
#válasszjövőt 

Pályaorientációs témanap 2019.12.02. II. turnus: 10.00-10.45-ig 

/ELŐADÁSONKÉNT MAX: 20 FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ 

(Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 Program címe Érintett területek Előadó terem 

1. Több, mint fogászat – avagy 

fogszabályozással a természetes, szép 

mosolyért! 

- Milyen a mai modern fogászat? 

- Hogyan különülnek el az egyes szakterületek? 

- Milyen tudományággá növik ki magukat? 

 

 Ezért a korszerű és igazán professzionális fogászat 

műveléséhez már nem elég egyetlen fogorvos. 

 

- Tényleg érdemes magánpraxist folytatni? 

- Fontos tényező-e, ha a szülők is fogorvosok? 

Dr. Turi Gábor fogszakorvos  

Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti 

Oktató Intézet, Fogszabályozási Osztály, 

fogszabályozás szakorvosa,(osztályvezető- helyettes) 

és magánpraxis folytatása 

 

2. A matematika szerelmesei - Egy kis matematika (mesés, emészthető módon). 

- Milyenek a képzések? 

 

„Én legszívesebben egy olyan előadást tartanék, melynek 

elején kiemelném a matematika végzettség munkaerőpiaci 

előnyeit, majd mesélnék kicsit matekról, majd a végén a 

képzéseinkről.  

Ha lesz matek-jellegű rész benne, akkor a szerelmi 

modellekről fog szólni.” 

 

Csomós Petra matematikus 

ELTE TTK 

 

3. A magyar történelem nagy pillanatai 

VR szemüvegen keresztül - avagy egy 

vállalkozás sikere egy nemzetközi 

kapcsolatok szakértő szemszögéből 

 

- Mi is az a Start up vállakozás? 

- Ki vállalkozzon (pro / contra)? 

- Mi kell egy vállalkozás elindításához? 

- Mik a leggyakoribb problémák egy kezdő vállalkozásban? 

- Milyen befektetési, finanszírozási lehetőségek vannak? 

 

Amár Zoltán nemzetközi kapcsolatok szakértő 

 

 

4. A mobilitás biztonságossá tétele "A cég szerte a világon jelentősen hozzá akar járulni az 

emberek biztonságához a vasúton és a közúton egyaránt." 

A Knorr-Bremse konszern müncheni székhelyével a vasúti és 

haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek 

területén világszerte vezető gyártónak számít. Technológiai 

fejlődésmeghatározóként a Knorr-Bremse több mint 110 éve 

mértékadónak számít a modern fékrendszerek fejlesztése, 

gyártása, forgalmazása és szervize területén. 

Beöthy Zsolt erősáramú villamosmérnök, 

szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő 

Knorr-Bremse Hungária Kft. Software Development, 

R/BCE3 

 



 

5. Ismerd meg a legfrissebb 

várostervezési trendeket, innovációkat 

és használd ezeket a jobb életminőség 

érdekében! 

 

Kutatása a városklíma kérdései köré koncentrálódik: a zöld 

infrastruktúra energetikai és városi hőszigetet csökkentő 

hatásait vizsgálja.  

2013-ban és 2014-ben ösztöndíjasként a zürichi ETH (Svájci 

Műszaki Egyetem) Fenntartható Építés Tanszékén kutatott.  

Kutatásait sikerrel publikálja nemzetközi folyóiratokban, 

konferenciákon. 

Szkordilisz Flóra okleveles építészmérnök, 

várostervező 

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft – ügyvezető 

igazgató 

 

6. Gazdálkodj okosan! – A jövőt most 

írod! 

- Mit jelent a hallgatói költési és bevételi kosár? 

- Milyen helyet foglal el a diákhitel a gazdálkodáson belül? 

A Diákhitel központ a felsőoktatás szerves része, fontos 

finanszírozója, arra törekszik, hogy segítsen a diákoknak 

abban, hogy tanulmányi éveik alatt olyan stabil, biztonságos 

és hosszú távon is vállalható pénzügyi támaszt kaphassanak, 

amely lehetővé teszi számukra, hogy befektetésként 

tekinthessenek saját jövőjükre. 

Nagy Zoltán felsőoktatási szakértő 

Diákhitel Központ Zrt.- Intézményi kapcsolatok 

Igazgató 

 

7. Javaslatok a későbbi karrier 

tervezéséhez. A pszichológusi 

életpálya lehetőségei 

- Milyen utakat választhatsz a pszichológusi hivatáson belül? 

Elvárások, lehetőségek, szakterületek… 

- Stresszoldó technikák tanítása 

Pataky Krisztina pszichológus 

Meddőségi és Endometriózis Intézet 

 

 

 


