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„FEHÉR”

ELŐADÁSONKÉNT MAX. 13 FŐ

REGISZTRÁLHAT!
ssz.

Téma/cím

érintett területek

előadó

1.

Mit csinál egy vegyészmérnök,
biomérnök és környezetmérnök?
(Mi a különbség a vegyész és a
vegyészmérnök között?)

Mit jelent a mérnökség? Milyen lehetőségek vannak egy végzett mérnök előtt? Mit
takar a biotechnológia kifejezés? Mi az enzimmérnökség? Milyen specializációk
vannak? Mit takar a környezetmérnökség és hogyan kapcsolódik a
környezetvédelemhez?

Dr. Hornyánszky Gábor
okl. vegyészmérnök,
egyetemi docens, dékánhelyettes, BME Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Kar; www.ch.bme.hu
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témában

2.

Szakmák,
ahol
azonnal
elkapkodják a végzetteket - és a
legmagasabb fizetésekkel

szakterületek:
műszaki
képzések,
villamosmérnök,
mérnökinformatikus,
üzemmérnök-informatikus BProf (vadonatúj!), egészségügyi mérnök

3
I-III.

3.

A professzionális észosztás

Te birtoklod a bölcsek kövét? Szeretsz okosokat mondani?
Érdekelnek az idegen kultúrák? Szeretnél minden évben másik országban
szilveszterezni?
Érdekel a pénz és a számítógép?
SZERETNÉD, HA MINDEZEKÉRT FIZETNÉNEK IS NEKED?
Akkor itt a helyed! Röviden megtudhatod a lényeget -a multinacionális cégekről
a multikultiról
a tanácsadói szakmáról
és az informatika bankipari titkairól
Mindenről ŐSZINTÉN, első kézből: ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK.
Általános orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, ahol azóta is dolgozom
oktatóként, kutatóként. Jól ismerem az orvostanhallgatók életét, a képzés rendszerét,
jó rálátásom van az orvosi szakma sokféle szegmensére. Szívesen segítek rávilágítani
az orvoslás szépségeire, kihívásaira, arra, hogy mi mindent csinálhat az ember orvosi
diplomával a kezében. Arról is szívesen beszélgetek, hogy milyen ma egy „orvosis”
élete, hogy telnek a napjai, kinek érdemes ide jelentkeznie.

Dr. Tevesz Gábor
okl. villamosmérnök, BME Villamosmérnöki és
Informatikai Kar oktatási dékánhelyettes; BME-VIK
(azon belül Automatizálási és Alkalmazott Informatikai
Tanszék);
www.vik.bme.hu
https://www.facebook.com/BMEVIK
Lacz Szabolcs
Vezető bankinformatikai tanácsadó

Dr. Miklós Zsuzsanna
orvos, kutató
egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
http://semmelweis.hu/humanelettan/hu/nyitolap/
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Timár Noémi
coach, tréner, szupervizor
szabadúszó; www.timarnoemi.hu

2 , de
témában
I.és II.

Turner Tibor
közgazdász, CFA, CAIA
ügyvezető igazgató, Pénz és Tőkepiac
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Bankinformatikai tanácsadás

4.

Élet az „orvosi” előtt, alatt és
után

5.

Coaching, tréning.
Kit és mire „edz” a coach?

6.

Befektetési bankár Londonban
és Budapesten

Tegyük rendbe a fogalmakat! Mi a coaching és a tréning? Melyiket mikor és ki
alkalmazza?
Ki lehet coach? Mi kell hozzá?Kik az ügyfelek?Milyen témákkal foglalkozunk a
coaching folyamatokban?A személyes hitelesség fontossága. Az önreflexió szerepe a
munka világában.
Közgazdász végzetséggel milyen munkát végezhetek a bankrendszerben itthon és
külföldön – az egyetem és a kapcsolatrendszer szerepe a szakmában – interjú
tapasztalatok – hazai és külföldi munkakörülmények – a szakma szépségei és

hány
előadást
tart?
(idősáv)

I-III.
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kihívásai – a folyamatos tanulás jelentősége – milyen idegen nyelvek tudása
szükséges

MKB Bank Zrt.
www.mkb.hu
CEU-n vendég oktató

7.

