak részletes 

felvilágosítást a felvételi előtt állók. Emellett a kart bemutató előadáson is részt vehetnek, 

valamint órarend szerinti tanórákba is betekinthetnek az érdeklődők. 

Szülői fórum 

A Pannon Egyetem más felsőoktatási intézményekben nem elérhető, különleges 

lehetőségeket kínál hallgatóinak, amely hozzájárulhat későbbi szakmai pályájukhoz. A 

hallgatóknak nyújtott szolgáltatások, valamint a 2015/2016. tanévre vonatkozó képzési 

programok bemutatása céljából az egyetem tájékoztató megbeszélést szervez az érdekelődő 

diákoknak és szüleiknek 2014. november 29-én, szombaton. A rendezvény ideje alatt a karok 

külön termekben személyes konzultációt is tartanak. 

  



 

CEEPUS Freemover oktatói mobilitási pályázatok a tavaszi félévre 

A CEEPUS Freemover ösztöndíj pályázat aktív státuszú hallgatók és főállású 

egyetemi/főiskolai oktatók számára nyújt lehetőséget külföldi mobilitás megvalósítására. 

CEEPUS partnerországok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, 

Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, 

Szlovákia és Szlovénia. Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 

hónap), maximum 10 hónap. A pályázatok benyújtásának határideje: november 30. 

Jelentkezés kizárólag online, a www.ceepus.info oldalon. Bővebb információ oktatóknak itt: 

http://tpf.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa 
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