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Sikeres őszi Karrier Nap – kiváló toborzási és brandépítési lehetőség
munkáltatók számára
Október 11-én ismét megrendezésre került a már hagyományosnak mondható őszi
Karrier Nap a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán. A
rendezvényen idén 49 gazdálkodó szervezet és mintegy 400 hallgató, pályakezdő vett
részt.
Az évente megrendezésre kerülő Karrier Nap célja, hogy támogassa a hallgatók
kapcsolatfelvételét a vállalatokkal, ugyanakkor kiváló lehetőséget biztosít a megjelenő
szervezetek számára, hogy személyesen találkozzanak a jövő szakembereivel.
Mivel a Karrier Nap időpontja illeszkedik a hallgatók kötelező szakmai gyakorlatával
kapcsolatos határidőkhöz, a látogatók kétharmada saját bevallása szerint elsősorban
szakmai gyakorlatos lehetőségek megismerése miatt látogatott el a rendezvényre, vagy
alkalmi munkalehetőséget keresett. A hallgatók tanulmányainak és érdeklődési körének
megfelelően a rendezvényen megjelenő szervezetek közül 25 turisztikai, 7 kereskedelmi,
4 szolgáltató és 3 tanácsadó vállalat volt, valamint 10 munkaközvetítő szervezet is
képviseltette magát.
A kiállítók jelentős része elsősorban azzal a céllal jelent meg a rendezvényen, hogy
megismertesse magát a munkát kereső fiatalokkal, valamint elérhető szakmai
gyakorlatos, részmunkaidős pozícióit népszerűsítse. Azok a vállalatok is hasznosnak
ítélték a részvételt, akik a közeljövőben kívánnak új munkaerőt felvenni, hisz
tájékozódhattak a leendő pályakezdők szakmai tudásával, elvárásaival kapcsolatban és
megismerhették más munkaadók ajánlatait is. A Karrier Napon történő részvétel a vállalati
arculatépítés egyik hatékony módszere, kiállítóink több mint fele saját bevallása szerint
elsősorban e célból látogatta meg a rendezvényt.

A Budapesti Gazdasági Egyetem fontosnak tartja, hogy a rendezvény minden résztvevő
számára sikeres és egyben hasznos is legyen, ezért elégedettségi kérdőív formájában
vizsgálta a kiállítói véleményeket. Idei résztvevőink meghatározó többsége elmondása
szerint elégedett volt a rendezvény helyszínével, a látogatók számával és a rendelkezésre
álló megjelenési lehetőségekkel is, így a következő alkalommal is tervezi, hogy részt vesz
a KVIK Karrier Napon.
A BGE várhatóan tavasszal tartja egyetemi szintű Állásbörze és Karrier Nap rendezvényét,
melynek keretében minden karon lehetősége nyílik az érdeklődő vállalatoknak a
bemutatkozásra, illetve toborzásra. A rendezvénnyel kapcsolatos információkat
közzétesszük honlapunkon, feliratkozott partnereinket pedig hírlevélben értesítjük.

