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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – FENNTARTHETÓ TURIZMUS ÉS A FELELŐS ÉRINTETTEK BEVONÁSA
A Magyar Tudományos Akadémia 2018 novemberében ismét megrendezi a hazai tudományos élet kitüntetett
eseményét, a Magyar Tudomány Ünnepe című országos programsorozatot. Egyetemünk, ahogy a korábbi
években is, nemzetközi konferenciával csatlakozik a programsorozathoz, melynek fő témája idén a Fenntartható
turizmus és a felelős érintettek bevonása.

A turizmusra a jövő egyik legígéretesebb szektoraként tekintünk. Fontos tisztában lennünk azonban azzal, hogy
bár a turizmus nem mindenre van hatással, majdnem minden hatással van a turizmusra. A konferencián hazai
és külföldi előadók segítségével járhatjuk körbe a turizmus fenntarthatóságának kérdéseit a különböző
érintettek nézőpontjaiból.

o

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem – Markó u. 29-31.

o

Időpont: 2018. november 7., 09:00-15:00

o

A programok IDE KATTINTVA érhetőek el

o

Regisztrálni IDE KATTINTVA lehet.
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BGE MŰHELY – NEMZETKÖZIESEDÉS ÉS FENNTARTHATÓSÁG
A BGE Műhely idén először Nemzetköziesedés és fenntarthatóság címmel kerül megrendezésre. A program a
BGE PSZK Pénzügyi Intézeti Tanszéke, az MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoportja, az
EFOP-3.6.1 Fenntarthatóság és versenyképesség kutatócsoportja, a BGE Kiválósági program Kis- és
középvállalkozások nemzetköziesedése alprojektje és a Family Business Sustainability and Growth (FAME)
európai uniós projektje által kerül megrendezésre, levezető elnöke Prof. Dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor.

Ízelítő a programból:
-

A magyar gazdaság külső környezete és fenntarthatóság

-

A termelési tényezők szerepe az európai járműipari értékláncban

-

A gépipar szerepe a magyar gazdaságban

-

A családi KKV-k nemzetköziesedése

o

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem – Markó u. 29-31., II. Emelet, Lotz-terem

o

Időpont: 2018. november 21., 12:30-17:45

o

Jelentkezési határidő: 2018. november 13.

o

A programok IDE KATTINTVA érhetőek el.

o

Regisztrálni IDE KATTINTVA lehet.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A BGE KUTATÁSI ALAP FELHÍVÁSAI
A pályázatokat az alábbi formákban lehet beadni:
-

elektronikus formában (szkennelve és aláírva a mellékletekkel együtt) Kálóczy Andreának, a
KALOCZY.ANDREA@UNI-BGE.HU email-címre.

-

vagy papíron, minden mellékletével együtt a 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 2. emelet 255. iroda
címre.

-

A pályázatokat a tudományos rektorhelyettes hagyja jóvá.



Pályázati felhívás hazai vagy külföldi tudományos konferencián való részvételre





o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.

Pályázati felhívás szakmai rendezvény (workshop, rendezvénysorozat, konferencia) szervezésére
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.

Pályázati felhívás anyanyelvi lektorálásra
o

A pályázati felhívás és az űrlap IDE KATTINTVA tölthető le.

o

Pályázni folyamatosan lehet.
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A PÁLYÁZATI IRODA FELHÍVÁSAI
A pályázási szándékot – a PÁLYÁZATI IRODA HONLAPJÁN található pályázati kísérőlap visszaküldésével – a
megadott határidőkig jelezni szíveskedjenek Huj Évának a HUJ.EVA@UNI-BGE.HU email-címen.

Szakkollégiumok támogatása
A pályázat célja a szakkollégiumokban folyó makroökonómiai és pénzügyi oktatás támogatása. A támogatás
felhasználható a tervezett kurzusok kurzusvezetői díjazására (járulékok nélkül) és az oktatáshoz kapcsolódó
dologi költségekre.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 30.

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található

Pallas Athéné Alapítvány pályázati felhívásai:
1. Magyarországi Felsőoktatási Verseny, Kurzus, Szakmai Fórum Megvalósítása Szakkollégiumok számára
Közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai témájú szakkollégiumi program támogatása
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

2. Magyarországi és Kárpát-Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Program
Közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú szakmai konferenciák,
fórumok, kutatói hálózatok szervezése
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november
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o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

3. Hazai és Kárpár-Medencei Oktatási Innovációs Témájú Tananyagfejlesztési Program
Alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági, bankszakmai, illetve az
ezekhez kapcsolódó módszertani témájú tananyagfejlesztése
o

Pályázat benyújtási időszak: 2018. szeptember – november

o

Pályázati kísérőlap beküldési határideje: 2018. november 9.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

A KELETI ÜZLETI AKADÉMIA FELHÍVÁSAI


Oktatói és Kutatói Mobilitási Pályázat
A pályázat célja a Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése. Pályázni 1-3 hónapos időtartamra lehet.



o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 23., 2019. január 11.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.

