
#válasszjövőt 

Pályaorientációs témanap 2019.12.02. I. turnus: 9.00-9.45-ig 

/ELŐADÁSONKÉNT MAX: 20 FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 Program címe Érintett területek Előadó terem 

1. Egy Kémia BSc-vel és Vegyész MSc-vel 

mit lehet kezdeni, illetve, hogy lehet 

belépni a kutatás világába? 

- Milyenek a mindennapok a Kémia Intézetben? 

- Milyen kihívásokkal kell szembenézni? 

- Milyen lehetőségei vannak egy mai pályakezdőnek? 

Zsigrainé Vasanits Anikó adjunktus, vegyészmérnök 

ELTE Kémiai Intézet 

 

2. Ismerkedés a Budapesti Corvinus 

Egyetemmel és az MCC Szakkolégiummal 

– a jelen, ahogy a hallgatók látják. 

 

- Szeretnél többet megtudni a mai Corvinusról? 

- Eleged van a nyílt napokból, mert nem elég személyesek? 

- Nem ismered, milyen szakterületeket, szakmákat tanulhatsz az 

egyetemen? 

- Nem tudsz dönteni, hogy melyik szakra jelentkezz? 

A Gazdálkodástudományi karra? 

- Ahol nemzetközi gazdálkodásról, 

-  turizmusról, vendéglátásról, 

-  marketingről, 

-  gazdálkodás informatikáról, 

-  humánerőforrásról tanulhatsz?  

Esetleg a nemzetközi kapcsolatok és tanulmányok, a 

kommunikáció és média, a szociológia, a politikatudományok 

érdekelnek? 

Czagány Botond egyetemi hallgató 

Budapesti Corvinus Egyetem, Mathias Corvinus Corvinus 

Szakkolégium 

 

3. Látogatás egy szoftvervállalathoz, egy 

világcéghez, ami az építészeknek 

fejlesztett szoftverek között piacvezető 

 

„Farkas István vagyok, 1998-ban végeztem a BME 

Villamosmérnöki karán. Azóta a GRAPHISOFT-nál dolgozom, 

mint az ARCHICAD építészeti program szoftverfejlesztője. Az 

elmúlt 21 év alatt nagyon sokféle munkám volt (pl. 2D és 3D 

szerkesztések, épületelemek adatszerkezeti leírása, C-ről C++ 

nyelvre átalakítás, csapatmunka funkcionalitás kialakítása, 

dokumentáció származtatása a 3D modell alapján). Jelenleg a 

különböző épülettervező szakágak (építész, statikus, gépész, 

stb.) közötti együttműködést támogató fejlesztések egyik 

felelőse vagyok.” 

Farkas István villamosmérnök, szoftverfejlesztő 

Graphisoft /egy multinacionális szoftver-vállalatcsoport/ 

 

4. Vendéglátás felsőfokon – avagy alapozd 

meg a jövődet Magyarországon vagy 

külföldön! 

 

- Szeretnél külföldön dolgozni egy óceánjáró, vagy folyami 

hajón? 

- Megismerkedné a 2019-es Magyar és Európa bajnok 

bármixerekkel és best baristákkal? 

- Mivel foglalkozik egy sommelier? 

- Kipróbálnád a jó koktélok készítését? 

„A Best Mixer és Hajópincér iskolák, Magyarország piacvezető 

mixer és barista szakképző hálózata ahol a szakmai képzések 

mellett, külföldi főleg óceánjáró és folyami hajós 

munkaerőközvetítéssel is foglalkozunk. A 2019-es Magyar és 

Európa bajnokok is a mi iskolánkban oktatnak. Szívesen tartunk 

előadást és/vagy bemutatót az intézményünkben folyó 

Csötönyi Norbert vezérigazgató, chief executive officer 

Hajópincér – Bestmixer – Bestbarista - Sommelier Iskola 

 



szakképzésekről (bármixer, barista, hajópincér, sommelier) és a 

külföldi/hajós munkavállalásról (előnyök, hátrányok, 

buktatók).” 

5. Végig egy hosszú úton: a biológus 

kutatótól az pszichológus hallgatóig! 

Pályaorientáció keretében szívesen beszélek arról a négy 

végzettségről, amit megszereztem az ELTE-n: biológus kutató, 

biológia tanár, kulturális antropológus kutató, kulturális 

antropológia tanár. 

- Milyen volt az oktatás az ELTE-n, elméleti oktatás, gyakorlati 

oktatás, közösségi élet, OTDK, egyetem utáni lehetőségek? 

- Milyen tapasztalataim voltak Adyligeten, a növényvédelmi 

kutatóintézetben? 

- Mivel csináltam a viselkedéskutató intézetben, Gödön? 

- Mit jelent a hálózatkutatás? 

- Miért érdeklődtem a párválasztási-evolúcióbiológiai kutatások 

iránt az ELTE-n? 

- Érdekes tapasztalatokat lehet szerezni a Kisebbségkutató 

Intézetben? 

Azt gondolom, hogy jól bele tudnak látni ez alapján a szakokba, 

kutatói létbe, tanárképzésbe.” 

 

Gallasy Katalin biológus kutató és tanár, kulturális antropológus 

és tanár, business coach, pszichológus hallgató 

 

6. Egy diplomata története jogász szemmel! - Hogy jutottam el a jogász és geológus végzettségtől a 

diplomataságig? 

- Mivel foglalkozik egy diplomata? 

- Mi a különbség a nagykövet és a konzul között? 

- Kihez fordulhatunk, ha külföldön bajba kerülünk? 

- Milyen egy minisztériumban dolgozni? 

- Hány nyelven kell tudni, ha diplomata szeretnél lenni? 

- Milyen egy magyar állampolgársági eskü Székelyföldön? 

- Hogy működik egy külképviseleti Választási Iroda? 

- Mit jelent a kulturális diplomácia? 

Partl Petra jogász, geográfus, diplomata, konzul  

7. Külföldön tanulnál? Együtt megvalósítjuk 

az álmaidat! – avagy a go2uni program 

- Érintheti a BREXIT az EU-s diákok brit egyetemi 

tanulmányait? 

„Külföldi egyetemen tanulni nemcsak azért hatalmas lehetőség, 

mert egy jó buli, hanem egy jól kiválasztott, felső ligás külföldi 

egyetem összehasonlíthatatlan versenyelőnyt jelenthet neked a 

tanulmányaidban és a későbbiekre nézve is.” 

- Írország, Anglia, Dánia, Hollandia egyetemein a képzés, 

- Különböző karok jellemzői: irodalom, matematika, régészet, 

elméleti fizika, művészetek, pszichológia, üzleti tanulmányok, 

- go2uni program 

Nádas Rita Programigazgató 

Euroexam International 

 

 

8. Miért jó tanítani, miért jó a 

természettudományokkal foglalkozni? 

- Miért és kinek érdemes ma a tanári pályát választani?  

- Mit lehet kezdeni egy tanári diplomával a tanításon kívül?  

- Milyen az ELTE TTK matematika és biológia BSc képzése?  

Kötetlen beszélgetés tanárságról és az ELTE 

természettudományos képzéseiről. 

 

Pollák Péter egyetemi hallgató, óraadó tanár 

ELLTE Természettudományi kar 

biológia-matemetika 

 

 

 


