
Kedves Olvasó!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Felvételi 
Hírújságját tartod a kezedben. 

A kéthavonta megjelenő hírújság célja, hogy a felsőoktatásban 
továbbtanulni szándékozó középiskolás diákokat és szüleiket 
hasznos információkkal lássa el a felvételi eljárással, pont- 
számítással, s a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
képzéseivel kapcsolatban.
  
Bízunk benne, hogy kiadványunkat hasznosnak találod. Kérdéseidet, 
észrevételeidet a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk. 

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

2018. OKTóbER 

 ÜZLETI, MENEDZSMENT, KÖZGAZDASÁGI szakok
 DUÁLIS KÉPZÉS – elmélet és gyakorlat 2in1 
 MENTOR PROGRAM – segítünk, hogy könnyen beilleszkedj az egyetemen 
 Kiscsoportos órák, közvetlen hangulat – EGYÉNI KÉPESSÉGEK
 KIBONTAKOZTATÁSA 
 TEHETSÉGMENEDZSMENT felsőfokon – szakkollégium,
 tudományos diákkör, Tehetség Akadémia 
 VÁLLALATI KAPCSOLATOK – számos lehetőség
 a SZAKMAI GYAKORLAT megszerzésére 
 Összehangolt gazdálkodási alapszakok – ÁTJÁRHATÓSÁG a szakok között 
 Kiemelt IDEGEN NYELVŰ és IDEGEN NYELVI KÉPZÉS
 Életreszóló ÉLMÉNYEKET adunk 
 HALLGATÓBARÁT légkör NEMZETKÖZI környezetben 
 PÁRATLAN ADOTTSÁGOK – a Királynék városa;
 Balaton és Bakony közelsége; jól megközelíthető, biztonságos, élhető város

HALLGATóINK MONDTÁK RóLUNK 

„Fel sem merült bennem, hogy másik egyetemet válasszak. Számomra a legnagyobb pozitívum, hogy kis létszámú csoportokban 
hallgathatjuk az előadásokat, és emiatt közvetlen napi kapcsolatot alakíthatunk ki az oktatókkal.”
   (Horváth Virág - Nemzetközi gazdálkodási alapszak, Logisztikai menedzsment mesterszak)

„A gyakorlatból merített órákon mély és egyben sokrétű tudásra tettem szert, amelyet sikerrel 
tudtam alkalmazni az esettanulmányi versenyeken, országos szakmai versenyeken és külö-
nösen a gyakornoki időm alatt.”

(Osvald Arnold – Gazdálkodási és menedzsment alapszak)

„A PE-GTK kiváló lehetőségeket kínál a hallgatók számára. Ösztöndíjprogra-
mokkal lehetőségem nyílik külföldre utazni, új nyelveket tanulni, kapcsolatot 
építeni.”

(Kiss Réka – Turizmus-vendéglátás alapszak)

„A PE-GTK-n rengeteg lehetőségem volt a fejlődésre. A Harsányi János 
Szakkollégiumban kutattam, érdekes és izgalmas előadásokon vettem 
részt, részese lehettem egy jó csapatnak, illetve felkészülhettem a TDK-ra.”

(Kádár Réka – Emberi erőforrások alapszak) 

MIÉRT A PE-GTK? 



FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAKPANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

2018. OKTóbER 

Az alábbiakban a felvételi pontszámításhoz adunk segítséget. 

I. TANULMÁNYI PONT
a. Középiskolai eredmények Utolsó előtti tanult év Utolsó tanult év
 év végi érdemjegy év végi érdemjegy

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Választott természettudományos tárgy

Add össze az utolsó előtti tanult év és
az utolsó tanult év végi érdemjegyeket,
szorozd meg kettővel és megkapod
a középiskolai eredmények pontszámát! (max. 100 pont)

b. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények %-os eredmény

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Választott tárgy

Add össze, oszd el öttel és megkapod
az érettségi eredmények pontszámát!
(max. 100 pont)

II. ÉRETTSÉGI PONT

Választott tárgy százalékos eredménye

Választott tárgy százalékos eredménye

Add össze a két százalékos eredményt,
így megkapod az érettségi pontokat!
(max. 200 pont)

III. TÖBBLETPONTOK
(A pontértékeket a ww.felvi.hu oldalon találod.)

Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény

Nyelvtudás

Tanulmányi/művészeti versenyeredmény

Szakképesítés

Sporteredmény

Előnyben részesítés jogcímen

Többletpontok összesen (max. 100 pont)

Javasoljuk a www.felvi.hu oldal pontszámító kalkulátorának használatát 
is, amelynél elegendő az eredményeket beírni, a szakot kiválasztani, s 
a rendszer automatikusan kiszámolja a pontokat.

