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Duális képzés – több szempontból is fontos hónap a szeptember
A Budapesti Gazdasági Egyetem 2017 szeptemberétől több mint 50 partnerszervezettel
együttműködésben, 6 alapképzési szakon indít duális képzést. A vállalatoknál közel száz elsőéves
hallgató kezdheti meg szeptembertől tanulmányai mellett a gyakorlati munkavégzést is.
A következő tanévben induló duális képzésben történő részvétel iránt érdeklődő szervezetek,
intézmények számára azonban a tanévkezdés egyben a kapcsolatfelvétel időszakát is jelenti, hisz
a 2018/19 tanévre vonatkozó együttműködési megállapodásokat október közepéig kell megkötni.
A vállalatoknak célszerű minél előbb tájékozódni a tevékenységi körük szempontjából releváns,
duális képzési formában indított szakokról, melyek a BGE oldalán, valamint a www.dualsidiploma.hu
felületen is elérhetők. Az érdeklődők az Egyetem vállalatoknak szóló tematikus oldalán megadott
elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot az intézmény munkatársaival, akikhez bármikor
bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel.
Az együttműködési szándékukat jelző partnerszervezetek és az Egyetem legkésőbb 2017. október
20-ig köthetik meg együttműködési megállapodásaikat a duális képzésre vonatkozóan, melyeket
az intézménynek ezen határidőn belül továbbítania is kell az Oktatási Hivatalnak.
Ezt követően a Duális Képzési Tanács megvizsgálja az Oktatási Hivatalhoz érkezett anyagokat és
döntést hoz a 2018/19-es tanévben induló duális képzésekre vonatkozóan. A Duális Képzési
Tanács döntésének megfelelően 2017. december 31-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi a duális
képzés lehetőségét a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a www.felvi.hu felületen is.
Bár a meghirdetett felsőoktatási képzésekre a hallgatóknak február közepéig van lehetőségük
jelentkezni, a partnerszervezetek már az év elején megkezdhetik a hallgatók toborzását. A június
végéig tartó partnerszervezeti jelentkezési és kiválasztási folyamat az eredményes duális képzés
megvalósításának alappillére, ezért érdemes kihasználni az erre rendelkezésre álló hónapokat és
aktívan keresni a vállalat számára leginkább megfelelő leendő hallgatót. Ebben minden évben
igyekszik segítséget nyújtani az Egyetem olyan rendezvényekkel, ahol a partnerszervezetek
találkozhatnak az érdeklődőkkel és bemutatkozhatnak a diákoknak.

A partnerszervezeteknek 2018. június 30-ig tájékoztatniuk kell a hozzájuk jelentkezett
felvételizőket döntésük eredményéről, amit augusztus első napjaiban a felsőoktatási intézmények
döntésének közlése követ. Amennyiben mind a kiválasztási folyamat során, mind a felsőoktatási
felvételi eljárásban sikeresen szerepelt a hallgató, úgy a szeptemberi beiratkozást és a hallgatói
munkaszerződés megkötését követően már mint hallgató-munkavállaló kezdheti meg
pályafutását a partnerszervezetnél.
További, részletes információk és folyamatosan frissülő határidők megtalálhatók a BGE vállalatok
számára létrehozott tematikus felületén, a www.uni-bge.hu/dualiskepzesvallalatoknak oldalon,
valamint személyesen is forduljanak bizalommal a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársaihoz megadott elérhetőségeiken.

Megnyitotta kapuit a BGE új Campusa
Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter és a BGE vezetői augusztus 30-án ünnepélyes keretek
közt adták át a BGE új épületét, amelyben teret kap az Egyetem minden vállalkozásfejlesztéssel
kapcsolatos képzése és tevékenysége.
Az 1 500 négyzetméteres oktatói térrel rendelkező, közel 450 fő befogadására alkalmas felújított
épület alig egy év leforgása alatt, összesen 694 millió forintból újult meg, innovatív megoldások
alkalmazásával, a fenntarthatósági szempontok teljes körű figyelembe vételével. A campus helyet
ad a BGE Vállalkozásfejlesztési mesterképzésének, a Pénzügyi és Számviteli Karon működő,
hallgatói vállalkozásokat ösztönző Team Academy képzésnek, az Egyetem kiemelt fontosságú
felnőttképzéseinek, valamint az Egyetem első kiválósági központjának, a Budapest LAB
Vállalkozásfejlesztési Központnak is.
Az épület átadásának alkalmából beszédet mondott Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, Dr.
Dietz Ferenc, az intézmény kancellárja, valamint felszólalt Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és Dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár is.
Az oktatás a nyolcadik kerületi Berzsenyi Dániel utcai épületben 2017 szeptemberében kezdődik
meg.