Nemzetközi Konferencián való részvétel
A pályázat a BGE oktatói és kutatói számára érhető el, a Keleti Üzleti Akadémiai Központ célországaiban
rendezett nemzetközi konferencián való részvételre.
o

Pályázni folyamatosan lehet 2019. április 30-ig.

o

Bővebb információ IDE KATTINTVA található.
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ÖSZTÖNDÍJAK
A DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja a 2019/20-as tanévre.
1.

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
1-10 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal rendelkező német fogadó professzor
felügyeletével. Elsődlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.

o

Bővebb információ és pályázati dokumentumok IDE KATTINTVA érhetőek el

2. Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak
Doktorált magyar oktatók és kutatók részére, akik főiskolákon, egyetemeken vagy kutatóintézetekben
dolgoznak. A kutatás időtartama 1-3 hónap.
o

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.

o

Bővebb információ és pályázati dokumentumok IDE KATTINTVA érhetőek el

6

2018/VI.

2018. október 29.

BGE TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL

EGYETEMI ÉLETÜNKBŐL
ILYEN VOLT A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
A Kutatók éjszakája rendezvénysorozat keretében több
programmal vett részt a Budapesti Gazdasági Egyetem:
tizenhárom budapesti és két zalaegerszegi programot kínált az
érdeklődőknek. A kutatói életpályát népszerűsítő rendezvények
többek között az interaktív ismeretterjesztő és kutatások
műhelytitkaiba bepillantást engedő előadások, laboratóriumi
kísérletezés,

világkávézó

módszerű

workshop,

robot-,

drónbemutató műfajában, továbbá szabadulószoba formájában
valósultak meg. Az egyetem ismertségét növelő budapesti
programok kb. 192, a zalaegerszegi esemény 163 érdeklődőt
vonzott. Korosztályi összetétel szerint 8-60 év közötti látogatók
jelentek meg, a legtöbben a 18-30 év közötti korosztály tagjai.

Az eseményről az Iskolapad készített riportot, mely IDE KATTINTVA megtekinthető.
RÉSZT

VETTÜNK

A

CSALÁDOK

–

GENERÁCIÓK

–

VÁLLALKOZÁSOK

–

DILEMMÁK

CÍMŰ

MŰHELYKONFERENCIÁN
Egyetemünket képviselte Prof. Dr. Heidrich Balázs, Dr. Németh Krisztina, Dr. Németh Szilárd és Dr. Kása Richárd
a győri Széchényi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola műhelykonferenciáján 2018.
szeptember 26-án. A plenáris és szekcióelőadások a családi vállalkozások vezetésátadását és a
professzionalizálódó családi vállalkozásokat mutatták be, illetve egy empirikus felmérés tapasztalatait osztották
meg a résztvevőkkel a családi vállalkozások szerepéről a magyar gazdaságban és társadalomban.
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DR. KÁSA RICHÁRD ÉS PROF. DR. HEIDRICH BALÁZS CIKKE AZ EMERALD KIADÓ DÍJAZOTT LEGJOBB CIKKEI
KÖZÖTT
Az International Journal of Operations and Production Management lap (Q1/D1 minősítésű) évente kiválasztja
az adott évben megjelent legjobb cikkeket, amelyeket a szerkesztőbizottság a leginnovatívabbnak,
legidőszerűbbnek és legjobban megírtaknak tart. 2017-ben ezek közé egy magyar szerzői csapat cikke is
bekerült.

A díjazott csapat és cikk: Losonci Dávid, Kása Richárd, Demeter Krisztina, Heidrich Balázs, Jenei István: The
impact of shop floor culture and subculture on lean production practices.
A cikk IDE KATTINTVA érhető el elektronikus formában.
„KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS VESZTESÉGEK A PIC ELLÁTÁSBAN” - ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Dr. Zelena András, a Külkereskedelmi Kar egyetemi adjunktusa, Kríziskommunikációs helyzetek és veszteségek
a PIC ellátásban címmel tartott előadást a Perinatológiai Társaság XVI. Kongresszusán. Dr. Zelena András
élménybeszámolója az alábbiakban olvasható:

