25. szám (2019. március)

Állásbörzék és Prezentációs verseny áprilisban
Idén is megrendezésre kerül a BGE budapesti karain a tavaszi állásbörze, melyre már
megkezdődött a kiállítói jelentkezés időszaka.
Az április 2-4. tartó programsorozat helyszínei:


2019. április 2. - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar



2019. április 3. - Külkereskedelmi Kar



2019. április 4. - Pénzügyi és Számviteli Kar

Az Állásbörze főszervezője a Karrier és Alumni Osztály, részvétellel kapcsolatos további
információk az Osztály munkatársaitól kérhetők.
A hónap második felében, április 25-én a Külkereskedelmi Kar megrendezi az idei Prezentációs
versenyt „Gazdasági kihívások-Innovatív válaszok” témakörben, melyről bővebben korábbi
cikkünkben olvashat. A versenyhez már több támogató vállalati partner is csatlakozott, közülük
ketten a témaajánlás lehetőségével is élnek.
A versenyhez való csatlakozási lehetőség, amelynek határideje 2019. március 25., továbbra is
minden vállalati partner számára nyitott.
A rendezvénnyel kapcsolatban további információk kérhetők a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársaitól.

Konferencia a fenntarthatóságról a BGE-n
Megújult mesterképzési szakok várják a leendő hallgatókat szeptembertől a BGE Külkereskedelmi
Karán.
A képzések átalakítása új, a piaci igényeket is figyelembe vevő szemléletek nyomán zajlott: a
nemzetközi tanulmányok mesterképzés esetén az üzleti diplomácia kerül fókuszba, a nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás mesterképzés pedig beruházásfejlesztés és menedzsment szemléletűvé
alakul.
Nemzetközi tanulmányok MSc - Business Diplomacy
Az üzleti diplomácia biztosítja a vállalkozások nemzetközi üzleti környezetbe való
bekapcsolódását, az anyavállalatok és leányvállalatok közötti, a határokon átnyúló, a befogadó
környezettel történő együttműködést. Az üzleti diplomata menedzsel, lobbizik és tárgyal a
célország gazdasági, üzleti szereplőivel
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc
A képzés a globális világgazdaság elemzésére, a nemzetközi trendek értelmezésére és
nemzetközi tárgyalások hatékony lebonyolítására és menedzselésére készíti föl a hallgatókat. A
képzés befektetés-ösztönzés és menedzsment profilja azt biztosítja, hogy a hallgatók alapos és
naprakész tudással rendelkezzenek a külföldi tőkebefektetések (FDI) előkészítésében,
megvalósításában.
További információk a nemzetközi tanulmányok mesterképzésről ide kattintva olvashatók, a
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés részletei pedig itt találhatók.

BGE Kutatói Napok 2019
A Budapesti Gazdasági Egyetemen idén is megrendezik a Kutatói Napokat. A tavaly is nagy
sikernek örvendő kétnapos eseményen a több mint negyven előadás során olyan fontos témákat
taglaltak az előadók, mint a tanulás jövője, a testnevelés, fittség, sport és a sikeres életvezetés
összefüggései, a pénz jövője vagy a digitalizáció hatása a számvitelre.
Az idei Kutatói Napok - melyre április 25-26. között kerül sor - fő témája az Alkalmazott
tudományok a BGE-n. A rendezvény célja az intézményben zajló kutatások, kutatócsoportok
szélesebb körben való bemutatása. A több mint húsz workshopot, kerekasztal-beszélgetést,
bemutatót, interaktív beszélgetést kínáló lehetőség nyitott minden érdeklődő, így az Egyetem
partnerszervezetei számára is.
Az eseményről a későbbiekben is hírt ad a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda Partnerszervezeti
Hírlevele, valamint az Egyetem folyamatosan frissülő weboldala is, ahol elérhető lesz a
regisztrációs felület is.

Vállalati téma a Tudományos Diákköri Konferencián? Megvalósulhat!
Idén a BGE Pénzügyi és Számviteli Kara ad helyszínt az Egyetem Tudományos Diákköri
Konferenciájának. A 2019. november végén megrendezésre kerülő konferencia szekciói már
elérhetők.
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 részt vevő 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 következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A 2019. évi TDK-n tervezetten az alábbi szekciókban hallhatók előadások:
Ágazati és regionális gazdaságtan
Európai Unió
Gazdaságelmélet,- történet – Gazdaságszociológia
Gazdasági jog
Gazdaságpszichológia –Gazdaságszociológia
Kereskedelem
Kommunikáció-Médiatudomány
Környezetgazdaságtan
Közszolgálat- Közpénzügyek
Külkereskedelem
Logisztika
Marketing-Fogyasztói magatartás
Reklám
Munkaerőpiac
Nemzetközi kapcsolatok-Nemzetközi intézmények
Pedagógia
Számvitel-Adózás
Szervezés-vezetés
Stratégiai menedzsment
Tőke- és pénzpiac, Vállalati pénzügyek
Turizmus
Vendéglátás
Világgazdaságtan