Felvételi 2017 - Idén is a legnépszerűbb intézmények között a BGE
A Budapesti Gazdasági Egyetemen 2017 szeptemberében közel 5600 elsőéves kezdheti meg
tanulmányait, ezzel a BGE a negyedik legtöbb hallgatót felvett hazai intézmény.
Az ország legnagyobb alkalmazott tudományok egyeteme nem véletlenül népszerű választás a
felvételizők körében: idén is széles képzési palettával várta a leendő hallgatókat, akik az alap- és
mesterképzések mellett számos felsőoktatási szakképzési szak közül is választhattak.
A korábbi évekhez hasonlóan a legnépszerűbb szakok közé a turizmus-vendéglátás (több mint
700 felvett hallgató), a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a
gazdaságinformatikus alapképzési szakok tartoznak. Az Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara
továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend, több mint 2200 felvett hallgatójával pedig
hazánk egyik legnagyobb gazdasági szakemberképző bázisának számít.

Az Intézmény összesen kilenc szakon és három nyelven (angol, német, francia) indít idegennyelvű
képzéseket, melyek hagyományosan népszerűek a hallgatók körében – az idegen nyelvű
képzések közül legtöbben az angol nyelvű turizmus-vendéglátás nappali alapképzési szakra
nyertek felvételt.
A BGE ünnepélyes tanévnyitót rendezett 2017. szeptember 12-én az Egyetem Markó utcai
épületében, amelyen megtörtént az elsőévesek fogadalomtétele, a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíjak, valamint az Új Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíjak átadása.

Hasznos konferenciák vállalkozások, vállalatok számára
A közeljövőben számos olyan konferencia kerül megrendezésre, mely értékes információkat
nyújthat partnerszervezeteink számára, ezért ajánljuk figyelmükbe az online marketing, a
humánerőforrás-menedzsment, az új toborzási trendek, valamint a vállalati fejlesztési stratégiák
területeit bemutató rendezvényeket.

GOOGLE
A társadalom digitális ismereteinek bővítése elengedhetetlen feladat, mely tudás elősegíti az
üzleti szereplők számára az Internet széleskörűbb kihasználásával a lehetőségek eredményesebb
kiaknázását. Bár az elmúlt években pozitív változás tapasztalható e téren, mégis érthető, hogy
további ismeretbővítésre van szükség az amúgy is folyamatosan változó digitális világban. Ez
különösen fontos a vállalkozások esetében.
Magyarországon 2017-ben indította el a Google országos szintű kezdeményezését „Google
Digital Workshop” címen, mely projekt legfőbb célkitűzése a magyarországi kis- és
középvállalatok digitális felzárkóztatása.
A Google Magyarország a vállalkozások számára hasznos információkat, tanácsokat szolgáltat
online és offline módon egyaránt. Térítésmentesen kínál workshopokat, konferenciákat, továbbá
személyes konzultációt tart az érdeklődők számára. A digitalworkshop-on 8 órányi digitális
marketing anyag áll rendelkezésre, mely az alapszinttől egészen a középhaladó szintig nyújt
ismeretet, hasznos tartalommal, strukturált, jól áttekinthető rendszerben. Az ismeretanyag végén
a tesztek sikeres elvégzésével tanúsítvány is szerezhető az online tanfolyam teljesítéséről.
A téma iránt érdeklődők számára megtartott workshopokon többek között az alábbi területeken
javasolnak hangsúlyosabb jelenlétet, fejlesztést a kkv szektor résztvevői számára:
-

informatív, élménygazdag weboldal ismérvei
Google eszközök használata a weboldal optimalizálásához
közösségi oldalak lehetőségeinek kihasználása
Adwords hirdetési felület használata

A vállalkozások digitális jelenlétének fejlesztése céljából elindított ingyenes workshopok
országszerte 34 helyszínen kerülnek megrendezésre. A pontos helyszínekről, dátumokról és az
előadás tematikájáról a Google Digital Workshop oldalán érhető el további információ, illetve
ugyanitt található a digitális marketing tanfolyam anyaga is.

HR FEST 2017
Idén újra megrendezésre kerül a HR Fest, ahol a résztvevők a humánerőforrás-menedzsment
technológiai és társadalmi változásairól tájékozódhatnak, továbbá a szakemberek, üzleti
döntéshozók, a jövő generációja közösen együttműködve konzultál a munka világának
elvárásairól, szükséges változtatásairól.
Az első HR Fest-et 2016-ban rendezték meg, melyen 800 résztvevő vett részt 80 nemzetközi és
magyar előadóval, összesen 44 előadással és 14 órányi tartalommal, 3 színpadon. Az első
konferencián a munkavállalói életpályaélmény fejlesztése, a vállalati és egyéni önkéntes
tevékenység megtérülése, az Employer Branding stratégiai fontossága, illetve az innovatív vállalati
kultúra kialakítása témakörök domináltak.
Az idei évben megrendezésre kerülő HR Fest-en a szakmájukban kiemelkedő előadók a jövő
munkahelyeinek ismérveit, a humánerőforrás-menedzsment területén belül várható nemzetközi
és hazai technológiai és társadalmi változásokat, kihívásokat és trendeket vitatják meg. A főbb
témakörök a prediktív HR, Big Data, Al toborzás, munkavállalói élmény, transzparencia és
diverzitás köré épülnek. A 2017. október 26-i HR Fest a tervek szerint 3 színpadon, 30 órányi
tartalommal, 60-nál több előadóval, 15-nél több külföldi előadóval és több mint 800 résztvevővel
fog zajlani.

