2018. december 15-i pályaorientációs nap előadóinak bemutatkozása

Sziasztok, Balázs Bence vagyok, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatika Karának
Programtervező informatikus szakának hallgatója.
Amiről mesélni szeretnék, az az ELTE-n lévő lehetőségeid teljes köre, akár
nemzetközi szinten vagy csak a sport terén, egyaránt bele mennék az ELTE-n
történő informatika oktatás részleteibe, pl. szakosodás az egyetemen belül.
De nem csak a programozó szakról tudok mesélni nektek, hanem komplexen az
informatika oktatásával foglalkozó szakokról
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Bálint Bence, Papp Klaudia
Neumann János Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar: Gépészmérnök, Járműmérnök.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft duális képzése.
Járműépítő csapatok.
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Borbély Imre: A szolgáltató szektor keresett állásai/ Elvárások a
munkavállalókkal szemben
Evangélikus Hittudományi Egyetem- Lelkész; Műszaki Főiskola - műszaki
manager; Dunaújvárosi Egyetem- Kommunikàció szak
Jelenleg az Euro-Profil csoport Kereskedelmi Igazgatója vagyok
Minden évben tanulok valamit! Közbeszerzési referens vagyok, GDPR auditor
vagyok
.............................................................................................................................
Gavallér Zoltán
Műszaki Menedzser alapszak:2014-2018
Műszaki menedzser mesterszak:2019
előadás címe: Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának bemutatása
Tartalom:
• Műszaki-mérnöki képzések helyzete
• Bolognai rendszerről pár gondolat
• Karon folyó képzések bemutatása
• Egyetemista-kollégista életről pár gondolat

Kármán Örs: Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK kar (Állam és Jogtudományi
kar), Politikatudomány.
Továbbtanulási lehetőségek vidéken.
Apró szemelvények a politikatudományból
Kedves Bolyaisok!
Talán életetek egyik legnehezebb döntése előtt álltok, amelyben segíteni
szeretnénk. Kármán Örs vagyok, páran ismerhettek, hiszen én is a gimnáziumba
jártam.
Második évemet töltöm a Szegedi Tudományegyetem, Jogi karán,
Politikatudományt tanulok. Sok kérdésem volt, mikor abban a helyzetben
voltam, mint ti. Az idő során mindenre választ kaptam, amit akkor nem tudtam és
szeretném ezt tovább adni nektek, Bolyaisoknak.
Várlak titeket szeretettel December 15.-én, ahol a továbbtanulás lehetőségéről
vidéken, illetve a politikatudományról szeretnék nektek előadást tartani.
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Szabó Réka Csenge vagyok, első éves joghallgató a
Károli Gáspár Református Egyetemen.
Elkövetkező hónapokban számos nehéz döntést kell meghoznotok, előadásommal
igyekszem majd megkönnyíteni ezt.
Elsőévesként még bennem is élénken él az érettségi emléke, de az egyetemen
eltöltött fél év alatt is számos tapasztalatot szereztem, amit jó lett volna ha valaki
nekem is elmond, ezeket szeretném most nektek átadni.
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Riegel Ádám
ELTE-BTK (Bölcsészettudományi Kar) Történelem MA (mesterképzés) Az
egyetemről, a képzésemről tudnék mesélni, általánosságban az egyetemista létről
is. Kíváncsi leszek, hány embert érdekel most a bölcsészet. A történész szakmáról
még csak másodkézből beszélhetek, de az is hasznos lehet, hisz mikor én
belecsöppentem ebbe az egészbe nem sok információm volt
.............................................................................................................................
Tarr Tamara vagy a Budapesti Metropolitan Egyetem másodéves hallgatója.
Bemutatóm keretén belül betekintést nyerhetsz a METU mindennapjaiba, illetve
az itt tanulható képzési területeket is megismerheted, azon belül is főként a
turizmus-vendéglátás szakot. Igyekszek minden oldalát bemutatni majd a sulinak,
hogyha ezt az egyetemet választod, felkészülten jöhess hozzánk.

Vass Timi
Kommunikáció- és média
Budapesti Metropolitan Egyetem
Kommunikációs kar,
Kommunikació és médiatudomány alap szak
A kommunikáció-média szakon belül Integrált média specializációról fogok
kicsit többet mesélni, ami annyit tesz, hogy újságírás, tv-s, rádiós
műsorszerkesztés.
"Harmadéves hallagtó vagyok a Metropolitan Egyetemen, Kommunikáció és
médiatudomány alapszakon, ezen belül Integrált média specializáción (újságírás,
tv, rádió). Szeretném bemutatni az egyetemet, a kommunikáció és média szakot,
milyen órák vannak, milyen feladatokat, projekteket készítettünk az az eddigi
évek során. A Metropolitan egy magánegyetem, így szó lesz arról is, ez mit jelent
pontosan, miben különbözik más egyetemektől. Mesélnék még kicsit a
diákéletről, programokról, illetve a későbbi munkalehetőségekről."
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Marton Balázs BGE gazdasági informatikus
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Neumann János Egyetem
A Pedagógusképző Karon az alábbi képzésekre tudnak jelentkezni a diákok:
- csecsemő és kisgyermeknevelő BSc
- óvodapedagógus BSc
- tanító BSc
- közösségszervező BSc
Egyetemünk immáron öt karral rendelkezik, melyeken az alábbi képzések
folynak:
GAMF Műszaki és Informatikai Kar
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
Pedagógusképző Kar
Gazdálkodási Kar
Gazdaságtudományi Kar

