29. szám (2019. július)

Lezárult a duális hallgatói toborzás
A duális képzési felvételi folyamat egyik fontos időszaka ért véget június végével. A
partnerszervezeteknek ezen időpontig kellett lezárniuk kiválasztási folyamataikat és értesíteni a
hallgatókat döntésükről.
A felősoktatási felvételi eljárásban részt vevő diákok 2019. július 12-ig módosíthatják a megjelölt
szakok sorrendjét, majd a ponthatárok kihirdetésére előreláthatólag július 24-én kerül sor (a
hivatalos értesítéseket július végén, augusztus első napjaiban kapják majd meg a hallgatók).
A ponthatárok megállapítását követően a partnerszervezeteknek érdemes felvenni a kapcsolatot
az előzetesen kiválasztott jelöltekkel annak érdekében, hogy az Egyetemre is felvételt nyert
hallgatókkal elindíthassák a hallgatói munkaszerződés megkötésének folyamatát, melynek
határideje 2019. szeptember 30.
Fontos, hogy a hallgatói munkaszerződés megkötéséről az Egyetemet is mihamarabb értesítsék,
hogy a duális képzési formára történő átsorolás megtörténhessen. A szerződéskötést nyilatkozat
keretében a hallgatónak is jeleznie kell a BGE Oktatási Igazgatósága számára, valamint a duális
hallgatói kiválasztás eredményeiről e-mailes megkeresés keretein belül is visszajelzést kér az
Egyetem a partnerszervezetektől.
Amennyiben a partnernél nem telnek be a duális hallgatói helyek a kiválasztási folyamatok lezárta
után, duális pótfelvételi eljárásra is lesz lehetőség. E célból több eszköz is alkalmazásra kerülhet,
mint például tájékoztatás beiratkozáskor, webes népszerűsítés vagy az első félév során történő
toborzás.
A partnernek érdemes szem előtt tartania, hogy csak a duális megállapodásban foglalt szakokon,
az ott megjelölt nyelven és létszámban fogadhat hallgatót. Amennyiben a partner az érvényben
lévő megállapodásától eltérő keretek közt szeretne hallgatót fogadni, mihamarabbi
szerződésmódosítás szükséges.

A duális képzéssel, szerződéskötéssel vagy módosítással kapcsolatban, illetve egyéb felmerülő
kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai továbbra is szívesen nyújtanak
tájékoztatást a partnerszervezetek, az érdeklődők számára.

Új kurzusok a BGE-n
Újabb két képzés – a vállalati együttműködésben kialakított SSC kurzus és a PSZK Controlling
specializációja – érhető el szeptembertől a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) képzési
kínálatában.
A Budapesti Gazdasági Egyetem és a vállalatok remek partneri együttműködésének legújabb
példája a BGE és a BP szeptembertől induló közös kurzusa, melynek a Pénzügyi és Számviteli Kar
(PSZK) ad otthont. A képzési program célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a szolgáltató
központok világát és betekintést nyerhessenek a mindennapi működésükbe. A szabadon
választható kurzus a féléves gyakorlati óraszámoknak megfelelően tömbösítve, vállalati és
egyetemi helyszíneken valósul meg. A BGE és a BP együttműködésére nem ez az első példa,
hiszen 2018-ban a szegedi szolgáltatóközpontjukat látogatta meg a PSZK 23 szaknyelvi oktatója.
Ugyancsak a PSZK-n indul az új Controlling specializáció a számvitel alapszakon tanuló
hallgatóknak. A kurzus során részletesen megismerhetik többek közt a vállalati tevékenységekhez
kapcsolódó controlling módszereket, a stratégiai controlling működését, vagy a projekt controlling
alkalmazását. Az oktatáson üzleti szimulációs és adatelemző, valamint adatvizualizációs szoftverek
működésével is megismerkednek a résztvevők.
Vállalati partnerekkel közös kurzus, ill. vállalati szakemberek képzéshez való csatlakozásában a
Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda is szívesen nyújt segítséget és információkat partnerszervezeti
érdeklődés esetén.