PONTSZÁMÍTÁS

HOVA TOVÁbb?

IGEN

IGEN, DE A MARKETING, 
A KERESKEDELEM
JOBBAN ÉRDEKEL

NEM ANNYIRA,
DE MOTIVÁLNI

SZERETEK EMBEREKET

NEM, INKÁBB A GAZDASÁG 
EGÉSZE ÉRDEKEL

NEM ANNYIRA,
INKÁBB A PÉNZÜGYEK

ÉRDEKELNEK

INKÁBB A VÁLLALKOZÁS-
SZERVEZÉS ÉRDEKEL

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM
FELTÉTLENÜL

KERESD MEG A SZAKODAT
A www.GTK.uNI-PANNON.hu 

OLDALON! BELEFÉR, hOGY IDEGEN 
NYELVEN IS BESZÉLJ AZ 

EMBEREKKEL?

EMBEREKKEL SZERETNÉL FOGLALKOZNI?

OTThONOSAN MOZOGSZ
A SZÁMOK VILÁGÁBAN?

SZERETSZ ELEMEZNI,
ÖSSZEFÜGGÉSEKET

FELTÁRNI?

NEMZETKÖZISÉG, IDEGEN 
NYELV, EuRÓPAI uNIÓ ÉS
DIPLOMATASÁG JÖhET?

MŰSZAKI + GAZDASÁGI
+ TÁRSADALOMTuDOMÁNY

KOMBINÁCIÓ JÖhET?

NÉZD MEG
A MŰSZAKI

MENEDZSER
SZAKOT!

A NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
SZAKRÓL MIT
GONDOLSZ?

A TuRIZMuS-
VENDÉGLÁTÁS
SZAKhOZ MIT

SZÓLSZ?

SZÁMODRA A 
KERESKEDELEM
ÉS MARKETING 

SZAK
AZ IDEÁLIS!

A TE SZAKOD
AZ EMBERI

ERŐFORRÁSOK
ALAPKÉPZÉSI

SZAK!

AZ ANGOL NYELVŰ 
ALKALMAZOTT 

KÖZGAZDASÁGTAN 
SZAKOT AJÁNLJuK 

NEKED.

IRÁNY
A PÉNZÜGY

ÉS SZÁMVITEL
SZAK! TANuLJ TOVÁBB 

GAZDÁLKODÁSI 
ÉS MENEDZSMENT 

SZAKON!

TUDOD, MILYEN SZAKON TANULJ TOVÁBB?

TALÁLKOZUNK VESZPRÉMBEN!

IGEN

IGEN

TANULMÁNYI PONTOK
(max. 200 pont)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(max. 200 pont)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(max. 200 pont)

TÖBBLETPONTOK
(max. 100 pont)

TÖBBLETPONTOK
(max. 100 pont)

I.

II.



Neked ajánljuk ezt az angol nyelvű szakot, ha…

 tudni szeretnéd, mi mozgatja a gazdaságot; 
 érdekel a tőzsde, az adórendszer, az egészségügy működése; 
 kíváncsi vagy a körülötted zajló gazdasági jelenségek mögötti  
 összefüggésekre. 

A diploma után elhelyezkedhetsz: tanácsadó cégeknél, közgazdasági 
kutatóintézeteknél, hitel- és pénzintézeteknél, a tőzsde világában, mi-
nisztériumoknál, állami szervezeteknél, stb.

Neked ajánljuk, ha…

 nyitott vagy a világra és szívesen megismersz más kultúrákat 
 és szokásokat;
 természetesen mozogsz nemzetközi környezetben; 
 érdekel az utazás, a világjárás, illetve az ehhez kötődő
 tevékenységek; 
 szeretsz emberekkel foglalkozni.

A diploma után elhelyezkedhetsz: szállodákban, egyéb szálláshelyeken, 
vendéglátó, rendezvényszervező vállalkozásoknál, utazási irodákban, 
önkormányzatoknál, stb.

2in1: DUÁLIS formában is indul!

Neked ajánljuk, ha…

 szeretsz emberekkel foglalkozni, és tudsz velük bánni; 
 érdekelnek a motivációs technikák, a munkakörtervezés;
 érdekel a munkaerő-kiválasztás folyamata, tréningek, továbbképzé-
sek szervezése. 