Kiss Renáta
wOM - betonból ékszert (vállalkozás)
IKT- táncteràpia,
Buddhista Fōiskola,
DSB- Budapesti Német Iskola- oktatàs.
Hogyan lehet mendzselni egy német nyelven futó tánciskolát és brandet epíteni
egyszerre.
Történet, buktatók, tapasztalat.
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Prohászka Petra vagyok, a Budapesti Fegyház és Börtönben dolgozom
referensként. Most végeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
Doktori Iskolájában, ahol a kutatási területem témája Magyarország védelmi
rendszerének elemzésére fókuszál. Védelmi igazgatás alapszakon, majd
mesterszakon végeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Tavaly
április óta dolgozom a börtönben, előtte volt szerencsém és alkalmam teljesen más
szegmensekben is kipróbálni magam, ilyen volt például a Rádió Dabas
hírszerkesztői munkaköre. Sok minden érdekelt, és érdekel is, így történhetett,
hogy 3 éve szereztem meg a szakács végzettséget, és miután sikerül megírnom,
majd megvédenem doktori disszertációmat, pszichológiát is szeretnék tanulni.
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Svébis Tamás
2003-ban végeztem a Gimiben, utána az ELTE Informatikaikarára vettek fel,
programozó matematikusnak. Ott is végeztem. Azóta egy poszt-graduális képzés
keretében projekt management-et hallgattam, és tettem belőle vizsgát.
Az egyetem utolsó éveiben, és már munka mellett is tanítottam az egyetemen
tanársegédként szoftverfejlesztést. 2015-ben hagytam abba, amikor
megnősültem.
Jelenleg egy budapesti cégnél dolgozom fejlesztő mérnökként, és orvos
elektronikai műszereket fejlesztünk a nemzetközi piacra. Előző évben mi
kaptuk a Magyar Innovációs Nagydíjat, ami komoly elismerés.
Mindemellett van egy saját vállalkozásom, amivel egyre szebb sikereket érünk
el. Itt gyártástámogató szoftver és hardware rendszereket fejlesztünk
nagyvállalati üzemek, gyárak számára.
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NBSZ Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Török István
Az előadás témája:
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tevékenységének és felvételi eljárásának
bemutatása.
Egy konkrét ajánlattal érkezünk, melynek a belépési feltétele az érettségi és
jogosítvány megléte. Az előadás második felében ezt mutatjuk be illetve a
hallgatóság kérdéseire válaszolunk.
A hallgatók előzetesen itt tájékozódhatnak szolgálatunkról:
http://nbsz.gov.hu/
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LUFTHANSA TECHNIK
Lufthansa Technik Budapest Kft.
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1185 Budapest
LTB Image video

.............................................................................................................................
EDUTUS EGYETEM
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Diákhitel pályaválasztási tanácsadás
Communication Concept Kft.
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS: Pályaorientáció és a felsőoktatás
finanszírozó rendszere
ELŐADÓ: Nagy Zoltán
.............................................................................................................................

Bemutatkozik az Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Jelenleg futó képzés esti tagozaton a pénzügyi-számviteli ügyintéző.
A képzés elvégzése után alkalmas a diák a vállalkozások működésével összefüggő
számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre,
részfeladatok önálló elvégzésére.
Új induló képzés a fitness–wellness instruktor
A rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák
részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és
vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket.
Van érettségid és szeretnél egy jó fizető szakmát is mellé?
Itt a helyed az Eötvösben!
Pénzügyi - számviteli ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
A képzés időtartama: 2 év
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság
Bemeneti követelmény: érettségi végzettség
Fitness–wellness instruktor
A szakképesítés azonosító száma: 54 813 01
A képzés időtartama: 2 év
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 96 óra
Kereskedő
A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01
A képzés időtartama: 2 év
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 96 óra
Turisztikai szervező, értékesítő
A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03
A képzés időtartama: 2 év
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 96 óra
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
A képzés időtartama: 2 év
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 96 óra
Villanyszerelő

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04
A képzés időtartama: 2 év
A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő
Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika
Szakmai előképzettség: 8 általános
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 96 óra.