„A

Magyar

Perinatológiai

Társaság immáron

másodszor

hívott

el

éves

orvoskongresszusára,

ahol neonatológus, gyermekintenzív szakorvosok és főnővérek – közel 170 fő – vettek részt plenáris
előadásomon. Húsz percben beszéltem arról, hogy mennyire fontos hangsúly helyeződik az érzékeny
kommunikációra az ellátóteam tagjai és a hozzátartozók közlésfolyamatában.
Mennek okai: Magyarországon a KSH statisztikái szerint évente több mint 300 kisgyermek hal meg a koraszülésvagy prae- és perinatális szakban, s minden 9. gyermek koraszülött kontinensünkön. Korábbi kutatásom
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rávilágított, hogy a veszteséget átélt szülők légüres térben érzik magukat, s ennek hátterében sokszor a hibás
kommunikációs panelek alkalmazása áll.

Rendkívül megtisztelő volt, hogy előadásom után felkért Dr. med.habil. Szabó Miklós egyetemi docens - az
MPT elnöke -, hogy az elnökség tagjainak külön is tartsak előadássorozatot e témáról, hiszen rendkívül fontos
ennek hangsúlyozása. Mindemellett a Debreceni Egyetem PIC osztálya és a SE I. sz. Női Klinikájának
munkatársaitól is meghívást kaptam, hogy a BGE Kommunikáció Tanszékén zajló kutatásról tartsak előadást az
osztály dolgozóinak.”

BGE-S OKTATÓINK PLENÁRIS ELŐADÁSAI A PTE KONFERENCIÁJÁN
Több BGE-s oktatónk és kutatónk is részt vett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának I.
Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferenciáján. A konferencián, melyen annak nemzetközi védnöke,
Geert Hofstede, a PTE díszdoktora is köszöntőt mondott, a négy plenáris előadásból kettő is a BGE-hez
kötődött: Dr. Bakacsi Gyula Charismatic and neo-charismatic leadership címen, Prof. Dr. Heidrich Balázs pedig
The Landscape is changing - A mixed method study of the small worlds in higher education címen tartott
előadást.

LE KELL BONTANI A FALAT A HALLGATÓK ÉS AZ OKTATÓK KÖZÖTT! – INTERJÚ TASI PÉTERREL
A tavalyi évben rajtoló kutató hallgatók konferenciáján első alkalommal adták át a Kiváló Mentori Díjakat azoknak
az oktató és kutató kollégáknak, akik a 2017. évben kiemelkedő munkát végeztek a tudományos diákkör
tevékenységben és tehetséggondozásban. A mentorálás és tehetséggondozás témaköréről Tasi Péterrel, a PSZK
Pénzügy Tanszékének mester tanárával beszélgettünk.
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K: Gratulálok az elismeréshez! Mit gondolsz, minek köszönhető a Kiváló Mentori Díj?

T.P.: Két összetevője lehet. Az egyik egy igen objektív mérce: az előző
tanévben viszonylag alacsony számú TDK-zó hallgató volt az egész
Egyetemen és ezen belül a PSZK-n is. A Karon lévő mindössze 11 hallgató
közöl ugyanakkor 2 az „enyém” volt. Ráadásul mindketten továbbjutottak az
országos konferenciára is, amire nagyon büszke vagyok. A másik oldalról
pedig az is benne lehet, hogy én természetes módon, de – talán érthető
lesz, ha így fogalmazok – megélem az oktatói létet itt az Egyetemen. Nem
az a jellemző rám, hogy bejövök 8-kor, és ha 1-ig van órám, akkor 1 óra után
azonnal el is megyek. Azt is mondhatnám, hogy az, hogy a BGE oktatója
vagyok, meghatározza az életem. A hallgatókkal eléggé közvetlen a
viszonyom, és a mentorálásukat sok esetben nem csak szakmai oldalról élem meg. A hallgatók évek óta minden
problémájukkal „megtalálnak” és én mindig igyekszem nekik segíteni. A díjban talán ez is benne volt.

K: Igénylik a mostani – rendkívül céltudatosnak tűnő – fiatalok ezt a fajta törődést?

