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Hallgatói versenyekben bővelkedett az április
Rendkívül aktív volt 2017 áprilisa a hallgatói versenyek tekintetében. Három megmérettetés
keretében több mint 200 hallgató versengett valamilyen társadalmi-gazdasági kihívás, vállalati
szituáció, probléma megoldásán, vagy épp az űrturizmus lehetőségeit bemutatva.
Greennovate or Die! Esetmegoldó Nap
A BGE és a Team Academy Budapest közreműködésével április 27-én ismét megrendezésre
került az intézményben az Innovate or Die! Day.
A Green mentor projekt keretében megvalósult esetmegoldó nap ezúttal speciális témával
készült, a Greennovate or Die! day-en a vállalatok olyan valós problémákkal teli esetek megoldását
várták, melyek főként a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel és társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatosak. Az egész napos versenyen ötfős csapatok vehettek részt, akik
érdekes prezentációk segítségével mutatták be átfogó és hatékony megoldási javaslataikat a
korábban ismertetett vállalati problémákra. A nap végén a problémákat felvető vállalkozások
képviselői a projekt szereplőivel együtt közösen zsűrizték a hallgatói megoldásokat. A versenyen
első helyezést ért el a BGE Gundel Károly Gazdaságtudományi Szakkollégium Greengo nevű
csapata, akik a prezentációs különdíjat is elvihették.
Lámfalussy Sándor Esettanulmányi Verseny
Az Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának hallgatói mérhették össze szakmai tudásukat a
Lámfalussy Sándor Esettanulmányi Versenyen április 18. és 22. között.
A versenyre jelentkezett 31 négyfős csapat a megnyitó ünnepség után email-ben kapta meg a
megoldandó esetet - melyet a Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft. biztosított. A
beküldött megoldásokat elbíráló bizottság ezt követően döntött a pénteki döntőbe továbbjutó
nyolc csapatról. A döntőben a versenyzők szakmai zsűri előtt mutatták be prezentációikat,
melyben ismertették kidolgozott javaslataikat.
A versenyt a korábbi évekhez hasonlóan nagy érdeklődés övezte, hiszen a hallgatóknak
lehetőségük nyílt megmutatni szakmai tudásukat a zsűriben helyet foglaló vállalati képviselőknek
és értékes tapasztalatokra, kapcsolatokra tehettek szert.

Prezentációs verseny
A BGE hallgatói április 20-án a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon rendezett
egyetemi prezentációs versenyen tették próbára előadói készségüket.
A versenyen összesen 37 hallgató vett részt, akik öt nyelvterületen (német, angol, spanyol, francia
és magyar), öt szekcióban (két angol nyelvű, egy vegyes és két magyar nyelvű szekció) mutatták
be prezentációikat a délután folyamán. A versenyzőket szekciónként 3 fős szakértői zsűri értékelte,
akik között helyet foglaltak a karok vezetői, oktatói és kutatói is.
A rendezvényre ellátogatók változatos szakmai témákban hallhattak rendkívül színvonalas
előadásokat. A versenyen idén először támogató partnerek is élhettek témajavaslattal, így vállalati
témában az AccorHotels egyik legújabb szálloda márkájával kapcsolatos érdekes prezentáció is
készült.
Az Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet által szervezett rendezvényen a támogató
partnerszervezetek jóvoltából több kategóriában is (legjobb Prezivel készített prezentáció,
aktuális témaválasztás, látványos kivitelezés, előadók között megvalósuló összhang) osztottak ki
különdíjakat és értékes nyereményeket a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók között.

