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Mi ér véget, és mi kezdődik a duális képzési folyamatokban?
A partnerszervezetek számára 2018. június 30. napjával lezárult a 2018/2019-es tanév
duális hallgatóinak toborzási, kiválasztási folyamata, melyet a felvételi ponthatárok kihirdetése
után a felvételt nyert hallgatók és a duális vállalati partnerek kétoldalú munkaszerződéseinek
megkötése követ.
A résztvevő partnerszervezetek visszajelzései alapján egyre nagyobb népszerűségnek örvend a
duális képzés. A kiválasztási folyamat végén több vállalati partner is jelezte, hogy bővíteni kívánja
a keretszerződésben szereplő hallgatói létszámát.
Mindeközben az Budapesti Gazdasági Egyetem munkatársai már a 2019/2020-as tanévre
vonatkozó szerződési folyamatok előkészítésén dolgoznak. Folyamatban van a duális rendszert
átfogóan bemutató tájékoztató anyag frissítése, valamint az új szerződésminta kialakítása is. A
következő szerződési időszakban már határozatlan idejű megállapodások kerülnek megkötésre.
A szerződéskötés támogatásához a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda (MPKI) segédletet is készít,
valamint koordinálja a szerződéskötés folyamatát. Az iroda gondoskodik a legfrisseb
dokumentumok partnerekhez történő eljuttatásáról, így duális tájékoztató anyag kiküldéséréről
is, mely a partnereken túl természetesen más érdeklődők számára is rendelkezésre áll.
Az Oktatási Hivatal előzetes tájékoztatása alapján a 2019/2020-as tanévre vonatkozó duális
együttműködési megállapodásokat 2018. október 19-ig kell megküldeni a Hivatal részére. Ezt
megelőzően tárgyal és dönt a szerződések jóváhagyásáról az Egyetem Rektori Tanácsa, így a
szerződéseket szeptemberben javasolt megküldeni a BGE számára.
A duális képzéssel és szerződési folyamattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda munkatársai szívesen nyújtanak további tájékoztatást az érdeklődőknek.

Megújuló szervezeti struktúra, új akadémiai szervezeti egységvezetők
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a hazai egyetemeken túl nemzetközi felsőoktatási
intézményekkel is versenyhelyzetbe került, így szükségszerűvé vált az egyetemi szervezeti
struktúra felülvizsgálata. A vizsgálat során a szervezeti működés hatékonyságának növelését
tartotta szem előtt az Egyetem. A megújulás a BGE meghatározó gazdasági képzést nyújtó
intézménnyé válását hivatott elősegíteni mind Magyarországon, mind a kelet-közép-európai
felsőoktatási térségben.
Az akadémiai szervezet átalakításáról az Egyetem Szenátusa 2018 tavaszán hozta meg döntését,
majd a vezetői pályázatokat a június 22-i ülésen rangsorolták. Az új vezetők 2018. szeptember 1jével kezdik meg munkájukat.
2018. szeptember 1-jével az alábbi vezetői kinevezések lépnek hatályba a különböző akadémiai
szervezetek élén:
Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Dr. Benke Eszter


Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék (KKK) - Dr. Válóczi Marianna



Gazdasági Szaknyelvek Tanszék (KVIK) -



Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék (PSZK) - Dr. Dósa Ildikó

Dr. Hegedűs Gyula

Kereskedelem és Marketing Intézet - Dr. habil. Kozár László


Kereskedelem Tanszék - Dr. Kozák Tamás



Marketing Tanszék - Dr. Harsányi Dávid

Közgazdaságtan Intézet


Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék (KVIK) - Dr. Fenyvesi Éva

Kvantitatív Módszertan Intézet - Sándorné Prof. Dr. Kriszt Éva


Társadalomtudományi Módszertan Tanszék (KKK) - Dr. Zimányi Krisztina



Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék (KVIK) - Dr. Törcsvári Zsolt

Menedzsment és Gazdaságinformatika Intézet - Dr. Csillag Sára


Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék (GKZ) - Zsupanekné Dr. Palányi
Ildikó



Menedzsment Tanszék

Dr. Szászvári Karina

Nemzetközi Gazdálkodás Intézet - Gulyásné Dr. Csekő Katalin


Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék - Dr. Horváth Annamária



Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék - Dr. Antalóczy Katalin

Pénzügy és Számvitel Intézet - Madarasiné Dr. Szirmai Andrea


Pénzügy Tanszék - Dr. Fellegi Miklós



Számvitel Tanszék - Dr. Kardos Barbara



Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék (GKZ) - Dr. Csanádi Ágnes

Társadalomtudomány és Pedagógia Intézet - Dr. Sáringer János


Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék - Dr. Ferkelt Balázs

Turizmus és Vendéglátás Intézet - Dr. Szalók Csilla


Turizmus Tanszék - Dr. Jancsik András



Vendéglátás Tanszék - Dr. Lugasi Andrea

Testnevelési és Sportközpont - Barka Nikoletta

Oktató munkatársak látogatása a British Petrol szegedi központjában
A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának képviseletében 2018.
június 13-án 23 szaknyelvi oktató tett látogatást a British Petrol szegedi szolgáltató központjában.
A Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék oktatóit Knezevics Viktor központvezető és
országos igazgató, valamint a BP kommunikációs és külkapcsolati ügyek vezetője, a munkáltatói
márkamenedzsere, és a HR-marketing felelőse fogadta. A látogatáson elhangzott előadásokon
bemutatásra került a cég felépítése és működése, szó esett a munkaerő-toborzás során
alkalmazott többlépcsős kiválasztási folyamatról, a vállalat által elvárt kompetenciákról, valamint
a nyelvi és kommunikációs készségek fontosságáról, azok elvárt szintjéről.
A tanszéki kollégák – tekintve, hogy többek közt üzleti kommunikációt és gazdasági szaknyelvet
is oktatnak – nagy szakmai érdeklődéssel hallgatták a prezentációt, mely során visszaigazolást
kaptak oktatói munkájuk fontosságáról.
Az előadás után kötetlen szakmai beszélgetés következett, melyből többek közt az is kiderült,
hogy a Magyarországon több mint 2000 főt foglalkoztató BP számára a munka világában az aktív
idegennyelv-tudás mellett az un. „soft skill”-ek szerepe, jelenléte kiemelkedő fontosságú.
A látogatás végén az oktatókat körbevezették a központ épületében, ahol az előadáson
elhangzottakat személyesen is megtapasztalhatták, megismerve az ott folyó tevékenységeket és
munkakörnyezetet.
A szakmai szempontból kiemelkedően hasznos látogatás során olyan fontos információkkal
gazdagodtak a BGE munkatársai, amelyek rámutattak a hallgatók munkaerő-piaci
elhelyezkedésének esélyeire és a munkáltatók által leginkább keresett nyelvi és kommunikációs
készségekre.

A BP-ben tett látogatás előremutató példája az egyetemi és a vállalati partnerkapcsolatok
magasabb szintre emelésének, hiszen nagyban elősegíti a kölcsönös szakmai támogatás
megvalósulását, valamint az oktatásban is felhasználható ismeretek, szakmai tudás átadását.
A program által kialakult win-win szituáció remélhetőleg jó gyakorlattá válik, és a későbbiekben
is megvalósulhatnak tanszéki munkatársi látogatások – tapasztalatcserék – vállalati partnereknél.
Ezek létrejöttében a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda továbbra is szívesen vállal közreműködést,
koordinációt.

