13. szám (2017. december)

Vállalkozásfejlesztés a felsőoktatásban – nemzetközi konferencia a
Magyar Tudomány Ünnepén
A Budapesti Gazdasági Egyetem idén is csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozathoz, melynek keretében 2017. november 9-én „A vállalkozásfejlesztés és
vállalkozási hajlandóság fejlesztése a felsőoktatásban” címmel nagysikerű konferenciát rendezett.
A konferencia délelőtti programját Prof. Dr. Heidrich Balázs, az Egyetem rektora nyitotta meg, ezt
követően kezdődtek a plenáris előadások. A felszólaló nemzetközi szakemberek (Prof. Dr. Hein
Roelfsema, Wim Fyen, Arno Meerman) szerint a valós eredményekhez a praktikus tudásátadás
helyett a gondolkodásmód megváltoztatására és a kapcsolatépítésre érdemes koncentrálni
A konferencia keretében került sor a 2017. évi Tudományos Díjak átadására is, melyet minden
évben az intézmény rektora adományoz azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak.
Idén a következő oktatók, kutatók vehettek át elismeréseket:
Tudományos szakkönyv kategóriában:
Dr. Fehér Katalin tudományos főmunkatárs (BGE KKK): Digitalizáció és új média. Trendek,
stratégiák, illusztrációk (Akadémiai Kiadó)
Tudományos szakcikk – Oktató kategóriában:
Dr. Mérő Katalin egyetemi docens (BGE PSZK): Banking Union and banking nationalism Explaining opt-out choices of Hungary, Poland and the Czech Republic. Policy and Society
Dr. Neszmélyi György egyetemi docens (BGE KVIK): The Evolution of the Regional Disparties in
the Visegrad Group of the Years 1995-2014. Geograficky Casopis
Tudományos szakcikk – Kutató kategóriában:
Dr. Géring Zsuzsanna tudományos munkatárs (BGE GKZ): Hiányzó egyensúly a vállalati
felelősségvállalás kommunikációjában. A munka és a magánélet egyensúlyának
meg(nem)jelenése a vállalati honlapokon.
A konferencia a díjátadást követően egy magyar és egy angol nyelvű szekcióban folytatódott. A
magyar nyelvű ülés „Az egyetemi hallgatók vállalkozói aktivitásának ösztönzése – ahogy a
fejlesztők és a kutatók látják” címmel, Prof. Dr. Szerb László vezetésével zajlott. A szekcióban

többek között arról volt szó, hogy Magyarország 2006-ban csatlakozott a Global University
Entrepreneurial Spirits Students’ Survey nemzetközi projekthez. Az eredmények bemutatása
mellett új kutatási témákról és a hazánkban ezen területen működő szakemberek jövőbeni
együttműködésének lehetséges formáiról beszélgettek az egybegyűltek.
Az angol nyelvű ülés Dr. Radácsi László vezetésével zajlott, „Advancing University-Industry
Interaction, Entrepreneurial Universities” címmel. A szekcióban aktívan részt vett két meghívott
előadó is, Wim Fyen és Arno Meerman. Élénk vita alakult ki a témában, melynek alapkérdése a
vállalkozói ökoszisztéma gyakorlata és tapasztalata, illetve az volt, hogy az egyetemeknek aktív
szereplőknek kell-e lenniük ebben a rendszerben. A felsőoktatás vállalkozásfejlesztésben betöltött
szerepével kapcsolatban további érdekességeket olvashatnak a Budapest LAB oldalán.

TDK és OCEV – hallgatói versenyek a tehetséggondozás jegyében
Az egyetemi szintű Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) 2017. október 24-én került
megrendezésre. A konferencián 60 hallgató 58 dolgozatából készült prezentációját hallgathatták
meg az érdeklődők 10 szekcióban.
A rendezvényt Dr. Csillag Sára tudományos rektorhelyettes asszony, valamint Dr. Válóczi
Marianna nemzetközi és tudományos dékánhelyettes asszony nyitotta meg köszöntő beszédével.
A nyitóelőadások közül az elsőben Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója szólt a
megjelentekhez, aki a kitartó munka, a kezdeményezőkészség és a nyitottság fontosságát emelte
ki beszédében. Ezt követően Dr. Losoncz Miklós, a BGE Pénzügyi és Számviteli Karának
kutatóprofesszora tartott előadást „Az EU-ból való brit kilépés néhány kérdése” címmel. A
kutatómunka, a tudományos tevékenység támogatása érdekében Dr. Takács Dávid, a szervezet
vezetője pedig bemutatta az érdeklődőknek az idén alakult Kutatási Szolgáltató Központot.
A délután folyamán kerültek megrendezésre a szekcióülések, ahol a hallgatók témakörönként, 15
perces prezentáció keretében mutatták be dolgozatuk és kutatásuk eredményeit a szakmai zsűri
számára. A zsűri tagjai között támogató partnereink képviselői is helyet foglalhattak tiszteletbeli
zsűritagként. A számos színvonalas, aktuális témát feldolgozó dolgozat és prezentáció értékelése
nehéz feladat elé állította az értékelőket, akik végül 11 első helyezettet, 26 különdíjast hirdettek,
valamint 19 dolgozatot javasoltak Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő
részvételre. A díjazottak az egyetem és partnereink támogatásának köszönhetően közel egymillió
forint összértékben vehettek át jutalmakat, ajándékokat és ajándékcsomagokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködő partnerszervezeteknek (Accor-Pannonia
Hotels Zrt., Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Danubius Zrt., Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft., OTP Bank Nyrt., Process Solutions Kft., Rail Cargo
Hungaria Zrt., Siemens Zrt.), hogy értékes támogatásukkal hozzájárultak az esemény sikeres
megvalósításához és a tehetséges hallgatók jutalmazásához.

A Lámfalussy Sándor Szakkollégium és a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli
Kara 2017. november 25-27. között rendezte meg a VI. Országos Controlling Esettanulmányi
Versenyt. A versenyre tíz négyfős csapat nevezett az ország különböző gazdasági felsőoktatási
intézményeiből és a határon túli magyar nyelvű képzést folytató intézményekből. Az idei évben
az esetet az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport biztosította a versenyzők számára, melyben arra

keresték a választ, hogy érdemes-e lecserélni gépjárműparkjukat elektromos/hibrid autókra, és
ha igen, milyen ütemben és finanszírozási keretek között. A társaságcsoport kontrolling
igazgatója Mészáros János a 22 órás verseny alatt fogadóórát tartott (vasárnap 10:00-12:00),
amelyben a csapatok 6-7 percben tehették fel kérdéseiket.
Idén a verseny döntőjének, azaz a prezentációknak a verseny fő támogatója, az OTP Bank a Fáy
András Alapítvány székházában biztosított helyet. A vezetői fogadóóra és a hosszantartó kemény
munka hasznosnak és eredményesnek bizonyult, hiszen a csapatok a nagyszerű, kreatív, tartalmas
és előremutató előadásaikkal komoly feladat elé állították a Szakkollégium vállalati partnerei által
delegált tagokból álló szakmai zsűrit. Végül a négy döntőbe jutott csapat közül a Budapesti
Corvinus Egyetem: IDEG-Control csapatát ítélték a legjobbnak, második lett a kolozsvári BabesBolyai Tudományegyetem: SYNERGY csapata, a harmadik helyet pedig a Miskolci Egyetem: Team
Inspiration csapata szerezte meg. A Budapesti Gazdasági Egyetem: 4thSolution csapata a
Menedzsment és Controlling Egyesület különdíjában részesült.

Céglátogatás és tanóra – 2 in 1
Az Egyetem duális és szakmai partnere, a Process Solutions Kft. évek óta szoros kapcsolatot ápol
az intézménnyel, melynek egyik lépéseként a vállalat Nyílt Napot szervezett az érdeklődő
hallgatók számára.
A Pénzügyi és Számviteli Kar „Számviteli sajátosságok” előadás kihelyezett órája keretében
megvalósuló szakmai programon közel 50 hallgató, valamint egyetemi oktatók és szakemberek
vettek részt.
A rendezvényen a vállalat bemutatta, hogy milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a Process
Solutions Kft-nél dolgozni, a hallgatók tehettek irodai körsétát, esettanulmányokon keresztül
megismerkedhettek az ügyfélprojektekkel és meghallgathatták a jelenlegi gyakornokok
beszámolóját is a „PS Intern Program”-ról. A résztvevők a teljeskörű bemutató ellenére is
számtalan kérdéssel fejezték ki érdeklődésüket a program végén, így mind a hallgatók, mind a
partnerszervezet számára hasznosnak bizonyult a rendezvény.
Ezúton is köszönjük mind a Process Solutions Kft., mind a Számviteli Intézet Kollégáinak
közreműködését a látogatás szervezésében és megvalósításában. Irodánk bízik abban, hogy még
több, a mostanihoz hasonló kezdeményezés szervezésében és megvalósításában működhet
közre.

