19. szám (2018. szeptember)

Több mint 6000 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a BGE-n
Az idei felvételi adatok egyértelműen megmutatták, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem
(BGE) továbbra is a gazdasági fókuszú képzések iránt érdeklődők első számú választása. Hazánk
meghatározó alkalmazott tudományok egyetemén az idei tanévben több mint 6 000 elsőéves
kezdheti meg tanulmányait. 2018-ban az állami ösztöndíjasként felvett hallgatók száma és aránya is
növekedett. A gazdasági képzések tekintetében a BGE vette fel idén a legtöbb hallgatót az
országban.
A BGE kiemelkedő vonzereje, diplomáinak magas fokú munkaerőpiaci elismertsége az idén is
világosan megmutatkozott a felvételi eredményekben. Az alap felvételi eljárás alapján 2018
szeptemberétől 5 846 elsőéves nyert felvételt az Egyetemre. Tavaly az általános felvételi eljárás során
5 143 fő nyert felvételt, így az idén 14 százalékkal több az első körös újonnan felvett hallgatók száma.
Azok, akik lemaradtak a felvételiről, vagy nem nyertek felvételt, a pótfelvételi eljárás keretében
augusztus 6-ig adhatták be jelentkezésüket a Budapesti Gazdasági Egyetemre. Az idei évben 455 fő
nyert felvételt a pótfelvételi eljárás során a BGE-re a 2018. augusztus 24-én nyilvánosságra hozott
ponthatárok alapján.
A jelentkezők többsége a turizmus-vendéglátás, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem
és marketing, a gazdaságinformatikus, valamint a pénzügy és számvitel alapképzési szakokra tette
le a voksát. Összességében elmondható, hogy a gazdasági képzések tekintetében a BGE vette fel
idén a legtöbb hallgatót az országban.
„Magyarország egyik meghatározó gazdasági képzést nyújtó egyetemeként nagy hangsúlyt
fektetünk az üzleti szféra szereplőivel való folyamatos együttműködésre. A piaci igényeket és a
vállalati visszajelzéseket figyelembe véve alakítjuk oktatási portfoliónkat, mely mára lefedi a
gazdaságtudomány szinte valamennyi szakterületét. A számok tükrében, idén is elmondható, hogy
Egyetemünk a hallgatók számára vonzó perspektívát nyújt, hiszen olyan területekre képzünk

szakembereket, ahol folyamatosan bővülnek az elhelyezkedési lehetőségek” – hangsúlyozta Prof.
Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora.
A BGE-n összesen 11 alapképzési (melyből 6 szakon duális képzés is választható), 8 mesterképzési
és 5 felsőoktatási szakképzési szak érhető el. Jelentős az intézmény felnőttképzési tevékenysége is,
mely szakirányú továbbképzések, illetve OKJ-s képzések, tanfolyamok keretében valósul meg. Az
Egyetem hallgatói a gazdaságtudomány területén – többek között turizmus-vendéglátás,
nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és
menedzsment, gazdaságinformatikus, valamint emberi erőforrások szakon – folytatják egyetemi
tanulmányaikat.
A Budapesti Gazdasági Egyetem képzései, illetve más együttműködési lehetőségek iránti érdeklődés
esetén keresse bizalommal a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársait.