Szöveges formában is elérhetők a szakok mintatantervei
A Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa a 2018. június 29-én tartott ülésén elfogadta
a mintatantervek új szöveges formátumát. Az új felépítés kialakítása során fontos szempont volt
az átláthatóságra, a részletességre és az egységességre való törekvés.
A megújult tantervi leírás felöleli a legfontosabb lépéseket, eseményeket és követelményeket a
képzés kezdetétől a lezárásáig. Mintegy útmutatóul is szolgál, melyben olyan alapvető és hasznos
tartalmak kerülnek összefoglalásra, mint a szakok alapadatai, a képzés célja és szerkezete, vagy a
szak követelményei, specializációi. A leírás többek közt a szakmai gyakorlat teljesítését érintő
feladatokra, elvárásokra is kitekint, ugyanakkor a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatókra
vonatkozó előírások is itt érehetők el, melyet a Mobilitási ablak fejezet foglal össze.
A tanulmányaik végéhez közeledő a hallgatók ugyanebből a dokumentumból ismerhetik meg a
szakdolgozat és a záróvizsga követelményeit és egyéb, az oklevél kiadásához fűződő
kritériumokat.
A minden szakra vonatkozóan elkészült új, átfogó és informatív tantervek támogatják a képzések
iránt érdeklődők – akár a hallgatók, akár a partnerszervezetek – tájékozódását, részletes
információkat szolgáltatnak a vállalti partnerek számára a képzésben részt vevő hallgatók
képzettségéről, képesítéseiről, valamint a megszerzett tudás alkalmazási lehetőségeiről.
A mintatantervekkel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársai szívesen nyújtanak további tájékoztatást minden érdeklődő meglévő, vagy leendő
vállalati partner számára.

Új specializációk és szakirányú továbbképzések a BGE-n
Az akadémiai szervezeti struktúra átalakítása mellett a Budapesti Gazdasági Egyetem
(BGE) 2018-ban más területeken is megújul: három, eddig nem ismert képzés indítását támogatta
az Egyetem Szenátusa 2018 június végén tartott ülésén.
A Külkereskedelmi Kar (KKK) az üzleti innovációk fejlesztése szakirányú továbbképzési szakkal,
valamint a Kelet-Ázsia Üzleti Tanulmányok specializációval gazdagodik. A keleti üzleti ismereteket
érintő specializáción a Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak hallgatói vehetnek részt
tanulmányaik 6-7. félévében. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon (KVIK)

szintén elérhető lesz egy újabb specializáció, a Vendéglátó rendezvényszervezés, amelyre a
Turizmus-vendéglátás alapképzési szak hallgatói jelentkezhetnek majd.
Az Üzleti innovációk fejlesztése szakirányú továbbképzési szak (KKK)
A jövőben a hazai vállalkozások részéről állandó igény várható az innováció menedzsment
képességekkel rendelkező munkatársak iránt. A képzés két félve során az innováció folyamatának
valamennyi lényeges összetevőjét felöleli: stratégia, üzletfejlesztés, finanszírozás, menedzsment,
szellemi tulajdonjogok és minőségmenedzsment.
A megszerzett tudás kamatoztatható lesz bármely ipari és szolgáltató szektorban innovációs
menedzseri, illetve fejlesztői feladatok ellátása során, a pénzügyi, a sales és a marketing
osztályokkal, illetve bekapcsolt partnerekkel való együttműködésben.
Kelet-Ázsia Üzleti Tanulmányok specializáció (KKK)
Az angol nyelvű specializáció indítását az elmúlt évtizedben elindult világgazdasági súlypontátrendeződés indokolja. Az Ázsia-tanulmányok előtérbe kerülése nemcsak Magyarországon,
hanem Európában, különösen Közép- és Kelet-Európában egyre erőteljesebben jelentkező
folyamat. Nyugat-Európában hasonló jellegű képzések szintén elérhetőek (Koppenhága,
Rotterdam, Breda stb.) business schoolok, esetenként alkalmazott tudományok egyetemeinek
üzleti képzésein.
A két féléves képzés elsődleges célja, hogy hallgatók a Kelet-Ázsiát jól ismerő szakemberekké
váljanak, akik ismerik a térségben meghatározó gazdaságok gazdaságtörténetét, gazdasági
intézményrendszereit, az eltérő kulturális beágyazottságból származó eltéréseket és azokat
alkalmazni tudják az üzletkötés során.
A képzésen résztvevők képesek lesznek a kelet-ázsiai fókuszpontú gazdasági tevékenységek,
projektek tervezésére, szervezésére, valamint kisebb vállalkozások, gazdálkodó szervezetek
irányítására és ellenőrzésére.
Vendéglátó rendezvényszervezés specializáció (KVIK)
A képzés a szakmában évek óta megfigyelhető űrt kíván betölteni. Az elmúlt évek gazdasági
fellendülése következtében a vállalati, szervezeti és a magánrendezvények száma növekszik, így
- hasonlóan a vendéglátás más területeihez – itt is nagy létszámú, felkészült szakemberre van
szükség. A piacon lévő ilyen jellegű tevékenységet végző vállalkozásoktól érkező jelzések szerint
folyamatosan keresik a jól képzett, az adott terület speciális ismereteivel rendelkező munkaerőt.
A specializáció olyan komplex, széleskörű témaköröket foglal magába, mint a termékismeret,
protokoll, élelmiszerbiztonság, pályázás vagy a lebonyolítás. Kiemelt versenyelőnyt jelent, hogy a
hallgatók nem csak elméleti ismeretek birtokába jutnak a két félév alatt, hanem az éttermi és
konyhai gyakorlatok mellett konkrét rendezvények tervezésében, szervezésében és
lebonyolításában is részt vesznek (pl. nemzetközi szakmai konferencia lebonyolítása, annak
protokolláris vonatkozásaival és catering szolgáltatásaival együtt).

