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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. 

EGYETEMI KISOKOS 

Az egyetemen számos újdonsággal fogsz találkozni, ezért lehet, hogy az elején egy kicsit elveszettnek érzed majd 

magad. De ne csüggedj, mert oktatóid, a tanulmányi ügyintézők és felsőbb éves hallgatótársaid is a segítségedre 

lesznek. Egyedülálló mentorprogramunknak köszönhetően egyetlen hallgatót sem hagyunk magára sem a belépés-

kor, sem a komolyabb szakmai képzés megszerzése során. Összegyűjtöttünk néhány fogalmat, amikkel jobb, ha már 

most tisztában vagy. 

Tanulmányi ügyintéző: 

Az egyetemen már nem lesz osztályfőnököd, akihez ügyes-bajos dolgaiddal fordulhatsz. Itt minden egyes szaknak 

tanulmányi ügyintézője van, akit az Oktatási Igazgatóságon találsz. Ha problémád van a tantárgyfelvétellel, vizs-

gákkal, stb. kapcsolatban, őt keresd. 

Neptun: 

Ez egy hallgatói információs rendszer, egy webes felület. Ezen keresztül tudsz tantárgyakat felvenni, órarendet ki-

alakítani, vizsgákra jelentkezni, kérvényeket leadni, befizetéseket lebonyolítani. Egyfajta elektronikus 

ellenőrzőkönyv is, hiszen az oktatók ide írják be az osztályzataidat. 

HALLGATÓINK MONDTÁK...

„

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

Kar: 

A kar egy szervezeti egység az egyetemen belül. A Pan-

non Egyetemnek öt kara van: Gazdaságtudományi, Geor-

gikon, Mérnöki, Műszaki Informatikai, valamint Modern 

Filológiai és Társadalomtudományi. A felvételi során 

választasz egy egyetemet, azon belül egy kart, s a karon 

belül egy szakot. 

Kredit: 

A felsőoktatásban kreditrendszer van. Ez azt jelenti, hogy egy adott 

képzésen csak akkor szerezhet valaki diplomát, ha összegyűjtött any-

nyi kreditet, amennyi az adott képzéshez rendelt képzési követel-

ményben elő van írva. A kredit a befektetett munka mérőszáma. Min-

den tantárgynak van kreditszáma, amelyből következtethetünk arra, 

milyen nehéz tárgyról van szó. Egy kredit ugyanis 30 tanulással eltöl-

tött munkaórát jelent. 
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HALLGATÓINK MONDTÁK… „A Gazdaságtudományi Kar számos programot kínál, amellyel lehetőséget nyújt szá-

munkra, hogy jobban megismerhessük az üzleti világot és fejleszthessük készségeinket. A Harsányi János Szakkollégium 

tagjaként hasznos előadásokon vehetek részt, szakembereket és vállalati vezetőket ismerhetek meg. Örülök, hogy a PE-

GTK-t választottam, és már nem csak résztvevőként veszek részt a programokon, hanem a szervezésbe is besegítek.” - 

Feke Tímea 

ISMERD MEG SZAKJAINKAT! 

KAPCSOLAT: 

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

Ezt az alapszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének olyan általános gazdasági képzettséget szerezni, amely 

jól hasznosítható az üzleti élet számos területén; érdeklődnek a vállalatok hatékony működtetéséhez szükséges kutatási-

elemzési munkák iránt csakúgy, mint a szervezési-irányítási feladatok iránt; a későbbiekben saját vállalkozást szeretné-

nek indítani. Szervezéshez és irányításhoz értő gazdasági szakemberekre szinte az élet minden területén szükség van, 

ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink iparvállalatok központjaiban, gyáregységeiben, szolgáltató vállalkozá-

soknál és intézményeknél, logisztikai központokban, területfejlesztési szervezeteknél, családi vállalkozásoknál helyez-

kedhetnek el. A szak BA in Business Administration and Management néven angol nyelven is indul. 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 

KERESKEDELEM ÉS MARKETING 

Ez az alapszak ideális választás azok számára, akik érdeklődnek a piaci jelenségek közötti összefüggések iránt; tanul-

mányaik mellett izgalmas piackutatási munkákban szeretnének részt venni; szeretnék megérteni a vevők döntéseit, a 

fogyasztói magatartást; piackutatóként, reklámszakemberként, márkamenedzserként vagy marketingvezetőként szeret-

nének dolgozni; meg szeretnék ismerni a modern marketing eszközöket, technikákat. Végzett hallgatóink elsősorban 

kereskedelmi láncoknál és vállalatoknál, piackutató ügynökségeknél, reklámügynökségeknél, elektronikus kereskedé-

seknél, PR-ügynökségeknél és tanácsadó vállalatoknál helyezkedhetnek el. Továbbá a szakon megszerzett tudás alkal-

massá tesz saját vállalkozás megtervezésére, elindítására és sikeres működtetésére is. 

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 

Ez az alapszak azok számára ajánlott, akik nyitottak a világra, szívesen megismernek más kultúrákat és szokásokat, ott-

honosan mozognak nemzetközi téren; szeretnék mélyebben tanulmányozni az Európai Uniós piacokat; érdeklődnek a 

nemzetközi tárgyalások különféle technikái iránt; kíváncsiak a gazdaságtudományi szakterületek (pl. menedzsment, 

marketing, pénzügyek) nemzetközi vonatkozásaira; érdeklődnek a nemzetközi szervezetek működése és világgazdasági 

szerepe iránt; késztetést éreznek a gazdaságdiplomáciai tevékenységben való részvételre. A nemzetközi kapcsolatok 

sokrétűen átszövik a mai gazdasági életet, ezért diplomásaink többek között multinacionális cégek központjaiban, hazai 

leányvállalatainál, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál, szállítmányozó cégeknél, Európai Uniós 

intézményekben, fejlesztési ügynökségeknél helyezkedhetnek el. 

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 

Ezen a szakon a hallgatók megtanulják egy vállalat vagy intézmény pénzügyi tevékenységének – adózás, társadalom-

biztosítás, számlák könyvelése, kimutatások készítése – szabályait, és elsajátíthatják az ehhez szükséges szoftverek 

használatát. Ezt az alapszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének járatosak lenni a nemzetgazdasági szintű 

pénzügyi és számviteli kérdésekben; szeretnének tanulmányaik sikeres elvégzése után a mérlegképes könyvelői szakké-

pesítés vizsgakövetelményei alól mentességet kapni. A pénzügyi menedzsment, illetve a számviteli tevékenység alapve-

tő és nélkülözhetetlen vállalati funkcióknak minősülnek. Friss diplomásaink az alapszak elvégzése után a gyakorlati 

életben jól hasznosítható végzettséggel (közgazdász oklevél és mérlegképes könyvelői szakképzettség) indulnak neki a 

munkaerőpiacnak, és az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak. 


