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Köszönt®
A középiskolások számára a pályaválasztás egy életre szóló döntés, amire sokan nincsenek felkészülve. Igaz, hogy vannak továbbtanulási tájékoztatók és a
képzésekr®l is lehet informálódni, de sokszor a diákok a pontszámok és száraz
szakleírások között elveszve nem tudnak jól dönteni. Ezért szerveztük meg 2015ben az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban hagyományteremt® céllal az I.
VMG Öregdiák Konferenciát. Idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a konferencia. Reméljük, hogy az elmúlt három év visszajelzései alapján
idén sikerült még jobb programot összeállítanunk, és így mindenkinek kicsit közelebb tudjuk hozni a fels®oktatást és a legnagyobb hozzájárulás tudunk lenni
a pályavalásztáshoz. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén már a 10. évfolyam is
részt vesz programjainkon, így már a fakultáció választásnál felhasználhatják a
konferencián szerzett ismereteiket.

Batha Bálint, Bosits Miklós, Gellár Vince, Kührner László, Móder Mercédesz,
Nyári Bendegúz és Maróti Zsolt

Kérdezz az el®adóktól!
Továbbra is alkalmazzuk a tavaly bevezetett elektronikus rendszert, amivel
könnyebben tehettek fel kérdést az el®adóknak. Az el®adások közben a kivetít®n
látni fogtok egy, az el®adáshoz tartozó linket, amelyen elérhetitek az online kérdésfeltev® felületet. Itt névvel és név nélkül is feltehettek kérdéseket, amelyekre
a többiek szavazhatnak (thumbs up és thumbs down ).

Az el®adás végén a

szavazatokat is gyelembe véve a moderátor a legérdekesebb kérdéseket felteszi
az el®adónak.
Hogy minél több hasznos kérdés feltevését ösztönözzük, egy kis versenyt is
indítunk minden el®adás alatt. Aki a legtöbb szavazatot kapott névvel feltett
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kérdést teszi fel, az el®adás végén ajándékot kap .
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moderátor kizárhatja a versenyb®l a nyilvánvalóan értelmetlen kérdéseket.

1

Képzések bemutatása öregdiákok el®adásában
Közgazdaságtan szekció  209-es terem


Czigány Vivien  Nemzetközi Tanulmányok



Juhász Nadin  Gazdálkodás és Menedzsment, Nemzetközi Gazdálkodás



Móder Mercédesz  Mizu Közgáz? Hello Szakkollégiumok!



Pálos Réka  Gazdasági Informatika



Révai Júlia  Pénzügy Számvitel



Száz Dóra  Nemzetközi Gazdálkodás

Mérnök szekció  018-as terem


Batha Bálint  Vegyészmérnök



Bosits Miklós  A m¶szaki pálya útjai és kihívásai



Gellár Jakab  Építészmérnök



Gellár Vince  Mérnökinformatika



Molnár György  IT menedzser

Természettudományos szekció  208-as terem
1. Dobi Viktor  Programtervez® Informatika
2. Madár Ákos  Geozika
3. Nyári Bendegúz  Fizika
4. Papp Dorottya  Biozika
5. Varga Dóra  Matematika
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Humán szekció  207-es terem
1. Faragó Laura  Pszichológia
2. Fórizs Dániel  Politológia
3. Kecskés Boglárka  Matek - Magyar Tanár
4. Kührner László  Jogász
5. Tombor Levente  Politológia
6. Varga Kimberli, Kozma Szabolcs  Szociológia



Els® el®adás sorozat: 8:00-10:15



Második el®adás sorozat: 10:45-13:00

Az el®adások részletes beosztása az utolsó oldalon található. A programváltozás
jogát fenntartjuk.

Pénzügyi tudatosság Domán Zsolttal - 206-os terem
8:00-tól egy interaktív egy órás el®adáson vehetsz részt a pénzügyi tudatosságról Domán Zsolt vezetésével.

Fakultációs tájékoztató, tanácsadás
Ha bizonytalan vagy milyen fakultációt válassz, melyik fakultációval milyen
lehet®ségeid vannak, akkor itt lehet®séged van mindezt megkérdezni. A 201-es

teremben Szilasiné Mészáros Judit igazgatóasszony segítségét kérheted, míg a
206-os teremben Geri Csaba tanácsait hallgathatod meg. Minderre 9:15 és
11:45 között van lehet®séged.
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Kerekasztal beszélgetés  Díszterem
Idén egy új programmal is jelentkezünk, melynek keretében egy kerekasztal
beszélgetést hallgathattok meg, ahol a továbbtanulás és a fels®oktatás minden
fontos rétege képviselteti magát.
A VMG-s diákságot Fodor Enik® képviseli, aki egyben a beszélgetés moderátora is. Az egyetemi hallgatóságot Erdélyi Áron a PPKE ITK hallgatója, VMG-s
öregdiák képviseli. Az egyetemeken túli lehet®ségeket Domán Zsolt sikeres vállalkozó, szintén VMG-s öregdiák képviseli. A gimnázium tanári karát az iskola
volt diákja, jelenlegi igazgatóhelyettese, az iskola továbbtanulási ügyeiért felel®s

Molnárné Kállay Andrea tanárn® képviseli. Vendégként becsatlakozik ezen felül
Wittmann Zsolt, aki a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának
megbízott programvezet®jeként számos VMG-s diák útját követte már végig a
gimnáziumi évekt®l egészen az egyetemig és tovább.

Milyen kérdéseket fogunk érinteni?
1. Mit adott a középiskola? Mit adott az egyetem?
2. A jöv® iskolájának mit kellen még adnia?
3. Hogyan alakult ki bennetek, hogy mivel szeretnétek foglalkozni?
4. Mire van szükség egy sikeres életpályához?
5. A középiskola és a fels®oktatás megadja ezeket az embereknek?
6. Honnan hová lehet eljutni az egyes szakokkal?
7. Mi alapján döntünk?
8. Változtatnátok valamin?
+ Milyen tanácsaitok vannak a közeljöv®re nézve?

A kerekasztal beszélgetés programja:



10:45-11:45  Irányított beszélgetés



11:45-12:15  Kötetlen beszélgetés
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Egyéni továbbtanulási tanácsadás Nagy Zsóa iskolapszichológussal  30 perc
Fogalmad sincs, milyen hivatást válassz, pedig sürget az id®?
de szeretnél már most valamilyen irányba elindulni?

Még ráérsz,

Túl sok az ötleted, és

nehéz dönteni? Nem egyértelm¶, hogy mi is érdekel valójában? Bizonytalannak
érzed magad, passzol-e hozzád, amit választottál? Jó lenne több információ a
választott hivatásról?
Nem könny¶ valamilyen pálya mellett elkötelez®dni, a megalapozott, sikeres
döntéshez önismeret, pályaismeret és munkaer®piaci ismeretek is kellenek.

Az

egyéni tanácsadás segít minél konkrétabban megfogalmazni a kérdéseidet, és
közösen végiggondolni a döntési folyamatot.
Jelentkezés a

nagy.zsofia@vmg-erd.hu

e-mail címen. A tanácsadás helye

az iskolapszichológus szobálya a toronyban.
Lehetséges id®pontok:



8:00 - 8:30



8:30 - 9:00



9:00 - 9:30



9:30 - 10:00



10:00 - 10:30



10:30 - 11:00



11:00 - 11:30



11:30 - 12:00
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Pályaválasztás másként Valkusz Lilivel  210-es terem
Pályaválasztás álmodozóknak, avagy mi más lehetséges még az életben? Hogyan találd meg a saját utad, ha már unod az egyhangú mindennapokat? Önbizalom kontra elvárások: urald a saját életed! Kommunikáció és kapcsolatfejlesztés a környezeteddel. A végén kötetlen beszélgetéssel az életr®l, avagy mindenr®l,
amit tudni szeretnél.

Mir®l lesz szó?



Egész nap hallgattátok, mik lettek mások és miért.

Egy út van, amir®l

azonban senki nem beszél: A sajátotok.



Mi lennél, ha nem a társadalom, a szüleid, az iskolád, a neveltetésed választaná a jöv®det?



Kikészítenek az iskolai hétköznapok?
Hiszed, hogy lehetne jobb is?

Úgy érzed valami nincs rendben?

Mi van ha igazad van?

Hogyan lehetne

mindez olyan bulis és örömteli, amit eddig elképzelni se tudtál?

Pogram:



9:40 - 10:10: Fél órás el®adás



10:10 - : Interaktív beszélgetés, mindenr®l, ami téged érdekel, tabuk nélkül.
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El®adók rövid bemutatkozásai
Batha Bálint (Reál szekció  Vegyészmérnök)
Batha Bálint vagyok, 2016-ban érettségiztem a VMG-ben, ahol E osztályos
voltam.

Érettségi után a Budapesti M¶szaki- és Gazdaságtudományi Egyete-

men tanulok tovább, ahol jelenleg harmadéves vegyészmérnök hallgató vagyok.
El®adásomban a vegyészmérnöki, kisebb részben a biomérnöki képzést, és az
egyetemi életet mutatom be.

Bosits Miklós (Mérnök szekció  A m¶szaki pálya útjai és
kihívásai)
A BME az ország legnívósabb m¶szaki egyeteme, történelmi státuszáról és
stílusos kampuszáról nem is beszélve.

Nem véletlen, hogy a VMG diákságá-

nak egyik népszer¶ célpontja, viszont m¶ködését és ránk gyakorolt hatásait nem
könny¶ átlátni az elején. Mióta 2013-ban nyolc év után elballagtam a VMG-b®l,
vegyészmérnök lettem, tanultam közgazdaságtant és menedzsmentet, végeztem
képzéseket Finnországban, Portugáliában és Törökországban.

Az évek során

dolgoztam üzleti projektben, kutattam az egyetemen, az Akadémián és a gyógyszeriparban is, most pedig a doktori iskola küszöbén állok. Tapasztalatom szerint
az els® években legtöbbször a körülöttünk lév® emberek vagy a szerencse dönti
el, hogy milyen úton indulunk el: a BSc inkább a túlélésr®l, mint a tudatosságról szól. Bízom benne, hogy a m¶szaki képzés lehet®ségeinek megismerésével
könnyebben fogtok majd dönteni a fontos kérdésekben, a saját elképzeléseitek
alapján.

Czigány Vivien (Humán szekció  Nemzetközi tanulmányok)
2017-ben végeztem a VMG-ben, angol specen ami azt kell mondjam sokban
megkönnyítette eddigi egyetemi éveimet. Jelenleg az ELTE Nemzetközi Tanulmányok szakának másodéves hallgatója vagyok. Prezentációmban szeretnék egy
kis betekintést nyújtani az egyetemi életbe, elmondani az alapvet® információkat. (amik természetesen megtalálhatóak az iskola honlapján) Mesélni nektek
arról ami szerintem a legfontosabb, hogy mik voltak az elképzeléseim és ezekb®l
mi valósult meg, számotokra mi lehet hasznos az én tapasztalataimból. Valami
olyat átadni bel®le, amit honlapokon vagy bemutatkozó videókon keresztül nem
lehet! Ezen felül szeretném majd bemutatni a Külföldi tanulmányi lehet®séget,
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és szakkollégiumokat nagyvonalakban. Mivel alapvet®en még csak másodéves vagyok,nem tervezem az el®adásom teljes mértékben informálisra, tekintettel arra
a tényre, hogy nekünk most fognak következni majd a TDK-k, a mélyenszántó
kutatási kérdések, és a szakdolgozat téma kiválasztása! Összességében amennyi
tapasztalatom van, mert korban talán én vagyok hozzátok a legközelebb, azt
szeretném egy kicsit más perspektívából, emberbarátabb módon átadni nektek,
bevonva benneteket az el®adás menetébe!

Dobi Viktor (Természettudományos szekció  Programtervez® informatikus)
Sokakban még az a kép él, amikor az ELTE informatikus képzése matematikusokat termelt - mára ez komoly fordulatot vett, és az informatikusok
informatikát tanulnak. De nem minden az oktatás, jó közösségben minden gördülékenyebben zajlik.

Miért nem kell megijedni a matektól?

Miben más egy

programtervez® és egy programozó? Hogyan alkot 2000 diák egy nagy közösséget?

Domán Zsolt
Az érettségi után elkezdtem a BGE kereskedelem és marketing szakját, azonban az els® félév után passziváltattam magam és saját vállalkozásba kezdtem.
Jelenleg online marketing tanácsadóként tevékenykedem, vállalkozóként az Online Katapult nev¶ cég társtulajdonosa vagyok, ahol magyar kisvállalkozások
számára tanítunk olyan megoldásokat, amelyekkel az interneten vev®ket tudnak
szerezni. Interaktív el®adásomban arról szeretnék nektek beszélni, hogy mit jelent pénzügyileg tudatosnak lenni. Sokan ma Magyarországon a atalok közül
a saját lakás álmát dédelgetik magukban, de fogalmuk sincs, mikor és hogyan
érdemes elkezdeniük. Bennem is számos kérdés motoszkált ennyi id®sen. Milyen
pályán érdemes elhelyezkednem ahhoz, hogy megvalósítsam az álmaimat? Mikor
érdemes elkezdenem félretenni? Itthon vagy külföldön képzeljem el a jöv®met?
El®adásomban szeretném közelebb hozni a pénzügyeket hozzátok.

Azt szeret-

ném, ha tudnátok, hogy az általatok fontosnak tartott célok pontosan mennyibe
kerülnek. Ennek az lesz az eredménye, hogy a karriertervedet sokkal tudatosabban tudod majd felépíteni, mert tisztában leszel azzal, hogy a terveidhez mire
van szükséged anyagi szempontból. Fontos azonban: ez az el®adás nem a pénz
hajszolásáról szól, ugyanis a pénz maga nem boldogít! Ezekr®l és még sok minden másról lesz szó a két részre bontott közös munka során  a szünetben pedig
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eldöntheted, hogy érdekel-e mélyebben a téma. És egy fontos dolog: ne felejtsd

el magaddal hozni a telefonodat! Használni fogjuk sok mindenre...

Faragó Laura (Humán szekció  Pszichológia)
Faragó Laura vagyok, az ELTE Pszichológiai Doktori iskola hallgatója és a
Szociálpszichológia Tanszék munkatársa. Jelenleg a politikai pszichológia területén kutatok, illetve oktatok alap- és mesterképzésen egyaránt.

2011 és 2014

között végeztem el az ELTE pszichológia alapképzését, err®l fogok Nektek részletesebben mesélni az el®adásom során. Szeretettel várok mindenkit, akit érdekel,
hogy hogyan lehet bekerülni pszichológia szakra, milyen a képzés, illetve mihez
lehet kezdeni viselkedéselemz®i és pszichológusi diplomával.

Fórizs Dániel (Humán szekció  Politikatudományok)
A Elte/Pázmány politikatudományok alapszak nehézségeir®l,követelményekr®l
és az egyetemi életr®l fog szólni az el®adás.

Az arra való felkészülés és az ér-

dekl®dösi körök realizálása, kiszélesítése a szakon belül. Továbbá a szórakozás,
és a vizsgákra való felkészülés összeegyeztetése, az egyetemi évek alatt az id®
megfelel® menedzselése/beosztása.

Gellár Jakab (Mérnök szekció  Építészmérnök)
Sziasztok!

Gellár Jakab vagyok, 2016-ban végeztem a VMG-ben.

