Nyári táborok – tudomány kezdőknek és haladóknak
EcoCamp tábor
Az EcoCamp tábor azoknak a középiskolásoknak kínál nyári programot, akik szerint a pénzügyi ismeretek elsajátítását nem lehet
elég korán kezdeni. A nyári tehetséggondozó táborban az ismeretek
bővítése mellett a tehetséges diákok aktuális kutatási témákba való
bevonása is megtörténik. A tábor programja révén a tudományos
problémák megismerése mellett a diákok adatrendszerező, problémaazonosító, szociális, előadói, prezentációs készsége, képessége is
fejlődik. A tábor alapvető célja a középiskolások pénzügyi, gazdasági
ismereteinek, probléma-centrikus látásmódjuk fejlesztése életkorukhoz illeszkedő, játékos formában, illetve a tanulók érdeklődésének
felkeltése a gazdasági, pénzügyi terület iránt. Mondanunk sem kell:
mindezt érdekes szabadidős programokkal és remek társaságban.

Tehetség, Tudomány, Team (3T) tábor
A 3T tábor a GTK alap- és mesterképzésen tanuló hallgatói számára
kínál egyhetes intenzív tudás-tréninget. A táborba kizárólag meghívással lehet bekerülni (oktatói ajánlás, demonstrátori és/vagy TDKmunka, tanulmányi versenyek, vállalati és GTK Tehetsége ösztöndíjasok). A táborozók egy-egy kutatási feladatot oldanak meg 2-4 fős
csoportokban, érdeklődési körüknek megfelelően és a tehetséggondozásban és az adott témában jártas oktató irányításával. Mindezt
szabadidős tevékenységek egészítik ki (bemutatkozó est, csapatépítő
vetélkedők, kerekasztal-beszélgetés). Amire a tábor résztvevői számíthatnak: elméleti ismeretek a szakmai tudás bővítése érdekében;
gyakorlati alkalmazáshoz kötődő, konkrét feladatok megoldása és
készségfejlesztés; a prezentációs és vitakészség fejlesztése, valamint
jó hangulat és új barátságok.

Hallgatói szervezetek és klubok
A karon működő klubok és szervezetek az egyes szakterületek
iránt érdeklődő hallgatóknak kínálnak színvonalas szakmai és
szabadidős programokat, ezzel is hozzájárulva a legendás szegedi
GTK-s hallgatói élethez.
A GTK-n jelenleg az alábbi klubok működnek:
•
•
•
•

Marketing Klub (Dr. Révész Balázs, Dr. Prónay Szabolcs)
Pénzügy Klub (Dr. Kovács György)
Regionalista Diákkör (Elekes Zoltán)
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium
(Dr. Kovács György)
• Móra Ferenc Szakkollégium
• Magyar Közgazdasági Társaság Szegedi Ifjúsági Bizottsága
• AISEC

Elérhetőségek:
Dr. Udvari Beáta
egyetemi adjunktus
E-mail: udvari.beata@eco.u-szeged.hu

Dr. Lukovics Miklós
egyetemi docens
E-mail: miki@eco.u-szeged.hu
Honlap: http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/
tudomanyos-diakkori
Facebook: SZTE GTK néven (www.facebook.com/GTK.SZTE)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.
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Tedd próbára
a tudásod!
Tehetséggondozó program a Gazdaságtudományi Karon

Légy a legjobb!

2009. OTDK csoportképe (SZTE GTK I. helye)

Bagi Noémi
Bekk Éva – Olasz Orsolya – Schulz Gábor
Dancsik Bálint
Jankó László – Tari Szabolcs
Kaszaki Zoltán
Kazár Klára
Klepeisz Dóra – Ladányi Krisztián
– Müller Zsuzsanna – Túri Andrea
Kriston Adrienn – Nyíri Zoltán
Lupsea Éva
Májer Károly – Szabó Sámuel
Mák István
Papp Gábor
Rózsa Gergely
Simon Gábor
Veres Mihály Zoltán
Wolfárd Orsolya
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Bajmócy Zoltán
Baráth Andrea
Czékus Ábel
Fodor Gabriella – Tarjányi Margit
Kertmegi Norbert
Kozmács István Dániel
– Somodi Péter – Tóth Edit
Lengyel Balázs
Nagy Zsuzsa
Patik Réka
Schulz Gábor
Tóth Ágnes
Vadász Csaba
Vajda Beáta
Vas Réka