Duális képzési aktualitások
Szeptemberben kezdetét vette a Budapesti Gazdasági Egyetem 2018/2019-es
tanévének őszi féléve, mely a duális képzés kapcsán kiemelendő eseményeket is tartogat.
Két fontos folyamat zajlik szeptember hónapban: most születnek meg a 2018/2019-es
tanévben induló duális képzésre felvételt nyert hallgatók és a duális vállalati partnerek
kétoldalú munkaszerződései, valamint ezzel egy időben megkezdődött a következő tanévre
vonatkozó duális képzési együttműködési megállapodások megkötésének időszaka a
leendő partnerszervezetek és az Egyetem között.
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó duális együttműködési megállapodások kapcsán már
októberben zajlanak a vezetői egyeztetések az egyetemen belül – a jövő évi partnerek által
tervezett hallgatói létszámokat a Rektori Tanács is tárgyalja. Így az új partnerek esetében a
szerződéskötési egyeztetéseket érdemes minél hamarabb megkezdeni, ugyanakkor a BGE
várja azon partnerek információit is a következő duális tanévre vonatkozó terveiről, akik a
2017-es szerződési időszakban kötöttek határozatlan idejű duális megállapodást.
A duális megállapodások és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás megkönnyítése
érdekében Partnereink számára kiküldésre került a legfrissebb duális megállapodási minta,
mely a tavalyi évhez hasonlóan határozatlan időre szól.
A duális képzéssel és szerződési folyamattal, adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő
kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai szívesen nyújtanak
további tájékoztatást az érdeklődőknek.

Partnerek figyelmébe ajánljuk - konferenciák, tehetséggondozási és karrier
események ősszel a BGE-n
Szeptemberben elkezdődött az új tanév, ami az Egyetem hallgatói és partnerei számára
egyaránt számos érdekes programlehetőséget tartogat.
Az augusztus végén rendezett gólyatáborok után, szeptember első hetén került sor a beiratkozásra,
majd szeptember 9-én megtartották az első tanítási napot is.
A Budapesti Gazdasági Egyetem 2018/2019-es tanévnyitója idén különleges helyszínen került
megrendezésre. Szeptember 13-án, csütörtökön a Budapest Kongresszusi Központban ünnepélyes
keretek közt gyűltek össze az Egyetem vezetői, oktatói, hallgatói és vendégei, hogy a nyári
élményektől feltöltődve, újult erővel kezdhessék meg az őszi félévet.
Október 16-án kerül megrendezésre az immár hagyományosnak mondható őszi Karrier Nap a
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon. A rendezvény célja, hogy támogassa a
hallgatók kapcsolatfelvételét a vállalatokkal, ugyanakkor kiváló lehetőséget biztosít a megjelenő
szervezetek számára, hogy személyesen találkozzanak a jövő szakembereivel.
Ebben az évben november 23-án a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar ad otthont
az egyetemi szintű Tudományos Diákköri Konferenciának. A TDK-n a BGE tehetséges, kutatás iránt
érdeklődő hallgatói mutatják be saját kutatásaik eredményét egy 15 perces prezentáció keretében,
melyet az Egyetem oktatóiból, kutatóiból és a támogató partnerszervezetek által delegált
szakemberekből álló szakmai zsűri értékel.
A Tudományos Diákköri Konferencia keretében a vállalati partnereknek lehetősége nyílik
témajavaslatot tenni a tanszékek, rajtuk keresztül pedig a hallgatók számára. A TDK-n történő
vállalati részvétel lehetőségeiről bővebben a Tudományos Diákköri Konferencia novemberben a BGEn cikkben olvashatnak.
A Pénzügyi és Számviteli Kar Lámfalussy Sándor Szakkollégiuma 2018. november 24-26. között
hetedik alkalommal rendezi meg az Országos Controlling Esettanulmányi Versenyt (OCEV). A
verseny védjegye, hogy a stratégiai-, pénzügyi-, és menedzsment-tudáson felül a számviteli,
kontrolling ismereteket is előtérbe helyezi. A versenyen részt vevő négy fős csapatok feladata egy
létező magyar vállalat valós, aktuális döntéshelyzetére vonatkozó írásos javaslat kidolgozása, majd
szóbeli előadása.
A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a közreműködő vállalatok számára, hogy
megismerkedjenek a jövő szakembereivel és azokkal a tehetséges hallgatókkal, akik szakmai
ismereteiket az Esettanulmányi Verseny keretében a gyakorlatban is próbára teszik, bemutatják.
A fenti események, rendezvények, valamint az együttműködési lehetőségek kapcsán bővebb
információ kérhető a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársaitól.