Jelenleg

a Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karán vagyok harmadéves hallgató. Eddig egy budapesti családi ház és egy négylakásos
társasház tervezésében vettem részt. Ha kíváncsi, hogy egy mérnöki szakmában
miért lehet megoldás az 1+1-re akár a 3 is akkor hallgass bele az el®adásomba.

Gellár Vince (Mérnök szekció  Mérnökinformatikus)
2013-ban végeztem.

MSc-s mérnökinformatikus vagyok.

Mégis miért menne bárki ide?

Hogyan lehet bekerülni?

Amikr®l szó lesz:

A BME-re járás öt

szakasza: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás. Elárulom a választ a
kérdésre, amit egész életetekben hallgatni fogtok, ha ide jelentkeztek, azaz hogy
mit csinál egy informatikus.
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Juhász Nadin (Közgazdaságtan szekció  Gazdálkodás és
menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás)
Kedves VMG-sek! Aki a BCE gazdálkodási és menedzsment szakról szeretne részletes információhoz jutni, az ne is nézel®djön tovább, csak vésse be az
id®pontot és a nevemet a naptárába!

Juhász Nadin vagyok, 8 évig voltam a

VMG tanulója, most pedig a Corvinus Egyetemen vagyok másodéves hallgató,
a Gazdálkodástudományi karon tanulok nemzetközi gazdálkodást. Jól hangzik,
de akkor mi közöm is van a GM-hez? Megtudhatod, ha eljössz az el®adásra! És
most következzen egy kis ízelít® a szakról, amivel csak nyerhetsz: Ha egy univerzális gazdasági tudásra vágysz, mellyel mégis értékes munkaer® lehetsz, ha
irányítani szeretnél egy vállalatot, vagy akár az egész versenyszektort, akkor a
gazdálkodási és menedzsment alapszakot neked találták ki. A 3,5 év hamar elrepül, és a végén a legjobb pozícióból indulsz majd azért, hogy te legyél az új top
menedzser a egyik Big4 vállalatnál. ("De az mi?") Ha nincs kedved a gazdasági
szektorban dolgozni, akkor sincs gond, közgazdászként millió lehet®ség vár rád
a munkaer®piacon. De miért pont a Corvinus? És miért a GM? Hogyan és hova
mehetnél Erasmusra, hogyan lehetnél az évfolyamod legnagyobb arca, és mit®l
lesznek felejthetetlenek a Corvinusos egyetemi évek? Ideje kirepülnöd a VMG
oltalmazó falai közül, és belevetni magad a nagybet¶s egyetemi életbe! Gyere,
hallgasd meg a GM-es el®adást, és találkozzunk jöv® szeptemberben a BCE-n!

Kozma Szabolcs, Varga Kimberli (Homán  Szociológia)
Az el®adás során bemutatjuk az ELTE-n m¶köd® szociológia alapszakot és
a benne rejl® lehet®ségeket. Megkíséreljük körülírni mi is az a szociológia, mint
tudományág és hogyan kategorizálható. Bemutatunk néhány olyan társadalmi
jelenséget, amivel egy szociológus foglalkozik és mindannyiunk életének releváns
mozzanatai.

Kührner László (Humán szekció  Jogász)
Kührner László vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi karának harmadéves hallgatója. El®adásom során szeretném nektek röviden bemutatni, milyen
az élet a jogi karon, valamint elmondani, hogy nem minden a karról terjed® rémtörténet igaz. Prezentációm során kitérek majd az egyetemen rátok váró extra
lehet®ségekre is, hiszen ezekt®l lesznek igazán különleges az itt töltött évek.
Igény esetén az egyetem környékének diákéletét is röviden bemutatom, melynek
ismerete jogászhallgatóként legalább olyan fontos, mint a római jogé.
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Madár Ákos (Természettudományos szekció  Geozika)
Madár Ákos vagyok, az ELTE Geozika mesterképzésének rkutató szakirányának hallgatója. BSC diplomámat szintén az ELTÉ-n szereztem, Földtudományi kutatóként. Manapság a földtudományok egyre inkább el®térbe kerülnek,
mindenki naponta talákozhat a médiában extrém id®járással, földrengésekkel,
vagy éppen újonnan felfedezett exobolygókkal kapcsolatos hírekkel.

Az ELTE

Földtudományi alapszakán ezekkel és még sok más témával lehet mélyen megismerkedni. A szak az egyik legszerteágazóbb lehet®ségeket nyújtja a természettudományos alapképzések közül. El®adásomban emellett beszélek még a Geozikai
mesterképzés rkutató-távérzékel® szakirányáról, ahol már akár hallgatóként bekapcsolódhatsz nemzetközi ¶rmissziókba!

Móder Mercédesz (Közgazdaságtan szekció  Gazdálkodás
és menedzsment)
2013-ban végeztem a gimnázium 8-évfolyamos tagozatán, ahol matematika
és biológia fakultációt választottam. Jelenleg másodéves pénzügy mesterszakos
hallgató vagyok a Budapest Corvinus Egyetemen, ahol vállalati pénzügyek szakirányon tanulok. Saját karrierpályám bemutatásán túl igyekszem összefoglalni
az egyetemen elsajátított tapasztalataimat az más közgazdaságtani szakokról,
valamint mesélek a szakkollégiumi modell határtalan el®nyeir®l.

Végül pedig

egy továbbtanulást támogató programot, a Szabó Kálmán Tehetségprogramot
mutatom be, ami segítséget nyújthat ha neked is a Corvinus vagy az ELTE a
cél!

Nyári Bendegúz (Természettudományos szekció  Fizikus)
A természet megismerése során zikusként olyan információkhoz jutunk, amik
korábban nem léteztek ezen a bolygón. Egy varázslatos világ tárul elénk, aminek
tanulmányozása izgalmas hivatás.

Miután 2013-ban E osztályosként leérettsé-

giztem a VMG-ben tanulmányaimat a BME zika alapszakán folytattam, majd
ugyanitt végeztem idén nyáron a Kutatózikus szakirányon a mesterképzésen.
Jelenleg a BME Elméleti Fizika Tanszékén végzem doktori tanulmányaimat és
mágneses szilárdtestek számítógépes szimulációjával foglalkozom.
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Papp Dorottya (Természettudományos szekció  Biozika)
Papp Dorottya 25 éves zikus vagyok. 2012-ben érettségiztem a VMG-ben,
majd az ELTE TTK zika szakára jártam.
dig mester diplomát szereztem.

2015-ben alapfokú, 2017-ben pe-

Mesterképzésem utolsó félévét Hollandiában,

Rotterdamban töltöttem szakmai gyakorlaton, melynek köszönhet®en felajánlottak egy PhD lehet®séget a gyakorlati intézményben (Erasmus Medical Center). Orvosi biozikus specializációval jelenleg Mágneses Rezonancia képalkotással (MRI) foglalkozom, és eddig úgy gondolom életem két legfontosabb döntését
(1, melyik egyetemet válasszam, 2, külföldön folytassam-e a pályafutásom ) a
lehet® legjobban hoztam meg. Ha kiváncsi vagy, hogy a kutatói pálya mennyi
lehet®séggel is jár, illetve hogy milyen külföldön továbbtanulni, akkor mindenképp hallgasd meg az el®adásom.

Pálos Réka (Közgazdaságtan szekció  Gazdasági Informatika)
2015-ben érettségiztem, el®tte pedig a gimnázium matematika tagozatán tanultam, amit kiegészítettem zika és informatika fakultációval.

Hosszas mér-

legelés után a Corvinus Egyetem gazdaságinformatika szaka mellet döntöttem,
ahol jelenleg negyedik évemet töltöm. Mit csinál egy gazdaságinformatikus? Ez
egy összetett kérdés, de saját példákon keresztül bemutatva, az el®adásom végére, mindenki tudni fogja a választ. Elmesélem milyen feladatok várnak rátok
az egyetemen, valamint megismerhetitek a szak szépségeit és az egyetem adta
lehet®ségeket a munka világában. A szak megismerésén túl, az egyetem világába
is szeretnélek elkalauzolni benneteket, megismertetlek Titeket a diákszervezetek
világával és a közösség erejével.