ONLINE TOBORZÁSI KONFERENCIA 2017
A HVG szemináriumok&konferenciák eseménysorozatában idén 4. alkalommal rendezi meg az
„Online Toborzási Konferencia 2017” elnevezésű eseményt. A 2017. szeptember 27-i konferencia
azon szakemberek, vállalatvezetők, tanácsadók fóruma, akik érdeklődnek az új toborzási trendek,
vállalati fejlesztési stratégiák iránt.
Az eseményen az érdeklődők hazai és nemzetközi viszonylatban a digitális tudásbővítés, az új
generációk ismérvei, valamint a várható szakmák, feladatkörök, változó szervezeti kultúrák
témakörökben juthatnak hasznos információhoz neves előadók tolmácsolásában.
Az előadások között szakmai workshopok teszik lehetővé a jelenlévők számára az új trendek
közös megvitatását.
Az Online Toborzási Konferencia 2017 a MOM Kulturális Központban lesz 2017. szeptember 27én, melyről további hasznos információk a HVG szemináriumok&konferenciák oldalán érhetőek
el.

Tovább bővül a BGE-vel együttműködő vállalatok köre
A Budapesti Gazdasági Egyetem újabb meghatározó munkaerő-piaci szereplőkkel kötött
együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy elméleti és gyakorlati tudásbázisukat,

valamint kapcsolatrendszerüket közösen megfogalmazott célok érdekében együttesen
mozgósítsák.
Az Egyetem Rektori Tanácsa júniusban tárgyalta és fogadta el a Flextronics International Kft.-vel,
valamint az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodásokat.
A Flextronics International Kft. és a BGE együttműködésének célja olyan partneri együttműködés
kialakítása, amelynek eredményeként az Egyetem alap- és mesterképzéseinek, felsőoktatási
szakképzéseinek és szakirányú továbbképzéseinek, valamint tudományos és kutatási
tevékenységének személyi és tárgyi feltételei javulnak. Az intézmény duális partnereként is
megjelenő szervezet az egyetem zalaegerszegi karán (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) alakít ki és
működtet majd logisztikai labort, valamint a vállalat szakemberei részt vesznek az alap- és
mesterképzésben, oktatási-képzési programok kidolgozásában és a közös szakmai
hálózatépítésben is.
Az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. és a BGE a jövőben olyan
kiemelt területeken kíván együttműködni, mint gyakornoki programok megvalósítása, vállalati
részvétel az Egyetem alap- és mesterképzésében, képzési programok kidolgozása, közös szakmai
rendezvények megvalósítása. Az Egyetem és partnerszervezete megállapodtak továbbá egy
közös alkalmazott kutatás megvalósításában is, melyben vállalati szakemberek és a BGE PSZK
Számviteli Intézetének munkatársai is részt vesznek.
Nagy sikerrel zárult a BGE idén első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett
Nyári Egyetem rendezvénye is, melynek központi témája a közép-európai térség gazdasági, üzleti
sajátosságainak megismertetése volt. A július 31. és augusztus 11. között megvalósuló eseményre
14 országból érkeztek egyetemi hallgatók, akik naprakész, specifikus piaci tudásra tehettek szert
a régió pénzügyi, logisztikai és kereskedelmi jellegzetességeiből. A programhoz számos
munkaerő-piaci szereplő is csatlakozott szakmai és/vagy anyagi támogatással. A Nyári Egyetem
sikeres megvalósításában így részt vett a MOL Nyrt, az Auchan Magyarország Kft, a Morgan
Stanley Magyarország Kft, az eBrókerház Zrt. a GfK Hungaria Kft. valamint a Spar Magyarország
Kereskedelmi Kft. Ezúton is köszönjük támogatásukat, melyet az első BGE Nyári Egyetem
megvalósításához nyújtottak.

