JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM
(JFSZK)
képzési programja a 2015/2016 akadémiai évre

I.A képzési program általános célja

A JFSZK tagjainak, azaz a Jánossy Ferenc Szakkollégiumnak a tehetséges és a szakma iránt
elkötelezett diákjainak olyan képzési programot kínálunk, amely növeli a közgazdasági és
mérnöki kreativitásukat, fejleszti egyéni készségeiket, valamint kompetenciáikat, és amelyben
megismerhetik a csapatmunkában való hatékony részvétel egyes lényeges szempontjait,
valamint az önmenedzselés és a karrierépítés fortélyait. Bemutatjuk az ipari és akadémiai
pályák sikerfaktorait, segítséget adunk a közgazdasági és mérnöki álláslehetőségek
megismerésében, vállalati kapcsolatok kiépítésében, útmutatást és ösztönzést adunk a sikeres
tudományos kutatás és publikálás elindításához. A programok révén a hallgatók betekintést
nyerhetnek a jelenlegi gazdasági szervezetek működésébe, menedzsment gyakorlatába, és
megismerhetik - az egyetemen oktatott elméleti megközelítéseken túl - a mai magyar
vezetőket leginkább foglalkoztató problémákat is, valamint a vezetők által azokra adható
válaszalternatívákat, és a döntési kritériumok és algoritmusok tárházát. Ez által a résztvevők
felkészülhetnek jövőbeni felelős társadalmi és gazdasági szerepükre és képessé válnak az
ahhoz kapcsolódó döntések jobb meghozatalára.
A program azonban nem csupán egyénként fejleszti a résztvevőket, de hozzájárul társas
képességeik fejlesztése mellett társas kapcsolati hálójuk épüléséhez, valamint ahhoz, hogy a
szakkollégiumi

tagok

egymásra

csapattagként,

barátként

tudjanak

tekinteni,

munkakapcsolatnál szorosabb szálak fűzzék őket egymáshoz.
A tagság számára minden évben kötelező a TDK-n való részvétel, számos tag szerez ez által
jogot az OTDK-n való szereplésre is kiváló pályamunkájával. A hallgatók kutatási
eredményeiket nem csupán TDK konferenciákon prezentálják, de többen publikálják
tanulmányaikat folyóiratokban illetve könyvekben, konferencia kiadványokban is.

II.A képzési program megvalósításának módszertana
A fenti képzési célokat az alábbi csoportos és egyéni aktivitást igénylő programok keretében
kívánjuk megvalósítani:
A. Tanórán kívüli szakmai előadások és bemutatók az egyetemen (csoportos aktivitás):

a) Oktatók szakmai előadásai, amelyek elősegítik a hallgatókat abban, hogyan
nézzenek máshogy a világra, a szaktanárok saját szakterületük szemszögéből
ismertetik a mostani munkaerő-piaci helyzetet, és az indokolt lépéseket. Segítenek,
többféle kompetencia is elsajátításában, ami a leendő munkájuk során a hatékony
team munkában segíti őket.
b) Közgazdasági, ipari kutatási környezetben dolgozó közgazdászok és mérnökök
előadásai a piaci szemléletről, a szakmai kihívásokról, karrierükről, a kapcsolati
tőke jelentőségéről és szűken vett szakterületükön folyó mindennapi feladatokról
és problémákról.
c) A szakmai „nagy öregjei” bemutatják a szakmai terület fejlődését, átadják és
megosztják a fiatalokkal a közgazdasági, mérnöki elkötelezettség a szakmai tudás
és önfejlesztés jelentőségét.

B. Tanórán kívüli szakmai előadások és bemutatók az egyetemen kívül (csoportos
aktivitás):
a) Kihelyezett helyszíneken szakmai előadásokkal egybekötött üzem-, gyár és egyéb
létesítmények, telephelyek látogatása.
b) Karrier-

és

állás

lehetőségek,

továbbképzések

bemutatása

az

egyes

vállalatoknál/szervezeteknél, azok működésének, szakmai területeinek bemutatása.

