
 

 

 



 
 

Kari Tanácson történt 

A Gazdálkodási Intézet teljes munkaidejű adjunktusi állása betöltésre került 

A Kari Tanács megtárgyalta a Gazdálkodási Intézetbe teljes 

munkaidejű adjunktusi, a szállodai ismeretek és 

menedzsment, a minőségmenedzsment és az integrált 

turisztikai vállalkozások területéhez kapcsolódó oktatási 

tevékenység ellátására vonatkozó teljes munkaidejű 

adjunktusi munkakör betöltésére beérkezett pályázatot, és 

egyhangúlag Dr. Gyurácz-Németh Petra kinevezését 

támogatta 2015. június 1-től határozatlan időtartamra. 

 

 

Duális képzési formában történő szakok indítási kérelmét fogadták el 

A Gazdálkodási és menedzsment-, az Emberi erőforrások-, a Kereskedelem és Marketing-, a 

Pénzügy és számvitel-, a Műszaki menedzser- és a Turizmus-vendéglátás alapképzési szakok 

valamint az Ellátási lánc menedzsment-, Műszaki menedzser-, Számvitel-, Turizmus 

menedzsment-, és Vezetés és szervezés mesterképzési szakok duális képzési formában 

történő indításáról döntött a Kari Tanács. A szakok indítási kérelmére tett javaslatot a 

Szenátus 2015. július 16-án tárgyalja. 

A 2014. évi Kari jelentés elfogadásra került 

A Kari Tanács elfogadta a 2014. évi Kari jelentést és a Szenátus jóváhagyását követően a Kar 

honlapján elérhető lesz.  



 
 

Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetem és a UCMS Group Hungary 
Kft. között  

A Kari Tanács megtárgyalta a Pannon Egyetem és a UCMS Group Hungary Kft. között 

kötendő együttműködési megállapodás tervezetére tett javaslatot, mely már mindkét fél 

részéről aláírásra került. 

 

Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetem és Nemesvámos Község 
Önkormányzata között  

A Kari Tanács megtárgyalta a Pannon Egyetem és Nemesvámos Község Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás tervezetére tett javaslatot, mely már mindkét 

fél részéről aláírásra került. 

 

Kollarik Amália -díj odaítélése a 2014/2015-ös tanévben 

A Kari Tanács megtárgyalta a Kollarik Amália-díj odaítélésére érkezett javaslatokat és a 

Kitüntetési Bizottság véleménye alapján Szenteleki Cintia és Strack Flórián részére való 

adományozás mellett döntött a 2014/2015-ös tanévben. A díjakat a Kar Tanévnyitó 

Ünnepségén adják át.  

  



 
 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

Gazdaságtudományi Kar Diplomaátadó ünnepség 

A Gazdaságtudományi Kar 

Diplomaátadó ünnepsége 2015. június 

26-án került megrendezésre az egyetem 

Aulájában. Az ünnepség díszvendége, 

Bába-Szabó Magda, a Generali Biztosító 

Zrt. HR, marketing és kommunikációs 

igazgatója ünnepi beszédében 

elmondta, kiemelten hangsúlyos a 

munka világában is a generációk közötti közelítés, hiszen generációs váltás van folyamatban. 

A végzett hallgatóknak azt tanácsolta, legyenek nyitottak az idősebbek tudása, tapasztalatai 

befogadására, valamint használják ki lehetőségeiket. Dr. Kovács Zoltán a 

Gazdaságtudományi Kar megbízott dékánja értékelte az elmúlt tanév eredményeit. Kiemelte, 

a kereskedelem és marketing szak első generációját most indítják, elmondta, számos sikeres 

pályázattal segítik a fejlesztéseket és a hallgatók versenyképes tudását. 

