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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. 

 

HALLGATÓINK MONDTÁK... 

„A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és Vesz-

prém is sok lehetőséget tartogat az ideérkező hallgatók-

nak. Már középiskolába is Veszprémbe jártam, fel sem 

merült bennem a kérdés, hogy elhagyjam a várost, ha itt 

helyben is színvonalas egyetemi oktatást kaphatok. Itt a 

hallgató tud szakmai, tudományos munkában fejlődni, és 

számos szórakozási és sportolási lehetőséget is kínál mind 

az egyetem, mind a város. Az egyetemen eltöltött éveim 

megerősítettek abban, hogy jól döntöttem, amikor Vesz-

prémet és a PEGTK-t választottam.” - Takács Tímea 

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 igé-

nye 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 órá-

kon a 2018/19. tanév őszi féléve során. Az órákon való részvétel előzetes regisztrációt igényel. A látogatható tan-

órák listája megtekinthető a honlapon: www.gtk.uni-pannon.hu/nyiltorakkalvarunk 
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VERSENYFELHÍVÁS - MARKETING CHALLENGE DAY 

ENGLISH WEEK  

KAPCSOLAT: 

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

ANGOL NYELVI ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 
NYÁRI TÁBOR KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

 

- Szeretnéd fejleszteni az angolod?  

- Bővítenéd ismereteidet és új emberekkel ismerkednél 
meg?  

- Szeretnél eltölteni egy izgalmas hetet Veszprémben?  

Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor ott a helyed 
a táborban 2019. július 7-13. között!  

 

Jelentkezz az INGYENES táborra, mert...  

- interaktív és izgalmas angol nyelvtanulás vár Rád;  

- bővítheted angol szókincsedet;  

- fejlesztheted nyelvtani ismereteidet;  

- megtanulhatsz jobban kommunikálni angolul;  

- képességfejlesztő tréningeken vehetsz részt;  

- a nyelvtanuláson túl szabadidős és kulturális programok-
ba kapcsolódhatsz be (pl. rendhagyó veszprémi városnézés, 
kalandpark, tihanyi és balatonfüredi kirándulás, balatoni 
strandolás)!  

További információ és jelentkezés:  
www.gtk.uni-pannon.hu/englishweek 

A verseny időpontja: 2019. május 16. (csütör tök), 9:00-16:00 

A verseny helyszíne: Pannon Egyetem, 8200 – Veszprém, Egye-

tem u. 10., B épület, 2. emelet, Konferenciaközpont 

A jelentkezési határidő: 2019. április 26. (péntek) 

A csapatok jelentkezését a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-

mail címen várjuk.  

MARKETING VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

Ebben a versenyben megmutathatod csapatod mennyire jártas a különböző termékek, reklámok, márkák vilá-
gában. A kérdés már  csak az, hogy elfogadod-e a kihívást? 

mailto:kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu



