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A Bocuse d’Or-tól Olivier Roellingerig: a KVIK hallgatói sorra halmozzák a
nemzetközi elismeréseket
A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói több rangos hazai és nemzetközi tudományos
rendezvényen vettek részt az elmúlt hónapokban. A KVIK hallgatói előkelő helyezést értek el a
„Winter
Markstrat
2018”
versenyen,
öregbítették
egyetemünk
hírnevét
az
EMCup 2018 Nemzetközi Szállodamenedzsment versenyen, valamint részt vettek a
Bocuse d’Or szakács világbajnokságon is, márciusban pedig Egyetemünk ad otthont a népszerű
Olivier Roellinger szakácsversenynek.
A Bukarestben megrendezett „Winter Markstrat 2018” online marketing stratégia versenyén a
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar angol nyelvű kereskedelem és marketing
szak III. éves hallgatói vettek részt. A KVIK-es csapat tagjai kiválóan helytálltak a nemzetközi
megmérettetésen, ketten második helyezést, hatan pedig harmadik helyezést értek el az igen
felkészült mezőnyben.
A BGE KVIK hallgatói az EMCup 2018 Nemzetközi Szállodamenedzsment versenyen is fényesen
helytálltak. A hollandiai Maastrichtban zajló megmérettetés témája a „High Touch vs. High Tech”
volt, ahol arra vártak választ a versenyzőktől, hogy miképpen lehet a más iparágakban már
működő innovatív megoldásokat a szállodai működésbe integrálni. A csapat a középmezőnyben
végzett, ami nagyon jó teljesítménynek számít a rangos mezőnyben. Rengeteg tapasztalatot
szereztek, mely a szakmában illetve az oktatásban alkalmazható lesz.
A HUNGEXPO területén, a SIRHA vásár keretein belül került megrendezésre a Bocuse d’Or szakács
világbajnokság magyarországi döntője. A BGE pincér segítő csapata a Vendéglátás Intézeti
tanszék oktatója, Tóth Gábor vezetésével vett részt a kiemelkedő eseményen. A team tagjai a kar
vendéglátó és szálloda szakirányos hallgatói voltak.
A világhírű francia séf nevével fémjelzett Olivier Roellinger szakácsverseny célja a fenntarthatóság
népszerűsítése, a veszélyeztetett tengeri élőlények, halak, és egyéb fajok megőrzése.
A versenyzőknek fenntartható termelésből származó hal, vagy más tengeri élőlény
felhasználásával kell kétféle ételt meghatározott idő alatt elkészíteniük.
A 2018-as kelet-európai szekció versenyének a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar ad otthont 2018. március 13-án 7.00 és 17.00 óra között.

A verseny zsűrijét részben a közel féltucat, nemzetközileg elismert séf alkotja, akik főként
Franciaországból érkeznek a versenyre, mellettük a hazai gasztronómia ismert képviselői, a
szakmai sajtó, valamint a halas szakma képviselteti magát.
A nemzetközi verseny résztvevői Finnországból, Svédországból, Lengyelországból, Szlovéniából
és Szerbiából érkeznek. Magyarországot két BGE KVIK-es hallgató képviseli, rajtuk kívül további
kelet-európai fiatal versenyzők szállnak be a versenybe.
A versenyt megelőző napon, március 12-én a Budapesti Gazdasági Egyetem Alkotmány utcai
épületében, a Színes Közösségi térben állófogadásra került sor, ahol a versenyzőket, kísérőiket, a
nemzetközi zsűri tagjait, a szervező intézmények, szervezetek képviselőit, továbbá a verseny
támogatóit köszöntötték a verseny színhelyéül szolgáló Budapesti Gazdasági Egyetem, valamint
a Kereskedelemi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar vezetői.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az eseményhez több mint tíz vállalkozás társul, akik mind
szakmailag, mind alapanyagokkal támogatják a rendezvényt. Ez az együttműködés is jól mutatja
egyetemünk szoros kapcsolatát a munkaerő-piac szereplőivel. Támogatásukat ezúton is
köszönjük, bízunk a további eredményes együttműködésben.

