PályaProgram 10.évf. témanap 2016.JAN.29.II.turnus: 9:45-10:45h-ig

1.

2.

3.

téma/cím
Innováció az ötlettől a
szabadalomig

A gyógyszerész szakma
és a képzés
jellegzetességei
Élet az „orvosi” előtt,
alatt és után

4.

Adatkezelés és
információ-biztonság

5.

A közgazdász szakma
Nemzetközi szakmai
karrier építése

6.

A borász és
borkereskedő
A borkereskedő
edukációs szerepe

„SÁRGA”

érintett területek
Az ötlet még kevés, a szabadalom csak formai védettséget ad.
Hogy termel egy szabadalom bevételt?
A kreativitás egyik útja az innováció, de mégis hogyan érdemes
ezzel foglalkozni?
Mik azok a Start-up cégek és mi történik ezekkel a nemzetközi
víz és energia szektorban?
Érdemes ma Magyarországon zöld energiákkal foglalkozni?
Minden, amit a beteg lát, s minden, ami számára láthatatlan

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.
Biztonság, megfelelősség, szabályozás, IT kontrollok, kockázatok
tudatos kezelése
Mit kell tanulnia annak, aki nemzetközi karrierre vágyik, aki jó
fizetést akar a több éves tanulás és a gyakorlati évek után? Mit
lehet tenni az érettségi és az egyetemi diplomán kívül, hogy
hosszútávon sikeres pályát építsek? És milyen egy nemzetközi
vállalatnál dolgozni Magyarországon? Patrick Bohl 17 éve
marketing és kereskedelmi területeket vezeti, Németországban,
Amerikában, Angliában és Belgiumban élt. Szerinte az jár igazán
jól, aki befektetésnek kezeli a személyes fejlődést, aki tudatosan
felépíti az önéletrajzot.
A borász , a borszakértő, a borkereskedő szakmája.
Borkereskedelmi ismeretek/export-import-webes értékesítés.
Képzési lehetőségek. Borpiaci ismeretek/szakmai szervezetek,
borjog,eredetvédelem/
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előadó
Kiss Pál
ügyvezető igazgató, társtulajdonos,közgazdasági
szakokleveles mérnök, vegyészmérnök
THERMOWATT Kft.
www.thermowatt.hu
Feltaláló:”Eljárás szennyvizek hő tartalmának
hasznosítására”
229116 sz. szabadalom
Dr Halász Dóra
Szakgyógyszerész, gyógyszertárvezető
Etele Gyógyszertár
Dr. Miklós Zsuzsanna
orvos, kutató,
egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató
Intézet
http://semmelweis.hu/
http://humanelettan.semmelweis.hu/hu/
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57.

Molnár László
információ-biztonsági tanácsadó
Novartis,www.novartis.com
Patrick Bohl
Közgazdász
Kereskedelmi vezető
Budapest Airport Zrt.
www.bud.hu
Marketing oktató a Budapesti Corvinus
Egyetemen, német állampolgár

217.

Horváth Erzsébet
Borkereskedő, borszakértő
Sidewayz Borkereskedés és
Borigo Magazin
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Miből lesz a cserebogár,
avagy hogyan lesz
valakiből kutató?

A kutatói alkat. Kíváncsiság, felfedezés, megismerés. Mesterek,
tanítványok, iskolák, intézetek.
A kutatói életút részei. A mindennapi kutatói munka.

8.

Formatervezés, grafikai
tervezés
És miért a rehabilitációs
szakmérnöki végzettség?

Formatervezés, grafikai tervezés, szakmérnöki diploma

9.

Emberek a távkapcsoló
mögött, avagy ki az a
program planner?

Hogy épül fel egy kábel televízió?Kkik miért felelősek?Hhogyan
épül fel a műsorstruktúra?Kik a Family Guy magyar
keresztszülei?

10
.

A politikai munka
rejtelmei az Európai
Unió fővárosában

11
.

Mi a coaching?
Miben különbözik a
tréningtől?

Az EU az európai országok által alkotott közösség, életünk
meghatározó része. Sokat lehet róla hallani az utcán, a tévében,
rengetegszer szóba kerül az interneten is. Sokszor távoli és
érthetetlennek tűnő fogalom. Pedig közelebb van, mint
gondolnánk, mindannyian a tagjai vagyunk EU-s
állampolgárként. Ezért mindannyiunk dolga, hogy olyan Európai
Uniót formáljunk, amilyenben szívesen élünk és amire büszkék
lehetünk. Ez napról napra feladat és kihívásokkal teli munka
azoknak is, akik közvetlenül nem foglalkoznak törvényalkotással,
és azoknak is, akik közvetlen közelből vesznek részt közös
életünk szervezésében.
Mi a karrier coaching?
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.

12

Hogyan kötünk össze

Az előadásomban be szeretném mutatni távközlés fejlődésén

www.sidewayz.hu www.borigo.hu
Dr. Acsády László
Biológus, agykutató
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
www.koki.hu; ww.thalamuslab.eu

220.

Bagó Ákos
formatervező mérnök, grafikus, rehabilitációs
szakmérnök
Ötletgyár-Design Kft.
www.otletgyar.com
Fogel Dorottya
Kommunikáció szakos bölcsész, program
planner.
Én tervezem a comedycentral műsor adását
rövid- és középtávra
Comedy Central
www.comedycentral.hu
Csiba Katalin
Szakma: parlamenti tanácsadó
Európai Parlament
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu

117.

Timár Noémi
coach, szupervizor, tréner, mediátor
- bölcsész alapdiploma (ELTE, francia szak)
- Üzleti coach, Kürt Akadémia
- Szupervizor szakirányú továbbképzés, KRE BTK
Pszichológiai Intézet
szabadúszó
www.metavizio.hu
Bordás Csaba
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mindent és mindenkit?

keresztül a távközlési mérnökök egyre változatosabb munkáját
és szerepét. Beszélni fogok a változatos munkakörökről a kutató
mérnököktől a termékfejlesztőkön, -tesztereken keresztül a
hálózatok tervezéséért, integrációjáért majd működtetéséért és
támogatásáért felelős szerepekig.
Cégünk példáján keresztül be szeretném továbbá mutatni a
távközlési-IT-média iparban részt vevő szereplőket, az iparági
értékláncban elfoglalt helyüket.

távközlési mérnök, ágazati műszaki igazgató
Ericsson Magyarország
http://www.ericsson.com/hu
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.

Közgazdászból cukrász?
Tulajdonos?
Az álmok megvalósítása

14
.

Hogyan lettem
gyakornok az Európiai
Parlamentben ?

Esetemben talán érdekes az a kérdés,hogyan lehet
megvalósítani az álmainkat saját erőnkből, illetve hogy
gyakorlatilag bármilyen területen a siker összetevői szerintem
mik, mindezt az én világomon, a gasztronómián keresztül.
A politológia- szociológia szak elvégzése utáni egyik lehetőség

Sallay Fanni
közgazdász, cukrász, tulajdonos, termékfejlesztő
Cake Shop
cakeshop.hu
Besenyei Eszter
végzettség:társ.tudományok szak/politológiaszociológia/
Európai Parlament, gyakornok
http://www.europarl.europa.eu/
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