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Kiválósági Központok alakulnak a BGE-n
Az Egyetem Rektori Tanácsa októberi ülésén támogatta a Fenntartható Vendéglátás Kari
Kiválósági Központ megalakítására, valamint a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ
megalapítására tett javaslatokat.
A Fenntartható Vendéglátás Kari Kiválósági Központ megalakításának célja egy olyan kutatói
műhely létrehozása, amely a BGE Fenntarthatósági stratégiájában megfogalmazott
elkötelezettségnek a jegyében és a turizmus-vendéglátáshoz kapcsolódóan - a BGE tudományos,
kutatási stratégiájával összhangban - intézményesen kívánja támogatni a fenntarthatóság
megvalósításával kapcsolatos tudományos ismeretek bővítését, disszeminációját és a
szemléletformálást.
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ célja kettős: egyik oldalról a BGE-n meglévő
felsőoktatási kutatások összefogása, eredményeik terjesztése, működésük folyamatosságának
biztosítása; másrészt ezekre is építve új hazai és nemzetközi akadémiai közösségekbe való
bekerülés és kutatásokban való részvétel megteremtése. A Központ kiemelt figyelmet fordít a
felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek kutatására, olyan alkalmazott
kutatások kialakítására, amelyek eredményei a felsőoktatási intézmények (kiemelten a BGE) és a
munkaerőpiac eredményesebb együttműködését eredményezhetik a felsőoktatás és környezete
jövőbeli trendjeinek elemzésével.

Kialakult a Tudományos Diákköri Konferencia programja
2017. november 24-én kerül megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), ahol a
BGE tehetséges hallgatói rövid prezentációk formájában mutatják be tudományos
kutatómunkájuk eredményét, melyet az Egyetem oktatóiból, kutatóiból és a támogató
partnerszervezetek által delegált szakemberekből álló szakmai zsűri értékel.
Az elmúlt napokban lezárult a hallgatók regisztrációja, mely alapján több mint hatvan
prezentációt hallhatnak az érdeklődők a következő tíz szekcióban (témakörben):
- Ágazati és regionális gazdaságtan – Környezetgazdaságtan – Logisztika

- Európai Unió
- Gazdaságelmélet – Gazdaságtörténet – Gazdaságpolitika
- Gazdaságpszichológia – Marketing
- Nemzetközi kapcsolatok – Nemzetközi intézmények
- Számvitel-Adózás – Tőke- és pénzpiacok – Vállalati pénzügyek
- Szervezés-vezetés – Stratégiai menedzsment – Munkaerőpiac
- Turizmus
- Vendéglátás
- Világgazdaságtan – Külkereskedelem
A konferencia programja az alábbi:
10.00 – Regisztráció
11.00 – Ünnepélyes megnyitó
11.10 – Nyitóelőadás (Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója)
12.00 – Ebéd
13.30 – Szekcióülések
16.30 – Előadás (Dr. Kozári Karina Mária – Nőként, túravezetőként a nagyvilágban)
18.00 – Eredményhirdetés
19.00 – Zárófogadás
A rendezvénnyel és a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban a Munkaerő-piaci Kapcsolatok
Iroda is szívesen nyújt tájékoztatást telefonon, e-mail-ben, vagy tájékoztató információs anyag
megküldésével – forduljanak az Iroda munkatársaihoz bizalommal!

Logisztika – Informatika – Menedzsment konferencia a BGE GKZ-n
A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara 2017. december 7-8. között „Logisztika –
Informatika - Menedzsment” címmel tudományos konferenciát szervez Zalaegerszegen.
A rendezvény célja, hogy a meghívott előadók a fenti három tudományterületen elért
eredményeiket bemutassák. A konferencia során lehetőséget biztosítunk a kutatási eredmények
vitájára is, közös eszmecserékre mind a kutatók, mind az ipar gyakorlati szakemberi között.
A plenáris előadások után négy szekcióban zajlik a konferencia, ezek tervezetten a következők:
1.
2.
3.
4.

Logisztika: Az ipar 4.0 logisztikai megoldásai
Informatika: Az informatika elméleti és gyakorlati aktualitásai
Menedzsment: A XXI. század menedzsment kihívásai
Idegen nyelvű: LIM idegen nyelvű szekció

További információ a konferenciáról itt olvasható.
A rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Bővülő képzési körrel és változatlan önköltségi díjakkal várja hallgatóit a
BGE 2018-ban
A Budapesti Gazdasági Egyetem Rektori Tanácsának döntése alapján 2018 szeptemberétől még
több idegen nyelvű képzés közül választhatnak majd az intézménybe felvételizők.
A Külkereskedelmi Karon a nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozaton már német nyelven
is elérhető lesz, valamint levelező tagozaton is lehet több idegen nyelven tanulni: angol, francia
és német nyelvű képzés is indul. A kommunikáció és médiatudomány szak iránt érdeklődők
ezentúl angol nyelven is folytathatják tanulmányaikat nappali és levelező tagozaton egyaránt.
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a magyar nyelvű turizmus-vendéglátás
alapképzési szak szeptembertől már a nappali mellett levelező tagozaton is végezhető, valamint
a karon bevezetésre kerül egy új rendszerű tanárképzés is.
A Pénzügyi és Számviteli Karon a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak a jövőben angol
nyelven is elérhető lesz, illetve magyar nyelven, levelező szakon is választhatják a BGE leendő
hallgatói ezt a népszerű szakot. Az emberi erőforrások alapképzési szak szeptembertől magyar
nyelven, levelező munkarendben is indul.
A testület döntése alapján a képzési kör bővülése mellett a 2018/2019-es tanévre vonatkozó
önköltségi díjak a BGE-n nem változnak.

