
Ugye tudod, hogy 2019. július 10-ig egy alkalommal módosít-
hatod a jelentkezési sorrendedet?

Miért jelöld első helyen a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karát? Azért, mert... 

 szakok és képzések széles választékát kínáljuk az alapkép-
zéstől a PhD-ig.

 10 szakon kínálunk duális képzést, amely során nem csak 
az elméleti tudást sajátíthatod el, de gyakorlati tapasztalatot is 
szerezhetsz.

 képzéseink oktatóink szaktudására és az üzleti szférából 
érkező, gyakorlati tapasztalataikat bemutató szakemberekre 
épülnek.

 a gazdálkodási alapszakok programját összehangoltuk, 
ezzel biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóság lehetőségét. 
Tehát, ha a választott szak mégsem jön be, egy félév után átje-
lentkezhetsz másikra.

 kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen nyelvi képzést: 
célunk, hogy hallgatóink a diplomaszerzéshez és a későbbi sike-
res munkavégzéshez megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek.

 a nagylétszámú előadások mellett kiscsoportos órák 
keretében, közvetlen hangulatot teremtve folyik a képzés. Ok-
tatóink és hallgatóink személyesen is ismerik egymást. Nálunk 
nem csak egy Neptun-kód leszel!

 hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzsment-
nek. Szakkollégiumunk van, tudományos diákköri konferen-
ciát (TDK) szervezünk, hallgatóinkat bevonjuk a karon folyó 
kutatásokba. Tehetség Akadémiát és mentor programot mű-
ködtetünk.

 jól működő vállalati kapcsolataink révén változatos lehe-
tőségeket biztosítunk szakmai gyakorlat eltöltésére is. Az olyan 
nagyvállalatok, mint például az Audi, a Balluff, a Continental, 
az Ernst&Young, az ExxonMobil, a Flex, a General Electric, a 
Grundfos, az IBM jó gyakorlati hátteret biztosítanak a képzé-
sekhez.

 szép földrajzi környezetben – a Balaton szomszédságában, 
a Bakony lábánál –, a Királynék városában, hallgatóbarát lég-
körrel várunk.

Kedves Olvasó!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi Hír-
újságját tartod a kezedben.   

Ebben a számban áttekintjük, hogy milyen fontosabb határidők, 
időpontok vannak hátra a felvételi eljárás során; bemutatjuk 
egyedülálló mentor programunkat, a Pannon Pentor Programot; 
bepillantást nyújtunk a tavaszi félév történéseibe. 
A felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos kérdéseket továbbra 
is várjuk a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre! 

Sok sikert kívánunk az érettségizőknek, az erő legyen veletek! 
A közelgő nyári szünetre pedig minden középiskolás diáknak és 
tanárnak jó pihenést és vidám perceket kívánunk! 
Szeptemberben találkozunk!

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
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MIÉRT VÁLASZD ELSŐ HELYEN A PE-GTK-T?



Középsuli után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert 
rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a 
középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondol-
tunk!  

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor 
Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy 

 az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
	segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
	megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
	ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy 
hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és 
segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A Pentor Program keretében a hallgatók 
	a személyes konzultációkon kívül 
	hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt ve- 
 hetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problé- 
 máit és megoldásukat beszélik meg, megtudhat- 
 ják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s 
 hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
	továbbá az élménynapok keretében érdekes és 
 izgalmas programokon – pl. kalandpark 
 látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás 
 érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt. 

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a közép-
iskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget 
nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok 
kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gör-
dülékeny felkészülésben.

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAKPANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HOGYAN TOVÁBB? – FELVÉTELI MENETREND

PANNON PENTOR PROGRAM

Hiánypótlási felszólítás megküldése 2019. június 26-ig 

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok
(pl. érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány másolata) benyújtásának, 2019. július 10. 
továbbá az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje. 

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése.  2019. július 24. 

Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben,
valamint erről értesítő e-mail küldése.  

Legkésőbb 2019. augusztus 5-ig 

Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmények küldik a felvételt nyert
jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailben). 

Legkésőbb 2019. augusztus 8-ig

Jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje A közléstől számított 15 nap

Pótfelvételi időszak  2019. augusztus eleje

Forrás: www.felvi.hu
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ÉPÍTSD FEL MAGAD!