Az ünnepség keretében az alábbi kitüntetések, elismerések átadására került sor: 

 Pro Universitate Pannonica Nagyezüst emlékérem - Dr. Alan Clarke 

 Pannonia Award díj - Dr. Mary- Kathrine Fresacher  

 Pannon Egyetem Díszpolgára - Dr. Blazsek István 

 Pro Facultate díj - Csóti Gábor  

 Harsányi János-díj - Dr. Szabó Lajos  

 Dékáni Dicséret elismerő oklevél Göllei Attiláné és Csabáné Molnár Andrea  

 Kamarai díj Tóth Erika Viktória 

A kitüntetések, elismerések átadását követően Matus Dániel búcsúztató és Kádár Réka 

búcsúzó hallgató osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel.  



 
 

Az ünnepség zárásaként az oklevelek átadására került sor. 315 hallgató fejezte be 

tanulmányait ebben a félévben, 181 alapszakos, 74 mesterszakos és 24 felsőoktatási 

szakképzésben valamint szakirányú továbbképzésen és kifutó képzéseken  részt vevő 

hallgató vehette át oklevelét. 

GTK-s különdíj a Projektmenedzsment Diplomamunka Pályázaton 

Az év projektmenedzsment szakdolgozata, 

diplomamunkája pályázat idei 

eredményhirdetésére a 23. Körkapcsolás 

nézőközönsége előtt került sor 2015. május 

21-én. A pályázatot a PMI Budapest, Magyar 

Tagozat immár harmadszor írta ki a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetséggel és a HTE 

TIPIK Klubbal együttműködve. Az idei pályázaton különdíjat nyert Kurbucz Marcell Tamás, 

karunk egykori Műszaki menedzser alapszakos hallgatója, konzulense Dr. Kosztyán Zsolt 

Tibor. Dolgozata: Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása 

mátrixokkal. A munka gyakorlati része lényegesen meghaladja a szakdolgozatoktól elvárt 

követelményeket, mivel egy új tervezési módszert dolgoz ki, és alkalmaz egy adott 

problémára. 

Kurbucz Marcellnek és Dr. Kosztyán Zsolt Tibornak ezúton is gratulálunk, s további sok sikert 

kívánunk! 

Szakmai Konferencia – HR kihívások, gyakorlati tapasztalatcserék a 
vállalkozások világában 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Pannon Egyetem és a Humán 

Szakemberek Országos Szövetsége első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal 

szervezett a megyében humán erőforrás kezelés témakörben konferenciát. A szakmai 

konferencia 2015. május 21-én került megrendezésre a Gazdaságtudományi Karon. 

  

http://www.gtk.uni-pannon.hu/gtk-s-kulondij-a-projektmenedzsment-diplomamunka-palyazaton/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/szakmai-konferencia-hr-kihivasok-gyakorlati-tapasztalatcserek-a-vallalkozasok-vilagaban/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/szakmai-konferencia-hr-kihivasok-gyakorlati-tapasztalatcserek-a-vallalkozasok-vilagaban/


 
 

Regionális versenyképesség és innováció 

2015. június 8-án, A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása projekt 

keretében került megrendezésre a Regionális Versenyképesség és Innováció című 

rendezvény a Gazdaságtudományi kar Kari Könyvtárában. A rendezvényt Dr. Török Ádám, a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője nyitotta meg. Dr. Telcs 

András (Ph.D. habil. DSc. egyetemi tanár PE) A kutatás és innováció kihívásai és frontvonalai: 

az internet memetikája és a köztünk élő mesterséges intelligencia címmel, Dr. Pelle Anita 

(Ph.D. egyetemi docens SZTE) A kutatás-fejlesztés és innováció támogatása és a kohézió 

összefüggései az Európai Unióban a 21. században címmel, majd Dr. Majoros Pál (CSc. 

intézetvezető, főiskolai tanár BGF) A tehetséggondozás szerepe a kutatói pályára lépésben 

címmel tartott előadást. A workshop kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Nyílt/Egyetemi Toborzó Napot tartott az IBM a székesfehérvári Nemzetközi 
Szolgáltató Központban 

Az IBM székesfehérvári Nemzetközi Szolgáltató 

Központja Nyílt/Egyetemi Toborzó Napot tartott 

2015. június 13-án. Az érdeklődők megtekinthették 

a székesfehérvári Nemzetközi Szolgáltató Központot, 

ahonnan az IBM több mint 180 ügyfelének biztosít informatikai szolgáltatásokat. A nyílt nap 

időtartama alatt a résztvevők megismerkedhettek a központ munkalehetőségeivel, emellett 

önéletrajzok leadására is lehetőség volt. 