Fogyasztóvédelmi menedzser szakirányú továbbképzés indítását tervezi a
BGE KVIK - Újabb személyes tájékoztatási lehetőség
Az Egyetem kiemelt hangsúlyt helyez a gyakorlatorientált képzésekre, amelynek meghatározó
eleme a hazai és nemzetközi vállalatokkal kialakított folyamatos szakmai kapcsolat. E törekvés
egyik lépéseként a 2019-2020-as tanévtől kezdve Fogyasztóvédelmi menedzser szakirányú
továbbképzés indítását tervezi a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Kara.
A képzés célja többek közt a vállalatok támogatása fogyasztóvédelmi tevékenységük hatékony és
szabálykövető ellátásában, erős elméleti és gyakorlati tudás biztosítása, valamint kiemelten fontos,
hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a termék- és szolgáltatásbiztonság, valamint a panasz
és problémakezelés hatékony ellátásához szükséges tudást és képességeket. Az oktatott
tananyagok közé tartoznak többek között a gazdasági és jogi ismeretek, fogyasztó- és
piacvédelmi ismeretek, hazai és nemzetközi kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari,
élelmiszerbiztonsági specialitások, valamint a határokon átnyúló fogyasztóvédelmi szabályozások.
A két félév időtartamú képzésen olyan hallgatók vehetnek részt, akik a gazdaságtudományok,
agrár, informatika, jogi, műszaki, művészet, művészetközvetítés, államtudományi, orvos- és

egészségtudomány, pedagógus, társadalom- és természettudomány területén legalább
alapképzésben vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben szereztek oklevelet.
A Kar 2019. július 23-án tájékoztatót tart a képzés iránt érdeklődők számára, amely
09:00 órától a BGE KVIK Alkotmány utcai épületében, a Tanácsteremben kerül megrendezésre.
A képzéssel és az együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás és információ
Molnár Zsolt, mesteroktatótól kérhető a molnar.zsolt@uni-bge.hu címen, vagy a +36 70 946 9337
telefonszámon.

A PWC munkaerő-piaci felmérése
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) életében fontos szerepet tölt be a felsőoktatás és a vállalati
szféra kapcsolódási lehetőségeinek felkutatása, közös együttműködések megvalósítása, a jó
gyakorlatok alkalmazása, a kialakult kapcsolatok ápolása. E törekvés megerősítésére újabb
lehetőség adódott a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által kezdeményezett hallgatói
felmérésnek köszönhetően, melyhez – további oktatási intézmények, vállalatok és egyéb piaci
szereplők mellett – a BGE is csatlakozott. A PWC 2019 tavaszán munkavállalói preferenciamérést
indított, melyben azt kutatta, hogy a jövő munkavállalói milyen igényeket támasztanak leendő
munkáltatóikkal szemben.
A felmérést több mint 36 000-en töltötték ki, amelyben összesen 48 tényező alapján vizsgálták a
munkavállalók aktuális igényeit. A kutatás több olyan fontos kérdésre világított rá, mint például
mennyire reális a fiatalok munkaerőpiaci képe, vagy éppen mely tényezők határozzák meg
elsődlegesen munkaerőpiaci döntéseiket. Az átfogó képet adó eredmények hasznos
kiindulópontot jelenthetnek a munkaadóknak számos stratégiai döntés meghozatalához, valamint
az egyetemi oktatók számára a hallgatók munka világára való felkészítésében.
A BGE számára biztosított egyedi linknek köszönhetően mérhetővé vált az Egyetem hallgatóinak
részvétele is. A PWC online felmérését összesen 918 BGE-s hallgató töltötte ki, majd a kapott
eredmények összehasonlításra kerültek az országos eredményekkel, melyből kiderült, hogy
számukra a rugalmas munkarend és munkaidő, a stabilitás és kiszámíthatóság, valamint az alapbér
nagysága a legfontosabb preferencia. Továbbá kiderült, hogy az országos átlaghoz képest a
hallgatók fontosabbnak értékelik a hiteles és méltányos teljesítményértékelés, valamint a távmunka
lehetőségét.
A Budapesti Gazdasági Egyetem továbbra is nyitott a vállalati partnerekkel való együttműködésre,
mely kapcsán további tájékoztatás kérhető a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársaitól.
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