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Tudományos fokozatát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg 2005-ben. Két évtizede
dolgozik a felsőoktatásban, pályája során meghatározó
szerepet vállalt az oktatásfejlesztés, a hallgatói tehetséggondozás, a tudományszervezés terén. Közgyűjteményi területen szerzett országos intézményvezetői
tapasztalatokat, majd az egyetemmé válást követően
tudományos rektorhelyettessé nevezték ki. Két éven át
vezette a Pedagógusképző Kart. Kutatásai a gazdaság- és
társadalomtudományi szakmai területhez kapcsolódnak.

Közel 30 évet töltött az egyetemi szférában, ennek csaknem a felét vezetőként. 2006-ban szerzett doktori fokozatot, több hazai nagy egyetemen oktatott, köztük a
Corvinuson és a BME-n is. 2017 szeptemberében a BME
GTK Üzleti Tudományok Intézetének igazgatói székéből érkezett Kecskemétre. Több mint száz publikáció
önálló szerzője, 2017 augusztusa óta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa.

A választásom a duális képzés versenyképessége miatt esett a
kecskeméti egyetemre, sőt a döntésemet erősen befolyásolta az is, hogy a karon olyan minőségi oktatás folyik, amely
ma a munkaerőpiac valamennyi szegmensében hasznosan és könnyen kamatoztatható. Mindenkori célom volt,
hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatokat
is szerezhessek, hiszen manapság itthon és külföldön is
ez számít az egyik legnagyobb előnynek a vállalatok szemében. Boldog vagyok ezzel a választással, hiszen megkaptam mindent, amit vártam az intézménytől, sőt maga a
város is számtalan lehetőséget rejt a fiatalok számára.

NJE GTK!

…Miért éppen az NJE?

– Vitathatatlan tény, hogy számtalan érv szól a „Neumann” mellett. Egyetemünk
az elmúlt időszakban nemcsak jelentős fejlődési pályára állt, de egy 21. századi
modern Campussal is gazdagodott. Gyakorlatorientált, sokszínű képzési portfólióinkban egyre meghatározóbb szerephez jut az attraktív és versenyképes
gazdaságtudományi képzés. A kecskeméti közgazdászképzés minőségét, az itt
megszerzett diploma munkaerőpiaci értékét oktatóink felkészültsége, minőség
iránti elkötelezettsége és intézményünk stabil jövőképe együttesen garantálja.
Kecskemét és az egyetem egyszerre nyújt vonzó, inspiráló és hallgatóbarát felsőoktatási környezetet a bennünket választó hallgatók számára.

…Miért éppen a GTK?
– Az a tapasztalatom, hogy a hallgatók többsége a felvételi alkalmával nem
csupán szakot választ, hanem egyetemet is, és ez jól van így. Önmagában
„jó szak” ugyanis nem létezik, valójában „jó képzést” kell választani. Egy „jó
terméket” az oktatási piacról, ami széles mozgásteret biztosít a karriertervezésben, professzionális, jól szervezett és hallgatóbarát. Kell hozzá sok jó
oktató, némi közösségi pezsgés, inspiráló egyetemi helyszín, modern létesítmények. Azok alapján, amit a GTK kínál, ez bizony jó termék… hát ezért!

…Miért éppen Kecskemét?
Azt gondolom, hogy egy egyetemista számára nem csak az a szempont pályaválasztáskor, hogy maga az intézmény megfelel-e az igényeinek. A fiatalok
vágynak a szabadidős tevékenységek lehetőségére, valamint természetesen
a kulturális programokra és a szórakozásra is. Kecskemét kimondhatjuk,
hogy jeleskedik ezekben is, hiszen a szórakozóhelyektől kezdve, a minden
igényt kielégítő sportlehetőségeken át egészen a személyes kedvencemig, az
Adventi vásárig mindent megtalál itt az, aki egy kis kikapcsolódásra, vagy csak
kimozdulásra vágyik.
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NJE: az alkalmazott
tudományok egyeteme
Az egyetem profilja
A Neumann János Egyetem az alkalmazott tudományok egyeteme, vagyis a célja nem a száraz elmélet, de nem is csupán
gyakorlati ismeretek átadása, hanem a gyakorlatra jól alkalmazható, időtálló ismereteké. Célunk, hogy az alföldi térség
vezető egyeteme legyünk, és országos szinten is versenyképes diplomát adjunk az itt tanulóknak.

Neumann János
Neumann János (1903–1957) matematikus, az első digitális
számítógép egyik megalkotója. A játékelmélet megalapozása
révén a közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, politológia,
evolúciókutatás területén is alkalmazzák felfedezéseit. A Financial Times 1999-ben az évszázad embere címet adta neki.

Képzési formák
Több szinten és formában lehet megkezdeni a tanulmányokat. Az alapképzések mellett mesterképzésre, duális képzésre, felsőoktatási szakképzésekre és szakirányú továbbképzésekre is lehetőség van. Tájékozódj ezekről a magazinban és
a honlapunkon! Ott csatlakozol be a felsőoktatásba, ahol a
legjobb neked.

A hallgató az érték
A hallgató egyetemünk legnagyobb értéke. Az itt végzettek
szakmai felkészültsége, személyes adottságai biztosítják egyetemünk jó hírét. Éppen ezért fontos, hogy szakmailag és emberileg is segítsük a majdani előmeneteledet, tanulmányaidat,
a munkába állásodat.
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Sikeres, kiszámítható karrier
Miért gazdasági képzés?
A közgazdasági diplomával rendelkezők iránt folyamatos
a kereslet, ami aligha csökken a következő évtizedekben.
A tíz legnépszerűbb egyetemi szak közül három gazdasági
területekhez kötődik.

Gazdasági diploma = jó munkahely + jó fizetés + vezetői kilátások

Miért az NJE GTK?

A diplomaszerzés jól megtérülő befektetés: 220-270.000 Ft
havi átlagkereset helyett alapszakos diplomával 350.000,
mesterszakossal 500.000 Ft az átlagbér. Előléptetéseknél is
fontos szempont a munkáltató szemében.

 inamikusan fejlődő, helyben elérhető gazdaságtudomáD
nyi képzés
l Négy népszerű alapszak
– Nemzetközi gazdálkodás: multinacionális vállalatok
nemzetközi kapcsolatai
– Pénzügy és számvitel: kiemelkedően jó fizetés
– Gazdálkodási és menedzsment: átfogó, alapos gazdasági ismeretek
– Kereskedelem és marketing: piaci értékesítés és kommunikáció
l Népszerű felsőoktatási szakképzési szakok (FOSZK-ok)”
l Menő és rangos MBA-képzés
l Duális képzés
– Szakmai gyakorlat		
– Vállalati tapasztalat
– Fizetés			
– Jövőbeli munkahely
l ECO ösztöndíjprogram: akár félmillióval olcsóbb diploma,
mint máshol
l Európai színvonalú, ultramodern campus
l Dinamikusan fejlődő régió, sok jövőbeli diplomás munkalehetőséggel

Diploma = tudom, hogyan csinálom + értem is, hogy miért úgy
+ van munkám + jól is keresek vele

NJE GTK = alkalmazható tudás + munkalehetőségek + ösztöndíj
+ jó oktatók + vadiúj campus

l

Miért egyetem?
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Pályakezdők
szakmai gyakorlattal
Mi az a duális képzés?
A duális (kettős) képzés két helyen zajlik: az órarendi oktatás mellett szakmailag minősített vállalatoknál gyakorlati
képzés is folyik. Ennek során nemcsak az ismereteid gyarapodnak, de megismered a vállalat működését, a vállalati
kultúrát is, mindezt az egyetemi tananyaghoz szorosan illeszkedve, az egyetemen megszerzett tudással és diplomával közös csomagban.

