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Gazdaságtudományi Kar

T
AR
ST ÉL
C

EcoCamp

SZTE NYÍLT NAP
- nov. 21. Keresd meg a GTK
standját!

Közgazdasági tábor
középiskolásoknak. Ha
fel tudsz rajzolni egy
kereslet-kínálati függvényt, akkor dobhatsz
még egyszer.

Gazdaságtudományi Kar

Gratulálunk, sikerült!

Felvettek a
Gazdaságtudományi

Karra.

A

gólyatáborban

elhagytad a fél pár
cipődet. Amíg megkeresed, kimaradsz egy
körből.

Gratulálunk! Kari

ÖSZTÖNDÍJBAN
részesültél.
Lépj előre 3 mezőt!

Jó felvételi eredményednek köszönhetően részt
vehetsz az
"IRÁNY AZ

EGYETEM!"
mentortáborában.
Dobj még egyszer!

Menedzsment előadáson
nem tudtad,
hogy mi az a

MASLOWPIRAMIS.

Amíg megtanulod, kimaradsz egy körből.

A csapatoddal megnyerted a TANÁR-DIÁK

kreatívnak kell lenned.
Mi rímel arra, hogy
„mérlegképes könyvelő”?

Továbbléphetsz mesterszakra.

A 14 hetes

Nem tanultál az első

SZAKMAI GYAKORLATODAT

mikroökonómia zh-ra.

Németországban töltöd, ahol nem kávét
főzni tanulsz meg!

Lépj vissza 1 mezőt!

Az

A KARRIER IRODA segítségével
megtanulhattad, hogy hogyan tegyél jó
benyomást egy állásinterjún.
Menj oda egy idegenhez, és mutatkozz be!

International Week-en
cseh, francia,
török és bolgár előadókat is
meghallgathattál.

LEGYÉL TE
A JÖVŐ KÖZGAZDÁSZA!

Elvesztetted a

DIÁKIGAZOLVÁNYOD.

Az esti buliban feladatot kaptál.
Érintsd meg a könyöködet a nyelveddel!

Lépj vissza 4 mezőt!

így 2015-ben vár az OTDK.

kommunikációs
tréningről.
Lépj vissza 2 mezőt!

SZÁMVITELI
TANULMÁNYI
VERSENYRE

Nézd meg magad
a számlatükörben!

Részt vettél a

Játékszabály és részletes leírás:
www.eco.u-szeged.hu/jatek

Sikeresen szerepeltél a TDK-n,

Rábeszéltek, hogy
nevezz be egy

GTK-S BULI.
Nevezz meg egy klubbot, ahol megfordulnak
a szegedi közgazdászok.

ki hangosan, hogy
„korreláció, regresszió,
koncentráció”, és lépj
előre 1 mezőt!

MARKETING GYAKORLATON

GRATULÁLUNK!

MEGKAPTAD A DIPLOMÁDAT

Elkéstél a

Ha szerda, akkor

ACTIVITY-T. Mondd

A Marketing Klub
farsangján GTK Macinak
öltöztél be. Ugye milyen
jó télen az a meleg
bunda?

A Kulturális

fesztivál keretein

belül széleskörű zenei
kínálatból válogathattál.
Énekelj el egy gazdasági
témájú népdalt!

- VIZIT -

VIZSGA IDŐSZAKOT
ZÁRÓ ISZONYATOS
TIVORNYA
Lazíts egy kicsit
a vizsgák után!

PÉNZÜGY VIZSGÁN
pont az értékpapírok
csoportosítsát kellett
leírnod.
Micsoda mázli!

A Tehetség, Tudomány,
Team (3T) táborban
megkérdezték, hogy
mekkora valószínűséggel dobsz hármast egy
dobókockával. Ha tudod
a választ, léphetsz 3
mezőt!

SPORTNAPON.

Ízlett a bográcsos,
amit a menedzsment tanárod főzött?
Az Erasmus
program segítségével
a következő szemesztert
Ouluban töltheted, ahol
részt veszel a léggitár
fesztiválon. Mutasd be
tehetséged!

A

KUTATÓK
ÉJSZAKÁJÁN

hajnalig a GTK épületében dorbézoltál.
Pihenj le 1 percre!

A

Gazdaságpszichológia Klubban

megtudhattad, hogy
mekkora a koherenciád.

A Gazdaságtudományi Kar következő
tanévben induló alapszakjai:
• Gazdálkodási és menedzsment
• Kereskedelem és marketing
• Pénzügy és számvitel

Diplomás pályakövetés
a Szegedi Tudományegyetemen
Mennyire elégedett munkaerő-piaci
helyzetével? (%) (n=206)

3%

4%

6%

11%
13%
29%
35%

 Egyáltalán nem  2  3  4  5  6  Teljes mértékben

 Egyáltalán nem  Nem  Közepesen  Igen  Teljes mértékben

Szeretnél még többet megtudni a karról? Kíváncsi vagy?
További elérhetőségeink: www.eco.u-szeged.hu
Keress minket a Facebookon: SZTE GTK

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

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

