
 

 

PANNON EGYETEM  

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
 

 

„Nyílt órákkal várunk!” – nyílt órák középiskolások számára 
 

 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatói az alább felsorolt nyílt órákon szeretettel várják a középiskolás diákokat  

a 2015/16. tanév tavaszi félév során.  

Az órákon való részvétel előzetes regisztrációt igényel, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik előadás, szeminárium felkeltette 

érdeklődésüket, jelezzék az ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a 88/624-860 telefonszámon! 
 

 

Tantárgy Oktató Időpont Helyszín Tantárgy tartalma 

Bevezetés a marketingbe Dr. Veres 

Zoltán, Dr. Bátor 

Attila 

Minden kedden 

10.00-12.00 

Polinszky-terem Mi az a marketing? Miért fontos a fogyasztói magatartás 

vizsgálata? Mi tartozik a marketingkommunikáció 

eszköztárába? Hogyan működik az e-marketing? Ezekre, és 

sok más, marketinggel kapcsolatos kérdésre is választ 

kaphatsz az előadáson. 

Ellenőrzés Dr. Fehér Helga Minden kedden 

8.00-9.00, illetve 

A épület, A/5 A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a 

magyarországi ellenőrzési rendszerrel, a független belső 

ellenőrzés alapvető feladataival, a vizsgált területekkel, az 

mailto:ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu
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9.00-10.00 alkalmazott vizsgálati módszerekkel. 

E-marketing Dr. Bátor Attila Minden 

csütörtökön 10.00-

12.00 

A épület, A/05 Ezen az előadáson a hallgatók megismerik az e-marketing 

eszközeit (pl. webfejlesztés, affiliate marketing, e-mail 

marketing) vagy az online reklámozás hatékony 

alkalmazását. 

Ki a jó vezető? - tréning 

középiskolásoknak 

Dr. Bittner Péter Egyeztetés szerint. A épület A tréning során bemutatjuk a menedzsment lényegét, és 

azt, hogy pénzben kifejezve mérhető a vezető 

hatékonysága. Időtartama max. 4 db 5 fős csapattal kb. 1 

óra. 

Logisztika I. - Logisztikai 

központ kialakítása a 

Grundfosnál 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Vendégelőadó: 

Major Lajos 

Árpád 

Március 22. 

(kedd), 14.00-

15.30 

B-C épület 29 

terem 

A Logisztika I. tantárgy keretében céges vendégelőadó tart 

előadást adott témában. 

Logisztika I. - Logisztikai 

tapasztalatok az Audinál, 

Metronál, ZF-nél és sok más 

helyen 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Vendégelőadó: 

Csaba László 

Március 29. 

(kedd), 14.00-

15.30 

A épület, A/1 A Logisztika I. tantárgy keretében céges vendégelőadó tart 

előadást adott témában. 

Logisztika I. Dr. Kovács 

Zoltán 

Minden kedden 

május 10-ig, 

14.00-15.30 

A épület, A/1 A logisztika anyagok, információk, személyek, energia 

rendszereken belüli és közötti áramlásának tervezése, 

szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
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Marketingkommunikáció Dr. Bátor Attila Minden kedden 

12.00-14.00 

A épület, A/04 Marketingkommunikáció, imázs, PR, reklám, POS, 

eladásösztönzés, DM... És ez csak néhány fogalom azok 

közül, amiket megismerhetsz az előadáson! 

Mikroökonómia Dr. Csuka 

Gyöngyi 

Előadás: minden 

hétfőn 10.00-

12.00. 

Szeminárium: 

minden hétfőn 

12.00-14.00.  

Előadás: 

Polinszky-terem. 

Szeminárium: A 

épület, A/6 

A mikroökonómia a modern közgazdaságtan egyik ága, 

amely a piacok működését, a fogyasztási javak és a 

termelési tényezők keresletének, kínálatának, árának 

alakulását meghatározó feltételeket vizsgálja. 

Munkaerő-piaci intézmények 

és elemzése 

Biermann Margit Minden szerdán 

12.00-14.00 

A épület, A/4 A Munkaerő-piaci intézmények és elemzések óra 

keretében a hallgatók megismerik: 

- a munkaerőpiac szereplőit, működésének főbb jellemzőit; 

- a munkaerőpiachoz kapcsolódó hazai és nemzetközi 

statisztikákat; 

- a munkanélküliség kezelésének eszközeit; 

- a hagyományosnál rugalmasabb foglalkoztatási formákat; 

- az Európai Unió foglalkoztatási stratégiáját. 

Az óra első részében előadás van, a második részben pedig 

a hallgatók a tanultakhoz kapcsolódó egyéni és csoportos 

feladatokat oldanak meg. 

Nemzetközi marketing Dr. Veres 

Zoltán, 

Neumanné Dr. 

Virág Ildikó  

Minden szerdán 

8.00-10.00 

A épület, A/03 Ezen az előadáson megismerheted, hogyan alkalmazd a 

különböző marketingeszközöket nemzetközi környezetben. 