Hallgatói szemmel
Szőke Ildikó
A Fókusz Takaréknál kezdtem a duális képzést, ami tavaly beolvadt a Takarékbankba.
Számomra a gyakorlat nagyon sokat segített,
a cég részéről mindig támogattak. Az egyesülésnek köszönhetően sikerült egy kisebb, családiasabb és egy nagyobb, az egész országban
jelen lévő cég működésébe is betekinteni. Ezzel még több tapasztalatot szereztem.
Tormási Máté
Duális hallgatónak lenni nem kis elismerés.
Szerintem minden duális hallgató nevében
beszélhetek akkor, amikor azt mondom, hogy
nem csak az egyetemi léthez, de a való élethez is sokat tesz hozzá ez a forma. A Városházán töltött gyakorlatom alatt megtanultam
felelősséget vállalni. Ezt pedig a tanulásban is
kamatoztatni tudom.
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Alapképzés = szaktudás + diploma
Duális képzés = szaktudás + diploma
+ vállalati ismeretek és kultúra

Gyere a DUÁLIS KÉPZÉSRE, ha érdekel...
a havi juttatás a cégtől
a vállalati gyakorlat
az, hogy jól mutat az életrajzban
az, hogy a képzés végén jó eséllyel
állásajánlatot kaphatsz

 álaszd inkább a sima ALAPSZAKOT,
V
ha nem szeretnél...
• szoros időbeosztást
• vizsgaidőszakban dolgozni
• rövidebb vakációt
• vállalati elvárásokat a tanulmányi
eredményeidet illetően

Suba Edina, a nemzetközi
és duális kapcsolatok kari referense
A duális képzés legnagyobb előnye,
hogy a végzett hallgatók szakmai gyakorlattal rendelkező pályakezdőkként
lépnek a munkaerőpiacra. Többségüket a diploma megszerzése után állás
ajánlat várja a képző vállalattól.

 it jelent ez
M
a gyakorlatban?
Duális hallgatóként felváltva hol az egyetemen, hol a vállalatnál tanulsz.
Havi hallgatói juttatást kapsz, ami legalább a minimálbér
65%-a (ez 2020-ban bruttó 96 600 Ft).
A képzés végén a cég jó eséllyel állást fog ajánlani, de ha
máshol jobb ajánlatot kapsz, nem kell a cégnél maradnod, és
a juttatásokat nem kell visszafizetned.

H ogyan kerülhetsz be
a duális képzésbe?
Két lépésben:
1. központi egyetemi felvételi eljárás és
2. vállalati kiválasztás párhuzamosan.
Csak a kettő együttes teljesítése esetén lehet valaki duális
hallgató!

Részletekért látogasd meg a honlapunkat:
http://gtk.uni-neumann.hu
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Egyetemi évek
egy nagyszerű városban:
amit Kecskemét kínálni tud
A Kecskemét mellett döntő fiatalok nem csak a legnépszerűbb és a munkaerőpiacon legkeresettebb gazdasági szakok közül válogathatnak, de megfizethető
áron jó körülmények között tudnak majd élni, tanulni, szórakozni is. Az itteni
albérlet piac ajánlatai kedvezőek, a kínált lakások színvonalasak. 55 négyzetméteren – a lakás beosztásától függően már külön szobában – kényelmesen
elfér két egyetemista, így a költségek osztódnak, a bérleti díj 45-55 ezer forint-
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ra mérsékelhető. A hallgatók a Neumann János Egyetem
Homokbányai Kollégiumában 16 ezer forintért - az önköltséges képzésben részt vevők pedig jelenleg havi 25 ezer
forintért lakhatnak.
Az egyetemi diploma megszerzésének költségei más
szempontból is igen kedvezőek Kecskeméten. Az ECO ösztöndíj program a teljes képzés során több, mint félmillió
forintos kedvezményt jelent. A (részben) kiválasztott középiskolákon keresztül, iskolai ajánlással megszerezhető
ösztöndíjhelyekről a közzétett elérhetőségeken és – adott
esetben – az érintett iskolákban lehet érdeklődni.
A friss gazdasági diplomások az informatikus végzettségű pályakezdőkhöz hasonló bérért dolgoznak, így a közgazdász diploma hamar megtérülő befektetéssé válhat. Az
Oktatási Hivatal által összegyűjtött adatok szerint egy gazdasági végzettségű frissdiplomás kevesebb, mint 4 hónap
alatt talál végzettségének és érdeklődésének megfelelő
munkát.

Az alföldi régióban átlagon felüli igény mutatkozik a
gazdasági szakokon végzett, felkészült menedzserekre, marketing és pénzügyi szakemberekre. Bács-Kiskun
az egyik legdinamikusabban fejlődő megyénk: az elmúlt
tíz év során másfélszeresére nőtt a GDP-je. Az autóipar
természetesen hatalmas szerepet játszik ebben a teljesítményben, ahogyan a feldolgozóipar más területei is.
A növekedéssel párhuzamosan nő az igény a gazdasági
szakemberekre.
A gyarapodó, fejlődő városok – mint amilyen Kecskemét is – mágnesként vonzzák az új, érdekes és lendületes
dolgokat, legyen szó zenéről, képzőművészetről, oktatásról vagy vállalkozásokról. Ez részben az egyetemi éveket
gazdagítja, részben pedig a jövőt alapozhatja meg. Az
újonnan betelepülő vagy bővülő cégeknek ugyanis nagy
szüksége van jól képzett szakemberekre, a gyakornoki
szinttől a vezérigazgatóig. Megéri a megyében, a városban maradással tervezni hosszú távon is.

A jövő Campusa Kecskeméten
A Magyarország egyik legizgalmasabb
felsőoktatási beruházása eredményeként létrejött kecskeméti CAMPUS ad
otthont a GTK képzéseinek. Az oktatási
épületről dr. Tóth Tamást, a Kar gazdasági dékánhelyettesét kérdeztük.
Mint Tóth Tamás elmondta, az Izsáki
út mellett elhelyezkedő 1200 hallgató
befogadására alkalmas, új oktatási épülete nagyelőadójában egyszerre 500 diák
hallgathatja az előadásokat. A különleges látványt nyújtó nagyelőadó lépcsőzetes kialakítású nézőtere három részre
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bontható. Európában egyedülálló módszerrel – a tér a tengelye körül befordulva – két kisebb és egy nagyobb teremre osztható, így akár három különböző
előadás is folyhat itt párhuzamosan. A
kialakuló termek különböző előadások,
konferenciák, rendezvények helyszínéül szolgálnak. A három 110 fős közepes
előadó, ezen felül 13 darab 30 fős szemináriumi terem, valamint egy különleges, tőzsdeszimulációra is alkalmassá
tehető tanterem, az ún. tőzsdetojás biztosítja a világszínvonalú helyszínt a GTK
képzései számára.

„Az új épület birtokba vétele mindenképpen fordulópontot jelent Egyetemünk
életében: olyan lehetőségek nyíltak meg
a Neumann hallgatói előtt, melyek szinte
sehol másutt az országban. Mindez nem
csak az oktatási körülményekben hoz jelentős változást” – tette hozzá a dékánhelyettes, aki szerint az oktatástechnológia
új lehetőségei magát az itt zajló képzést
is átformálják majd.