Hallgatói versenyek és tehetséggondozás – munkaerő-piaci kapcsolatok
lehetősége e területeken is
A Budapesti Gazdasági Egyetemen a közeljövőben két, már hagyományosnak mondható
szakmai rendezvényen mérhetik össze tudásukat és képességeiket a hallgatók.
November 25-én kerül megrendezésre a BGE 2016. évi őszi Tudományos Diákköri
Konferenciája, december 3-5. között pedig az Országos Controlling Esettanulmányi
Versenynek ad otthont az Egyetem.
Az intézményi TDK Konferencia keretében a versenyző hallgatók tudományos
kutatómunkájuk eredményeként létrejött tanulmányokat adnak elő, melyeket az egyetem
oktatóiból és külső szakemberekből álló szakmai zsűri előzetesen értékel. A rendezvényen
a dolgozatok bemutatása szekciókban (témakörönként) történik egy prezentáció, majd
szakmai vita keretében. A különböző tagozatokban folyó verseny eredményeként a
legjobb előadások díjazásban részesülnek, s továbbjutnak a kétévenként megrendezésre
kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
A BGE PSZK Lámfalussy Sándor Szakkollégiuma ötödik alkalommal rendezi meg
az Országos Controlling Esettanulmányi Versenyt. A versenyen résztvevő csapatok
feladata egy létező magyar vállalat valós, aktuális döntéshelyzetére vonatkozó írásos
javaslat kidolgozása, majd szóbeli előadása. A döntőbe jutó legjobb csapatok szakmai
zsűri előtt is prezentálják az eset feldolgozását. A saját felsőoktatási intézményüket
képviselő csapatok a stratégiai, pénzügyi és menedzsment tudásukon felül a számviteli,
kontrolling ismereteiket is próbára teszik a versenyen.
A TDK Konferencia és az Esettanulmányi Verseny egyaránt jó alkalmat nyújtanak a
hallgatóknak, hogy önálló tudományos és kutatási tevékenységet végezzenek, valamint
megismerkedjenek a szakma jeles képviselőivel. A BGE a tehetséggondozás egyik

lényeges formájának tartja a rendezvényeket, melyek elősegítik a kiemelkedő hallgatók
fejlődését és az intézmény hírnevének öregbítését.
Az események lehetőséget biztosítanak az együttműködő szervezetek számára is a
tehetséges hallgatók szakmai szemléletmódjának és felkészültségének megismerésére, a
jövő szakembereinek megszólítására. Minden évben több vállalati partner is
közreműködik a rendezvényeken, akár bizottsági- illetve zsűritagként történő
megjelenéssel, akár anyagi támogatás keretében, melyekkel kapcsolatban az Egyetem
idén is várja a partnerek felajánlásait.
A rendezvényekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatás
weboldalának Dokumentumtár menüpontjában, ide kattintva.
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Felnőttképzésben is aktívan!
Közel ötven képzést kínál megújult oldalán a BGE Felnőttképzési Főosztálya.
A Budapesti Gazdasági Egyetem a felnőttképzések terén is széles képzési palettával
rendelkezik, és Karainak különböző szakterületeihez kapcsolódóan a munkaerő-piaci
igényekhez igazodó iskolarendszeren kívüli képzéseket kínál a tanulni vágyó felnőttek
részére.
2016 őszétől az Egyetem megújult tematikus weboldalon kívánja segíteni a felnőttképzési
kínálata iránt érdeklődők számára a tájékozódást, a jelentkezést és a kapcsolattartást.
Az oldal kialakításánál fontos szempont volt az átláthatóság, az eligazodás támogatása
és a minél szélesebb körű tájékoztatás. A magánszemélyek, a vállalati érdeklődők,
valamint a BGE és más egyetemek hallgatói számára külön tájékoztató fül szolgál a
legrelevánsabb információkkal, mint ahogy kiemelt felülettel rendelkeznek a szakemberek
számára kínált kreditpontos továbbképzések, illetve az e-learning is.
A megújult honlap teljeskörű áttekintést nyújt a felnőttképzés keretében igénybe vehető
szolgáltatásokról, és az igényekhez igazodva lehetőséget kínál az otthonról is gyorsan
elvégezhető online jelentkezésre.
A jellemző célcsoportonkénti információszolgáltatás mellett a kínálat szűrhető
képzéstípusonként is. A képzések között a már diplomával rendelkező, speciális
szakirányú szakképzettség megszerzésének szándékával érkező látogató célirányosan
megtekintheti a BGE mind a négy Karának egy csokorba gyűjtött szakirányú
továbbképzéseit. A szakképzési lehetőséget keresők jellemzően a közgazdasági
szakterülethez tartozó OKJ-s képzések között válogathatnak. A szakmai nyelvvizsgára
készülő hallgatók vagy már végzett szakemberek egy kattintással eljuthatnak a 14
nyelvből különböző szintekre felkészítő kurzusok kínálatához. Az Egyetem a hallgatók

számára a vizsgaidőszakhoz közeledve intenzív vizsgára felkészítő kurzusokat kínál.
Mindezeken túl a kínálatot tovább színesítik az egyéb speciális képzések a BorScholától a
kommunikációs tréningen keresztül a japán nyelvi kurzusig.
A képzéseket bemutató részletes adatlapokat megismerve az érdeklődő akár azonnal,
egy kattintással elérheti a képzéshez kapcsolódó online jelentkezési felületet, ahol
űrlapkitöltő felület könnyíti meg a szükséges információk megadását. Amennyiben a
jelentkezést megelőzően további kérdések merülnének fel, azok feltehetők a
kapcsolatfelvétel menüpontban űrlapon, vagy akár telefonon, e-mailen, illetve a
megadott ügyfélszolgálati időben személyesen a többéves oktatás- és vizsgaszervezői
gyakorlattal rendelkező munkatársaknak.
A portál természetesen a már képzésben résztvevők számára is segítséget kíván nyújtani.
Többek között vizsgainformációk, képzéshez kapcsolódó dokumentumok és
eseménynaptár is elhelyezésre kerültek a menürendszerben, ezzel is könnyítve a
felkészülést.
Akár érdeklődő, akár a felnőttképzésben már részt vevő hallgató látogat el az oldalra,
a Hírek és
a Szakmai
cikkek menüpontok
mindig
hasznos
és
érdekes
háttérinformációkkal, háttéranyagokkal szolgálhatnak.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának csapata bízik abban, hogy
megújult weboldala az eddiginél még hatékonyabban segíti a fentiekben ismertetett
képzések iránt érdeklődők tájékoztatását.
Felnőttképzési portálunk elérhető a www.felnottkepzes.uni-bge.hu oldalon.

Digitális Oktatási Stratégia a felsőoktatásban
Október 10-én, a 1536/2016. (X. 13.) Kormányhatározattal elfogadásra került
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, mely a XXI. századba kívánja átemelni az
oktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerét.
A stratégia által meghatározott jövőkép szerint a magyar felsőoktatásban is egy egységes
online, digitális környezet alakul ki. Ennek köszönhetően a felnövekvő nemzedékek
támogatást kapnak az élethosszig tartó tanuláshoz, valamint segíti elhelyezkedésüket a
munkaerőpiacon. Átfogó stratégiai cél, hogy a felsőoktatásban végzettek digitális
felkészültsége, eszközhasználata, digitális munkatapasztalata elérje a nemzetközileg
támasztott elvárások szintjét.
A kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a közeljövőben olyan, a hagyományos
képzési formákon túlmutató programokat indulnak, melyek már rövid távon is csökkentik

az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság fejlődését veszélyeztető
munkaerőhiányt.
A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális
átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló Kormányhatározat
2017 végéig megvalósítandó feladatai közé tartozik:






a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ létrehozása
a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont létrehozása, amely közreműködik a
felsőoktatás szabályozási és akkreditációs feltételeinek felülvizsgálatában, és a
képzési kínálat megújításában
az alapszintű digitális írástudás elsajátítására térítésmentes képzések biztosítása
az elektronikus szolgáltatások és a digitális tananyagok akadálymentesítése, a
fogyatékossággal élő tanulók számára a megfelelő digitális eszközök biztosítása
az oktatás-nevelési feladatot ellátó intézményekben

A Digitális Oktatási Stratégia céljainak megvalósítása érdekében a felsőoktatás digitális
megújítása keretében a digitális gazdaság igényeinek megfelelő, nemzetközileg is
versenyképes képzések bővülése, valamint a képzési kínálat változása várható majd
országos szinten.
A célokkal összhangban Budapesti Gazdasági Egyetem is komoly hangsúlyt fektet a
digitalizációra, a digitális szolgáltatások fejlesztésére, mind az oktatásban, mind pedig a
hallgatói adminisztrációs, ill. oktatás-támogató rendszerek tekintetében. Az e területeken
történő fejlesztésekről a későbbiekben részletesen is beszámolunk további hírek
keretében.
A Digitális Oktatási Stratégia dokumentum elérhető a Munkaerő-piaci Kapcsolatok
Iroda dokumentumok menüpontjában,
vagy
a http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-joletprogram/strategiak oldalon.

