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Belecsöppensz és tele vagy 

kérdésekkel…

Miben más a középsuli, mint az egyetem? 

Miben más az előadás és a szeminárium? 

Mi az a ZH, HÖK stb? Minden nap kell tanulnom? 

Hol vannak a legjobb szórakozóhelyek? 

Mit kezdek majd 

ezzel a szakkal, 

ha végzek? 

Lesz-e aki megválaszolja Nekem ezeket?

Ki segít majd? 

Hogyan tudok 

fejlődni? 



Pannon Pentor Program

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.



Szakmentorok és 

kortársmentorok

A mentor feladata: segítségnyújtás az 

egyetemi életbe való beilleszkedésbe; 

egyetemi tanulmányokban, egyéni 

fejlődésben és a kitűzött célok 

elérésében szakmai és emberi 

útmutatást és támogatást nyújt.



Mi a Pentor Program? 

Oktatói (szak)mentorok és 

hallgatói/peer szakmentorok

Oktatói és hallgatói/peer mentorok 

Csoport mentorműhelyek

Egyéni mentorálás

Élménynapok 



Mi is a Pannon Pentor

Program?

 
 

 

 

 

 

társadalom 

A Pentor Program Pillérei



A Pannon Pentor Program mentorálási folyamat

A Pannon Pentor programra bármely elsős GTK hallgató 

jelentkezhet az oktatói szakmentoránál. Bővebb információ és 

személyes bemutatkozás az első Üzleti Kommunikáció előadáson 

(szeptember 9-én 8.00 órakor)



Közös programok: 

Műhelyfoglalkozások



Élménynap 



Kővári Edit

Emberi Erőforrás oktatói szakmentor

A Pannon Pentor Program szakmai vezetője

kovari.edit@gtk.uni-pannon.hu

mailto:szentesb@gtk-uni-pannon.hu


Kigyós Tamás

A Pannon Pentor Program szupervízora

kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu

mailto:kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu


Madarász Eszter 

Turizmus-Vendéglátás oktatói mentor

Madarasz.eszter@gtk.uni-pannon.hu

mailto:madarasz@turizmus.uni-pannon.hu


Fehér Helga

Pénzügy és Számvitel oktatói szakmentor

feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

mailto:feher.helga@gtk.uni-pannon.hu


Varga-Toldi Katalin

Marketing oktatói szakmentor

varga-toldi.katalin@gtk.uni-pannon.hu

mailto:varga-toldi.katalin@gtk.uni-pannon.hu


Szentes Balázs

Műszaki Menedzser oktatói szakmentor

szentes.balazs@gtk-uni-pannon.hu

mailto:szentesb@gtk-uni-pannon.hu


Csizmadiáné Czuppon Viktória 

Gazdálkodás és Menedzsment oktatói 

mentor

czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu

mailto:czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu


Virág Ildikó

Nemzetközi Gazdálkodás oktatói 

szakmentor 

virag.ildiko@gtk.uni-pannon.hu

mailto:veres.anita@gtk.uni-pannon.hu


Veres Anita

Nemzetközi Gazdálkodás 

nemzetközi hallgatók oktatói 

szakmentora a 

veres.anita@gtk.uni-pannon.hu

mailto:veres.anita@gtk.uni-pannon.hu


Kortásr (hallgatói) mentorok
Aki biztos:

Egei Gábor, Pénzügy, számvitel mentor 

(online lesz főleg elérhető)

egeigabor7@gmail.com

mailto:egeigabor7@gmail.com


Kortásr (hallgatói) mentorok
Aki biztos:

Szabó Dániel, Nemzetközi Gazdálkodás 

szak

A többi kortársmentor még egyeztetés alatt, az 

oktatói mentor fogja bemutatni hamarosan.

veszprem5@freemail.hu

mailto:veszprem5@freemail.hu


Halgatói Tehetséggondozó Program 

(HTTP)

2017 óta Magyarországon csak a Pannon Egyetemen!

Minden karon és a FOKSZ-on is

Azon hallgatóknak, akik középsikolában Arany János 

Tehetetséggondozó Programban vettek részt

Mit nyújt: 

10 havi ösztöndíjat, 

első évben biztos kollégiumot

kari oktatói mentort,

programlehetőségeket

és ha plusz tevékenységekben veszel részt, akkor Siliga

Alapítvány még 10 hónapra ösztöndíjat biztosít.

Mit kell tenned? A Neptunban egy kérvényt kitölteni amihez 

csatolnod kell az aláírt és lepecsételt középiskolás AJTP 

bescannelt igazolásodat (szept 16-30 között). A kari HTP 

bizottság dönt.

A HTP szakmai vezetője és a GTK mentora: Kővári Edit



Pannon Pentor 
Köszönöm a figyelmet a pentorok nevében is!

KÉRDEZZETEK BÁTRAN 


