
Gazdaságtudományi Kar

PENTOR PROGRAM



Mielőtt belekezdenénk…

„Nem jó az embernek egyedül lennie”

(Ter.2:18)



Kik vagyunk és mit csinálunk?

- Pentorok
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának mentorai
(nem a Hallgatói Önkormányzat mentorai)

- Mentorálunk = segítünk, támogatunk



Mik a céljaink?

- A középiskolából az egyetemre való átmenet 
megkönnyítése 

a tanulmányok
a közösségi élet és
a beilleszkedés területén

- Hallgatói lemorzsolódás csökkentése



Milyen eszközöket 
alkalmazunk?

- Egyéni mentorálás (tanulási, magánéleti, egyéb 
problémák)

- Szakmentorálás (Neptun, Moodle használat, 
tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, beadandók, egyéb 
tudnivalók; felsőbb éveseknek: szakdolgozat készítés, 
szakmai gyakorlat, ösztöndíj lehetőségek, stb.)

- TÖSZ tréning (Tanulási, önismereti és szocializációs 
tréning)

- Tanulókörök létrehozása
- Programszervezés, közösségépítés, csapatépítés 

szakon belül és a szakok között



Miért jó hozzánk csatlakozni?

- Mert mi is azt szeretnénk, hogy mindannyian 
sikeresen vegyék az egyetemi élet akadályait

- Életre szóló élményeket szerezhetnek
- Olyan kapcsolatokat építhetnek ki (tanáraikkal 

és diáktársaikkal), melyek a jövőbeli szakmai 
munkájukban lesznek a segítségükre

- Pentor Pontokat gyűjthetnek 



Szakmai vezető

Dr. Darida Zsuzsa

darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu



Szupervízor

Kígyós Tamás Attila

kigyos.tamas@gtk.uni-
pannon.hu



Emberi erőforrások

Dr. Ködmönné Pethő 
Henrietta

kodmonne.petho.henrietta
@gtk.uni-pannon.hu

Németh Fanni

nh.fanni@gmail.com



Gazdálkodási és menedzsment

Csizmadiáné Dr. Czuppon
Viktória

czuppon.viktoria@gtk.uni-
pannon.hu

Varga Mátyás

vamatty@gmail.com



Kereskedelem és marketing

Töreki Stefánia Matild

toreki.stefania.matild@gtk.uni-
pannon.hu

Jahni Bálint

jahnibalint02@gmail.com



Műszaki menedzser

Szentes Balázs

szentes.balazs@gtk.uni-pannon.hu

Huszár Adél

adel.huszar@gmail.com



Nemzetközi gazdálkodási

Somogyi Laura

s.laura0929@gmail.com

Dr. Konka Boglárka

konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu



Pénzügy és számvitel

Dr. Fehér Helga

feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

Cser Patrik

cserpatrik@gmail.com



Turizmus-vendéglátás

Dr. Strack Flórián

strack.florian@gtk.uni-pannon.hu

Schmutz Eszter

esztischmutz@gmail.com



Mesterképzés szakjai

Fehér Patrícia

feherpatricia10@gmail.com



Doktori képzés

Dr. Kozma Dorottya Edina
kozma.dorottya.edina@gtk.uni-

pannon.hu

László Veronika
laszlo.veronika@gtk.uni-

pannon.hu



International students

Dr. Konka Boglárka

konka.boglarka@gtk.uni-
pannon.hu

Shadi Hoosmandzadeh

Shadi.hm955@gmail.com



Hol találtok meg minket?

A GTK honlapján
https://www.gtk.uni-pannon.hu/pannon-pentor/

Facebook-on
PannonPentor | Facebook

Moolde rendszerben 
Kurzus: Pannon Pentor Program - 2022 ősz (uni-
pannon.hu)

Varázsszó a keresőkbe: Pannon Pentor



https://www.gtk.uni-pannon.hu/pannon-pentor/
https://www.facebook.com/groups/1654477234768361
https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=5956


„A Pannon Pentor egy olyan közösség, 

aminek Te is a részese vagy.

Érezd magad otthon. Érezd magad jól!”

Németh Fanni Judit

hallgatói mentor

Dr. Darida Zsuzsa
darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu


