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Növekszik a duális képzéshez csatlakozó partnerek száma
Duális partnerszervezeteink számára mozgalmasan telt az őszi időszak, melynek
eredményeként szerződéses formát öltött együttműködési szándékuk az Egyetemmel,
hallgatóinkkal.
A partnerszervezetek és a BGE október végéig megkötötték a képzéshez szükséges
együttműködési megállapodásokat, amik – a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő
elteltével – november végére elérték végleges állapotukat. Az intézmény továbbította a
szerződéseket az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, melyek alapján – amennyiben
minden most szerződő partnerszervezet jelentkezését elfogadja a Duális Képzési Tanács
– a BGE-n 48 vállalati partner duális képzésével indulhat a 2017/2018-as tanév.
A részt vevő partnerszervezetek száma növekvő tendenciát mutat, szeptembertől 48
partnerszervezet 6 szakon indít duális képzést, a szerződésekben foglalt tervek szerint
összesen 100 hallgató foglalkoztatásával. A képzésben a korábbi évekhez hasonlóan a
gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a
kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, valamint a gazdaságinformatikus
szakok érintettek, tehát az Egyetem mind a négy karán jelentkezhetnek duális képzésre
az érdeklődők. A következő tanévben 21 új partnerrel működik együtt intézményünk, 23
vállalat pedig már két vagy több éve képviselteti magát a BGE duális képzési
rendszerében.
Az elkövetkező hónapokban a hallgatóknak és a partnerszervezeteknek egyaránt
érdemes figyelniük a határidőket, hiszen számos teendő vár rájuk a szeptemberi
tanévkezdésig. A felsőoktatási jelentkezési határidő a hallgatók számára február közepe,
s bár a partnerszervezeteknek a nyár elejéig kell kiválasztani leendő hallgatóikat, ezt csak
azok közül tehetik meg, akik az egyetem duális képzésben is induló szakjainak
valamelyikére adták be jelentkezésüket – talán épp azért, mert az adott egyetemi szakon

az adott partnercég vonzó a számukra. A dualitás tehát itt is érvényesül, az Egyetem és a
partnerek együtt keresik leendő hallgatóikat.
A duális képzés kapcsán részletes tájékoztató információk érhetőek el www.unibge.hu/dualiskepzesvallalatoknak oldalon.

Társadalmi felelősségvállalás – a képzés feltételeinek javítása az
AccorHotels támogatásával
Az új generáció szakembereinek képzése a felsőoktatási intézmények, valamint a
munkaerő-piaci szereplők közös feladata. Ezen cél megvalósítása érdekében az
AccorHotels, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködési megállapodást
kötött 2016. december 6-án.
Az Accor cégcsoporthoz világszerte több mint négyezer szálloda tartozik, ebből 17-et
hazánkban üzemeltetnek. A 95 országra kiterjedő szervezet számára kiemelten fontos a
társadalmi felelősségvállalás. Komlósi Gabriella, az AccorHotels Magyarországért és
Szlovákiáért felelős HR menedzsere az aláíráskor elmondta: „Az AccorHotels
Magyarországon évente átlagosan 100-150 főiskolai, egyetemi gyakornokot foglalkoztató
munkáltatóként felelősnek érzi magát a felnövekvő új generáció képzéséért. A gyakorlati
oktatáson túlmenően a Csoport a jövő szakembereinek akadémiai képzését is támogatni
kívánja.”
Az együttműködési keretmegállapodás értelmében a szervezetek együttműködnek
többek között gyakornoki programok megvalósításában, üzleti témájú oktatási-képzési
programok kidolgozásában és megvalósításában, valamint az AccorHotels szakemberei
részt vesznek a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar alap- és
mesterképzésében.
Az együttműködés egyik állomásaként az AccorHotels átvállalta a KVIK I-es előadójának
technikai modernizálásának teljes költségét. Mind az AccorHotels, mind a Budapesti
Gazdasági Egyetem kiemelt figyelmet szentel a környezetvédelmi szempontok szem előtt
tartásának, így ezen támogatás esetében is különös figyelmet fordítottak a beruházás
fenntarthatóságára és a zöld technológiák alkalmazására. Ennek megfelelően az új
projektor környezetbarát megvilágítási rendszere a hagyományos és szennyező
fémhalogén izzók helyett lézer fényforrást használ.
Az együttműködési keretmegállapodás ünnepélyes aláírása kapcsán Dr. Dietz Ferenc
kancellár elmondta, hogy „A Budapesti Gazdasági Egyetemen – az ország legnagyobb
alkalmazott tudományok egyetemeként – rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a munkaerőpiaci szereplőkkel szoros kapcsolatot ápoljunk, így hallgatóink naprakész és piacképes
tudásra tegyenek szert. Vállalati partnereinkkel folyamatosan azon dolgozunk, hogy
képzéseink a munkaerőpiac igényeinek megfeleljenek, hogy hallgatóink olyan értékekkel,

olyan attitűddel lépjenek ki a munkaerőpiacra, mellyel sikerrel pályáznak a legjobb
pozíciókra.”