Tavaszi Állásbörze és Karriernapok
A Budapesti Gazdasági Egyetem idén is megrendezi háromnapos állásbörzéjét.
Az esemény a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon veszi kezdetét 2018.
március 27-én, ezt követően a Külkereskedelmi Kar ad otthont a rendezvénynek március 28-án,
majd végül március 29-én, a Pénzügyi és Számviteli Karon zárul a programsorozat.
Állásbörzénken lehetőség nyílik szakmai gyakorlati, illetve gyakornoki pozíciók hirdetésére,
hallgatók kiválasztására, állások meghirdetésére, továbbá igény esetén cégbemutató előadásra,
interjúztatásra. A Karriernapot interaktív előadások, tréningek, tanácsadások, interjúk,
műhelymunka és egyéb érdekes programok is színesítik.
Az Állásbörze és Karriernapok főszervezője a Karrier és Alumni Osztály, így további információval
az Osztály dolgozói szolgálnak az alábbi elérhetőségeken:
BGE Külkereskedelmi Kar
Széplakiné Kakuk Zsuzsa
•
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24., K. épület
•
Telefon: +36 1 467 7800
•
Email: szeplakinekakuk.zsuzsanna@uni-bge.hu

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Kékesi Katinka
•
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
•
Telefon: +36 1 301 3441
•
Email: kekesi.katinka@uni-bge.hu

BGE Pénzügyi és Számviteli Kar
Baglyas-Oláh Eszter
•
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
•
Telefon: + 36 1 469 6706
•
Email: baglyas-olah.eszter@uni-bge.hu

Kezdődhet a felkészülés – nyilvánosak a Tudományos Diákköri Konferencia
szekciói
Idén
a Budapesti Gazdasági
Egyetem Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kara ad helyszínt az egyetem
Tudományos Diákköri Konferenciájának. A 2018. november 13-án tartandó
konferencia szekciói már nyilvánosságra kerültek.
A tavaszi időszakban nem csak a témaköröket hirdetik ki: a hallgatók ekkor
választják ki a feldolgozásra kerülő témáikat, s kezdik meg a kutatómunkát.
A Tudományos Diákköri mozgalom célja, hogy megismertesse a
hallgatókat a tudományos kutatómunkával. A résztvevő 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.
A különböző szekciókban folyó verseny eredményeként a legjobb előadások díjazásban
részesülnek és továbbjutnak a 2019 tavaszán tartandó XXXIV. Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára.
A 2018. évi TDK-n tervezetten az alábbi szekciókban hallhatók előadások:
•

Ágazati és regionális gazdaságtan

•

Reklám

•

Európai Unió

•

Munkaerőpiac

•

Gazdaságelmélet,- történet –
Gazdaságszociológia

•

Nemzetközi kapcsolatokNemzetközi intézmények

•

Gazdasági jog

•

Pedagógia

•

Gazdaságpszichológia –
Gazdaságszociológia

•

Számvitel-Adózás

•

Szervezés-vezetés

•

Stratégiai menedzsment

•

Tőke- és pénzpiac, Vállalati
pénzügyek

•

Kereskedelem

•

Kommunikáció-Médiatudomány

•

Környezetgazdaságtan

•

Közszolgálat- Közpénzügyek

•

Turizmus

•

Külkereskedelem

•

Vendéglátás

•

Logisztika

•

Világgazdaságtan

•

Marketing-Fogyasztói magatartás

A Tudományos Diákköri konferencia keretében a vállalati partnereknek lehetősége nyílik
témajavaslatot tenni a tanszékek, rajtuk keresztül pedig a hallgatók számára. Amennyiben
vállalata szívesen ajánlana témát vagy fogadna TDK dolgozatot író hallgatót, keresse a Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda munkatársait, akik további információkat, segítséget adnak a
kapcsolatfelvételben.