Révai Júlia (Közgazdaságtan szekció  Pénzügy számvitel,
Gazdálkodás és Menedzsment (angol))
Révai Júlia vagyok, 2016-ban érettségiztem a VMG-ben, ahol E osztályos
voltam. Tanulmányaimat a Corvinus gazdálkodás és menedzsment angol nyelv¶
szakán kezdtem, majd a pénzügy és számvitel szakán folytattam.Szeretnéd megtudni, mit tanulhatsz pénzügy-számvitel szakon, és mire lesz jó az ott elsajátított
tudás? Arra keresed a választ, hogy milyen tantárgyakra érdemes fókuszálni ha
oda készülsz, és hogy kell-e a matek? Milyen az egyetemi élet, és milyen lehet®ségeid vannak egyetemistaként az alapképzés mellett? Gyere el el®adásomra,
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ahol ezekr®l hallhatsz, valamint felteheted kérdéseidet a pénzügy és számvitel,
valamint a gazdálkodás és menedzsment angol szakról is!

Szász Dóra (Közgazdaságtan szekció  Nemzetközi Gazdálkodás)
A Budapesti Corvinus Egyetemen hallgatója vagyok.

2011 és 2015 között

jártam a VMG történelem specializált osztályába. Jelenleg a Fürkész Holding
Kft.-ben dolgozom, és a Studium Generale diákszervezet tagja vagyok, ahol történelmet tanítok érettségiz® diákok számára. Az el®adásom során betekinthettek
a corvinusos életmódba, és megismerhetitek a nemzetközi gazdálkodás szak által
kínált tantárgyakat. Emellett szóba kerül az Erasmus és Tengerentúli pályázatok lehet®ségei is. Az el®adás végén pedig néhány érdekesebb, tanulmányaimhoz
kapcsolódó témával gazdagíthatjátok tudásotokat.

Varga Dóra (Természettudományos szekció  Matematika)
2017-ben végeztem a VMG-ben E osztályosként. Másodéves matematika szakos hallgató vagyok az ELTE-n, ahol az alkalmazott matekra specializálódtam.
Ha érdekel a matek gyere és hallgasd meg az el®adásom. Bemutatom a szakomat, az ottani életet, a diploma utáni elhelyezkedést.

Ha van rá igény akkor

akár a kollégiumról és az ottani dolgokról is mondok pár szót.
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Politológia

Matek-Magyar tanár

8:20-8:40

8:40-9:00

Szociológia



9:35-9:55

9:55-10:15

Politológia

Matek-Magyar tanár

11:05-11:25

11:25-11:45

Pszichológia

Szociológia



12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

11:45-12:00

Jogász

10:45-11:05

10:15-10:45

Pszichológia

9:15-9:35

9:00-9:15

Jogász



A mérnöki pálya kihívásai

Mérnökinformatikus

Vegyészmérnök

Építész

IT menedzser

IT menedzser

Prog. infó.

Mérnökinformatikus

Vegyészmérnök

Építész

A m¶szaki pálya kihívásai

(018. terem)

(207. terem)

8:00-8:20

7:45-8:00

Mérnök

Humán









Biozika

Matematika

Szünet

Fizika

Prog. infó.

Geozika

Nagyszünet

Szünet

Fizika

Geozika

Biozika

Megnyitó

(208. terem)

Természettudomány

Mizu közgáz? Hello szakkoli!

Gazdasági informatika

Gazd. men., Nemzetközi tanulmányok



Nemzetközi tanulmányok

Pénzügy számvitel

Mizu közgáz? Hello szakkoli!

Nemzetközi tanulmányok

Gazdasági informatika



Pénzügy számvitel

Nemzetközi Gazdálkodás

(209. terem)

Közgazdaságtan

