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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. 

DUÁLIS KÉPZÉS A PE-GTK-N 

2018 szeptemberétől lehetőséged lesz arra, hogy duális képzésben tanulj a Gazdaságtudományi Kar Emberi 

erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Műszaki menedzser, Pénzügy és 

számvitel vagy Turizmus-vendéglátás alapszakán. 

HALLGATÓINK MONDTÁK... 

„Számomra egy olyan lehetőséget kínál a PE-GTK, ami a 

jövőbeli céljaim elérésében segít előre. Új emberekkel is-

merkedhetek meg, ezen keresztül szerezhetek jó kapcsola-

tokat, és persze megtanulhatom, hogyan váljak önállóvá. 

Úgy érzem a lehető legjobb döntés volt ide jönni tanulni, 

mert élvezem az egyetemi létem minden egyes napját.” - 

Szombat Szabina 

- Az egyetemi kurzusokon évfolyamtársaiddal közö-

sen veszel részt, így nem maradsz ki semmiből. 

Tanulmányaid befejezésekor már több éves szakmai 

gyakorlattal rendelkezel, ami hatalmas előnyhöz juttat 

karriered indításában. 

A hallgatói munkaszerződés lejár akkor, amikor átve-

szed a diplomádat. A továbbiakban sem a cégnek, sem 

a hallgatónak nincs egymással szemben kötelezettsé-

ge. 

A duális képzés nyitott mindkét fél számára: kiváló 

lehetőség, de nem szigorú kötelezettség. 

A duális képzésben részt vevő hallgatók amellett, hogy 

nappali tagozatos hallgatóként az egyetemen folytatják ta-

nulmányaikat, egy vállalatnál rendszeres szakmai gyakorla-

tot végeznek, valamint megszerzik a céges igényeknek 

megfelelő szaktudást. A duális képzés számos előnnyel jár 

számodra: 

- Megtudhatod, milyen egy cég munkavállalójának lenni. 

- A legkiválóbb gyakorlati szakemberektől tanulhatod meg 

a szakma fortélyait. 

- A vállalatok a munkádat hallgatói munkaszerződés alap-

ján fizetéssel is díjazzák. A havi juttatást a szorgalmi idő-

szakban is kapod. 

- Nappali tagozatos hallgatóként jogosult vagy minden 

olyan juttatásra, amelyre egyébként az egyetemisták jogo-

sultak. 
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HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?  

2018. január 18-20. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

2018. január 24. nyílt nap Veszprémben  

ISMERD MEG SZAKJAINKAT! 

KAPCSOLAT: 

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

Ezt az alapszakot csak angol nyelven indítjuk, s ideális választás azoknak, akik érdeklődnek a közgazdaságtan mint 

tudomány iránt, az elméleti alapoktól a változatos alkalmazási lehetőségekig; átfogó képet szeretnének kapni a gazda-

sági folyamatokról; el szeretnék sajátítani a közgazdasági folyamatok magas szintű elemzésének módszereit; az átlago-

sat meghaladó mélységű kutatói érdeklődéssel rendelkeznek. A kritikai elemzőkészséggel párosuló átfogó közgazdasá-

gi ismeretek számos területen hasznosíthatók, ezért diplomásaink a szak elvégzése után változatos elhelyezkedési lehe-

tőségek közül válogathatnak, pl. tanácsadó cégek, közgazdasági kutatóintézetek, hitel- és pénzintézetek, tőzsde, mi-

nisztériumok, állami szervezetek. 

BA IN APPLIED ECONOMICS 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 

Ezt a szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik nyitottak a világra és szívesen megismernek más kultúrákat és szokáso-

kat, illetve természetesen mozognak nemzetközi közegben; személyesen és szakmailag is érdeklődnek az utazás, a vi-

lágjárás, illetve az ehhez kötődő tevékenységek iránt; szeretnek emberekkel foglalkozni, s kíváncsiak arra, miként kell 

számukra megelégedettséget okozó, színvonalas szolgáltatásokat nyújtani. A turisztikai ágazat összetettségéből követ-

kezően a szak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből lehet válogatni, pl. szállodák, egyéb szállás-

helyek; vendéglátó vállalkozások; utazásszervezők, utazási irodák; önkormányzatok; turizmussal foglalkozó regionális 

vagy helyi szervek; kongresszus-, rendezvényszervező vállalkozások, illetve intézmények. A szak – BA in Tourism 

and Catering néven – angol nyelven is indul. 

MŰSZAKI MENEDZSER 

Ez a szak azok számára ajánlott, akik érdeklődnek a gazdálkodás- és szervezéstudományok iránt, és egyúttal fogéko-

nyak a műszaki tudományokra is; szeretnék megismeri a fő ipari ágazatok üzemeiben zajló termelő tevékenységek mű-

szaki jellemzőit; el szeretnék sajátítani a műszaki és a gazdasági tervezési eljárásokat; az átlagosat meghaladó mértékű 

szervezési képességekkel és hajlandósággal rendelkeznek. A magabiztos műszaki tudással társuló közgazdasági ismere-

tek számos területen hasznosíthatók, ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink változatos elhelyezkedési lehetősé-

gek közül válogathatnak pl. ipari termelővállalatok; logisztikai cégek; kis- és középvállalkozások; mérnöki irodák; ta-

nácsadó cégek; közintézmények; önkormányzatok. 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 

Ez a szak megfelelő választás azoknak, akik szeretnek emberekkel foglalkozni és tudnak velük bánni; érdekelődnek az 

iránt, hogy miként lehet az egyéni képességeket a közös célok szolgálatába állítani, s hogyan lehet az emberekből a leg-

többet “kihozni” a megfelelő motivációs technikák, a munkakör-tervezés vagy a teljesítményösztönző rendszerek alkal-

mazása révén; vonzó lehetőségnek tartják egy többfordulós munkaerő-kiválasztás lebonyolítását vagy szakmai trénin-

gek szervezését és megvalósítását. Az emberi erőforrás-gazdálkodás alapvető és nélkülözhetetlen vállalati funkciónak 

minősül, ezért diplomásaink a szak elvégzése után elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak, pl. terme-

lővállalatok; szolgáltató vállalatok és intézmények; önkormányzatok; területi, ill. regionális gazdálkodó szervezetek; 

munkaügyi központok; tanácsadó, munkaerő-közvetítő szervezetek. 