A modern technológia támogatja a
távoktatást, segíti a tanulás, a munka
és a magánélet összehangolását, a Kar
intenzíven kibontakozó nemzetközi
együttműködési törekvéseit és a tudásmegosztást.
A Kecskeméti Duális Oktatási Zrt. beruházásaként megvalósult épület egyik
leglátványosabb eleme a „tőzsdetojás”.
Ez a 80 tonnás, 13 méter magas, a föld

felett 3 méterrel függő szerkezet az épület egyik igazi kuriózuma, de nem csupán dísz. A felső szintjén tanterem található, ahol egyszerre 24 hallgató ül majd
a monitorok előtt, és gyakorolhatja a
tőzsdei kereskedést. Egy ilyen függesztett építmény, mely az éles üzleti helyzeteket modellező oktatási részlegként is
funkcionál, egyedülálló a világon.
„Egy jó campus mindezek mellett
nem csak a tanulás, hanem a közösségi
kapcsolatok formálódásának helyszíne
is. A hallgatók rendelkezésére álló közösségi terek, a büfé az épület meghatározó hangulati elemei, így a tanulás
mellett a közösségi létnek egyedülálló
feltételeket biztosítanak. A többi már a
mostani középiskolásokon, a jövő egyetemistáin múlik. Az új feltételek között
egyedülálló élményt, igazi kalandot ígér
a tanulás – szerintem vétek lenne nem
belevágni!” – zárta a beszélgetést dr.
Tóth Tamás.
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Vidék vs. főváros

A diploma nem olcsó mulatság. Van-e valamilyen
mód arra, hogy olcsóbban jussunk hozzá?
Az egyetemi lét során nem a tanulmányok költségei a legnagyobbak: valahol
laknunk kell, valamit enni kell, és ehhez
hozzájárulnak további kiadások is. Persze
minderre akkor is költeni kell, ha nem járunk egyetemre. Ám nem mindegy, hogy
hol, milyen árak mellett tanulhatunk.
Vidék és főváros között a legnagyobb
különbség az albérletárakban mutatkozik. A bérleti költségek elhelyezkedéstől
függően – akár 36 százalékkal alacsonyabbak Kecskeméten, mint Budapesten
(forrás: numbeo.com)
Ideális választás lenne a kollégium, hiszen egy kollégiumi hely havonta 11500–
16000 forintba kerül (költségtérítéses
hallgatóknak 25000 forintba). Ezek az
árak megfelelnek az országos átlagnak:
Budapesten, akárcsak a többi egyetemi
városban, ritkán lépik át a kollégiumi
díjak a 25000 forintot, és a legolcsóbb
ágyak ára sem megy 9000 Ft alá. A különbségek főleg abból adódnak, hogy
két- vagy háromágyas szobában kap
valaki helyet, és persze a szobák, közös
helyiségek színvonala is változó. Kecskeméten a kétágyas szobák a jellemzőek.
Az egyetem Homokbányai Kollégiuma
modern, számos sportolási lehetőséget
helyben kínál és a legmagasabb komfort
besorolást kapta.
Ha a kollégiumi díjak terén nincs is
nagy eltérés főváros-vidék viszonylatban,
óriási a különbség akkor, ha nem kapunk
kollégiumi férőhelyet, és más lakhatási
megoldást kell keresnünk. A fővárosban

ilyenkor szóba jön a magánkollégium,
ami 45–90 000 forintos havi költséggel jár. A hagyományos kollégiumokkal
szemben az ilyen szállás esetén kauciót is fizetni kell. Kecskeméten ebben az
árfekvésben saját apartmant – kevésbé
frekventált helyeken akár kétszobás lakást – is bérelhetünk.
Lássuk tehát az albérlet árakat. Ezen a
téren Kecskemét sokkal kedvezőbb a budapesti viszonyoknál:
Budapest
Egyszobás
100 eFt-tól
Kétszobás
130-160 eFt
Háromszobás 180 eFt-tól

Kecskemét különbség
70 eFt-tól
30 eFt
90-120 eFt
40 eFt
110 eFt-tól 70 eFt

A kecskeméti albérletárak teljesen
versenyképesek más vidéki nagyvárosokkal is (a numbeo.com szerint néhány
százaléknyi eltérés mutatkozik Szegedhez vagy Debrecenhez képest), és jóval
a fővárosi árak alatt kínálnak lakhatási
megoldást.

A rezsiköltségek – gáz, villany, víz, internet, tévé – nem mutatnak nagy eltérést
országos viszonylatban. Kecskeméten
pár százaléknyi eltérés van csak az össz
költségekben Debrecenhez vagy Szegedhez képest. Budapesthez viszonyítva
azonban a rezsi költsége 13-14 százalékkal alacsonyabb. Az átlag bolti árakban is
van kb. 15 százalék különbség – ami csak
addig nem tűnik soknak, amíg a pénztárhoz nem érünk. Ha étterembe mennénk,
a kecskeméti árak durván 30 százalékkal
alacsonyabbak, mint Budapesten, és a
környékbeli nagy egyetemi városokhoz
képest (mint Debrecen vagy Szeged) is
valamivel olcsóbb az étkezés Kecskeméten. Egy „mekis” menü itt 1350 Ft, a többi
városban 1500 körül mozog. Ha házibuliba mennénk valakihez, és nem akarunk
üres kézzel beállítani, egy üveg középkategóriás bort átlagosan 1400 forintért
vehetünk meg Budapesten, és 1000-ért
Kecskeméten (a numbeo.com adatai
alapján).
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NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Tanáraink üzenik
Dr. Pázmándi Kinga dékán, a Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék egyetemi docense arra buzdít, hogy adjunk magunknak egy esélyt az egyetemi jelentkezéssel.
„Sokan kishitűség vagy rossz középiskolai
tapasztalok miatt nem is vágnak bele a felsőoktatásba, de aki megérzi az egyetemben a lehetőséget, kiteljesítheti önmagát.”
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Dr. Kárpáti József dékáni kabinetvezető, a
Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék egyetemi adjunktusa az egyetemista élet és az önállósodás kapcsolatát emeli ki. „A saját lábadra állhatsz anélkül, hogy messzire költöznél. A
közelben élő diákként kevesebb időd és pénzed megy el utazásra. Töltsd a szabadidőd,
ahogy tetszik, eközben már tanulás mellett is
válogathatsz a munkalehetőségek között.”

Dr. Karcsics Éva, a Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék főiskolai tanára a képzéseinkben rejlő új, helyi lehetőségeket hangsúlyozza. „Az teszi vonzóvá Kecskemétet,
hogy olyan diplomához segíti a hallgatókat, amely versenyképes lesz helyben, de
akár külföldön is. A képzés alternatíva
azoknak a tehetséges fiataloknak is, akik
eddig csak a fővárosi képzésben gondolkodtak.”

Dr. Tóth Tamás dékánhelyettes, a Pénzügy
és Számvitel Tanszék egyetemi docense
szerint a kitartó munka megtérül. „Szakismeretekre óriási szükség van a munkaerőpiacon. Igaz, ezen ismeretek elsajátításához
komoly energiabefektetés szükségeltetik.
Szerencsére. Hiszen komoly energiabefektetésekre csak kevesen hajlandók, így azon
kevesek igencsak jól járnak.”

Dr. Tanács János, a Marketing és Üzleti
Kommunikáció Tanszék vezetője, egyetemi docense szerint a motiváció a sikeresség előrejelzője. „Nem számít, ha valaki a
középiskolában nem teljesített jól. Itt mindenki tiszta lappal indul. Ha valaki most pillanatnyilag kevésbé tűnik jónak, de eltökéltebb, akkor előrébb juthat, mint a jelenben
jobban teljesítő, kevésbé motivált társa.”

Dr. Pál Tamás, a Nemzetközi Gazdaságtan
Tanszék vezetője, egyetemi docens a versenyképességet emeli ki. „A célunk az, hogy
végzőseink versenyképes tudással lépjenek
ki az üzleti életbe. Ez nem mérhető egy-egy
vizsgaeredménnyel, csak azzal, ha volt hallgatóink a jövő gazdaságának elismert szakértői, vezetői lesznek, akik képesek lesznek
változtatni a világ folyásán.”

Dr. Lakatos Mária, a Pénzügy és Számvitel Tanszék vezetője, egyetemi docense szerint a siker kulcsa a felkészülés
az akár előre nem látható problémák kezelésére is. „A nálunk elsajátított ismeretek felvértezik a hallgatókat a nem
várt helyzetek megoldására, a sikeres stratégiák kidolgozására. Ehhez sokat kell majd a tankönyveket bújni, de mi
elkalauzoljuk őket ebben a rengetegben.”
Dr. Szívós László dékánhelyettes, a Pénzügy és Számvitel Tanszék egyetemi adjunktusa díjazza a proaktivitást.
„Nagyon szeretem, ha a hallgatók érdeklődők, kérdeznek,
ötleteket mondanak. Igyekszem ösztönözni is őket: folyamatosan biztosítom a lehetőséget, hogy az előadásokon
aktív vagy szorgalmi feladatokat vállaló hallgatók pluszpontokat szerezzenek, amivel akár egy érdemjegyet is
javíthatnak.”
Dr. Németh Edit dékánhelyettes, a Menedzsment és
Üzleti Jog Tanszék vezetője, egyetemi adjunktusa szereti, ha a hallgatók valós problémákkal szembesülnek a
képzés során. „Megismerkednek szervezeti kultúrákkal,
kipróbálhatják magukat különböző feladatokban. Ha bejön, akkor akár el is helyezkedhetnek az adott cégnél.”
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„Az, hogy a GTK-ra jöttem,
A legjobb döntés volt,
amit csak meghozhattam”
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Sándor István Nicolaus harmadéves gazdálkodási és menedzsment szakon az NJE GTK-n. Tanulmányait duális formában végzi és
gyakorlatát a Magyar Nemzeti Banknál folytatja. Egyetemi évei alatt a Magyar Közgazdasági Társaság Neumann János Egyetemen
működő ifjúsági tagszervezetének alelnöke. 2018-ban TDK dolgozatát Rideg Marcellel közösen az OTDK-ig vitte. Nick pályaválasztásáról és az egyetemi éveiről mesélt, valamint jövőbeni terveit is megosztotta velünk.
– Miért választottad az NJE GTK gazdálkodási és menedzsment szakját, és miért éppen duális formában?
– Eredetileg a Müncheni LMU-n vagy a Bécsi WU-n készültem folytatni tanulmányaimat, mindkét egyetemen úgy szint
gazdálkodási és menedzsment szakra jelentkeztem, ahova fel
is vettek, azonban a felvételi időszak vége felé hallottam az
NJE-ről és a duális képzéseiről. Leültünk a szüleimmel és végig
néztük melyik egyetem, milyen lehetőségeket kínál. Végeredményként az jött ki, hogy az NJE-n a gazdálkodás és menedzsment szak, egy duális képzéssel egybekötve sokkal nagyobb
kiugrási lehetőség lehet a jövőt tekintve. És azt kell mondjam,
hogy most, hogy a harmadik évem után visszanézve is a legjobb döntés volt, amit meghozhattam. 3 évet tölthettem a Budapesti Értéktőzsdén, a kibocsátói igazgatóságon, most pedig
a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs és fintech igazgatóságán lehetek. Míg a legtöbb egyetemista úgy fejezi be az egyetemet, hogy az „inasévek“ még előtte állnak, addig duális hallgatóként komoly lépéselőnnyel fejezhetem be az egyetemet.
– Az MNB digitalizáció és fintech igazgatóságon töltöd
gyakorlatodat. Milyen feladatokat látsz el pontosan? Van
olyan projektetek, amiben jelentős szerepet vállalhattál
és mesélhetsz nekünk róla?
– Most éppen egy elég érdekes projektben vehetek részt –
ez az MNB digitális diákszéf, amiről pont a napokban jelentek
meg az első cikkek, így már én is megemlíthetem. Az MNB Digitális Diákszéf mobil applikáció, egy gyerekeknek szóló játék
app. A lényege, hogy a játék során a diákok játékos, pénzügyi
és fenntarthatósági témájú kvízkérdésekre válaszolva digitális
megtakarítási eszközöket gyűjthetnek és cserélhetnek, amiket aztán meghatározott időszakokban tárgyi ajándékokra is
beválthatnak. A projekt kapcsán sokat foglalkozhatok marketinggel, design-nal és egyéb operatív teendőkkel. A feladataim
nagyrésze erre a projektre irányul.
– Egyetemi éveid alatt kipróbáltad magad a Tudományos
Diákköri Konferencián is. A helyi fordulón első helyezést

értetek el, így országos szintig vihettétek a témátokat
csoporttársaddal, Rideg Marcellel. Egy első éves hallgatónak mit javasolnál, mikor érdemes TDK-n indulni?
– Marcellel másodévesek voltunk, amikor indultunk a Tudományos Diákköri Konferencián. Én mindenkinek azt javaslom,
hogy induljon, ahányszor csak tud – a TDK egy szuper jó élmény, és rengeteg ismeretségre tehet vele szert az ember.
– A Magyar Közgazdasági Társaság Neumann János
Egyetemen működő ifjúsági tagszervezetének alapító
tagja voltál, majd később alelnöke lettél. Mi a küldetésnyilatkozatotok? Kiknek a jelentkezését várjátok a szervezetbe?
– Az MKT NJE szakmai szerveződésbe integrálja azokat a
motivált, elsősorban gazdasági szakon tanuló hallgatókat,
akik érdeklődnek a tudományterület iránt, és lehetőséget
nyújt szakmai tudásuk bővítésére. Az MKT NJE tagjai a kezdetektől fogva összetartó közösséget formálnak, akik az egyetemi tanulmányaik és további karrierjük során is számíthatnak
egymásra. Mindenkit, aki lelkes, szívesen várunk! Több szekció van az MKT-n belül, és szerintem mindenki megtalálja a
helyét nálunk – nagyon jó a csapat.
– Az interjú olvasói számára, így, a végére érve, már
egyértelművé vált, hogy mennyire sokoldalú ember vagy.
Hogyan tovább? Folytatod a tanulmányaidat mesterszakon, maradsz az MNB-nél, vagy jöhet az üzleti élet, és ott
kamatoztatod a megszerzett tudásodat?
– Még csak tavasszal fejezem be az egyetemet, de már most
rengeteg érdekes lehetőség ajánlkozik. Egyelőre még nem
merek pontosat mondani, és csak nagy vonalakban beszélnék
a terveimről. A célom, hogy elvégezzek egy mesterképzést
Cambridge-ben vagy Oxfordban, de mielőtt abba belekezdenék, szeretnék az MNB-nél maradni és itt kamatoztatni a
megszerzett tapasztalataimat és tudásomat. A végső célom
viszont az, hogy saját vállalkozást indítsak, és segítsek az embereken.
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Bemutatkozik A HÖK

Fodor Evelin
Szelei-Kis Emese
Szelei-Kis Emese, HK elnök, harmad
éves gazdálkodási és menedzsment
alapszakos hallgató
„Az a megtisztelés ért, hogy a Gazdaságtudományi karon már második éve
szavaztak nekem bizalmat és így a Hallgatói Képviselet Elnöke lehetek. Fontos
feladatnak tartom a hallgató társaim
érdekképviseletét és azt is, hogy tanulmányaikkal és az ösztöndíjakkal
kapcsolatos kérdéseikkel, bizalommal
fordulhassanak hozzánk. E mellett természetesen, számos, izgalmas kari és
egyetemi szintű programmal és ren-
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dezvénnyel készülünk a számukra. Szeretnék kiemelni pár ilyen rendezvényt
az előző tanévből: a 2019-es Gólyatábor és Gólyabál, valamint a 2019-es
Gazdász Piknik és a 2020-as Záróvizsga Bankett. Sajnos a vírus helyzetre
való tekintettel számos programunkat
el kellett halasztani, a hallgatóink és
az oktatóink egészségének megóvása
érdekében, de reméljük, hogy amint
mérséklődik amint mérséklődik és
megszűnik ez a rendkívüli helyzet, újult
erővel folytathatjuk a rendezvények
szervezését.”

Fodor Evelin, utolsó félévét tölti az
egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatójaként
„A Neumann János Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának 2017 őszétől vagyok tagja. Ezalatt a 3 év alatt rengeteg
szép emlékkel, tapasztalattal – és ami
számomra a legfontosabb – baráttal
gazdagodtam. Első élményem a Hallgatói Önkormányzattal a gólyatábor volt,
akkor döntöttem el, hogy én is szeretnék részese lenni ennek az összetartó
csapatnak. Ez egy olyan közösség, ahol
bármikor kedvesen fogadnak, szívesen
segítenek a tagok egymásnak és a hallgatóknak is.”

Pribék Csilla

Szőke Ildikó

Szőke Ildikó, 2018 szeptemberében
kezdte meg a tanulmányait gazdálkodási és menedzsment alapszakon
„Mivel a Gazdaságtudományi Kar
nem rég indult, különösen fontosnak
éreztem, hogy fellendítsük a hallgatói
életet és ehhez én is hozzá szerettem
volna járulni. A Karon már másfél éve
töltöm be a Gazdasági Alelnöki pozíciót és ez idő alatt rengeteg élményben
volt részem. Jó érzéssel tölt el, amikor
végig kísérhetek egy rendezvényt az
alapoktól a végkifejletig, látván, hogy a
hallgatók értékelik a munkánkat, s jól
érzik magukat.”

Pribék Csilla, harmadéves nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató
„2018 őszén kerültem be a GTK Hallgatói képviseletbe, pénzügy és számvitel
szakfelelős, illetve a Fegyelmi Bizottság
tagja voltam. 2019 őszétől pedig póttag
vagyok a GTK HK-ban. Jó érzéssel tölt el,
hogy egy ilyen összetartó csapat tagja lehetek, hiszen bármilyen feladatot bíznak
ránk, közös erővel meg tudjuk oldani
azokat. Fontos számomra a csapatszellem, az összetartás, a kitartás és egy jó
közösség. Örömömre szolgál, hogy mindennek részese lehetek. Továbbra is
kérdés nélkül segítem társaimat és munkásságukat, valamint bármilyen rám bízott feladatot a képességeimhez és eddigi tapasztalataimhoz mérten legjobb
tudásom szerint látok el. Remélem idén
is folytathatom ezeket a munkáimat.”
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Gazdálkodási és menedzsment alapszak – all in one
Van, aki úgy születik, hogy már a tojáshéjból megjósolható, milyen pályát fog
választani. Van, akiben meg kell érjen, hogy merre tovább. Te melyik vagy?
Bár a született zseniket sokszor irigyeljük, elárulok egy titkot: lassú víz partot
mos! Ha a GM szakot választod, rálátásod lesz az üzleti élet minden szegmensére, így megfontoltabban dönthetsz később, hogy merre tovább.

Mi is az a GM szak?
A GM szakos olyan szuperhős, akinek
az ereje az információkból ered. Ezeket
nagy mennyiségben kapja és adja, elemzi, értékeli, következtetéseket von le, így
képes konkrét üzleti problémákat illetően felelősségteljes döntést hozni.

 it fogsz tanulni
M
nálunk?
Képes leszel másokat menedzselni, azaz
tevékenységeket tervezni, szervezni, irá-

nyítani, valamint a csapatodat – később
akár egy egész céget – vezetni. Bepillantást nyersz az üzleti döntések, a hatékony projektmunka, a problémamegoldás gyakorlatába.

Mi leszel,
ha nagy leszel?
Filmproducer, sportmenedzser, vagy
könyvvizsgáló – sőt, a GM szak vállalkozás indításához is tökéletes alapképzés!
A gazdasági szféra kreatív területeitől a
szigorúbb pénzügyi világig bárhol megállod majd a helyed.

Félsz attól, hogy mi lesz,
ha majd a főnököd előtt kell
előadnod a világmegváltó
ötleteidet?
Vagy netán attól,
ha egy dörzsölt profit kell
meggyőznöd,
hogy a te cégednél fektesse
be a pénzét? No para!
Ha hozzánk jössz,
mindez nem lehet akadály!

Nemzetközi gazdálkodás alapszak
– válaszd a határtalant!

Nemzetközi karrierben gondolkodsz? Multinacionális vállalkozást
vezetnél? Válaszd az NG szakot!

Mi is az az NG szak?
A gazdaságtudomány általános, mindenhol érvényes ismereteket nyújt, de
vannak részei, amelyek kifejezetten a
nemzetközi piacra érvényesek. Ilyenek
a globalizáció gazdasági, gazdaságpolitikai hatásai, az Európai Unió gazdasági
lehetőségei vagy épp korlátai. Egy NG
szakos átlátja az EU intézményrendszerét és működését, a világgazdasági folyamatokat. Ismeri a nemzetközi üzleti
élet szereplőit, műveleteit és kapcsolatrendszerét. Tisztában van a protokollszabályokkal, felkészült a kulturális
sokszínűségből fakadó esetleges problémák kezelésére.

 it fogsz tanulni
M
nálunk?
A gazdasági végzettség és az angol mellett legalább egy további (szak)nyelvet is
elsajátítasz tárgyalóképes szinten, ami a

nemzetközi munkaerőpiacon is verseny
előnyt jelent. Képes leszel nemzetközi
környezetben, idegen nyelven dolgozni,
projekteket tervezni, szervezni, egy csapatot vagy vállalatot vezetni, vagy akár
diplomáciai kapcsolatokat kezelni.

Mi leszel,
ha nagy leszel?
EU-s szakértő, diplomata, vagy akár pénzügyi szakemberként a BIG4 tanácsadója!
Ha hazai vagy nemzetközi vállalatnál,
kormányzati, nemzetközi intézménynél
szeretnél nemzetközi gazdasági ügyekkel, kapcsolatokkal foglalkozni, az NG a
tökéletes választás számodra.

Tanulj tovább nálunk,
és a nemzetközi gazdasági
életben nem lesznek
számodra határok!
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Pénzügy és számvitel
alapszak
üzlet a számok nyelvén
A pénzügyi–számviteli jártasságot adó diploma az elemzéshez, tervezéshez szükséges készségeket és képességeket kínálja, ami mindig megtérülő befektetést jelent a
munkaerőpiacon.

Mi is az a PSz szak?
A tőke- és pénzpiacok globalizációjának és a felgyorsult üzleti
folyamatoknak és üzleti döntések korában olyan szakemberek irányítják a cégeket, akik megalapozott elméleti tudásukra támaszkodva eligazodnak a nemzetközi és hazai pénzügyi
rendszerben, ismerik és értik a vállalatok pénzügyeit és eligazodnak a számviteli szabály között is.

