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Kedves Olvasó! 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának 

Felvételi Hírlevelét tartod a kezedben. 

A hírlevél célja, hogy a felsőoktatásban továbbtanulni 

szándékozó középiskolás diákokat és szüleiket hasznos 

információkkal lássa el a felvételi eljárással, pontszá-

mítással, s a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Ka-

rának képzéseivel kapcsolatban. 

Bízunk benne, hogy kiadványunkat hasznosnak talá-

lod. Kérdéseidet, észrevételeidet a felveteli@gtk.uni-

pannon.hu e-mail címre várjuk. 

MIÉRT VÁLASZD A PE-GTK-T? 

Azért, mert… 

… szakok és képzések széles választékát kínáljuk, 

akár duális formában is. 

… képzéseink saját professzoraink szaktudására, to-

vábbá az üzleti és a makrogazdasági szférából érkező, 

gyakorlati tapasztalataikat bemutató szakemberek-

re épülnek. 

… a gazdálkodási alapszakok programját összehangol-

tuk, ezzel biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóság 

lehetőségét. 

… kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen 

nyelvi képzést: célunk, hogy hallgatóink a diploma-

szerzéshez és a későbbi sikeres munkavégzéshez meg-

felelő nyelvtudással rendelkezzenek.  

… a nagy létszámú előadások mellett kiscsoportos 

órák keretében, közvetlen hangulatot teremtve, 

nemzetközi környezetben folyik a képzés. Oktató-

ink és a hallgatók személyesen is ismerik egymást. 

… hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzs-

mentnek. Szakkollégiumaink vannak, tudományos 

diákköri konferenciát (TDK) szervezünk, hallgatóinkat 

bevonjuk a karon folyó kutatásokba. Tehetség Akadé-

miát és mentor programot működtetünk. 

… jól működő vállalati kapcsolataink révén válto-

zatos lehetőségeket biztosítunk az egyes szakokon kö-

telező szakmai gyakorlat eltöltésére is. 

HALLGATÓINK MONDTÁK... 

„Fel sem merült bennem, hogy másik egyetemet válasz-

szak. Számomra a legnagyobb pozitívum, hogy kis létszá-

mú csoportokban hallgathatjuk az előadásokat, és emiatt 

közvetlen napi kapcsolatot alakíthatunk ki az oktatókkal.” 

- Horváth Virág  

„A gyakorlatból merített órákon mély és egyben sokrétű 

tudásra tettem szert, amelyet sikerrel tudtam alkalmazni 

az esettanulmányi versenyeken, országos szakmai verse-

nyeken és különösen a gyakornoki időm alatt.” - Osvald 

Arnold   
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VERSENYFELHÍVÁS 

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?  

2017. november 8. Pályaválasztási kiállítás Szekszárdon—2017. november 29. nyílt nap Veszprémben 

2017. november 31. nyílt nap Nagykanizsán—2017. december 8. nyílt nap Keszthelyen 

2018. január EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

HOVA TOVÁBB? 

Sokat ülsz az osztályteremben? Szükséged van egy kis friss levegőre? 

Ha igen a válasz, itt a helyed! Fedezd fel a Balaton természeti értékeit 

a barátaiddal! 

Ha elfogadjátok a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének kihívá-

sát, akkor a következő baráti kirándulásotok tervét a verseny során kitalál-

hatjátok, és kezdődhet is a megvalósítás! De ha mégsem utaznátok el, a 

versenyben való részvétel akkor is egy izgalmas kaland! Belevágtok? 

A verseny időpontja: 2017. november 24. (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: 2017. november 17. 

KAPCSOLAT: 

 www.gtk.uni-pannon.hu felveteli@gtk.uni-pannon.hu (88) 624-860 www.facebook.com/pegtk  