Döntött a Szenátus a Turizmus-Vendéglátás Intézet vezetői pályázatáról
A BGE Szenátusa május 5-i ülésén határozott a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Kar Turizmus-Vendéglátás Intézet intézetvezetői pozíciójáról, ahol Dr. Szalók Csilla pályázatát a
döntéshozók egyhangúlag támogatták.
Dr. Szalók Csilla tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudomány Egyetemen és a Miskolci
Tudományegyetemen végezte. Szakmai pályafutását a Budapest Tourist-nál kezdte, ahol öt évet
töltött. 1987-től kezdődően a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, 2006-óta a KVIK Turizmus
Tanszékének, 2014 óta a Turizmus-Vendéglátás Intézetének vezetője. Főiskolai tanárként az
Egyetem minden képzési szintjén oktat, valamint 2006-tól az idegenforgalmi és szálloda
szakirány, 2009-től az egészségturizmus és területfejlesztési szakirány szakirányfelelőse.
Oktatói és vezetői tevékenysége mellett számos szakmai szervezetben (Magyar Közgazdasági
Társaság, EUROGITES, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, European Journal of Tourism,
Hospitality and Recreation) is aktív szerepet vállal, illetve háromszor is elnyerte „Az 50
legbefolyásosabb ember a magyar turizmusban” díjat. 2015-ben a thaiföldi Chiang Mai Rajabhat
Egyetem az „Honorary Doctorate Degree in Tourism and Hotel” tiszteletbeli doktori címet
adományozta a turisztikai oktatási munkásságáért és a magyar – thai oktatási kapcsolatok terén
kifejtett két évtizedes kimagasló tevékenységéért. Kutatásainak középpontjában többek között a
globalizáció, a turisztikai trendek, a turisztikai KKV szektor, a szállodagazdálkodás és -vezetés, a
turisztikai felsőoktatás és az egészségturizmus szerepel.

Szállodaigazgatók havi értekezletének résztvevői voltak a BGE hallgatói
Az AccorHotels szervezésében lehetősége nyílt 12 kiválasztott hallgatónak, hogy április 25-én
bepillantson a „kulisszák mögé”, és egy „éles” szállodaigazgatói értekezleten vegyen részt.
A cégcsoport Egyetemmel való együttműködésében eddig is kiemelt szerepet kapott a társadalmi
felelősségvállalás, a jövő generációinak támogatása, fejlődésük elősegítése. Ennek jegyében a
cégcsoport vezetői lehetőséget biztosítottak intézményünk motivált hallgatóinak, hogy
betekintsenek a szállodaigazgatók – ezúttal rendhagyó módon a BGE épületében megtartott –
havi értekezletébe.
A rendezvényen a hallgatók megismerhették a szállodaigazgatók mindennapi feladatait,
bepillantást nyerhettek a döntéshozatali folyamatokba, megfigyelhették az érintett témákat és
egy közös ebéd keretében személyesen is megismerkedhettek az igazgatókkal, akiknek
feltehették kérdéseiket. A nyitott GM Meetingnek és a kialakult párbeszédnek köszönhetően az
AccorHotels megjelent vezetőinek is alkalma nyílt jobban megismerni a jövő szakembereit, a
hallgatók elképzeléseit karrierjükről, céljaikról, motivációjukról.

Pályázatok KKV-k és nagyvállalatok számára – összegyűjtöttük a
legfontosabb információkat
A piacgazdaság folyamatos fejlődésének köszönhetően a munkavállalók korszerű
szakképzettsége, illetve a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai felkészültsége
napjainkra elengedhetetlenné vált. A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés, és
ebből fakadóan elkerülhetetlenné válik az állandó, egész életen át tartó tanulás. Az egyén mellett
a munkáltató számára is kiemelt fontosságú – és a vállalkozás versenyképességének,
hatékonyságának, sikerességének záloga – a folyamatos fejlődésre képes munkatársak léte.
A közelmúltban megjelent pályázati kiírások lehetőséget nyújtanak arra, hogy az erre külön
forrásokkal nem vagy csak részben rendelkező vállalkozások támogathassák munkavállalóik
tanulási törekvéseit. A VEKOP és a GINOP deklarált célja, hogy elősegítse az életen át tartó
tanulásban való részvételt, illetve támogassa a társadalmi és gazdasági változásokhoz való
alkalmazkodáshoz szükséges ismeretek elsajátítását.
A pályázatok keretében elszámolható alábbi képzések lebonyolíthatók belső képzésként vagy
vásárolt szolgáltatásként is:





OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések
Egyéb nyelvi képzések
Egyéb szakmai képzések
Egyéb képzések

A képzési költségeken túl elszámolhatók egyéb, a képzéshez kapcsolódód költségek is.
A támogatás mértéke változó, csekély összegű (de minimis) támogatás igényléses esetén 100%ban vissza nem térítendő.
A pályázatok összeállítása során mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy




kapcsolódik-e a projekt a felhívás céljaihoz?
a projekt ütemezése reális-e, és a fejlesztés szakmailag megvalósítható-e?
a támogatási kérelemben rögzített képzési terv megfelel-e a tartalmi elvárásoknak?

A pályázatokról készített rövid összefoglaló táblázatunkat ide kattintva éri el:
Kis- és középvállalkozások (kkv-k)
Nagyvállalatok
Az egyes pályázati kiírások az alábbiakban érhetők el:
KKV-k részére:
 VEKOP-8.5.3-17 - Közép-Magyarország
 GINOP-6.1.6-17 - "Vidék"
Nagyvállalatok részére:
 VEKOP-8.5.2-17 – Közép-Magyarország
 GINOP-6.1.5-17 - "Vidék"
A fenti pályázatok keretében számos - a BGE felnőttképzési kínálatában is szereplő – képzés
keretében fejleszthetőek a munkatársak. A pályázatok összeállításához a Felnőttképzési Főosztály
a partnerek egyedi igényeire (pl. a képzésben résztvevők száma, helyszíne, a képzés ütemezése)
reagálva is tud segítséget, tájékoztatást adni. A főosztály munkatársai a tovabbkepzes@unibge.hu e-mail címen várják a partnerek jelentkezését.

Bővülő képzési paletta a Budapesti Gazdasági Egyetemen
Új képzés indítását tervezi az Egyetem, az érdeklődők a jövőben az Európai pénzügyi
szaktanácsadó szakirányú továbbképzés keretében is fejleszthetik tudásukat.
A pénzügyi-befektetési tanácsadási iparágban bekövetkező változásokra reagálva az intézmény
fontosnak tartja olyan gyakorlatorientált szakmai képzések kialakítását és működtetését, amelyek
hazai és nemzetközi viszonylatban is korszerű tudást nyújtanak
Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése,
akik elsődlegesen a kiemelt lakossági (privát- és prémium) ügyfelek kiszolgálásával, és a részükre
nyújtott pénzügyi és befektetési tanácsadással foglalkoznak, továbbá a pénzügyi tanácsadás
valamennyi szakterületén kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy az
ügyfelek igényeit teljes körűen, szakszerűen és magas minőségi színvonalon ki tudják elégíteni. A
szakirányú továbbképzés biztosítja, hogy a képzést elvégzők szakmailag felkészülten, a
nemzetközi standardokat ismerve és a gyakorlatban alkalmazható szakmai tudással lépjenek ki a
pénzügyi tanácsadási piacra.
A képzés megvalósítása kapcsán a Budapesti Gazdasági Egyetem
keretmegállapodást köt a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.-vel.

együttműködési

Kutatási Szolgáltató Központ alakul a BGE-n
Az új szervezeti egység célja, hogy az Egyetemen zajló kutatások összefogásával növelje a
kutatás-szervezés és kutatás-támogatás hatékonyságát.
A pályázati forrásból megvalósuló új szervezet feladata a kutatások támogatása, és az egyetemi
szintű kutatás-szervezési, kutatási szolgáltató rendszer fejlesztése is. A Kutatási Szolgáltató
Központ támogatni fogja a BGE kutatási és tudományos stratégiáját többek között a pályázati
rendszer működtetésével, a tudományos tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztésével,
valamint a háttérrendszerek kialakításával és működtetésével.
A Központ létrejöttét és működését az EFOP-3.6.1-16-2016-00012 azonosítószámú európai
pályázati forrás is támogatja.
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