Felnőttképzésben a gluténérzékenységről
A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara az országban elsőként indít
gluténmentes étrenddel kapcsolatos felnőttképzést, mely elsősorban a gluténmentes táplálkozásban
érintett magánszemélyeknek, továbbá a gluténmentes étkeztetésben érdekelt vendéglátó
szakembereknek szól.

A képzés célja, hogy profi szakemberek segítségével korszerű és átfogó tudást nyújtson a
gluténmentes táplálkozás elméleti és gyakorlati oldaláról. A 10 órás elméleti oktatás alatt általános
táplálkozási ismeretekről, a gluténnel összefüggő megbetegedésekről, a gluténmentes
étrendekről és az ételkésztés során alkalmazandó speciális technikákról tanulhatnak a jelentkezők.
A 20 órás gyakorlati képzés keretében az egyetemen konyhai gyakorlatokat tartó egyetemi
oktatóktól sajátíthatják el a gluténmentes ételkészítés alapjait. A résztvevők a kar tankonyhában
tartott gyakorlatok során melegkonyhai ételek és cukrászsütemények elkészítését ismerik meg. A
képzés vizsgával zárul, melyet sikeresen teljesítők a képzésről tanúsítványt kapnak.
Részletes információ a képzésről ide kattintva érhető el.

Megújult mesterképzések a Külkeren
Megújult mesterképzési szakok várják a leendő hallgatókat szeptembertől a BGE Külkereskedelmi
Karán.
A képzések átalakítása új, a piaci igényeket is figyelembe vevő szemléletek nyomán zajlott: a
nemzetközi tanulmányok mesterképzés esetén az üzleti diplomácia kerül fókuszba, a nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás mesterképzés pedig beruházásfejlesztés és menedzsment szemléletűvé
alakul.
Nemzetközi tanulmányok MSc - Business Diplomacy
Az üzleti diplomácia biztosítja a vállalkozások nemzetközi üzleti környezetbe való
bekapcsolódását, az anyavállalatok és leányvállalatok közötti, a határokon átnyúló, a befogadó
környezettel történő együttműködést. Az üzleti diplomata menedzsel, lobbizik és tárgyal a
célország gazdasági, üzleti szereplőivel

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc
A képzés a globális világgazdaság elemzésére, a nemzetközi trendek értelmezésére és
nemzetközi tárgyalások hatékony lebonyolítására és menedzselésére készíti föl a hallgatókat. A
képzés befektetés-ösztönzés és menedzsment profilja azt biztosítja, hogy a hallgatók alapos és
naprakész tudással rendelkezzenek a külföldi tőkebefektetések (FDI) előkészítésében,
megvalósításában.
További információk a nemzetközi tanulmányok mesterképzésről ide kattintva olvashatók, a
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés részletei pedig itt találhatók.

Megújult mesterképzések a Külkeren
Februárban a hollandiai Maastrichtban megrendezett szállodai versenyen 17 ország 40 csapata
mérte össze tudását.
Az EMCup a legjobb európai hotelmenedzsment iskolák közötti verseny, melyet már 2009 óta
minden évben meghirdetnek, ahol idén a Budapesti Gazdasági Egyetemet és egyben
Magyarországot is a The Rubicons magyar csapat képviselte.
Feladatuk a jelenkor idegenforgalmi oktatás hiányosságainak feltárása, és ezekre hosszútávú,
fenntartható megoldás ajánlása volt, melyet egy nemzetközi bizottság előtt védett meg a csapat.
A The Rubicons kiváló csapatszellemének, kreativitásának és alapos felkészülésének
köszönhetően a legjobb 9 csapat között végzett.

A nemzetközi megmérettetésen való részvételt többek közt az Egyetem két vállalati partnere, az
Accor – Pannonia Hotels Zrt. és a Sierra Vision Kft. - fly2work is támogatta, melyet ezúton is
köszönünk.

A versenyek sorozata természetesen itt még nem ér véget: az Egyetem KVIK kara idén is felkérést
kapott az Olivier Roellinger szakácsverseny lebonyolítására, melyre 2019. március 12-13-án kerül
sor, ahol Olivier Roellinger, a verseny alapítója tart sajtótájékoztatót. A BGE-t idén Pacsai Martin
Benjámin és Tóth Attila képviselik.
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