Éves eseménynaptár partnerszervezetek számára
Éves eseménynaptár összeállításába kezdett a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda. Az
egység célja, hogy ezzel is segítse a partnerszervezetek és az egyetemi lehetőségek
egymásra találását.
Minden szervezet számára fontos, hogy minél több információval rendelkezzen a jövőre
nézve. A vállalatok számára az év vége részben a számvetés, részben pedig a tervezés
időszaka. Az egyes területekre szánt jövő évi keretek is ilyenkor kerülnek meghatározásra,
ezen számok és lehetőségek alapján folyik majd a részletes megvalósítás.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Munkaerő-piaci Kapcsolatok Irodája arra törekszik, hogy
összegyűjtse azon egyetemi rendezvényeket, eseményeket, melyek az egyetem meglévő
és jövőbeni partnerei számára relevánsak lehetnek, akár az oktatás, a kutatás, vagy a
tehetséggondozás, szakember-keresés szempontjából.
A 2017. évi eseménynaptárban így helyet kapnak majd a jelentősebb karrierlehetőségek
(Állásbörzék, Karrier Napok), a hallgatói események (hallgatói napok, „gólya
rendezvények”, alumni programok), tudományos, illetve tehetséggondozási programok
(konferenciák, esettanulmányi versenyek, TDK rendezvények).
A naptár első verziója várhatóan 2017. január végére készül el, és onnantól folyamatosan
frissítésre kerül.
A naptárról és egyéb egyetemi lehetőségekről közvetlen információ kérhető a Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda munkatársaitól.

Díjazzuk a kutatást – elismerések átadása a Tudomány Ünnepén
A Budapesti Gazdasági Egyetem Rektora minden évben Tudományos Díjat adományoz
azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik a megelőző évben kiemelkedő tudományos
teljesítményt nyújtottak.
Az idei évben a Bíráló Bizottságok javaslata, valamint a Tudományos Tanács jóváhagyása
alapján három tudományterületen nyertek el a BGE munkatársai elismeréseket.
Bölcsészettudományok területén a nemzetközi publikáció kategória nyertese Dr.
Mészáros Ágnes főiskolai docens (GKZ) „Language Change in Hungarian Health Insurance

Vocabulary” című publikációjával. A Tudományos szakcikk kategóriában holtversenyben
végzett az első helyen Dr. Géring Zsuzsanna, a GKZ tudományos munkatársa „Content
Analysis Versus Discourse Analysis: Examination of Corporate Social Responsibility in
Companies' Homepage Texts” című munkájával, valamint Dr. Bajomi-Lázár Péter a KKK
főiskolai tanára „A média gyarmatosítása. Miért tartják egyes közép-és kelet-európai
kormányok tiszteletben a média szabadságát - és mások miért nem?” című cikkével.
Gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok terület nemzetközi
publikáció kategóriájának nyertese Dr. Kása Richárd, a PSZK tudományos
munkatársa „Approximating innovation potential with neurofuzzy robust model” című
munkájával. Tudományos szakcikk kategóriában Dr. Gáspár Tamás, a KKK tudományos
főmunkatársa nyerte el az első díjat „Strategia Sapiens - foresight in a new
perspective” című publikációjával. A PhD hallgatók között is sor került díjazásra,
tudományos szakcikk kategóriában, ahol a KVIK mesteroktatója, Bártfai Endre
György nyerte el az első helyet „A balatoni szállásadás története a XVIII. századtól a II.
világháborúig” című publikációjával.
Állam- és jogtudományok; szociológiai tudományok, politikatudományok területen két
kategóriában osztottak ki elismeréseket. A nemzetközi kategória nyertese Dr. Király
Gábor, a PSZK tudományos főmunkatársa „Contradictions between political leadership
and systems thinking” című publikációjával, a tudományos szakcikk kategória nyertese
pedig Dr. Hámori Antal főiskolai docens a KVIK-ről, aki „ A "vasárnapi munkavégzés
tilalma" fogyasztóvédelmi szempontból” című cikkével pályázott.
A Budapesti Gazdasági Egyetem 2016-ban elnyerte az Alkalmazott Tudományok
Egyeteme címet, melyhez méltón folytatja rendkívül sokszínű kutatási és tudományos
tevékenységét. Az oktató és kutató munkatársak jellemzően a vállalati gyakorlat, a
gazdasági szereplők számára is releváns és aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró kutatási
témákra koncentrálnak.
Amennyiben szeretne bővebb információhoz jutni az Egyetemen zajló kutatásokkal
kapcsolatban, látogasson el a kutatásokat és tudományos tevékenységünket
bemutató oldalra. A kapcsolatfelvételben szívesen nyújt segítséget a Munakerő-piaci
Kapcsolatok Iroda, forduljon munkatársainkhoz bizalommal!

