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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 VIDÉK? MIÉRT VESZPRÉM? AZÉRT, MERT... 

… vidéki város lévén jóval alacsonyabbak a megélhetési 

költségek (pl. albér let, tömegközlekedés), mint a fővá-

rosban. 

… Veszprém, a Királynék városa számos kulturális és szó-

rakozási lehetőségével kiváló környezetet biztosít az 

egyetemi évek eltöltéséhez. 

… az egyetemnek saját vízi sporttelepe és strandja van Ba-

latonalmádiban, ahol a téli vizsgaidőszak fáradalmait 

korcsolyázással, a nyárit strandolással pihenheted ki. De 

akár a balatonalmádi Nereus Kollégiumban is lakhatsz köz-

vetlenül a Balaton-parton! 

 

HALLGATÓINK MONDTÁK... 

„Ha újra felsőoktatási intézményt kellene választanom, 

akkor is ezt az egyetemet választanám. A lehető legjobb 

döntés volt ide jönni, mert élvezem az egyetemi élet min-

den egyes napját.” - Szombat Szabina 

… ha kirándulni szeretnél, akkor a Balaton-felvidék különleges geológiai képződményeit, a Bakony vadregényes 

tájait, kilátóit, természeti kincseit is felfedezheted. 

… az oktatási épületek és a kollégiumok egymáshoz való közelsége miatt nem kell naponta órákat töltened tö-

megközlekedéssel, hogy eljuss a tanóráidra. 

… az egyetemen felújított épületekben, jól felszerelt termekben, tiszta környezetben töltheted a tanórákat és az órák 

közötti időt. 

... 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa! 
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HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?  

 

2019. január 10-12. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (Budapest) 

2019. január 17. Nyílt nap Zalaegerszegen  

2019. január 23. NYÍLT NAP VESZPRÉMBEN 

2019. január 24. Nyílt nap Nagykanizsán 

2019. január 25. Nyílt nap Keszthelyen 

SZAKTÁJOLÓ – Az online felvételi tanácsadód 

KAPCSOLAT: 

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

Továbbtanulnál, de nem tudod, milyen szakon? 

Nem tudod, merre tovább a középsuli után? 

Érdekelnek a gazdasági szakok, de nem tudod, melyik passzolna hozzád? 

Megerősítésre van szükséged, hogy biztosan jól választottál? 

 

Töltsd le ingyenes SZAKTÁJOLÓ mobilalkalmazásunkat,  

ami segíthet Neked a jó továbbtanulási döntés meghozatalában! 




