22. szám (2018. december)

Prezentációs verseny 2019-ben is
2019 tavaszán ismét megrendezésre kerül a Prezentációs verseny, ezúttal a Külkereskedelmi Kar
szervezésében.
A versenyre az Egyetem hallgatói magyar és idegen nyelvű (a BGE-n oktatott idegen nyelvek: angol,
német, francia, olasz, spanyol, orosz, kínai, japán, portugál) előadásokkal nevezhetnek. A verseny
kiváló lehetőség a hallgatóknak prezentációs készségeik fejlesztésére, valamint tanulmányi éveik alatt
hasznos szakmai tapasztalat megszerzésére is.
A szervezők és a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai már megkezdték az
előkészületeket, ennek nyomán hamarosan elérhetővé válik a 2019. április 25-i Prezentációs verseny
átfogó tájékoztató anyaga, mely fontos információkat tartalmaz többek közt a vállalati partnereknek
nyújtott részvételi lehetőségekről és határidőkről is.
A korábbi évekhez hasonlóan minden vállalati partner számára nyitott a versenyhez való csatlakozási
lehetőség, akár téma (és külön vállalati szekció) ajánlására is van lehetőség, a támogató partnerek a
zsűri soraiban is részt vehetnek.
Amennyiben szívesen csatlakozna a Prezentációs versenyhez, az alábbi dátumokat érdemes
megjegyezni: a vállalati téma, illetve szekció ajánlásának határideje 2019. február 15., valamint
folyamatosan, de legkésőbb 2019. március 25-ig várjuk a támogató partnerek jelentkezését.
A Prezentációs verseny és más rendezvények részleteiről a későbbiekben is beszámolunk Híreink
között, illetve bővebb információk szerzésében a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai is
rendelkezésre állnak.

Kiemelkedő számú vállalati partner az idei TDK-n
2018. november 23-án került megrendezésre a Budapesti Gazdasági Egyetem egyik
legrangosabb tehetséggondozási eseménye, a Tudományos Diákköri Konferencia. A több mint 300
érdeklődőt vonzó konferencián 16 szekcióban összesen 101 hallgató munkájának eredményeként 95
dolgozat került bemutatásra.

A partnerek a verseny színvonalas megrendezését pénzügyi felajánlásokon túl közvetlenül a
hallgatók számára biztosított ajándékokkal is támogatták. A díjak között nagyértékű szállás és
étkezési voucherek, tárgyi eszközök, utalványok és különböző reprezentációs eszközök is
szerepeltek.
A TDK támogatásához 20 vállalati partner csatlakozott, e széles partneri körből számos szálloda,
illetve szállodalánc ajánlott fel nyereményeket, és a támogatók között megjelent kereskedelmi lánc,
bank, könyvvizsgáló, adótanácsadó vállalat, könyvkiadó, és állami részvénytársaság is.
Több támogató partner a zsűri soraiban is képviseltette magát delegált szakértőivel, ennek
köszönhetően négy szekcióban munkaerő-piaci szereplők gondolatai is elhangzottak a dolgozatok
kapcsán.
Visszacsatolásként a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda minden támogató partner számára
megküldi a konferencia rövid összefoglalóját, valamint azon nyomtatott anyagait, melyen
feltüntetésre került a támogató logója.
A Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda és a verseny szervezői ezúton is köszönik a támogató
partnereknek, hogy felajánlásaikkal egy minden tekintetben kiemelkedő Tudományos Diákköri
Konferencia megrendezését tették lehetővé, bízva abban, hogy a jövő évi TDK rendezvény hasonló
népszerűségnek örvend majd, melynek tervezett dátumára és a tavaszi témaajánlási lehetőségeire
már a közeljövőben felhívjuk a partnerek figyelmét.

BUSINESS TALK záró előadás
2018. december 14-én került megrendezésre a Külkereskedelmi Karon indított Business Talk projekt
záró eseménye, ahol a hallgatók idegen nyelvű prezentációkat adtak elő. Az eseményt a 2018/19-es
tanév őszi szemeszterében első alkalommal megrendezett 16 órás Business Talk tréning előzte meg,
melynek célja a duális képzésben résztvevő hallgatók idegen nyelvi és prezentációs
készségfejlesztése volt. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően szabadon választhattak témát a
digitalizáció, okos alkalmazások és e-világ témaköreiből, majd kutatómunkát végeztek digitális
információforrások felhasználásával, és elkészítették, végül pedig a december 14-i alkalommal
előadták prezentációjukat az angol, német, spanyol, francia, olasz és orosz nyelvek valamelyikén.
Az esemény programjában tizenegy francia, öt angol, három német, három spanyol és egy olasz
nyelvű előadás szerepelt, melyek során olyan érdekes témák kerültek górcső alá, mint az önvezető
járművek, a vállalkozások digitalizációjának létszüksége, az okos otthon előnye, a munkahely
megtartása a digitalizált világban, a digitalizáció jótékony hatása, egy idegen nyelvről fordító
applikáció, intelligens szemetes, az elektromos autók nyújtotta előnyök és hátrányok, Bitcoin, az
internetes vásárlás, a kézírás fontossága, vagy a magányosság lélektani okai.
A Business Talk eseménysorozatot hagyományteremtő céllal indították, mely az idei sikereknek
köszönhetően várhatóan a következő tanévben is megrendezésre kerül. A nagy népszerűségnek
örvendő program iránt több vállalati partner is érdeklődést mutatott.
A következő Business Talk eseményről és csatlakozási lehetőségekről, valamint a jövő évi egyetemi
programokról a későbbiekben is tájékoztatást nyújt az Egyetem honlapja és a Partnerszervezeti
hírlevél.

Duális képzési chatbot: BGE-s hallgató nyerte a LEXI AI GENERATION verseny
különdíját
Hírlevelünkben korábban beszámoltunk, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem adott otthont a „LEXI
AI GENERATION” mesterséges intelligencia témájú nemzetközi versenynek, melyről további
információk ide kattintva érhetők el. A verseny ünnepélyes díjátadóját november 22-én tartották az
IBM Budapest Lab-ben, ahol a 8 országból beérkezett pályamunkák nemzetközi győztesét, az
országgyőzteseket és a különdíjasokat hirdették ki.
Örömmel értesültünk, hogy a BGE zalaegerszegi Gazdálkodási Kar hallgatójának, Varga Katalinnak
ítélték oda a verseny Nemzetközi Különdíját, melyhez ezúton is gratulálunk!
A versenyre beadott pályázatban a résztvevőknek az IBM Watson Assistant technológiáját használva
kellett értelmes beszélgetést folytatható virtuális asszisztenst elkészíteniük. A Katalin által kifejlesztett
chatbot a zalaegerszegi Gazdálkodási Kar duális képzéssel kapcsolatos információk terjedését
támogatja.
A díjátadón Dr. Dietz Ferenc, a BGE Kancellárja és egyben a verseny nemzetközi zsűrijének tagja
elmondta, hogy a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia ismerete versenyelőny, hiszen a
közeljövőben a mesterséges intelligencia ismerete az internethasználathoz hasonló készség lesz: aki
ismeri, az könnyen tud majd elhelyezkedni.
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