Tudományos Diákköri Konferencia novemberben a BGE-n
Idén a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar ad helyszínt
a Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának. A
verseny 2018. november 23-án, pénteken kerül megrendezésre, várhatóan
közel száz, BGE-n tanuló hallgató részvételével.
A Tudományos Diákköri mozgalom célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos
kutatómunkával. A részt vevő hallgatók saját kutatásuk eredményét bemutató
dolgozatokkal indulnak a Konferencián, melyeket előzetesen két független, a témát jól
ismerő bíráló pontoz. A rendezvényen a jelöltek 15 perces prezentáció keretében ismertetik
és összefoglalják dolgozatuk lényegi kérdéseit, amit a szakmai zsűri tagjai véleményeznek
és értékelnek.
A 2018. évi TDK-n tervezetten az alábbi szekciókban hallhatók előadások
1. Ágazati és regionális gazdaságtan

13. Reklám

2. Európai Unió

14. Munkaerőpiac

3. Gazdaságelmélet,- történet –
Gazdaságszociológia

15. Nemzetközi kapcsolatokNemzetközi intézmények

4. Gazdasági jog

16. Pedagógia

5. Gazdaságpszichológia –
Gazdaságszociológia

17. Számvitel-Adózás

6. Kereskedelem

18. Szervezés-vezetés

7. Kommunikáció-Médiatudomány

19. Stratégiai menedzsment

8. Környezetgazdaságtan
9. Közszolgálat- Közpénzügyek

20. Tőke- és pénzpiac, Vállalati
pénzügyek

10. Külkereskedelem

21. Turizmus

11. Logisztika

22. Vendéglátás

12. Marketing-Fogyasztói magatartás

23. Világgazdaságtan

A szekciók végleges listája a beküldött pályamunkák témáinak figyelembe vételével kerül
kialakításra a pályázat beküldési határidejét, 2018. november 04. napját követően.
Partnereinknek számos lehetőséget nyújt a TDK: a rendezvény – és így a tehetséggondozás
– támogatása jó példája a társadalmi felelősségvállalásnak. A támogatók nevét, logóját az
eseményen és annak nyomtatott anyagain is feltünteti az Egyetem, valamint a támogatást
nyújtó vállalat munkatársai szakmai zsűritagként is megjelenhetnek a konferencián,
megismerhetik intézményünk tehetséges hallgatóit, akik színvonalas prezentációk
formájában dolgozzák fel a legkülönbözőbb témákat.

Támogatói szándék, témaajánlás, vagy más jellegű részvételi szándék felmerülése esetén
keresse bizalommal a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársait, akik további
információkat, segítséget adnak a kapcsolatfelvételben.

l. Országos Pálinka
szervezésében

Konferencia

a

Budapesti

Gazdasági

Egyetem

A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kari Vendéglátás Intézeti Tanszék
szakmai védnökségével és a Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ támogatásával 2018.
november 14-én megrendezésre kerül az első Országos Pálinka Konferencia „Hungarikumok:
múltunk és jövőnk” címmel. Az eseménynek az Egyetem Markó utcai épülete ad otthont.
A Konferencia fővédnöke Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, az esemény Tudományos
bizottságát Prof. Dr. Gundel János professor emeritus (BGE) – elnök, Dr. Cserhalmi Zsuzsanna, PhD
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet – társelnök,
valamint Dr. Sándor Dénes, PhD (BGE) – társelnök alkotja.
Az egésznapos esemény előzetes programja az alábbiak szerint alakul:


8:00 – 9:30 Regisztráció, büfé



9.30 – 9.40 Köszöntő: Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor, BGE