Mit fogsz tanulni nálunk?
Képes leszel egy cég pénzügyi folyamatainak megértésére és
elemzésére, a megfelelő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára egyéni és vállalati szinten is. Megérted a
vállalatok főbb pénzügyi és számviteli folyamatait, képes leszel ezek fejlesztésére. A vállalati menedzsment egyik fő belső
pénzügyi és üzleti tanácsadójává válhatsz

Mi leszel, ha nagy leszel?
Lehetsz bankár, bróker, pénzügyekben és számvitelben jártas
tanácsadó, üzleti elemző, kontroller, könyvvizsgáló vagy akár
egy vállalat/szervezet pénzügyi felsővezetője is.
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Egy vállalkozás lelke a belső pénzügyi és számviteli folyamatainak nyilvántartásában rejlik. Az innen nyert
adatok elemzésével nyílik meg az út a kitűzött célok
eléréséhez. Ha ott akarsz lenni, ahol a döntéseket hozzák, vagy magad is részévé akarsz válni a pénzügyi és
gazdasági felsővezetésnek, akkor itt a helyed.

Kereskedelem és marketing alapszak
legyenek vevők rád!
A jó bornak nem kell cégér – tartja a
rossz marketinges. A jó marketinges
viszont tudja, hogy a legjobb termék
is jobban fogy, ha jól adjuk el. Van ötleted, hogy hogyan lehet az Északi-sarkon fagyizót futtatni? Vagy tudni szeretnéd, mitől lehet sikeresebb egy
gyengébb technológiájú eszköz, mint
egy modernebb? Válaszd a KM szakot!

 i is az
M
a KM szak?

Mi leszel,
ha nagy leszel?
Piackutató, márkamenedzser vagy reklámszakember, vagy dolgozhatsz a közösségi médiában. A gazdasági szféra
kreatív területeitől a multik értékesítéssel foglalkozó osztályain át bárhol megállod majd a helyed.

Tudod, hány cég csődöl be amiatt, hogy mindent jól csinál,
de nem tudja eladni magát?
Ha el akarod adni magad, de
az olyan szakkifejezések, mint
a piackutatás vagy a vásárlói
magatartás (még!) zavarba ejtenek, egy dolgot tehetsz: hozod a kreativitásodat. A szakértelmet majd mi biztosítjuk
hozzá!

A szak az eladás trükkjeinek elsajátításáról szól. Na, ne átverésre gondolj!
Ehelyett megtanulsz a vevő fejébe látni,
ami hatalmas versenyelőnyt jelent. Piacismeret és kreativitás – a jó marketinges
a szakember és a zseni keveréke.

 it fogsz tanulni
M
nálunk?
Egy KM szakos éberen figyeli a piaci eseményeket. Tudja, hogyan fürkéssze ki a
vásárlói igényeket. Átlátja, hogyan lesz
egy vevői igényből konkrét termékötlet, és az hogyan jut el a megvalósításig.
Képes a vevői és a gyártói szempontok
szembesítésére, piaci visszajelzések
gyűjtésére. Tud reklámokat, reklámkampányokat tervezni, vagy akár egy
arculattervezési projektet levezényelni.
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EGY FOTÓMODELL, AKI NEMZETKÖZI
ÜZLETI KARRIERRE KÉSZÜL
Demeter Dóra szeptemberben kezdTE harmadik évét nemzetközi gazdálkodás szakon. Tanulmányai mellett
hobbija a modellkedés és az utazás. Dóra az egyetemi évei alatt szerzett tapasztalatait osztja meg
a döntés előtt álló középiskolásokkal és felvett gólyáinkkal.
– Mikor és hol hallottál először a kecskeméti Gazdaságtudományi Karról?
– A budapesti Educatio kiállításon hallottam legelőször az
egyetemről, nagyon sok standot és szórólapot néztünk végig,
sok jó ajánlattal a jövőre, viszont a Neumann GTK standja volt
az, ahol csillogó szemekkel hallgattuk a szüleimmel, hogy mit is
tud kínálni az egyetem, mik a jövőbeli terveik a fejlesztésekkel
kapcsolatban (az új futurisztikus Campusunk), természetesen
utána nem volt kérdés, hogy legelső helyen jelöltem meg.
– Nemzetközi gazdálkodás szakon tanulsz. Miért erre
esett a választásod?
– Ha jól tudom, az egész országban csak 2 helyen van ilyen
szak, Pesten és Kecskeméten, szóval egyedi. Elsősorban azért
választottam a nemzetközi gazdálkodást, mert nagyon jó szakosodási lehetőségeket biztosít, és persze az angol és a német
nyelvvizsga megléte miatt. Érdekel a külföldi nagyvállalatok
működése. Németországból költöztünk Magyarországra, és ez
a szak lehetőséget ad arra, hogy akár ugyan ezt a lépést vis�szafelé, a jövőben is megtehessem - kellő tudással és tapasztalattal.
– Orosházi vagy. Pályáztál kollégiumi férőhelyre? Ha vidéki diák felvételizik hozzánk, mit tudsz neki mondani,
mennyire nehéz bekerülni a kollégiumba?
– Nem, nem pályáztam. Albérletben lakom, viszont nagyon
sok szaktársam kapott elhelyezést kollégiumban, és csak dicsérni tudják. Együtt tanulnak, akármikor segítséget kérhetnek
a másiktól. Vidékiek is sokan vannak: a legtávolabbi, akivel én
tartom a kapcsolatot, 120 km távolságból érkezett. A hallottak alapján, nem nehéz és érdemes is bekerülni a kollégiumba,
hisz olyan társasági környezetet biztosít, amit mi, albérletesek
csak irigyelni tudunk néha. Az 1-es busz pedig 15 percenként
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jár a kollégium és az egyetem között, így a tömegközlekedés is
megfelelő.
– Idén közel kétszáz első évfolyamos hallgató lépett be a
Karra. A gólyatábor és a Gazdász Piknik remek lehetőség
az ismerkedésre. Te voltál gólyatáborban? Miért éri meg
elmenni rá? Tényleg csak a bulizásról szól, vagy ez csak egy
tévképzet, és ennél sokkal többet jelent?
– Igen, voltam. Egyetemi évem legszebb négy napja volt. Nagyon megbántam volna, ha nem megyek el. Olyan összekovácsoló ereje van, hogy az leírhatatlan. Személy szerint úgy mentem oda, hogy egy embert sem ismertem, viszont úgy jöttem
el, mintha kaptam volna egy nagy családot. Az esti bulizásoknak és a feladatoknak is megvan a varázsa, viszont az, ahogy
kialakul egy olyan csapat, akik küzdenek egymásért és mindent
bele adnak, az megismételhetetlen. A Gazdász Piknik viszont
inkább egy nyugisabb, elitebb program, ahol az új diákok kötetlenül tudnak társalogni a jövendőbeli tanáraikkal. Mint új diák,
és mint önkéntes is voltam ezen a rendezvényen és nagyon jó
látni a boldog mosolyokat, amikor az állítólag „legszigorúbb”
tanárnő is mosolyogva egy pohár borral a kezében beszélget a
leendő diákjaival, lágy zene mellett.
– Most kezdted harmadik évedet az egyetemen. Melyik
tárgyak a kedvenceid? A tanárok mennyire voltak segítőkészek és nyitottak?
– Elsősorban azok, amik a marketinggel, kommunikációval,
emberekkel foglalkoznak. Ilyen a Vállalati Menedzsment vagy
akár az Emberi Erőforrás Gazdálkodás. Nagyon szeretem azokat a tárgyakat, amiket a való életben, akár a mindennapokban
is alkalmazhatunk, amik eddig nem tűntek fel viszont a tanulmányok során egyre jobban körvonalazódnak. Megemlíteném
még a Talentum programot, amit az összes ebben részt vevő

tós projekteken kívül eddig egy stúdió fotózásom volt Szegeden,
de hamarosan egy újba is bele szeretnék fogni. Mostanában viszont eljutottam arra a szintre is, hogy én álljak a kamera mögé,
és másokról csináljak képeket és olyan énjüket hozzam ki, amikről lehet, még ők sem tudtak. Nagyon szívesen lennék hivatásos
modell is, de nem ezen a pályán képzelem el a jövőmet.
– Idén végzel. Utána hogyan tovább? Szeretnél mesterképzésen továbbtanulni vagy megpróbálsz elhelyezkedni
és munkát keresni?
– Nagyon gyorsan eltelt ez a pár év. Sokan biztatnak, hogy ne
álljak meg, menjek tovább mesterképzésre. Meg fogom fogadni a tanácsukat, de ha egy olyan munkát találok, ami minden
elképzelésemnek megfelel, és szeretettel tudom csinálni, akkor
talán ezt fogom választani. De a dr. Demeter Dóra nagyon nagy
álmom, amit a közeljövőben valóra is szeretnék váltani.