2019 tavaszán is elindítottuk „Építsd fel magad!” készségfejlesztő 
és kommunikációs tréningsorozatunkat középiskolások számára. 
Az ingyenes tréningsorozaton a résztvevők olyan - gyakorlatban 
is hasznosítható - ismereteket szerezhetnek, amelyek segítségével 
képesek lesznek hatékonyan menedzselni saját magukat. Többek 
között önismereti, social media, vállalkozói ismeretek, időgazdál-
kodás, önéletrajzírás, prezentációs technikák, asszertív kommuni-
káció és interkulturális tréningen is részt vettek a középiskolások. 
A tréningsorozatot 2019 őszén ismét megszervezzük, úgyhogy ha 
most lemaradtál, akkor még nincs veszve minden!
(http://www.gtk.uni-pannon.hu/epitsdfelmagad/)

SZAKTÁJOLÓ – Az online felvételi tanácsadód

2019 tavaszától elérhető ingyenes Szaktájoló mobilalkalmazásunk a 
Google Play áruházban. Továbbtanulnál, de nem tudod, milyen sza-
kon? Nem tudod, merre tovább a középsuli után? Érdekelnek a gazda-
sági szakok, de nem tudod, melyik passzolna hozzád? Megerősítésre 
van szükséged, hogy biztosan jól választottál? Töltsd le az ingyenes 
applikációt a Google Play áruházból, ami segíthet Neked a jó tovább-
tanulási döntés meghozatalában, mert a segítségével megtudhatod, 
melyik gazdasági szakok illenek hozzád a leginkább, megismerheted 
képességeidet, önismereted fejlesztéséhez is hozzájárulhatsz.
Az alkalmazás hamarosan iOS eszközökön is elérhető lesz. 

VÁLLALATOK HETE - MERT MI
A KARRIEREDRE IS GONDOLUNK

A vállalatok játszották a főszerepet karunkon március 18-22. kö-
zött. A Vállalatok Hete című programsorozat keretében cégbe-
mutató előadásokon, álláskereséssel, karrierépítéssel kapcsolatos 
tréningeken, szakmai gyakorlati börzén és a vállalati szférából 
érkező vendégelőadók által tartott nyílt tanórákon vehettek részt 
a hallgatók. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink piacképes diplo-
mával kerüljenek ki a munka világába. Büszkék vagyunk vállalati 
kapcsolatainkra, s a céges partnereink által kínált szakmai gya-
korlatok kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy hallgatóink az 
elméletben tanultakat gyakorlatban is elsajátítsák. 

TIÉD A DÖNTÉS, KÉPES VAGY RÁ!

2019 tavaszán pályázatot hirdettünk középiskolások számára, 
amely során a TDK, vagyis az egyetemi tudományos diákköri tevé-
kenységbe pillanthattak be közelebbről. A pályázaton kiválasztott 
diákok korábbi sikeres diákkörös hallgatók, köztük Pro Scientia 
aranyérmesek segítségével ismerhették meg a TDK tevékenységet, a 
dolgozat készítésének folyamatát. Karunk vendégeként részt vehet-
tek a pécsi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) 
is. A május elején megrendezett Kari TDK-n pedig két középisko-
lás diák a saját kutatási témáját is bemutatta: Jahni Bálint, a siófoki 
Perczel Mór Gimnázium tanulója, és Sas Zsófia, a veszprémi Vetési 
Albert Gimnázium tanulója a zsűri dicséretében részesült. Várjuk 
vissza őket az őszi fordulóra, ahol már versenyzőként mérettetik 
meg magukat.

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAK PANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

A PE-GTK-N TÖRTÉNT - HÍREK
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FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAKPANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

ENGLISH WEEK

 Szeretnéd fejleszteni az angolod?
 Bővítenéd ismereteidet és új emberekkel ismerkednél meg?
 Szeretnél eltölteni egy izgalmas hetet Veszprémben?

Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor ott a helyed a tábor-
ban 2019. július 7-13. között!

Jelentkezz az INGYENES táborra, mert...

 interaktív és izgalmas angol nyelvtanulás vár Rád;
 bővítheted angol szókincsedet;
 fejlesztheted nyelvtani ismereteidet;
 megtanulhatsz jobban kommunikálni angolul;
 képességfejlesztő tréningeken vehetsz részt;
 a nyelvtanuláson túl szabadidős és kulturális programokba
 kapcsolódhatsz be (pl. rendhagyó veszprémi városnézés,
 kalandpark, tihanyi és balatonfüredi kirándulás,
 balatoni strandolás)!

További információ és jelentkezés:
 http://www.gtk.uni-pannon.hu/englishweek/

ANGOL NYELVI ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ NYÁRI 
TÁBOR KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

PÓTFELVÉTELI?

KAPCSOLAT

Február 17-én ugyan lejárt a felsőoktatási jelentkezési határidő, de 
azoknak, akik a normál felvételi eljárás során nem adtak le jelent-
kezést, illetve, akik leadtak, de nem nyernek felvételt, lehetőségük 
lesz a pótfelvételi eljárás során jelentkezni augusztus elején. Fontos, 
hogy pótfelvételi során kizárólag egyetlen intézmény egyetlen sza-
kára lehet jelentkezni, kizárólag önköltséges formában. A pótfelvé-
telivel kapcsolatos részletes információkért figyeld július végétől a 
www.felvi.hu-t vagy honlapunkat (www.gtk.uni-pannon.hu)!

Ha bármi kérdésed van, nyáron is állunk rendelkezésedre a 
felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!
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Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
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www.facebook.com/pegtk

www.instagram.com/pannongtk

Youtube: Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar
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