Online utazási irodák – az 

utazási irodák online 

Dr. Papp Zsófia Április 4. (hétfő) A épület, A/7  



Tantárgy Oktató Időpont Helyszín Tantárgy tartalma 

tevékenysége 

Online activity of travel 

agencies 

Dr. Papp Zsófia Április 4. (hétfő) A épület, A/115  

Számvitel alapjai Dr. Molnárné 

Barna Katalin 

Előadás: minden 

hétfőn 12.00-

14.00. 

Szeminárium: 

minden pénteken 

8.00-10.00 

Hétfőn: 

Polinszky-terem. 

Pénteken: A 

épület, A/8. 

A számvitel egy olyan információs rendszer, amely a 

vállalatok, közintézmények és egyéb szervezetek 

működését mutatja be. A könyvviteli tevékenység célja, 

hogy összegyűjtse, rendszerezze és bemutassa az adott 

gazdasági egység vagyonára és eredményességére 

vonatkozó adatokat. Ez a tevékenység azért fontos mert az 

összegyűjtött információk nagyban befolyásolják a 

gazdasági szervezetek vezetőinek, tulajdonosainak, 

hitelezőinek, befektetőinek a gazdasági szervezetre 

vonatkozó döntését. 

Számvitel alapjai Dr. Fehér Helga Minden 

csütörtökön 12.00-

14.00, 14.00-16.00 

A épület, A/3 A számvitel egy olyan információs rendszer, amely a 

vállalatok, közintézmények és egyéb szervezetek 

működését mutatja be. A könyvviteli tevékenység célja, 

hogy összegyűjtse, rendszerezze és bemutassa az adott 

gazdasági egység vagyonára és eredményességére 

vonatkozó adatokat. Ez a tevékenység azért fontos mert az 

összegyűjtött információk nagyban befolyásolják a 

gazdasági szervezetek vezetőinek, tulajdonosainak, 

hitelezőinek, befektetőinek a gazdasági szervezetre 

vonatkozó döntését. 

Társadalomstatisztika Dr. Banász 

Zsuzsanna 

Minden hétfőn 

10.00-12.00 

A épület, A/03 A Társadalomstatisztika kurzuson bölcsész hallgatóknak 

kerül bemutatásra a statisztikai elemzések alapvető 

eszköztárának elmélete, és feladatokon keresztül ezek 
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alkalmazási lehetőségei. Várhatóan március 21-ig a leíró 

statisztikák áttekintése történik meg, például: osztópontok, 

középértékek, szóródási mutatók, koncentráció. Ezek akkor 

használhatók, ha minden adat rendelkezésünkre áll a 

sokaságról, amelyet vizsgálni szeretnénk. Azonban a 

valóságban leggyakrabban csak minta alapján tudunk a 

sokaságra vonatkozóan - becslést adni. Előreláthatóan 

április 04-től ennek technikái kerülnek bemutatásra, 

például az, hogy hogyan lehet akár 99%-os 

megbízhatósággal megbecsülni valamit, amelynek pontos 

értékét soha nem tudjuk meg. 

Társaságirányítás és számvitel Dr. Fehér Helga Minden 

csütörtökön 8.00-

12.00 

B épület, B/205 A kurzus bemutatja a társaságirányítás elméleti hátterének, 

jogi és belső szabályozásának keretrendszerét, a hallgatók 

megismerik a társaságirányítás és pénzügyi beszámolás 

szerepét és kölcsönös összefüggéseit. 

Termelés- és 

szolgáltatásmenedzsment II. - 

Hogyan vált az IBM termelő 

vállalatból szolgáltatóvá? 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Vendégelőadó: 

Sárvári Zoltán 

Március 17. 

(csütörtök), 8.00-

12.00 

A épület, A/5 A Termelés- és szolgáltatásmenedzsment II. tantárgy 

keretében céges vendégelőadó tart előadást adott témában. 

Termelés- és 

szolgáltatásmenedzsment II. - 

A Grundfos termelési 

rendszere 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Vendégelőadó: 

Uher Zoltán 

Március 24. 

(csütörtök), 8.00-

10.00 

A épület, A/5 A Termelés- és szolgáltatásmenedzsment II. tantárgy 

keretében céges vendégelőadó tart előadást adott témában. 

Termelés- és 

szolgáltatásmenedzsment II. - 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Vendégelőadó: 

Március 24. 

(csütörtök), 10.00-

A épület, A/5 A Termelés- és szolgáltatásmenedzsment II. tantárgy 

keretében céges vendégelőadó tart előadást adott témában. 
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A biztosítás, mint szolgáltatás Kozák István 11.15 

Termelés- és 

szolgáltatásmenedzsment II. 

Dr. Kovács 

Zoltán 

Május 5., május 

12., 10.00-11.15 

A épület, A/5  

Üzleti folyamatok támogatása Dr. Kosztyán 

Zsolt Tibor 

Minden pénteken 

8.00-10.00 

A épület, A/1 Az előadáson a hallgatók megismerik azokat a korszerű 

informatikai megoldásokat, alkalmazásokat, szoftvereket, 

amelyek megkönnyítik az irodai munkát a vállalatoknál, 

szervezeteknél. 

 