T.P.: Azt gondolom, a mentorlására sokkal inkább szükség van, mint 10-15 évvel ezelőtt. Sokszor felmerül, hogy
rosszabbak-e a mai fiatalok, és sokan azt mondják, hogy igen. Szerintem meg nem. Nem rosszabbak, hanem
mások, ők is, meg a közeg is, ahol vannak. Én azt érzem – reflektálva a felvetésedre is –, hogy a mostani
generáció nagyon elveszett. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének céltudatosok, csak nagyon nehezen találják
meg azt az utat, amit igazából szeretnének. Amiben például nagyon mások a mostani hallgatók a korábbiakhoz
képest, hogy anno mindenkinek volt egy elég erős elképzelése arról, hogy mit szeretne csinálni, és akár belülről,
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akár kívülről jött az életpálya, az viszonylag elfogadott és meghatározott volt. Nagyon sok jóképességű
hallgatónál is érzem ugyanakkor manapság, hogy őrületes útkeresés zajlik. És a hallgatók is visszajelzik ezt…

Igen sokat elmond talán az, hogy a Karon korábban volt két mentálhigiénés szakember is, de időpontot sem
lehetett hozzájuk kapni, mert a hallgatók annyira szerettek volna, ha nem is mást, de egyáltalán valakivel
beszélgetni. Így aztán nagy szükségük van arra, hogy legyen személyes kapcsolat oktató és hallgató között, és
erre a kapcsolatra a mentori viszony sokkal inkább megfelelő, mint a hagyományos tanár-diák reláció. Persze
kihívást jelent ez, mikor egy tanárnak szinte csak előadásai vannak.

Pár évvel korábban volt olyan tanév mikor csak előadást tartottam, és akkor szinte frusztrálva éreztem magam,
mert egyáltalán nem volt személyes kapcsolatom a hallgatókkal. Senkiről nem tudtam semmit, ami persze
nyilván a tömegszerű oktatás egyik sajátossága. De például az angol nyelvű képzésben - ahol jóval kevesebben
vannak - van lehetőségem némi mozgásra, mind a személyes kapcsolatokra, mind pedig a mélyebb megértést
elősegítő, élményalapú(bb) oktatásra.

K: Tudsz, kérlek, mondani ez utóbbira egy példát?

T.P.: Sokan tudják, hogy magánemberként egy Gomba nevű településnek vagyok az alpolgármestere. Így mikor
az EU programok, projektek c. tárgyat tanítom, az gyakorlati tapasztalaton alapul, hiszen a községben pályázói
oldalon is érintettek vagyunk. Ráadásul az angol nyelvű képzésben – ahol szintén fut ez a tantárgy – amikor
tele van a kurzus Erasmus+ ösztöndíjas hallgatókkal, akkor minden évben szervezek egy egynapos kirándulást
Gombára. Ennek az a célja, hogy megnézzük, egy magyar településen az elmúlt 10-15 évben uniós forrásokból
milyen fejlesztések valósulhattak meg. És hidd el, sokkal többet jelent egy holland, egy francia vagy egy német
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hallgató számára, hogy nem a tanteremben beszélek neki róla, hanem ott vagyunk Gombán és ő láthatja,
tapasztalhatja, hogy az ő adófizetői pénzéből mik valósultak meg.

K: Mit tanácsolnál tehát a kollégáknak? Hogyan tudnak igazán közel kerülni a hallgatókhoz?

T.P.: Le kell bontani a falakat hallgató és oktató között! Akár egy teljes módszertani váltással, mint a Team
Academy esetében – ahol 5,5 évig team coach voltam –, de akár alternatív programokkal is. Amit csináltunk
például - szintén az angol nyelvű képzések keretében – azok a gyári vagy céges látogatások. Voltunk például
a GE-nél, a Mercedes gyárban és a Graphisoft Parkban. Ott a finnek azt mondták, hogy ezt egy az egyben
elfogadnák. Oktatóként irtózatosan jó érzés volt azt hallgatni, hogy ez mennyire klassz, hallgatóként pedig
nagyon inspiráló maga az a közeg.

Ezek mind olyan alkalmak, amik kicsit kiszakítanak a hagyományos oktató-hallgató viszonyból és lehetőséget
kínálnak arra, hogy tényleg teljesen más dimenziókban találkozzunk egymással!
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK



LIM2018: LOGISZTIKA – INFORMATIKA – MENEDZSMENT

A rendezvény célja, hogy a meghívott előadók a fenti három tudományterületen elért eredményeiket
bemutassák.



o

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg

o

Időpont: 2018. december 6-7.

o

A konferenciaelőadás kivonatának benyújtási határideje: 2018. november 20.

o

További információ IDE KATTINTVA érhető el.

TAKE CONFERENCE 2019

„Building Future Competences – Theory Meets practice” címmel kerül megrendezésre a TAKE 2019
konferenciája.
o

Helyszín: Bécs, Ausztria

o

Időpont: 2019. július 3-5.

o

Absztrakt beküldési határideje: 2018. december 7.

o

További információ IDE KATTINTVA érhető el.
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