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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 VÁLASZD ELSŐ HELYEN A PE-GTK-T? 

Ugye tudod, hogy 2019. július 10-ig egy alkalommal 
módosíthatod a jelentkezési sorrendedet? 

Miért jelöld első helyen a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Karát? Azért, mert...  

… szakok és képzések széles választékát kínáljuk az 
alapképzéstől a PhD-ig.  

… 10 szakon kínálunk duális képzést, amely során 
nem csak az elméleti tudást sajátíthatod el, de gyakorlati 
tapasztalatot is szerezhetsz.  

… képzéseink oktatóink szaktudására és az üzleti szférá-
ból érkező, gyakorlati tapasztalataikat bemutató 
szakemberekre épülnek.  

… a gazdálkodási alapszakok programját összehangol-
tuk, ezzel biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóság 
lehetőségét.Tehát, ha a választott szak mégsem jön be, 
egy félév után átje-lentkezhetsz másikra.  

… kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen nyel-
vi képzést: célunk, hogy hallgatóink a diplomaszerzés-
hez és a későbbi sikeres munkavégzéshez megfelelő 
nyelvtudással rendelkezzenek.  
… a nagylétszámú előadások mellett kiscsoportos órák 
keretében, közvetlen hangulatot teremtve folyik a képzés. 
Oktatóink és hallgatóink személyesen is ismerik egy-
mást. Nálunk nem csak egy Neptun-kód leszel!  

… hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzs-
mentnek. Szakkollégiumunk van, tudományos diák-
köri konferenciát (TDK) szervezünk, hallgatóinkat be-
vonjuk a karon folyó kutatásokba. Tehetség Akadémiát 
és mentor programot működtetünk.  

… jól működő vállalati kapcsolataink révén változa-
tos lehetőségeket biztosítunk szakmai gyakorlat eltölté-
sére is. Az olyan nagyvállalatok, mint például az Audi, 
a Balluff, a Continental, az Ernst&Young, az Exxon-
Mobil, a Flex, a General Electric, a Grundfos, az 
IBM jó gyakor lati hátteret biztosítanak a képzé-
sekhez.  

… szép földrajzi környezetben – a Balaton szomszéd-
ságában, a Bakony lábánál –, a Királynék városában, 
hallgatóbarát légkörrel várunk. 
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PÓTFELVÉTELI 

HOGYAN TOVÁBB? - FELVÉTELI MENETREND 

KAPCSOLAT: 

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

Február 17-én ugyan lejárt a felsőoktatási jelentkezési határ-
idő, de azoknak, akik a normál felvételi eljárás során nem 
adtak le jelentkezést, illetve, akik leadtak, de nem nyernek 
felvételt, lehetőségük lesz a pótfelvételi eljárás során jelent-
kezni augusztus elején.  
 
Fontos, hogy pótfelvételi során kizárólag egyetlen intézmény 
egyetlen szakára lehet jelentkezni, kizárólag önköltséges for-
mában.  
 
A pótfelvételivel kapcsolatos részletes információkért fi-
gyeld július végétől a www.felvi.hu-t vagy honlapunkat 
(www.gtk.uni-pannon.hu)!  

Ha bármi kérdésed van, nyáron is állunk rendelkezésedre a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!  