C. Team munka fejlesztése (kis csoportos aktivitás)

a) Szakterületenként teamek összeállítása (különös tekintettel a szakterületek közötti
interdiszciplinális területekre) egy-egy konkrét közgazdasági, mérnöki feladat
elvégzésére, amely egyetemi vagy ipari támogatottsággal jön létre, és amelynek
szakmai vezetője egy ipari szakember vagy egy egyetemi oktató (vagy mindkettő).
b) A team rendszeresen (havonta) szakmai előadás és prezentáció keretében beszámol
az addig elvégzett munka eredményeiről a szakmai vezetőnek és a többi teamnek.
A diákok az általuk elért eredményeket a szakmai vezető által javasolt módon és

formában publikálják (pl. TDK munka, szakmai konferenciák, cikkek, szakmai
napok keretében)

D. Egyéni képességek és kompetenciák fejlesztése (egyéni aktivitás)
a) Önismereti tréning, egyéni képességek (nem szakmai) feltárása, fejlesztése
b) Prezentációs technikák általános és egyéni képességekre adaptálva
c) Informatikai ismeretek magasabb szinten való megismerése
d) Menedzsment viselkedések a mindennapokban
e) Egyéni időgazdálkodás (Time management)
f) Tanulás hatékonyságának növelése egyéni adottságok alapján
g) CV készítés, állásinterjúkra való felkészítés
h) Statisztikai kompetenciák elsajátítása
i) Pénzügyek ismereteinek magasabb szinten való megismerése

I.

Tervezett aktivitások a 2015-2016 akadémiai évre

Oktatók szakmai előadásai:


Szikora Péter – Az informatika a kutatás szolgálatában



Lazányi Kornélia – Menedzsment a mindennapokban



Szabó Richárd – A magyar tőzsde rejtelmei



Nagy Viktor – SPSS használata a kutatási adatok elemzéséhez



Csiszárik-Kocsir Ágnes – Mindennapi pénzügyeink



Horváth Márk - A gépeknek is lelke van

Közgazdasági, ipari kutatási környezetben dolgozó közgazdászok és mérnökök
előadásai, szakmai „nagy öregjei”:


Graphisoft előadása (2 óra): „Hogyan lássuk másdimenzióban a világot”
Előadó: Várkonyi Viktor



BVSC előadása (2 óra): „Sportuszoda napjainkban”
Előadó: Tóth Sándor



Schmidt Kft. (2 óra): „Hegesztés technika a vállalkozók világában”
Előadó: Schmidt Tamás



Gali Kft. (2 óra): „Hogyan legyünk alkalmazottból vállalkozók Magyarországon”



Legfelsőbb Beerosag (2 óra): „Beeroság, ami nem bíróság”
Előadó: Gera Balázs



HTCP rendszerek (2 óra): „HTCP rendszerek bevezetése a logisztika világába”
Előadó: Hluskó Péter

Közgazdasági fórum „A 21. század sikeres vállalatainak menedzsmentje keretében” (3
óra) - Kerekasztal beszélgetések ipari partnerekkel
Témák:





Duális képzés - Kooperatív képzés - Gyakornoki programok
Kutatási, fejlesztési együttműködések, pályázatok
Oktatási együttműködések, tanterv fejlesztés, laborfejlesztés
Szponzori támogatások

Önismereti tréning (2x4 óra, 10 fő) tréner:Dr. Lazányi Kornélia

Szakmai látogatás (tervezés alatt)
 Helyszín: üzemlátogatás (Dreher gyár, Budapest)
 Helyszín: üzemlátogatás (BVSC sportuszoda, Budapest)
 Helyszín: üzemlátogatás (BKK Északi Járműjavító, Budapest)
 Helyszín: üzemlátogatás (Huntraco telephely, Budaörs)
Menedzsment Akadémia
A Menedzsment Akadémia egy olyan új kezdeményezés, mely a tagokat és az érdeklődőket a
gazdasági világ rejtelmeibe kalauzolja. A Menedzsment Akadémia során a tagok és az
egyetemi hallgatóság olyan prominens üzletemberekkel találkozhatnak, akik nem csupán
szakmai ismeretekkel, de személyes élettapasztalatuknak köszönhetően jó tanácsokkal,
ötletekkel is ellátják a résztvevőket. A Menedzsment Akadémia a hallgatókat abban segíti,
hogy hogyan milyen módszerekkel tudják megállni a helyüket a munkaerő-piacon; hogyan
viselkedjenek adott szituációkban, hogyan gyakorolják feladataikat az élet különböző
területein.
Csapatépítő táborok

A szakkollégiumi életéhez szervesen hozzátartozik a félévente megrendezésre kerülő
szakkollégiumi tábor is, ahol a tagok meghívott előadók segítségével kutatási ötleteket
gyűjtenek és a kapott tanácsok alapján felkészülhetnek a következő kutatásukra.

Részletek: www.jfszk.hu

Budapest, 2015. szeptember 30.