Dr. Vilmányi Márton
dékán

A Tudományos Diákkör a legjobbak társasága. Tagjai egy-egy téma
lelkes kutatói, akik már hallgató korukban tudják, hogy szakmai karrierjüket és későbbi sikereiket a TDK-hoz hasonló nagy megmérettetésekkel tudják megalapozni. A TDK ugyanis amellett, hogy belépő a
tudomány világába, a legjobb ajánlólevél a munkaerőpiacon.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát tudományterületenként kétévente rendezik meg, ahol a felsőoktatási intézményeket
a helyi fordulókon továbbjutott hallgatók képviselik. Mi kell tehát
az országos versenyen való részvételhez? Kutatáson alapuló, magas
színvonalú tudományos dolgozat, amelynek elkészítésében szívesen
segítenek oktatóink. A helyi megmérettetésen a kutatás eredményeinek sikeres prezentálása feljogosít az országos fordulóban való
részvételre.
A diákkörös hallgatók mentoraik segítségével olyan ismeretekre
tesznek szert, amelyek túlmutatnak a tudományos munka keretein:
az ismeretek feldolgozásának, rendszerezésének módszertana, egy
gazdasági téma kitűnő ismerete, a prezentációs ismeretek elsajátítása olyan speciális tudás, amely remekül kamatozik a közgazdászéletpályán. A TDK azonban még ennél is több: összetartó közösség,
jól működő kapcsolatrendszer, kihívás és persze buli.
A Tudományos Diákkörhöz bárki csatlakozhat az utolsó oldalon található e-mail címek egyikén: ezeken keresztül lehet felkerülni TDK
levelezőlistára, így naprakész információkhoz juthat (általános tájékoztatók, kutatásmódszertani előadások, szoftverek bemutatása,
javasolt kutatási témák).

Pro Scientia Aranyérem (2009)
Udvari Beáta

Berki Viktor
Csonka Orsolya – Lengyel István
Darazsacz Péter – Szlatárovics László
Dobó Eszter – Kálóczi Szilvia
Hoczopán Orsolya
Hollender Szilvia – Szakál János
Keszthelyi Krisztián
Kiss Gábor Dávid
Kiss Gábor Dávid – Vajda Beáta
Köteles Kitti – Vincze Nikolett Noémi
Leier János
Lukovics Miklós
Makra Zsolt
Mező Júlia
Palásti Luca
Pápai Anna Mária
Ribizsár István
Rittgasszer Imola
Sey Noémi
Tóth Mónika
Udvari Beáta
Vas Zsóﬁa
Vilmányi Márton – Majó Zoltán
Zsolnai Alíz – Szécsi Gábor

Ebben a kiadványban azokat a lehetőségeket vettük számba, amelyek karunkon várják az érdeklődő diákokat. Bízom benne, hogy ez
az összeállítás bátorításként szolgál, és mindenki megtalálja benne azt az utat, amely a személyes érvényesüléséhez vezet. Olvassák
át, és válasszanak az általunk kínált lehetőségek közül!

TDK – A versenyek versenye
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Az oktatók és a hallgatók közötti, a tehetség tiszteletén alapuló
bizalom nagy dolgokra képes, amihez mi kihívást teremtünk már
a középiskolai tanulmányok ideje alatt. A vállalkozási kompetenciák, valamint a pénzügyi kultúra felmérése és fejlesztése vagy a
középiskolásoknak szóló nyári tábor ismeretszerzési lehetőséget
jelent az érettségi előtt álló diákoknak, még ha nem is közgazdászként képzelik el a jövőjüket. Akik pedig már a közgazdász pályát
választották, csatlakozhatnak a „versenyek versenyének” számító,
a Tudományos Diákköri versenyeken való szereplésre felkészítő
programhoz és a speciális tudást közvetítő hallgatói szakmai
klubokhoz.

Mestertanári Aranyérem (2009)
Lengyel Imre
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A Gazdaságtudományi Karon nagy becsben tartjuk a tehetséget!
Tudjuk, hogy olyan alapot jelent, amelyre bátran lehet tudást és
karriert építeni, és amely nagyszerű sikereket ígér már az egyetemi évek alatt. Karunk hallgatói rendre a hazai versenyek élmezőnyében végeznek, és ez nagyban köszönhető a mindenkori diákok
előmenetelét szolgáló tehetséggondozó programoknak. A GTK-n
hivatásunknak tekintjük, hogy hallgatóink ambíciója megtalálja
az érvényesüléshez vezető utat. Tapasztalt mentorok, speciális
kurzusok várják mindazokat, akik szívesen megmérettetik felkészültségüket, és örömmel tartoznak a legjobbak közé.

A Gazdaságtudományi Kar hallgatói rendre a szakmai versenyek
legjobbjai között szerepelnek. Az alábbi versenyeken már számítanak a részvételükre:
• KPMG Big One esettanulmányi verseny,
• Dr. Papp László számvitelverseny,
• Deloitte Diák Derbi Esettanulmány Verseny,
• Budapesti Értéktőzsde által meghirdetett Kochmeister díj,
• Ernst & Young Championship audit (egyéni és csapat) verseny,
• L’Oréal Brandstorm nemzetközi marketingverseny magyarországi döntője,
• Országos Piackutatási Diákverseny,
• Diák Menedzsment Bajnokság.

Az SZTE GTK OTDK-helyezett hallgatói (1999-2011)

Tisztelt Tehetséges Diákok!
Kedves Érdeklődők!

OTDK-sikerek