Mi motiválja a felnőttként képzésre jelentkezőket?
Felméréseink szerint a jelentkezők közel fele a szakmai tudását kívánja bővíteni.
Tanulni – mondják a szakértők – a munkaerőpiac folyamatosan változó világában
elengedhetetlen. Ma már a munkavállalónak egy új életpálya-modellhez kell alkalmazkodnia,
lehetőleg 2-3 szakmával kell rendelkeznie. Az is törvényszerű, hogy mivel egy átlagos
munkavállaló élete során több munkahelyen is megfordul, újabb és újabb ismeretek megszerzése
válik szükségessé. A munkáltatók számára is fontos a képzett munkaerő alkalmazása, ezért –
egyfajta ösztönzésként – hajlandóak a munkatársak továbbképzését is támogatni anyagilag és
erkölcsileg is.
A felnőttképzők, így a Budapesti Gazdasági Egyetem számára is folyamatosan fontos kérdés, hogy
a felnőttképzésben részt vevők többévi, vagy akár évtizednyi kihagyás után milyen indíttatásból
szánják rá magukat arra, hogy újból az iskolapadba üljenek.
A BGE felnőttképzési szolgáltatásait igénybe vevők körében az elmúlt években végzett
felmérésekből egyértelműen kiderül, hogy a képzés résztvevőinek közel fele a szakmai tudásának
bővítése céljából, közel negyede a jelenlegi vagy jövőbeni munkahelyi előmenetele érdekében
vág bele a tanulásba. A válaszadók kb. 15%-a az eddigihez képest új területen történő
elhelyezkedése megkönnyítését tartja szem előtt.
A fentieket igazolják országos szinten a KSH Statisztikai Tükör című kiadványának 2016. december
22-én a munkahelyi képzésekről közzétett 2015 évi előzetes statisztikai adatok is. A cégek, ahogy
eddig is, tisztában vannak azzal, hogy a változó gazdasági környezet a vállalkozásoktól is
alkalmazkodást követel. A versenyképesség megtartásához a jól képzett, motivált szakemberek,
ebből következően a munkavállalók számára biztosított szakmai képzések elengedhetetlenek. Bár

2015-ben a vállalkozások 44%-ánál vehettek részt az alkalmazottak valamilyen, a vállalkozás által
támogatott szakmai képzésben, ez 5 százalékpontos csökkenést jelent 2010-hez képest. Fontos
információ, hogy a csökkenés a hagyományos (tanfolyami) képzéseknél jelentkezett, a
rugalmasabb, egyéb képzési formáknál minimális növekedés tapasztalható.

Forrás: KSH Statisztikai Tükör – 2016. december 22.

A képzési formát tekintve is tapasztalhatók változások, egyre inkább tért hódítanak a saját
ütemben, távoktatásban vagy kombinált képzési formában elvégezhető képzések.
A korábbi időszakhoz hasonlóan a vállalkozások mérete 2015-ben is jelentősen befolyásolta a
képzési hajlandóságot: a nagyvállalatok kilenctizede, a középvállalkozások kétharmada, a
kisvállalkozások közel négytizede támogatott valamilyen szakmai képzésen részvételt
munkavállalója számára.
Nemcsak a vállalkozások mérete, hanem a fő tevékenysége is jelentősen befolyásolja a képzési
aktivitást. 2015-ben a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazatban volt a
legmagasabb, 85% a képzéseket támogató cégek aránya, ezt a pénzügyi vállalkozások követték
77%-os, majd az információ, kommunikáció, illetve a vízellátás, szennyvízgyűjtés, -kezelés,
hulladékgazdálkodási ágban tevékenykedők 60% feletti értékkel. A legalacsonyabb képzési arány
a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozásoknál mutatkozott,
25%-kal.
A piaci igényekhez igazodva a Budapesti Gazdasági Egyetem a felnőttképzés területén is
folyamatosan bővíti képzési kínálatát, mind a tréning jellegű, mind az egyéb, például a
távoktatásos formában elsajátítható ismereteket kínáló tanfolyamok vagy egyéb
(tovább)képzések terén

Együttműködési megállapodást köt az UVSE Vízilabda Sportegyesület és a
BGE
Az UVSE Vízilabda Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodás azért jön létre, hogy
a Budapesti Gazdasági Egyetem és az UVSE a kapcsolatrendszerüket, valamint a rendelkezésükre
álló eszközeiket közös céljuk érdekében együttesen mozgósítsák.

Az együttműködés kiterjed az Egyetem hallgatói sport- és szabadidős tevékenységének
támogatásra és egészséges életmódjának fejlesztésére, illetve ösztöndíj biztosítására a
Sportegyesület sportolói számára.
Az UVSE Vízilabda Sportegyesület szakmai igazgatója, Benedek Tibor (háromszoros olimpiai
bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó) részt vett a Budapesti Gazdasági Egyetem
szeptemberi tanévnyitó ünnepségén is, ahol beszámolt sikereiről és kitartó munkára biztatta a
megjelent hallgatókat.

Duális képzés 2018-ban is hazánk legnagyobb alkalmazott tudományok
egyetemén
Továbbra is népszerűek a BGE duális képzései nemcsak a hallgatók, de a vállalati partnerek
körében is.
A 2018/2019-es tanévre vonatkozóan közel 50 partnerszervezet jelezte együttműködési
szándékát, így várhatóan 6 alapképzési szakon összesen több mint 150 duális hallgatót
fogadhatnak szerződés szerint a szervezetek.
Az Oktatási Hivatal az elkövetkező hetekben feldolgozza a duális képzésekkel kapcsolatos
dokumentumokat és a Duális Képzési Tanács döntése alapján év végén megjeleníti a duális
képzés lehetőségét a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban.
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