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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. 

SZAKJAINK A LEGJOBBAK KÖZÖTT... 

Megjelent a Figyelő Üzleti Hetilap 2020 Felsőokta-
tási Rangsora, melyben több szakunk is rendkívül 
előkelő helyen áll.  

A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakunk a 2. 
helyen áll országos viszonylatban. 

A Gazdálkodási és menedzsment, valamint 
a Kereskedelem és marketing alapképzési sza-
kunk az első tíz között szerepel a gazdaságtudományi 
képzési terület listáján. 

A műszaki képzési területen is sikerekről adhatunk 
számot, a Műszaki menedzser alapképzési sza-
kunk a 2. legjobb az országban a Figyelő Felsőokta-
tási Rangsorában.  

A Figyelő Felsőoktatási Rangsort az Oktatási Hivatal 
adatai alapján állították össze, és az egyetemi felvételi 
időszak megkezdése előtt a megalapozott szak- és in-
tézményválasztás meghozásához nyújt segítséget a 
jelentkezés előtt álló diákoknak, szüleiknek, és a peda-
gógusoknak. 

A rangsor a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek sok szempontú összehasonlításával ké-
szült (különleges módszertan, többféle bontás, közel 60 
tábla, 18-féle indikátor), ezért különösen büszkék va-
gyunk arra, hogy a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karának képzései a legnépszerűbb szakok 
rangsorában is előkelő helyen állnak. 
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EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK 

Szeretnél alaposan felkészülni az emelt szintű érettségire? Segítünk! 

2020. februári kezdéssel emelt szintű érettségi vizsgafelkészítő tanfolyamot indítunk  

történelem és gazdasági ismeretek tárgyból! 

Kezdés: 2020. február 14.  

A foglalkozások minden héten pénteken a délutáni órákban lesznek,  

összesen 10 alkalommal 1,5 órás terjedelemben.  

Helyszín: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Veszprém, Egyetem u. 10., A épület)  

Történelemből neves gimnáziumi tanár, Gazdasági ismeretek tárgyból a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Karának oktatói tartják a felkészítést.  

A tanfolyam részvételi díja 10.000 Ft, amely összeg sikeres felvétel esetén a PE-GTK valamely szakára egysze-

ri ösztöndíj formájában a hallgatónak visszafizetésre kerül.  

Jelentkezési határidő: 2020. február 10.  

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

KAPCSOLAT: 

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

ONLINE FELVÉTELI TANÁCSADÁS 

Felvételi előtt állsz, és bizonytalan vagy, hol tanulj tovább? Kérdéseid vannak a felvételi eljárással kapcsolatban? 

Tudni szeretnéd, hogy melyik gazdaságtudományi szak a megfelelő választás számodra? Kérdéseid vannak a Gaz-

daságtudományi Karral kapcsolatban? 

Online felvételi tanácsadó csapatunk örömmel áll rendelkezésedre! Kérdéseidet a felveteli@gtk.uni-

pannon.hu e-mail címre várjuk. 