Tumorbiológiai kutatások több
dimenzióban

Daganatkutatás, sejtbiológiai és több dimenziós szöveti modellek a kutatók kezében

Dr. Sebestyén Anna
biológus ELTE-TTK és SE Doktori Iskola PhD;
tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, I.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
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8.

A táplálkozástudományban rejlő
lehetőségek

Mindenkit várok szeretettel, aki a dietetika, a táplálkozás, az egészséges életmód
iránt érdeklődik és szívesen is választana ehhez hasonló hivatást. Az előadáson szó
lesz a táplálkozástudomány helyéről az egészségügyben, a magán egészségügyről, az
egyéni vállalkozói életről, valamint a kutatás- és a tudományos élet lehetőségeiről.
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9.

Informatikai biztonság, mint
hivatás. Internet: barát vagy
ellenség?

Hogyan lesz valakiből IT biztonsági szakértő? Miért érdemes ezt a szakmát, hivatást
választani? Mióta léteznek számítógépes vírusok? Mit jelent a hacker szemlélet?
Vannak-e feltörhetetlen rendszerek, létezik-e 100%-os biztonság? Az IT biztonság
nem mindig forráskódokról és programozásról szól. Drogdílerek, diktátorok,
veszélyes elemtöltők, e-cigaretták, okoshűtők, Mark Zuckerberg saját Facebook
oldala... Mi lehet a közös bennük? Az IT biztonság! Okostelefonokkal, tabletekkel,
vírusokkal és hackerekkel kapcsolatos történetek, amelyekről talán még nem
hallottál.

Répási Eszter
dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember ,
fitoterapeuta ,doktori iskola hallgatója,kutatásfejlesztő
magán vállalkozó
www.repasieszter.hu; www.biobalance4me.com
www.guppicon.hu
Csizmazia-Darab István
és
Szincsák Tamás
IT biztonsági szakértő; IT biztonsági tanácsadó
SICONTACT Kft.-ESET Magyarország
www.sicontact.hu

10.

Az újságírás tündöklése és...
metamorfózisa? bukása? Mi lesz
veled, sajtómunkás?

Mihez ért egy újságíró? Csicskás vagy véleményformáló? Művész vagy
szakmunkás? Készségek, képességek – mi az, ami tanulható, mi az, ami nem?
Mit/hol tanuljak, ha újságíró szeretnék lenni?

Pluhár Erika
újságíró, szerkesztő (a Hamu és Gyémánt és a Nők Lapja
Évszakok volt vezetőszerkesztője; a Marquard Kiadó
munkatársa), tanár (Komlósi Oktatási Stúdió)
és
Kuszkó Judit
újságíró, szerkesztő (index.hu, HVG.hu, tv2-Tények,
Hamu és Gyémánt, Nők Lapja Psziché), kommunikációs
és marketing tanácsadó, Greenpeace-alapító, NGO
kommunikációs szakértő
Bodnár Krisztina
piackutató - Insight Manager
Vodafone Magyarország Zrt.
www.vodafone.hu
Hartvig Lajos DLA
Építész tervező
BME építész diploma, MÉK Mesteriskola
Doctor of Liberal Arts, (PTE),
Szoft technológia szakértő (ELTE)
Ügyvezető és tulajdonos
Bánáti Hartvig Építész Iroda
www.bh.hu
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Az újságírás jelene és jövője.
Utak az újságíráshoz, utak az
újságírástól.

11.

Unalmas szakma? Brandek,
trendek, reklámok
Miket kutat a piackutató?

Márka tracking, reklám hatékonyság. Miből evett többet a kutya? Elég piros-e az
eper az epres kártyán? Mit kíván a magyar nemzet? Mi az a VOID…?

12.

„Építész vagyok. Nem érvelek,
hanem elmondom, miért van
igazam”

„Az építész szeme

„A megfagyott muzsikus”

Az építész feje

Az építész lába

Az építész keze
Az építész köldöke

2
II.,III.

2
II.,III.

2
I.,II.

Az építész sóhajtása”
13.

Bepillantás
világába

a

mindennapok

Lehetsz kutató, minőségbiztosító dolgozhatsz gyógyszergyárban, megismerheted egy
gyógyszertár mindennapjait

Lukácsné dr. Fodor Enikő
szakgyógyszerész, gyógyszerész-közgazdász
Fodor Gyógyszertár
MOSZ alelnök
(Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)
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