9.40 – 9.50 Megnyitó: Dr. Lugasi Andrea, dékán, BGE KVIK



9.50 – 11:00 Plenáris előadások – előadók felkérése folyamatban



11:00 – 12:00 Pálinkabemutató és -kóstoló



12.00 – 13:00 Ebédszünet, Lotz terem látogatás



13:00 – 14:30 Szekcióelőadások



14:30 – 15:00 Kávészünet



15:00 – 16:30 Szekcióelőadások

A tudományos párbeszéd elindítására törekvő konferencia fő témája a pálinka, melyről várhatóan
négy megközelítésből – Alapanyagok és technológia, Analitika és érzékszervi bírálatok,
Gasztronómia és Marketing és Innováció – szekciókban hallhatnak előadásokat.
A Konferenciára a fent említett szekciókhoz kapcsolódóan várják a témához kapcsolódó
tudományos előadásokat, melyek összefoglalójának beküldési határideje 2018. október 10. napja.
Az esemény részletei a felhívásban, ide kattintva olvashatók. Jelentkezni a regisztrációs lap
kitöltésével és a BGEpalinkakonferencia2018@gmail.com e-mail címre történő visszaküldésével
lehet. A konferencián részt venni, illetve előadást tartani kívánók számára előzetes regisztráció
szükséges. A regisztráció határideje: 2018. november 9.

Médiaműhely nyílt a BGE-n a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
támogatásával
A Budapesti Gazdasági Egyetem is csatlakozott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) médiaműhelyek 11 tagú hazai egyetemi hálózatához.
A BGE Külkereskedelmi Karán nyílt új médiaműhely a legmodernebb szoftverek és számítógépek
biztosításával nyújt lehetőséget az Egyetem hallgatóinak a kreatív és médiaiparban hasznosítható
gyakorlati tudás elsajátítására.
Az 2018. június 21-én tartott átadón Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
elnöke kiemelte: az infokommunikációs szektor dinamikus változása miatt nagy jelentősége van
annak, hogy a médiában és a hírközlésben dolgozó szakemberek mindig naprakész tudással
rendelkezzenek és folyamatosan képezzék magukat.
Az eseményen részt vettek az Egyetem vezetői is. Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora elmondta,
hogy a BGE új műhelye lehetővé teszi az élményalapú oktatást, tanulást, amely egybeesik az
Egyetem egyik stratégiai céljával.
Dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja beszédében kifejtette, hogy az Egyetem tudatosan törekszik a
XXI. századi intézményi környezet megteremtésére és széles munkaerőpiaci kapcsolatok
kialakítására. A médiaműhely átadásával a nemzetközi színvonalú tanulói környezetnek
köszönhetően gyakorlatorientált, interaktív és értékálló képzésben vehetnek részt a hallgatók.
Az NMHH egyenként 13 millió forint értékű médiaműhelyeit olyan felsőoktatási intézményekben
alakították ki, melyek médiatudományhoz fűződő képzéseket nyújtanak, így támogatva a jövő
médiaszakembereinek gyakorlati képzését. A hallgatók ezentúl a világ vezető médiastúdióiban is
használt informatikai eszközök segítségével készíthetik el projektjeiket, dolgozataikat.
Magyarország vezető, médiaterülettel foglalkozó egyetemein, - köztük legutoljára a BGE-n összesen 11 médiaműhely került kialakításra, melyekben professzionális eszközök segítik a grafikus
tervezést, a kiadvány- és videoszerkesztést, a webfejlesztést, és más összetettebb feladatok
elvégzését.
Az Egyetem folyamatosan törekszik az élményalapú oktatás és a minél korszerűbb infrastrukturális
lehetőségek alkalmazására, ezek további bővítésére, bevonva a munkaerő-piac szereplőit, vállalati
partnereket is. Az együttműködési lehetőségekről további információ kérhető a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda munkatársaitól.