A tehetséggondozás kiemelt éves eseménye – TDK 2016
2016. november 25-én került megrendezésre a BGE Pénzügyi és Számviteli Karán a
hagyományos őszi Tudományos Diákköri Konferencia.
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 zsűri munkájához csatlakozhat a támogató
partnerek egy-egy képviselője is.
Az eseményt Dr. Csillag Sára tudományos rektorhelyettes asszony, illetve Madarasiné Dr.
Szirmai Andrea, a Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese nyitotta meg. Plenáris
ülés keretében Radó István, az IFUA Horváth & Partners Kft. ügyvezető igazgatója tartott
előadást a pályakezdők előtt álló kihívásokról, a munkaerő-piac aktualitásairól „A játék
újraindul – Munka világa 4.0” címmel.
Az idei TDK-n összesen 71 versenyző 67 prezentációját hallhatták az eseményre ellátogató
érdeklődők, amik 11 szekcióban* kerültek bemutatásra. Számos szekcióban a háromtagú
zsűri mellett az esemény támogató partnereinek képviselői is helyet foglaltak tiszteletbeli
zsűritagként. Szekciónként 5-10 prezentációt hallgathattak meg a jelenlévők, melyek
értékelése komoly kihívás elé állította az értékelő bizottság tagjait, hiszen rendkívül
érdekes, aktuális kérdésekkel foglalkozó előadásokat, illetve kutatásokat ismertek meg.
Az esti eredményhirdetésen 39 hallgató részesült elismerésben és díjazásban, az Egyetem
és támogató partnereink jóvoltából közel egymillió forint összértékben. A zsűri összesen
25 dolgozatot ítélt továbbjutónak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, mely
2017 áprilisában kerül megrendezésre.
A Budapesti Gazdasági Egyetem tehetséges hallgatóinak színvonalas munkái mellett a
sikeres konferencia megrendezéséhez nagymértékben hozzájárultak az esemény
támogatói is: az Accor-Pannonia Hotels Zrt., a Robert Bosch Kft., az IFUA Horváth &
Partners Kft., a KPMG Hungária Kft, a K&H Bank Zrt., a Magyar Controlling Egyesület, a
Microsoft Magyarország Kft., a Morgan Stanley Margyarország Elemző Kft., a Nestlé
Hungária Kft., valamint a NEXON Kft.
2017 novemberében a BGE Külkereskedelmi Karán kerül megrendezésre az egyetemi
szintű TDK Konferencia, melyre ismételten szeretettel várjuk érdeklődő, támogató
partnereinket.
* A 2016. évi őszi TDK-n megrendezésre került szekciók:
1. Európai Unió I.
2. Európai Unió II.
3. Fogyasztói magatartás – Kereskedelem
4. Gazdaságelmélet – Gazdaságtörténet – Gazdaságpolitika –
Környezetgazdaságtan
5. Marketing - Reklám – Kommunikáció
6. Munkaerőpiac
7. Nemzetközi kapcsolatok - Nemzetközi intézmények
8. Pénzügy
9. Számvitel – Kontrolling

10. Szervezés - vezetés - Stratégiai menedzsment
11. Turizmus
A szekciók száma, illetve szakmai témaköreik évente változhatnak, igazodva a beadott
pályamunkákhoz és a rendezvénynek otthont adó egyetemi kar szakmai profiljához.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben és együttműködésekben gazdag Új
Évet kíván a Budapesti Gazdasági Egyetem vezetése nevében a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda!
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