Lily Gardrobe – Benák Tünde Photography

diák imádott. Kárpáti József tanár úr vezeti, ennek a programnak a célja, a már meglevő, kiemelkedő képességeink további
fejlesztése. A tanórákon is bátran kérdezhetünk, ez főleg a reál
tantárgyaknál fontos. Mindegyik oktatónk nagyon segítőkész,
és ha kell többször is elmondják a nehezebb anyagrészeket,
vagy olyan szemszögből közelítik meg, amivel mi is sokkal kön�nyebben meg tudjuk érteni. Távoktatásban kicsit nehezebb
dolgunk volt, de sikerült vele így is megbirkózni.
– Végül, de nem utolsó sorban…. Tanulmányaid mellett
érdekes hobbit is választottál. Modellkedsz és nagyon szép
fotók készülnek rólad. Hogyan jött ez a nem mindennapi
hobbi? Ez csak hobbi, vagy vannak vele jövőbeni terveid is?
– A hobbim, még régebbről indulva, igazából barátnőm tanulmányaiból ered: ő művészeti szakirányban indult el és jó alanynak vélt a fotózásokhoz, ami később a szenvedélyem lett. A fo-
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterszak – A globális gazdaság mesterei
Van egy alapszakos diplomád, de előrelépnél? Szeretnél a mestere lenni
annak, amiben már amúgy is jó vagy?
Vagy más területről érkezve törnél be
a nemzetközi üzleti élet elitjébe? Ezt a
szakot neked találták ki!

 i is az az NGG
M
mester?
A határokon átívelő gazdasági működés
olyan szakértőket igényel, akik szakmailag és nyelvileg is tudják kezelni a
multikulturális működés kihívásait, ké-

pesek nemzetközi gazdasági ügyleteket
lebonyolítani, gazdasági kapcsolatokat
építeni – akik mesteri módon értik és
irányítják a nemzetközi gazdaság folyamatait. Ez lehetsz te, akár szakirányú
alapképzettség híján is, ha van gyakorlatod és elhivatott vagy!

 it fogsz tanulni
M
nálunk?
A mesterszak levelező formában végezhető. A hallgatók a képzés során széleskörű gazdálkodási ismeretekre tesznek

szert a nemzetközi gazdaságtan, európai integráció, gazdasági kormányzás
terén és számos kapcsolódó témában,
melyek segítenek a nemzetközi gazdaság átlátásához, stratégiaalkotáshoz.

Mi leszel,
ha nagy leszel?
A globális vállalatok mellett a nonprofit
szervezetek, a gazdasági kormányzás
vagy nemzetközi gazdasági intézmények
kínálnak magas szintű jövedelmet biztosító pozíciókat az NGG mestereinek.

MBA – Három betű a névjegykártyán,
amitől kinyílnak az ajtók
A Master of Business Administration
(MBA) a legmagasabb szintű, nemzetközileg elismert üzleti képzés: belépő a felső
tízezerbe, pecsét a menedzseri előléptetésekre. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2018-as adatai szerint 876.273 Ft
volt az MBA diplomával rendelkezők havi
bruttó átlagjövedelme.
A képzés során a hallgatók (akik „civilben”
vezető szakemberek) naprakészre fejlesztik gazdasági-üzleti ismereteiket, ami segít
abban, hogy a szerzett tapasztalataikon
nyugvó tudást hatékonyan rendszerezzék.
Az MBA szélesebb körű rálátást biztosíthat
a vállalati pénzügyi, tervezési, menedzsment és marketing feladatokra. Mindez –
az elsajátított magas szintű szaktudással
együtt – jó alap a menedzseri döntésekhez,
üzleti stratégiák alkotásához, valamint ezek
sikeres megvalósításához.
Az MBA iránt rendszerint olyan, a legkülönbözőbb területeken dolgozó szakemberek érdeklődnek, akik a tudatos karrier
építés fontos szempontjának tartják egy
színvonalas, szisztematikus és naprakész
üzleti tudás megszerzését. A képzés specialitása, hogy nemcsak közgazdászok, hanem más területek diplomás szakemberei
(pl. mérnökök, orvosok, jogászok) számára
is nyitott. Egyre több cég elvárja és egyúttal
támogatja az MBA diploma megszerzését a
közép- és felsővezetői pozíciók betöltéséhez, így a végzettség ma már a hazai üzleti
világ elitklubjába is belépőnek számít, és
az utóbbi években a közszolgálatban és az
államigazgatásban is értékteremtő tényezővé vált.
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MBA – a hazai felsőoktatás élvonalában
Az NJE GTK MBA programja a régióban egyedülálló lehetőséget kínál a
menedzseri továbbképzések területén. Sikerét jelzi, hogy a 2017-ben indult szak rögtön az ország egyik legnépszerűbb MBA-képzése lett: a GTK
a legtekintélyesebb fővárosi gazda-
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sági karok mellé felzárkózva a hazai
MBA-képzések toplistáján országosan
a harmadik, a vidéki egyetemek közül
pedig az első helyet szerezte meg.
Képzésünk színvonalát tizenöt vezető egyetemi tanár, valamint számos további, kiemelkedő felsőoktatási szak-

ember garantálja. Az oktatók többsége
korábban más egyetemek MBA-képzésein szerzett gyakorlatot az oktatási
módszereknek az MBA-hallgatók speciális igényeihez igazításában. Sokan
közülük – vezetőként vagy tanácsadóként – az üzleti életben is dolgoznak,

Dr. Németh
Edit oktatási
dékánhelyettes

így tudásuk a legfrissebb nemzetközi
tudományos eredmények és oktatói
tapasztalat mellett gyakran az üzleti
élet gyakorlati tapasztalatainak biztos
pillérein nyugszik. A program – a hazai
és nemzetközi minták mellett – e sokrétű tudást kamatoztatja, garantálva az
oktatás elvárt színvonalát.
A képzés kétéves, négy szemeszteren keresztül zajlik. A munka melletti
tanulást olyan oktatásszervezési megoldások támogatják, mint a levelező
formátumú képzés, szombati oktatási
és vizsganapok, jól szervezett számonkérés, tanulást segítő, innovatív se-

gédanyagok. Az oktatás magyar nyelvű, így speciális belépő nyelvi feltétel
nincs, de a diploma megszerzéséhez
legalább egy, szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga szükséges.
Három népszerű szakirányt indítunk: vállalati menedzsment, pénzügy
és számvitel, valamint marketing. E
három modul nyújt megfelelő mozgásteret az üzleti világ iránt elkötelezett,
jelenlegi vagy majdani vezetők számára, hogy a meglévő ismereteikhez és
kitűzött céljaikhoz leginkább hasznosítható irányban építsék tovább karrierjüket.

