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Téma/cím

érintett területek

1.

Bepillantás a jövődbe. Miért is
érdemes
műszaki
illetve
természettudományos
pályát
választani?

Mit jelent a mérnökség? Milyen lehetőségek vannak egy végzett mérnök előtt? Mire
használható egy természettudományos végzettség? Matematika, fizika, kémia, biológia,
miért is érdemes választani őket?

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

2.

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

szakterületek: műszaki képzések, villamosmérnök, mérnökinformatikus, üzemmérnökinformatikus BProf (vadonatúj!), egészségügyi mérnök
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3.

Informatikus és egyéb állatfajták

Az
alábbi
és
hasonló
kérdésekre
szeretnék
válaszokat
adni:
Mit csinál egy informatikus? Hogyan telnek a hétköznapjai? Milyen munkakörülmények
között dolgozik? Hová lehet itt fejlődni?

Dr. Tevesz Gábor
okl. villamosmérnök, BME Villamosmérnöki és
Informatikai Kar oktatási dékánhelyettes; BMEVIK (azon belül Automatizálási és Alkalmazott
Informatikai Tanszék);
www.vik.bme.hu
https://www.facebook.com/BMEVIK
Jánosi István
informatikus,
mérnök
informatikus,
Senior Support Engineer
SAP Hungary Kft.
www.sap.hu

4.

Gyerekkönyvek
mennyiségben

Vállalkozás bölcsészdiplomával – a Pagony története

Kovács Eszter
Pagony-könyvek ; tulajdonos, főszerkesztő
Pozsonyi
Pagony
gyerekkönyvesbolt
könyvkiadó
www.pagony.hu
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5.

A formatervező mérnök és a
rehabilitációs
szakmérnök
hivatása

-Kik tervezik a buszokat? - Kik tervezik az IKEA bútorokat? - Orvosi eszköztervezés és
emberi testrészeken tesztelés – Hogyan lesz termék egy tervből?

Bagó Ákos K.
Formatervező mérnök,
Rehabilitációs szakmérnök
Ötletgyár - Design Kft.
www.otletgyar.com
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6.

Új képzések a palettán!

Szeretnéd átlátni egy vállalat működésének egészét, a különböző üzleti területek közötti
összefüggéseket? Csapatban vagy egy-egy szakterület szakértőjeként, vezetőjeként
szeretnél dolgozni?Szeretnéd fejleszteni a szakmai angoltudásod?Az előadáson
megtudhatod, melyek az ELTE gazdálkodási szakjainak (gazdálkodási és menedzsment,
nemzetközi gazdálkodás, pénzügy, számvitel, kereskedelem és marketing specialitásai.
Továbbá azt, hogyan lehet egy egyetemi képzés testreszabott, barátságos, korrekt,

Tóth Zsuzsanna tanszékvezető vagy
Németh Edit tanszékvezető helyettes
ELTE GTI Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
www.gti.elte.hu
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Mit tanuljak,ha egy modern,
nemzetközi
cég
sikeres
munkatársa szeretnék lenni?

sokszínű, gyakorlatias és nemzetközi.
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, ecigaretták, 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, tv2Tények, 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
Dr. Bokor Attila
Szervezetfejlesztő, közgazdász
címzetes egyetemi docens, partner
OD Partner Kft.
www.odpartner.hu
www.odkutato.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.

„Bíborban születettek és a
Kompromisszumok navigátorai”

Életút elemzéseken alapuló karrier témájú kutatásaink eredményein alapul a prezentáció:
annak lehetőségeiről és csapdáiról, hogy miként választunk hivatást, mennyit ér a diploma,
milyen módon építhetünk sikeres karriert, milyen lehetőségei vannak a
hivatás/karrierváltásnak, milyen jellemző karrier/életszakaszok vannak, hová vezet, ha nem
olyan munkát végzünk, amit szeretünk, ezekben milyen kérdések erősödnek fel, kikből
lesznek vezetők és kikből inkább vállalkozók, milyen női/férfi különbségeket találtunk.
Nem elméleti modellekről lesz szó, hanem hogy milyen tipikus sorsokat, mintákat
találtunk itt Magyarországon. (Kutatásaink elsősorban az üzleti életben dolgozókra
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fókuszálnak.)
13.

A jogászi hivatás a filmvásznon
és a hétköznapokban

A jogászképzésben megszerezhető diploma számos karrierutat nyit meg a frissdiplomások
előtt, a végzett hallgatók többsége azonban változatlanul a klasszikus jogi pályák, az
ügyvédi, ügyészi és a bírói munka közül választ. A klasszikus jogi foglalkozásokat sok
játékfilm és dokumentarista alkotás mutatja be, ezek közül pár magyar példán keresztül
megismerhető a hétköznapi jogászi munka is.

Dr. Velkey Gábor
Jogász
ELTE-ÁJK
www. ajk.elte.hu
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