23. szám (2019. január)

Mesterképzési Nyílt Nap a PSZK-n
A BGE Pénzügyi és Számviteli Kara 2018. január 18-án 16:00 órai kezdettel Nyílt Napot szervez, ahol
az érdeklődők részletes információkat kaphatnak a Kar által kínált mester szintű képzési
lehetőségekről.
Az Egyetem magas színvonalú képzések széles választékát kínálja, melyek - az érdeklődők
igényeinek megfelelően - elérhetők akár nappali, akár levelező munkarendben is. A BGE kurzusai
közül ezúttal a PSZK mesterképzéseinek: a pénzügy, a számvitel, és a vállalkozásfejlesztés szakok
részletes megismerésére nyílik lehetőség, valamint a jelentkezés feltételeit és folyamatát is
megismerhetik a leendő hallgatók – mindezt közvetlen, kötetlen formában.
Az eseményen való részvételről további információ kérhető a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Irodától
az mpki@uni-bge.hu e-mail címen.

Egyetemi részvétel a 2019-es Education
A 2019. január 10-12. között megrendezett 19. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon a korábbi évekhez hasonlóan a Budapesti Gazdasági Egyetem is képviseltette magát.
Az évente közel 200 kiállítót és több mint 52 000 látogatót megszólító Educatio Nemzetközi Oktatási
Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy évről évre választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos
kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai és külföldi felsőoktatási
intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a
diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok,
intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos, egyedülálló lehetőséget nyújt a
rendezvény, hiszen mind egy színtéren értesülhetnek a szakmai újításokról, módszerekről.
Az Egyetem négy Karának részvételével megvalósuló kitelepülésnek köszönhetően az érdeklődők,
leendő hallgatók részletes tájékoztatást kapathattak a BGE-n indított szakokról, képzésekről, az
egyetemi életről, és a jelentkezés folyamatáról. A kiállításon a látogatók kérdéseiket közvetlenül az
Egyetem oktatóinak, a jelenlegi hallgatóknak tehették fel, melynek köszönhetően valós képet
alakíthattak ki az egyetemi életről.
A BGE 2019/2020. tanévben induló képzéseiről további információk érhetők el a Külkereskedelmi
Kar, a Kereskedelmi, Vendéglátóipar és Idegenforgalmi Kar, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg,
valamint a Pénzügyi és Számviteli Kar oldalán.
Az Egyetem számára fontos, hogy a leendő hallgatók megismerhessék az intézményt és képzéseit,
ezért nem csak az Educatio Szakkiállításon nyújt lehetőséget a párbeszédre, hanem a központi és
kari nyílt napok keretében is várja az érdeklődőket.
A BGE töretlen népszerűségét bizonyítja, hogy a 2018/2019-es felvételi eljárásban közel 27 000 fő
jelentkezett az intézmény valamely képzésére államilag támogatott vagy önköltséges finanszírozási
formában. (Tildának nincs ilyen adata, viszont a népszerűséget ezekkel az adatokkal is
alátámaszthatjátok: A 2008-as felvételi eredmények egyértelműen alátámasztják, hogy a Budapesti
Gazdasági Egyetem által kínált gyakorlatorientált, piaci igényekhez igazított képzési portfóliója iránt
kiugróan magas az érdeklődés. A gazdasági képzések tekintetében a Budapesti Gazdasági Egyetem
vette fel 2018-ban a legtöbb hallgatót az országban, vagyis a BGE az országos élmezőnyben van.
Az üzleti alapképzési szakokra felvett hallgatók számát tekintve az Egyetem országosan az első
helyen áll. A turizmus-vendéglátás alapképzésre országosan felvett hallgatók 51 százaléka tanul a
BGE-n. A pénzügy és számvitel alapképzésre felvettek esetében ez az arány 31 százalék, a
gazdaságinformatikusok esetében pedig 32 százalék.)
A felvételi létszámok alakulásának ismeretében elmondható, hogy a gazdasági képzések
tekintetében a Budapesti Gazdasági Egyetem vette fel idén a legtöbb hallgatót az országban.

Duális képzés: az intézményi jelentkezés mellett indul a partnerszervezeti
kiválasztási időszak
Az újév beköszöntével egyre közeledik a 2019/2020. tanévre történő felsőoktatási jelentkezési
határidő – a diákoknak 2019. február 15-ig kell a felvi.hu rendszerén keresztül az Egyetemre

jelentkezniük. A felvételi időszak mellett a duális hallgatók partnerszervezeti toborzása is időszerűvé
válik. Ebben az időszakban szükséges meghirdetni a duális partnerszervezetek kiválasztási
folyamatát. Ez a folyamat kulcsfontosságú a duális képzés sikerességében, hisz a megfelelő
alapossággal kiválasztott hallgató és a partnerszervezet közötti együttműködés hosszú távra, a teljes
tanulmányi időszakra szól. Érdemes a kiválasztási folyamatot minél hamarabb meghirdetnie a
partnervállalatoknak, hogy minél hosszabb idő álljon rendelkezésre a hallgató (hallgatói
munkavállaló) megtalálására. A kiválasztási folyamatot június 30-ig kell lezárniuk a partnereknek úgy,
hogy a pályázó hallgatókat vissza is értesítik ezen határidőig.
A duális partnerszervezetek kiválasztási folyamatairól szóló tájékoztató anyagait az Egyetem
tematikus duális webes felületein (duális képzés hallgatóknak, duális képzés vállalatoknak), valamint
a kari duális oldalakon is elérhetővé válnak az érdeklődő hallgatók számára.
A kiválasztási folyamat megismertetésére egy tájékoztató anyag (pdf vagy kép formátumban), vagy
a partner weboldalára mutató link is alkalmas. A felhívások tartalmi elemei között javasoljuk
feltüntetni a partnercégről szóló rövid ismertetőt, a leendő duális hallgató tervezett feladatait,
juttatásait, a munkavégzés helyszínét, a jelentkezés módját, feltételeit (önéletrajz, motivációs levél),
a jelentkezési határidőt, valamint a kapcsolatfelvételi, bővebb információszerzési elérhetőségeket.
A kiválasztási folyamatok információs anyagait (pdf vagy link) a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
és/vagy a kari kapcsolattartók számára szükséges megküldeni.
Felmerülő kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai szívesen nyújtanak
további tájékoztatást.
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