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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, pontszámítással, s a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának képzéseivel kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy kiadványunkat hasznosnak találod. Kérdéseidet, észrevételeidet a felveteli@gtk.unipannon.hu e-mail címre várjuk.

TEHETSÉG AKADÉMIA
A PE-GTK-n hangsúlyos szerepet tölt be a tehetséggondozás. Az ezzel foglalkozó szervezeteket a Tehetség Akadémia fogja össze.
Számos előnnyel bír, ha hallgatóként bekapcsolódsz
majd tehetségmenedzsment programjainkba: egyetemi
éveid alatt konkrét gyakorlati esetekkel, céges problémákkal és azok megoldási módszereivel ismerkedhetsz
meg; tapasztalatokat gyűjthetsz; bővítheted a gyakorlati, szakmai ismereteidet; cégekkel, vállalati szakemberekkel kerülhetsz kapcsolatba.
Mindez a későbbiekben megkönnyíti elhelyezkedésedet, s növeli versenyelőnyödet a munkaerőpiacon.

HALLGATÓINK MONDTÁK...
„A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara számomra
nem csak egy felsőoktatási intézmény, ahol diplomát szerezhetek. Már a gólyatáborban megtapasztalhattam milyen közvetlenek és segítőkészek hallgatótársaim. Rengeteg színes programlehetőség közül választhatunk, melyek
hozzásegítenek mind a szakmai, mind a kulturális fejlődéshez. Rengeteg új barátot szereztem, tanulmányaim során érdekes, sokszínű információkkal gazdagodtam. Örülök, hogy a Pannon Egyetemet választottam.” - Kórusz
Fruzsina

TEHETSÉGMENEDZSMENT LEHETŐSÉGEK A PE-GTK-N:
- TDK - Tudományos Diákköri Konferencia
- Harsányi János Szakkollégium
- Esettanulmányi Klub
- PAnnon PEntor - mentorálási program
- Bekapcsolódás tanszéki kutatásokba, projektekbe
- Részvétel a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet
munkájában

- Versenyek (pl. logisztikai, esettanulmány megoldó
versenyek)
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VÁLLALATI KAPCSOLATAINK
A Gazdaságtudományi Kar számára éppen olyan
fontos célkitűzés, hogy jó szakemberekkel lássa el a
régió gazdaságát és az üzleti élet különböző területeit, mint az, hogy hallgatói piacképes diplomával
kerüljenek ki a munka világába. Ennek érdekében
kiemelt fontosságot tulajdonítunk a vállalati kapcsolatok ápolásának.
Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően az
oktatás közvetlen jelzést kap a gazdaság igényeiről,
és oktatási kínálatunkat ennek megfelelően alakítjuk. Az együttműködés eredménye többek között,
hogy a hallgatóink olyan vállalati környezetben
tölthetik el a szakmai gyakorlatot, melyben az elsajátított elméletet a gyakorlatban mélyíthetik el.

Kiemelt partnereink között szerepel többek között a Herendi Porcelánmanufaktúra, a Continental Teves, az Alcoa, a
JOST Hungária, az IT Services, a Morgan Stanley, a Generali, a UCMS Group Hungary, a MagiCom.
A vállalatok támogatják a kutatásokat és a hallgatói tehetséggondozást is mind pályázatokkal, mind versenykiírásokkal és ösztöndíjakkal. A Balaton és a Bakony közelsége kiemelten igényli a turizmusfejlesztést, melyhez a Kar oktatói
és hallgatói bázisa hosszú évek óta nyújt segítséget.
A GTK folyamatosan munkálkodik azon, hogy a vállalatokkal szorosan együttműködve a legmodernebb eszközöket
használja az oktatásban és segítse a hallgatók elhelyezkedését. Jelenleg több, mint 30 helyen, közel 60 hallgató számára tudjuk a duális képzés lehetőségét kínálni.

HÁZHOZ MEGY A GAZDASÁGTUDOMÁNY

Választható előadások középiskolákban
Karunk oktatói örömmel tartanak előadást középiskolákban, az adott területekhez kacsolódó tanórán, osztályfőnöki
órán, diáknapon vagy órarenden kívüli foglalkozás keretében. A választható előadások listája, amely a diákok igénye szerint bővíthető, megtalálható a honlapon: www.gtk.uni-pannon.hu/hazhozmegyagazdasagtudomany

NYÍLT ÓRÁKKAL VÁRUNK!
Nyílt órák középiskolások számára
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatói szeretettel várják a középiskolás diákokat nyílt egyetemi órákon a 2018/19. tanév őszi féléve során. Az órákon való részvétel előzetes regisztrációt igényel. A látogatható tanórák listája megtekinthető a honlapon: www.gtk.uni-pannon.hu/nyiltorakkalvarunk

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?
2018. november 9-10. Pályaválasztási kiállítás – Székesfehérvár
2018. november 21. Pályaválasztási kiállítás – Szekszárd
2018. november 28. nyílt nap Nagykanizsán
2018. DECEMBER 4. NYÍLT NAP VESZPRÉMBEN
2018. december 7. nyílt nap Keszthelyen
2019. január 10-12. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (Budapest)

KAPCSOLAT:
www.gtk.uni-pannon.hu

felveteli@gtk.uni-pannon.hu

(88) 624-860

www.facebook.com/pegtk