  

http://www.gtk.uni-pannon.hu/regionalis-versenykepesseg-es-innovacio/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/ibm-nyilt-nap/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/ibm-nyilt-nap/


 
 

Ünnepélyes végzős faültetés 2015 

2015. június 16-án került megrendezésre az 

Ünnepélyes végzős faültetés, az A épület 

parkjában. 2014 júniusától kezdve a 

Gazdaságtudományi Kar végzős évfolyamai 

minden év júniusában ünnepélyes keretek 

között elültetnek egy fát az egyetem 

parkjában. Ez a fa jelképezi az évfolyam 

összetartását, az egyetemhez való kötődését, s a park szépüléséhez is hozzájárul. A fát ültető 

évfolyam adatai egy emléktáblán olvashatóak. A rendezvényen beszédet mondott Dr. 

Kovács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar megbízott dékánja és Pápai Márk, a 

Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. 

Folyosógaléria: Varázslatos Magyarország – természetfotók a Balaton-

felvidéki Nemzeti Parkról a Pannon Egyetemen 

A Varázslatos Magyarország egy fiatal 

természetfotós kezdeményezés a magyar 

természetfotózás, valamint nemzeti 

parkjaink bemutatására, népszerűsítésére. 

2010 óta rendkívüli pályázati 

lehetőségeket kínál természetfotósainak. A 

világszintű fotóanyagot már számos helyen 

kiállították, többek között a Magyar 

Természettudományi Múzeumban és 

Erdélyben, a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A pályázaton indult fotókban a 

varazslatosmagyarorszag.hu honlapon is gyönyörködhetnek az érdeklődők. Az alkotásokon 

keresztül a nagyközönség is rengeteg hasznos információra tehet szert nemzeti parkjainkról 

és azok természeti szépségeiről, növény- és állatvilágáról, valamint a nemzeti parkok által 

őrzött kulturális örökségről. A fotókiállítás 2015. május 5-től június 30-ig volt látható a 

Turizmus Intézeti Tanszék Folyosógalériáján. 

http://www.gtk.uni-pannon.hu/unnepelyes-vegzos-faultetes-2015/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/folyosogaleria-varazslatos-magyarorszag-termeszetfotok-a-balaton-felvideki-nemzeti-parkrol-a-pannon-egyetemen/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/folyosogaleria-varazslatos-magyarorszag-termeszetfotok-a-balaton-felvideki-nemzeti-parkrol-a-pannon-egyetemen/


 
 

Jön, jön, jön 

12. Országos Gazdaság-informatikai Konferencia 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság GIKOF Gazdaság-informatikai Kutatási-

Oktatási Fóruma (http://gikof.njszt.hu) –küldetésével összhangban– az üzleti-gazdasági 

alkalmazásokkal kapcsolatos informatikai fejlesztésekkel, kutatómunkával, s az ehhez 

kapcsolódó képzésekkel foglalkozik. 2015. november 6-7-én rendezik meg a 12. Országos 

Gazdaság-informatikai Konferenciát Veszprémben, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar szervezésében. Ezek az országos találkozók mindig jó alkalmat nyújtanak a személyes 

találkozókra, hazai és külföldi előadók munkájának megismerésére, kapcsolatok építésére 

különböző szakterületek művelői, s persze fiatalok-idősek, kezdők és tapasztaltabb 

szakemberek között. 

További információ ide kattintva olvasható. 
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http://www.gtk.uni-pannon.hu/gazdasaginformatikai-konferencia/
http://gikof.njszt.hu/
http://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2015/06/CfP_HU.pages.pdf