Nemzetközi akkreditációban részesült a Budapesti Gazdasági Egyetem
A NIBS (Network of International Business Schools) nemzetközi akkreditációval ismerte el a
Budapesti Gazdasági Egyetemet nemzetközi hírnevének növeléséért és kulcsfontosságú
területeken elért kimagasló eredményeiért. Az akkreditációt 2017 októberétől számítva öt évre
nyerte el az Egyetem.
A BGE egyik legfőbb stratégiai célkitűzése, hogy a régió meghatározó üzleti képzést nyújtó
felsőoktatási intézményévé váljon. Alkalmazott tudományok egyetemeként a piaci igényekhez
igazítja képzési rendszerét, amelyben a nemzetközi tapasztalatszerzésnek kiemelt szerepe van,
hiszen a munkaadók nagyra becsülik az egyetemi tanulmányok alatt külföldön szerzett szakmai
ismereteket, gyakorlatokat.

Ennek mentén az intézmény 2016 végén kérte tagfelvételét a Network of International Business
Schools (NIBS) szakmai szervezetbe, amely a globális oktatási tér egyik jelentős, gazdasági
felsőoktatási intézményeket tömörítő közössége. A csatlakozással több mint 30 ország mintegy
70 kiváló felsőoktatási centrumával került az Egyetem így közvetlen kapcsolatba, ezáltal
hallgatóink, kutatói- és oktatói közösségünk számára még szélesebb külföldi tudás- és
tapasztalatcserét tett elérhetővé.
A több mint 70 tagot számláló szervezetből mindösszesen 25 intézmény büszkélkedhet e
minőségi elismeréssel, ami tovább emeli a nemzetközi szakmai megbecsülés értékét.

Biztos Jövő Ösztöndíj a BGE-n
Az Egyetem a 2017/2018. tanévben is meghirdeti a Biztos Jövő Ösztöndíj (BIJÖ) pályázatot a
hallgatók részére.
A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt
elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges
gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére
tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson.
A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Budapesti Gazdasági Egyetem hozott létre
ösztöndíjalapot a kari Hallgatói Önkormányzatokkal és vállalati támogató partnerekkel
együttműködésben az önköltséges nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók
támogatására. Az Egyetem továbbra is örömmel fogad minden partnerszervezeti hozzájárulást a
„Biztos Jövő Ösztöndíj Programhoz”, ezáltal a hallgatók támogatásához.

Nyílt Napok a Budapesti Gazdasági Egyetemen
Az Egyetem a közelgő felvételi időszakra tekintettel idén is megnyitja kapuit az intézmény és
képzései iránt érdeklődők előtt.
A 2017. november és 2018. február között megrendezett Nyílt Napokon a BGE-re látogatók
megismerkedhetnek az Egyetemmel, az egyetemi élettel, az oktatókkal, a képzésekkel és az
ösztöndíjlehetőségekkel, valamint személyesen is feltehetik kérdéseiket.
A BGE szeretettel vár minden érdeklődőt a következő időpontokban és helyszíneken:
Központi nyílt nap - Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
Dátum: 2017. december 9. 11:00
2018. február 3. 14:00
Helyszín: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (BGE-GKZ)
Dátum: 2017. december 14. 11:00
2018. január 30. 11:00
Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE-KVIK)
Dátum: 2018. január 12.
2018. január 26.
Helyszín: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Külkereskedelmi Kar (BGE-KKK)
Dátum: 2017. december 15. 9:30
További információ: itt érhető el
2018. január 27. 9:30
További információ: itt érhető el
Helyszín: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
Pénzügyi és Számviteli Kar (BGE-PSZK)
Dátum: 2018. január 12. 9:00-11:00
2018. január 26. 9:00-11:00
Helyszín: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.

A Nyílt Napok mellett számos további, a munkaerő-piaci szereplők számára releváns egyetemi
esemény, rendezvény tervezett időpontjáról tájékozódhatnak a folyamatosan frissülő BGE
Munkaerő-piaci Eseménynaptárból, mely itt érhető el.

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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