Tantervi reform a BGE-n
A BGE 2016 szeptemberében tantervi reformot indított, melynek keretében idén ősszel már az új
mintatantervek szerint kezdik meg tanulmányaikat a belépő hallgatók.
A képzési kínálat tartalmi-szerkezeti megújítását a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című
kormányzati stratégia megjelenése és a jogszabályi kötelezettségek (a 18/2016. [VIII. 5.] EMMI
rendelettel életbe lépett új képzési kimeneti követelmények) mellett a gazdasági és társadalmi
életben zajló változások is indokolták. A reform átfogó célja a hazai és nemzetközi
versenyképesség javítása, illetve az operatív működés hatékonyságának fokozása.
A tantervi reform a BGE Intézményfejlesztési Tervében meghatározott stratégiai célok mentén
került kialakításra annak érdekében, hogy javuljon a tantervek átláthatósága, teljesíthetősége és
rugalmassága, valamint azok nemzetközi kompatibilitása. A változtatások jegyében 2017
szeptemberétől a BGE-n csökken a kis óraszámú tantárgyak dominanciája, nő a gyakorlati
óraszámot is tartalmazó tárgyak aránya, emellett rögzítésre került a gyakorlati jegyek és a

kollokviumok kiegyensúlyozott számára való törekvés elve is. Az egységesen 1,5 értékben
rögzített kredit/kontaktóra aránynak köszönhetően az Egyetem nagyobb mértékben épít az
önálló hallgatói felkészülésre, ami a tanulási–ismeretszerzési készségek fejlesztése szempontjából
fontos változtatás.
A tantervi reform eredményeként létrejött mintatantervek gyakorlatiasabb képzést, hatékonyabb
készségfejlesztést, bővülő nyelvtanulási lehetőségeket, szélesebb képzési kínálatot és a hallgatók
számára kedvezőbb nemzetközi perspektívát biztosítanak.

A BGE a XX. Üzletember találkozón
2017. szeptember 02-án egy kellemes nyárvégi napon a BGE saját standdal jelent meg a VOSZ
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, valamint a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara társszervezésével közösen megrendezett XX. Üzletember találkozón. Célunk
elsősorban az Egyetem munkaerőpiaci és felnőttképzési szolgáltatásainak bemutatása volt.
Idén is, mint már korábban az elmúlt évek alatt Zugló adott otthont az Üzletember találkozónak
– ezzel köszöntette a találkozón megjelenteket Marjai Gyula, a VOSZ BPMRSZ elnöke. Kiemelte,
hogy már a rendezvény ötletének 20 évvel ezelőtti megszületésekor is az a gondolat vezérelte
őket,, hogy kell egy-egy alkalom a túlhajtott cégvezetőknek, vállalkozóknak, ahol oldottabb
körülmények között együtt tudnak lenni, akár sportolni, akár beszélgetni, új partnerekkel
ismerkedni és névjegyet cserélni jönnek.
Az elnök köszöntőjét követően a szép számban megjelent hatósági, intézményi vezetők is
üdvözölték a résztvevőket, és rámutattak, saját területeket illetően miért tartják fontosnak a
kötetlenebb keretekben zajló eszmecseréket. A megnyitót követően a nyitott fórum keretében a
vállalkozók kérdezhették a megjelent vendégeket.
Elhangzott többet között, hogy a 2018-tól életbe lépő új Art. (adózás rendjéről szóló törvény)
egyik legfőbb újdonsága, hogy a NAV az új vállalkozásokat megalapításukat követően – segítve
működésüket – 6 hónapig mentorálja.
A szakmai rendezvény részeként megjelent kiállítók, tanácsadók sorában ott volt Egyetemünk
standja is, melynek célja a munkaerőpiaci kapcsolatok terén igénybe vehető szolgáltatások,
valamint a gyakorló szakemberek, vállalatok vezetői és beosztott munkatársai számára kínált
képzések, tréningek bemutatása volt.
Intézményünk életében a vállalkozásokkal, intézményi partnerekkel és a szakmai szervezetekkel
való kapcsolattartás mindig is kiemelt fontosságú volt. Az Egyetem célja továbbra is, hogy újabb
és már működő fórumokon keresztül elmélyítse vagy éppen kiszélesítse kapcsolatait. A VOSZ
rendezvényén való részvételt egy fontos állomásnak tekintjük.
A Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda ezért is elsődleges feladatának tekintette a rendezvény
folyamán a már kialakult kapcsolatok tovább építését és új társulások, erőforrások feltárását. A
munkaerőpiac szereplőivel való szakmai beszélgetések során cél volt az Egyetem, a releváns
lehetőségek, szervezeti egységek bemutatása, a lehetséges együttműködési formák megtalálása
A Felnőttképzési Főosztály elsősorban a gazdasági szereplők számára releváns és aktuális,
gyakorlati jelentőséggel bíró egyetemi kutatási tevékenység eredményeként létrejött tréningeket
mutatta be. Kiemelten hívta fel a figyelmet a munka termelékenységét és a munkavégzés

minőségét segítő, valamint a családi vállalkozások utódlásának levezénylését támogató – mind a
tulajdonlás, mind a menedzsment területét érintő – képzésekre.
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