Új rektor Magyarország legnagyobb "alkalmazott tudományok
egyeteme" élén
A Budapesti Gazdasági Egyetem rektori posztját 2016. július 1-től Dr. Heidrich Balázs tölti
be.
Az Egyetem új rektora pályafutását Miskolcon kezdte. A BGE-n 2009 óta dolgozik, ahol
oktatói tevékenysége mellett a Menedzsment és Emberi Erőforrások Intézet
intézetvezetője, valamint 2010-től rektori kinevezéséig a Pénzügyi és Számviteli Kar
dékánja.

Prof. Heidrich Balázs életében fontos szerepet tölt be a sport: rendszeresen fut maratont,
valamint versenyszerűen judozott. Elmondása szerint a sport kitartásra tanítja, haladásra,
fejlődésre ösztönzi és segíti munkájában is. Szakmai tevékenységét tekintve több, mint
20 éve dolgozik szervezetfejlesztési tanácsadóként itthon és nemzetközi környezetben
egyaránt, valamint az ESSCA és a kolzsvári Babes-Bolyai Egyetem kurzusvezető
vendégoktatója.
Prof. Heidrich Balázs számára fontos, hogy az Egyetem továbbra is versenyképes és
gyakorlati tudást nyújtson hallgatóinak. Rektori célkitűzései között szerepel, hogy az
elkövetkező években a BGE Kelet-Közép-Európa meghatározó üzleti alkalmazott
tudományok egyetemévé fejlődjön, ennek érdekében pedig aktív szerepet szán az
oktatásban a vállalatoknak.

Patinás és elegáns konferenciahelyszín a belváros szívében
A Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai épülete 1876-ban épült a Magyar Királyi
Állami Főgimnázium, későbbi nevén Berzsenyi Dániel Gimnázium számára. A
neoreneszánsz stílusú épület azóta több oktatási intézménynek is otthont adott, míg
végül 2002-ben az akkori Budapesti Gazdasági Főiskola kezelésébe került.
A műemléki védettséget élvező épület Kolbenheyer Ferenc tervei alapján készült, aki egy
rendkívül díszes és elegáns, ugyanakkor modern, már átadásakor központi fűtéssel
rendelkező épületet tervezett a belváros szívébe.
Az épület nevezetességét jelentő impozáns dísztermet a kor meghatározó festőinek –
Lotz Károly és Than Mór – faliképei borítják. A BGE 2010-ben együttműködést kötött a
Képzőművészeti Egyetemmel, melynek hallgatói és munkatársai restaurálták a klasszikus
ókor kultúráját idéző festményeket, így a Lotz-terem már újra eredeti fényében látható.
A terem év közben kiemelt egyetemi eseményeknek, valamint a Rektori Tanács és a
Szenátus üléseinek ad otthont, de igény szerint vállalati partnerek számára is elérhető.
Az épület legnagyobb terme, az Aula jellemzően egyetemi rendezvények helyszíne,
ugyanakkor nagy befogadóképességének, sokszínű elrendezési lehetőségeinek, korszerű
technikai felszereltségének köszönhetően konferenciák, workshopok rendezésére is
ideális választás lehet.
Az Egyetem idén nyáron számos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre az épületen. A
felújítás keretében teljes homlokzati nyílászáró csere valósult meg, szem előtt tartva a
korhű megjelenés megőrzését.
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