Élénk érdeklődés kísérte a kecskeméti MBA képzés elindítását,
közel hetvenen jelentkeztek a
szakra. A felvételi vizsgákra sokféle területről érkeztek érdeklődők, akik között eredeti végzettségük szerint volt könnyűipari-,
agrár-, építő-, kohó-, jármű- és villamosmérnök, biológus, tanító és
tanár, politológus, jogász, rendőrtiszt, informatikus. A beiratkozók
mindannyian az üzleti-gazdasági
életben dolgozó, gyakorló szakemberek, sokan közülük vezető,
csúcsvezetői beosztást töltenek
be. Számtalan elfoglaltságuk mellett mégis vállalták, hogy újra „iskolapadba ülnek”, s vállalják az
elitképzés – Kecskeméten egyébként igen kedvező – költségeit is.
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Első lépés a továbbhaladásban – a felsőoktatási szakképzés, azaz a „FOSZK”

Mi is az a FOSZK?
A felsőoktatási szakképzés (FOSZK) felsőfokú szakképzettséget biztosít, a
képzési idő 4 félév. A képzést csak felsőoktatási intézmények indíthatják, állami ösztöndíjas és önköltséges formája is van. Az ilyen végzettséggel asszisztensi, ügyintézői, szervezői és irodai adminisztrátori munkakörökben helyezkedhetsz el, vagy kedvező továbbhaladási feltételekkel egyetemi alapszakon
folytathatod a tanulmányaidat!

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Ha szeretnél átfogó, általános ismeretekkel rendelkezni az üzleti élet szinte
összes területén.
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
A kereskedelem és marketing területén
bevethető közgazdász-asszisztensként
vár a vállalati szféra!
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Ha olyan közgazdász-asszisztens szeretnél lenni, aki elméleti és gyakorlati
tudásának birtokában magabiztosan
el tudja látni a vállalati és az állami
szférában működő szervezetekben jelentkező feladatokat!
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Miért válaszd, mikor válaszd?
l A FOSZK felsőfokú képzettséget ad,
ami előnyt jelent majd az álláskeresés
során.
l A jogszabályi minimum ponthatár
240, ami alacsonyabb, mint az alapképzési szakok esetében, így nagyobb
eséllyel jutsz be állami ösztöndíjas
képzésre. Tehát, ha úgy érzed, hogy
az alapképzésre történő bekerüléshez kevés a pontod, akkor jelentkezz
FOSZK-ra!

l Ha a FOSZK után továbbtanulsz valamelyik alapszakunkon, akkor jelentős
számú kreditet elismerünk, ami legalább fél, de akár másfél évvel is lerövidíti az alapszakos tanulmányaidat.
l A FOSZK a besorolási gazdaságtudományi alapszakon, de más alapszakon
is lehetőséget nyújt a továbbhaladásra (pl. gazdálkodási és menedzsment
FOSZK–kal folytathatod pénzügy és
számvitel, kereskedelem és marketing,
vagy nemzetközi gazdálkodás alapszakon is).
l Ha gazdasági alapszakon folytatod
a tanulmányaidat, akkor az alapszakos felvételi során 10-32 többletpontot
kaphatsz a FOSZK okleveled eredményétől függően (ezzel az állami ösztöndíjas ponthatár is nagyobb eséllyel
elérhető).
l Egyszerű a jelentkezés a felvi.hu
E-felvételi rendszerén keresztül.
l Az NJE GTK FOSZK* kizárólag nappali képzési rendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában indulhat,
hipermodern impozáns képzési helyszínen, az új egyetemi Campusban.

* Az aktuálisan induló FOSZK-okról
a felvi.hu felületein lehet tájékozódni

HA KÉRDÉSED VAN, INFORMÁLÓDJ A GTK HONLAPJÁN,
VAGY KERESS MINKET AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

Ne maradj ki, ne maradj le!
ECO ösztöndíjak – 2021

Az anyagi terhek előre tervezhető és jelentős mérséklése sokak számára döntő lehet az egyetemválasztásban. Az NJE GTK továbbra is páratlan ösztöndíj
lehetőségeket kínál a kecskeméti gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, valamint kereskedelem és marketing
2021 őszén induló alapképzési szakjaira!
ECO ALAP Ösztöndíj: Félévenként 120
AZ ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
ezer
Ft (a féléves önköltségi díj 50%-a)
LÉNYEGE RÖVIDEN
tandíj-hozzájárulás, 7 féléven át. AlapECO KIEMELT Ösztöndíj: Félévenként feltétel a legalább 350 pontos felvételi
az önköltségeseknek 150 ezer Ft (a fél- eredmény (de a középiskolai igazgatód
éves díj 62,5%-a) tandíj-hozzájárulás, ajánlása esetén ez lehet alacsonyabb,
az állami támogatásúaknak 30 ezer lásd lejjebb)! Pályázatot a felvételt köveFt készpénz ösztöndíj, 7 féléven át. tően kell benyújtani, az ösztöndíj elnyeAlapfeltétel a legalább 400 pontos felvé- rése pedig a feltételek teljesítése esetén
teli eredmény, későbbiekben aktív hall- automatikus. Azaz a jelentkező hallgagatói jogviszony, és az évfolyam legjobb tók nem versenyeznek egymással, az
ösztöndíj kerete felülről nyitott.
20%-ához tartozó tanulmányi átlag.

Az elmúlt tanévek során a hallgatóink 40-45%-a az ECO ösztöndíj segítségével, a gazdaságtudományi képzések
körében egyedülállóan jelentős anyagi
támogatás mellett tudta folytatni a tanulmányait.
Az ECO ALAP Ösztöndíjnak – a régió
minden középiskolája számára közvetlenül elérhető – ajánlásos pillére is van,
mely az iskola igazgatójának ajánlása
esetén, igen kedvező feltételekkel, már
300 felvételi pont elérésével nyújt lehetőséget az ösztöndíjprogramba való bekerülésre. Az iskolai ajánlással elérhető
ECO ALAP Ösztöndíj előnye, hogy már
a felvételi jelentkezés benyújtási határideje előtt garantálja számodra egyetemünk az ösztöndíjat, ha hozzánk jössz
tanulni! Erről a lehetőségről érdeklődj a
megadott elérhetőségeinken telefonon
vagy e-mailben, illetve az iskolaigazgatódnál. Fontos, hogy az igazgatói ajánlásos változat esetében a felvételi jelentkezés benyújtása előtt kell pályáznod, a
határidő 2021. január 26.
A fenti tájékoztatás nem teljes körű.
Ha kérdésed van,
keress minket
az alábbi elérhetőségeken!
Telefon: 06 70 338 5000
e-mail:
eco@gtk.uni-neumann.hu
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Elérhetőségek,
kapcsolat:
Neumann János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

E-mail: gtk@uni-neumann.hu
Telefon: +36 70 338 5000
Web: gtk.uni-neumann.hu
Facebook NJE GTK:
facebook.com/NJEGTK/

Általános kérdések:
gtk@uni-neumann.hu
Felvételivel
kapcsolatos kérdések:
felveteli@gtk.uni-neumann.hu
Az ECO ösztöndíj programmal
kapcsolatos kérdések:
eco@gtk.uni-neumann.hu

# G ateway T o K nowledge

www.felvi.hu

1
Nyisd meg
a felvi honlapját!

Jelentkezz

www.felvi.hu

a NEUMANN JÁNOS EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
– gazdálkodási és menedzsment
– nemzetközi gazdálkodás
– kereskedelem és marketing
– pénzügy és számvitel
alapszakjaira,
valamint
– a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
– MBA mesterszakjaira,
vagy válassz magadnak
FOSZK-ot!
Mutatjuk az utat!

2

Kattints az

Egyetemek,
főiskolák
menüpontra!

3

Keresd
a Neumann
János
Egyetemet!

5
Válaszd ki
a megfelelő
szakot!

4
Válaszd
a GTK-t!