A specializációk és szakirányú továbbképzések, valamint az Egyetem egyéb képzései kapcsán
felmerülő további kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai szívesen
nyújtanak további tájékoztatást az érdeklődőknek.

Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ
A Budapesti Gazdasági Egyetemen működő négy kiválósági központ – Budapest LAB
Vállalkozásfejlesztési Központ, Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ, Kibergazdaság Kiválósági
Központ és Fenntartható vendéglátás Kiválósági Központ – egyike, a Budapest LAB már
bemutatásra került az MPKI korábbi Partnerszervezeti hírlevelében. Ezúttal a Felsőoktatás Jövője
Kiválósági Központ tevékenysége kerül górcső alá.
Az Egyetem 2017 októberében tartott Rektori Tanács ülésén döntött a Felsőoktatás Jövője
Kiválósági Központ megalapítására tett javaslat támogatása mellett.
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ célja kettős: munkatársai egyrészt a felsőoktatás
jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgálják. A kutatások fókuszában a
folyamatos gazdasági, társadalmi és technológiai változások mentén átalakuló felsőoktatási
szerep- és feladatkör áll. Az Egyetem számára fontos, hogy a hallgatói fenntartható felsőoktatási
képzést és tudást biztosítson, valamint törekszik a magas szintű kutató- és tudásmegosztó
műhelyként való működésre is.
A Központ másrészt a BGE-n meglévő felsőoktatási kutatások összefogására, eredményeik
terjesztésére, működésük folyamatosságának biztosítására törekszik - valamint ezekre építve az
új hazai és nemzetközi akadémiai közösségekbe való bekerülést és kutatásokban való részvétel
megteremtését célozza meg.
Az Egyetem szoros együttműködésben áll a vállalati szférával, így a Kiválósági Központ a
felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac együttműködésében is hangsúlyos szerepet tölthet
be: a határon átnyúló kutatói együttműködéssel és innovatív módszertannal készülő kutatások
eredményei hasznosíthatók lehetnek mindkét területen.
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ honlapján további információk találhatók a központ
tevékenységéről, kutatás eredményeiről, publikációiról, valamint a Nagyvilág menüpontban
további országos és nemzetközi kitekintések is megtalálhatók.
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