TRUST ME – Üzleti mentor képzés a BGE-n
Az ERASMUS+ Stratégiai partnerség program keretében a Budapesti Gazdasági Egyetem
részt vett a „TRUST ME – TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring” című
projektben, ami a KKV-k fenntarthatóságának megerősítésére hivatott megoldást keresni.
A program fő célja egy nemzetközileg elismert szakképzés kidolgozása volt a jövőbeni
KKV-mentorok számára, akik a friss tudással, ismeretanyaggal és szociális készségekkel képesek
KKV-vezetőkkel, tulajdonosokkal folyamat-tanácsadóként együttműködni egy sokkal
személyesebb és kedélyesebb környezetben.
A projekt során két olyan képzési lehetőség jött létre, amelyek célja az üzleti mentorok szakmai
és személyes kompetenciainak fejlesztése. Az üzleti-kompetencia fejlesztő modul a vállalkozások
eredményes gazdálkodásához szükséges ismereteket ad át, a személyes-kompetencia modul
pedig a sikeres mentori kapcsolat kialakításához szükséges készségek erősítését célozza meg.
A TRUST ME program hazai projektzáró rendezvényén, amely 2018. február 22-én került
megrendezésre, Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora után Dr. Radácsi László, a Budapest LAB
Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatója, Balázs Tibor, a SEED alapítvány alapítója, korábbi
ügyvezetője, Soltész Anikó, a hazai vállalkozásfejlesztési intézményrendszer kimagasló alakja és
C. Szabó Helga, mentor tartott előadást.
A prezentációkból kiderült, hogy égető szükség van az új képzésekre, ugyanis KKV-kra
specializálódott mentorokból egyelőre hiány van. Tekintve, hogy a hagyományos tudásátadással
nem lehet biztosan elérni azt, hogy egy vállalkozás növekedni tudjon, új módszereket szükséges
alkalmazni. Közülük kiemelten fontos a személyes fejlesztői szerep. Ez a személyes támogatás,
azaz a közvetlen visszacsatolás adja a vállalkozói csapatok számára a fejlődés útjára lépéshez
szükséges legfontosabb impulzusokat.
Jelenleg a program felnőttképzési és nemzetközi akkreditációja zajlik. A sikeres akkreditációt
követően az új Üzleti mentor és Üzleti mentor készségfejlesztő képzésekre felsőfokú
végzettséggel rendelkező gazdasági szakembereknek lesz lehetőségük jelentkezni.

Hamarosan: tehetségek és kutatás – közelgő események a BGE-n
Az egyetemi hagyományokat követve az idei év tavaszán is számos tudományos és
tehetséggondozó rendezvény kerül megrendezésre, melyekben hol a hallgatók, hol az egyetem
oktatói, kutatói és kutatásai kerülnek középpontba.
2018. április 5-6. között kerül megrendezésre az egyetemi Kutatói Napok – a kétnapos konferencia
célja, hogy az egyetemi kutatások és kutatócsoportok szélesebb körben is bemutatkozhassanak.
A két nap során számos interaktív workshop, kerekasztal-beszélgetés és előadás valósul majd
meg.

A BGE Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézete idén is megrendezi Prezentációs versenyét,
melynek ezúttal a Pénzügyi és Számviteli Kar ad otthont. A 2018. május 03-i versenyre az Egyetem
hallgatói nevezhetnek magyar, angol és német nyelvű előadásaikkal. A verseny kiváló lehetőség
a hallgatóknak prezentációs készségeik fejlesztésére, valamint tanulmányi éveik alatt hasznos
szakmai tapasztalat megszerzésére is.
A tervek szerint 2018. április 16-20. között szervezi meg a BGE PSZK Lámfalussy Sándor
szakkollégiuma azt az esettanulmányi versenyt, melyen a BGE hallgatói 3-4 fős csapatokat alkotva
– minden évben egy-egy vállalati partner által felkínált konkrét szituációba helyezve – üzleti
szimulációs feladatokat oldanak meg, majd megoldási javaslataikat prezentálják a zsűri előtt. A
többnapos versenyre az idei évben is több mint 10 csapatot várnak a szervezők.
A rendezvények részleteiről a későbbiekben is beszámolunk Híreink között, illetve bővebb
információk szerzésében a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai is rendelkezésre állnak.

BGE a közösségi médiában
A Budapesti Gazdasági Egyetem legfrissebb híreiről, hasznos
információiról ezentúl nem csak az Egyetem hivatalos weboldalán
(www.uni-bge.hu), vagy a BGE Facebook oldalán keresztül tájékozódhat.
Mostantól az Instagramon, az egyik legnépszerűbb online közösségi
felületen is követhetik a Budapesti Gazdasági Egyetemen zajló
eseményeket.
A kép- és videótartalom megosztására
alkalmas Instagramot 2012-ben vásárolta fel a
Facebook. A telefonos alkalmazásra a 2017-es év végi statisztikák szerint
már 800 millió felhasználó regisztrált, közülük napi szinten legalább
300 millióan használják.
Az applikáción nem csak magánszemélyek, hanem vállalatok és más
szervezetek is jelen vannak. A marketinges tevékenységekre is kiválóan
alkalmas Instagram már 25 millió üzleti felhasználót tart számon.
Folyamatosan frissülő színes tartalmaink eléréséhez kövesse Ön is az
unibge-t.
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