A diploma után elhelyezkedhetsz: termelő- és szolgáltató vállalatoknál, 
önkormányzatoknál, munkaügyi központokban, tanácsadó cégeknél, 
munkaerő-közvetítő szervezeteknél, stb. 

2in1: DUÁLIS formában is indul!

Neked ajánljuk, ha…

 átfogó ismereteket szeretnél a termelés és menedzsment területéről;
 érdekelnek a gazdálkodás-, a szervezés-, és a műszaki tudományok;
 érdekel a logisztika, a szállítmányozás.

A diploma után elhelyezkedhetsz: ipari termelővállalatoknál, logiszti-
kai cégeknél, kis- és középvállalkozásoknál, mérnöki irodáknál, tanács-
adó cégeknél, közintézményekben, önkormányzatoknál, stb.

2in1: DUÁLIS formában is indul!

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAK PANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

2018. OKTóbER 

bA IN APPLIED EcONOMIcS

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK

A következő hírlevélben, amely 2018 decemberében jelenik meg, bemutatjuk a Gazdálkodási és menedzsment,
a Kereskedelem és marketing, a Nemzetközi gazdálkodási és a Pénzügy és számvitel alapképzési szakot. 

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPSZAK 
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HÁZHOZ MEGY A GAZDASÁGTUDOMÁNY NYÍLT óRÁKKAL VÁRUNK

Karunk oktatói örömmel tartanak előadást középiskolákban, az adott 
területekhez kacsolódó tanórán, osztályfőnöki órán, diáknapon vagy 
órarenden kívüli foglalkozás keretében. A választható előadások listája, 
amely a diákok igénye szerint bővíthető, megtalálható a honlapon:
www.gtk.uni-pannon.hu/hazhozmegyagazdasagtudomany 

VÁLASZTHATÓ ELőADÁSOK KÖZÉPISKOLÁKBAN

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatói szeretettel várják a 
középiskolás diákokat nyílt egyetemi órákon a 2018/19. tanév őszi féléve 
során. Az órákon való részvétel előzetes regisztrációt igényel. A látogat-
ható tanórák listája megtekinthető a honlapon:
www.gtk.uni-pannon.hu/nyiltorakkalvarunk 

NYíLT ÓRÁK KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA

TOUR DE PANNON - TURIZMUSVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

ONLINE FELVÉTELI TANÁcSADÁS

KAPcSOLAT

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?

Sokat ülsz az osztályteremben? Szükséged van egy kis friss levegőre?
Ha igen a válasz, itt a helyed! Fedezd fel Magyarország borvidékeit barátaiddal! 

Ha elfogadjátok a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének kihívását, akkor a következő baráti 
kirándulásotok tervét a verseny során kitalálhatjátok, és kezdődhet is a megvalósítás!
 
De ha mégsem utaznátok el, a versenyben való részvétel akkor is
egy izgalmas kaland! Belevágtok? 

A verseny időpontja: 2018. október 26. (péntek) reggel 9:00

A verseny helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 (Veszprém, Egyetem u. 10.)
 
Bármely középiskola tanulója jelentkezhet 3-4 fős csapattal.
Jelentkezés a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22. (hétfő) 

Felvételi előtt állsz, és bizonytalan vagy, hol tanulj tovább? Kérdéseid 
vannak a felvételi eljárással kapcsolatban? Tudni szeretnéd, hogy melyik 
gazdaságtudományi szak a megfelelő választás számodra? Kérdéseid 
vannak a Gazdaságtudományi Karral kapcsolatban? 

Online felvételi tanácsadó csapatunk örömmel áll rendelkezésedre! 
Kérdéseidet a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk.

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

www.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/pegtk

www.instagram.com/pannongtk

Youtube: Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar

felveteli@gtk.uni-pannon.hu           (88) 624-860

Impresszum • Felelős kiadó: Dr. Fehérvölgyi Beáta dékán; Szerkesztő: Iván Katalin, Vajda Tünde; Grafika: Eckert László;
Nyomda: Pannon Egyetem – Egyetemi Kiadó és Könyvesbolt • Veszprém, 2018.

2018. október 29. nyílt nap Keszthelyen

2018. november 9-10. Pályaválasztási kiállítás –
              Székesfehérvár

2018. november 21. Pályaválasztási kiállítás – Szekszárd

2018. november 28. nyílt nap Nagykanizsán

2018. DECEMBER 4. NYíLT NAP VESZPRÉMBEN

2018. december 7. nyílt nap Keszthelyen

2019. január 10-12.  EDUCATIO Nemzetközi
          Oktatási Szakkiállítás (Budapest)


