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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.

PANNON PENTOR PROGRAM
Középsuli után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem
jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar án er r e
is gondoltunk!
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.
Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van
egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató
tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.
A Pentor Program keretében a hallgatók a személyes konzultációkon kívül hasznos műhelyfoglalkozásokon is r észt
vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák
sikerének titka, s
hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat; továbbá az
élménynapok ker etében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark látogatáson, szabadulós játékon – vehetnek részt.
aPentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat
is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.
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DUÁLIS KÉPZÉSEK A PE-GTK-N
A duális képzésben részt vevő hallgatók amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként az egyetemen folytatják tanulmányaikat, egy vállalatnál rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek, ahol megszerzik a céges igényeknek megfelelő
szaktudást.

A DUÁLIS KÉPZÉS ELŐNYEI:

DUÁLIS ALAPSZAKOK A PE-GTK-N:

- Megtudhatod, milyen egy cég munkavállalójának lenni.

- Emberi erőforrások

- A legkiválóbb gyakorlati szakemberektől tanulhatod meg
a szakma fortélyait.

- Gazdálkodási és menedzsment

- A vállalatok a munkádat hallgatói munkaszerződés alapján fizetéssel is díjazzák. A havi juttatást a szorgalmi időszakban is kapod.

- Műszaki menedzser

- Nappali tagozatos hallgatóként jogosult vagy minden
olyan juttatásra, amelyre egyébként az egyetemisták jogosultak.

- Kereskedelem és marketing
- Pénzügy és számvitel
- Turizmus-vendéglátás

- Az egyetemi kurzusokon évfolyamtársaiddal közösen 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 átveszed
a diplomádat. A továbbiakban sem a cégnek, sem a hallgatónak nincs egymással szemben kötelezettsége.
A duális képzés kiváló lehetőség, de nem szigorú kötelezettség. Érdemes megpróbálni!

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?
2018. október 29. nyílt nap Keszthelyen
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