Újabb állomásához érkezett a Nemzetközi Bormarketing Akadémia
A Budapesti Gazdasági Egyetem 2018 tavaszán elindította ingyenes, négyalkalmas
borszakmai előadássorozatát, amelyen szakértők, neves borászok és egyetemi oktatók előadásait
hallgathatják meg az érdeklődők.
A Nemzetközi Bormarketing Akadémiát a BGE Marketing tanszékének oktatói hívták életre, akik
jelentős tapasztalattal rendelkeznek a borpiac, a bormarketing területén. Számos kutatás, szakcikk

fűződik nevükhöz, és többek között ők is részt vesznek a BGE Külkereskedelmi Karán ősszel induló
bormenedzsment szakirányú továbbképzés oktatásában.
A programsorozat első előadása 2018. március 27-én zajlott, ahol a Bormarketing Magyarországra
vonatkozó kihívásairól esett szó, ezt követően május 8-án a nemzetközi piaciokról és borexport
marketingről hangzottak el előadások.
A Nemzetközi Bormarketing Akadémia harmadik állomása 2018. szeptember 25-én, 14:30 és 18:00
között kerül megrendezésre a Markó utcai épület Aulájában.
Az eseményen a hazai boresemények kihívásai és eredményei kerülnek terítékre az érdekes
előadások során. Az program végén lehetőség nyílik kerekasztal-beszélgetés keretei között
szabadon beszélgetni az előadókkal, résztvevőkkel.
Program


14:30 - 15:00

Regisztráció



15:00 - 15:05

Szervezői köszöntő: Szabó Zoltán



15:05 - 15:15

Kancellári köszöntő: Dietz Ferenc



15:15 - 15:35

Antal Gábor előadása: A Budavári Borfesztivál - Folyamatos megújulás



15:35 - 15:55

Daniel Binder előadása: Wine Events in Austria - Best Practices



15:55 - 16:15

Harsányi Dávid előadása: A boros rendezvények sikertényezői



16:15 - 16:35

Máté Szilvia előadása: Nemzetközi borkiállítások szakmai konzekvenciái



16:35 - 16:50

Szünet



16:00 - 17:00

Kerekasztal-beszélgetés: Antal Gábor, Daniel Binder, Harsányi Dávid,

Máté Szilvia, Krizmanits József, Totth Gedeon, Szabó Zoltán


17:00 - 17:05

Zárás



17:05 - 18:00

Borkóstoló

Az esemény mindenki számára nyitott és ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A regisztrációs
felületet az alábbi linkre kattintva érheti el. A Nemzetközi Bormarketing Akadémia rendezvényeiről
további információk érhetők el BGE honlapján, valamint a havi rendszerességgel megjelenő
Partnerszervezeti Hírlevélben.

Idén is megrendezik a Kutatók Éjszakáját a BGE-n
A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem is bekapcsolódik a
Kutatók Éjszakája programsorozatba.

„A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a
kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén először két napon át, szeptember 28-án és 29-én lehet
bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.”
http://kutatokejszakaja.hu
A Kutatók Éjszakáján az Egyetem több helyszínen is érdekes előadásokkal, kvízekkel és egyéb
interaktív programokkal várja az érdeklődőket. A meghirdetett programok 2018. szeptember 28-án
17.00 órától lesznek elérhetőek a BGE Markó utcai, az Alkotmány utcai és a Gazdálkodási Kar
zalaegerszegi épületeiben.
A programok során olyan érdekes témákkal találkozhat a látogató, mint a jövőbeli robotok vagy a
felhő alapú szolgáltatások alkalmazása szállodai környezetben, de szó esik arról is, hogyan legyünk
boldogok.
Tovább témák a teljesség igénye nélkül:
-

Varázslatos gasztrokémia – a természettudomány rejtelmei a vendéglátásban

Kilátás – belátás: miért nézünk ki az ablakon vagy be egy irodába? Környezetpszichológia a
mindennapokban
A kibergazdaságról nem kiborgoknak - a robotizáció és a mesterséges intelligencia hatása
társadalomra, gazdaságra, gazdálkodásra
-

Hamisság a közösségi médiában

-

Kihívás a pénzügyek és az adózás útvesztőjében – logikai szabadulószoba

-

Energiabiztonság napjainkban

-

A digitalizáció fogságában: Szabadulj ki a tudásoddal és kreativitásoddal!

A rendezvény mindenki számára nyitott. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet ide
kattintva tehet meg. Az eseményről bővebb információ érhető el a Facebookon, valamint az
Egyetem honlapján.
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