Beszámoló

A „Új kezdet – tehetséggondozó programok támogatása a Külker Szakkollégiumban”
projekt az NTP-SZKOLL-19 kiíráson elnyert pályázati forrásból, a Nemzeti Tehetség
Program és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.

Szakkurzusok
Banküzemtan, bankmarketing szakkurzus
A Banküzemtan, bankmarketing kurzust Dr. Hajnalka Zsolt a BGE-PSZK óraadója
tartotta. A kurzus 2020. október-november között, összesen 15 órában zajlott, hibrid
oktatási rendben, később pedig távoktatási formában. A szakkurzus célja az volt, hogy a
résztvevő hallgatók bankszakmai alapismereteket szerezzenek.
A kurzuson kiemelt figyelmet kapott a bankon alapműködése, a hazai és nemzetközi
rendszerek, szabályzások és a bankok kockázatai. A kurzuson foglalkoztak olyan
témákkal is, melyek újdonságnak számítanak (pl. fintech), de hagyományos ismereteket
is tanulhattak. A hallgatók 2 órás foglalkozásokon először meghallgathatták a
tanagyagot, majd kérdéseket tehettek fel az oktatónak. Az eddigi kurzusoktól eltérően,
sok kérdés érkezett a hallgatóktól, mely az oktató nyitottságából is adódhatott.
A kurzus sikeres teljesítéséhez az órákon való folyamatos aktív részvétel és egy 2-3
oldalas beadandó benyújtása volt követelmény, az oktató által megadott témakörökben.

Vezetői készségek tréning szakkurzus
A „Vezetői készségek tréning” című szakkurzust Török Gabriella protokollszakértő
tartotta. Az alkalmakat az oktató már rutinosan, tréning szerűen szervezte: 2,5 órás
alkalmakon a hallgatók olyan vezetői képességeket sajátíthattak el, amelyekkel később a
munkaerőpiacon való elhelyezkedésükkor hasznosíthatóak lehetnek, mint például a
vezetői stílus, kommunikáció.

A kurzus elsőként 2020. márciusában 2 alkalommal kezdődött jelenléti formában,
később pedig 2020. október-november között, hibrid oktatási formában zajlott tovább,
összesen 15 órában.
A hallgatók elmondása szerint az oktató nagyon kedves volt végig, minden kérdésükre
választ adott és akinek további ismeretekre volt szüksége, segítette. A kurzus sikeres
teljesítéséhez az órákon való folyamatos aktív részvétel és egy 2-3 oldalas beadandó
benyújtása volt követelmény. A beadandókról és a hallgatók munkájáról az oktató
részéletes visszajelzést adott, mely segítette őket az anyag további feldolgozásában.

EcoSim Üzleti Szimulációs tréning
Az EcoSim Kft. Képviseletében, Orova Balázs tartotta a Szakkollégium üzleti szimulációs
tréningjét, 2020. november 20-án összesen 8 órában. Ez a szakkurzus egy különleges
gyakorlati képességek elsajátítását biztosító üzleti szimulációs tréning volt, mely
segítségével a résztvevő hallgatók a gazdasági ismereteken túl, megismerkedhetnek a
szimulációs versenyek világával, így könnyebben és bátrabban vehetnek részt a hazai és
nemzetközi szimulációs versenyeken.
A jó hangulatban telt online tréningnapon összesen 8 csapat mérkőzött egymással egy
virtuális piacon. A résztvevők a tréner segítségével megnézték a különböző stratégiákat
és közösen kiértékelték az egyes lépéseket.

Vitaestek
A pályázati program keretében három vitaestet tartottunk, két
témában a 2020/2021-es tanév őszi félévében. Az eredeti tervektől
eltérően, online zajlottak az események, melyeken 1-1 levezető
szakértő volt a közönség segítségére.
Az Euró bevezetés Magyarországon – kerekasztal-beszélgetés és
vitaest
A vitaest lényege volt, hogy a hallgatók hallják a különböző országban dolgozó magyar
szakértők véleményét és ezeket felhasználva tudják elsajátítani az érvelési technikákat.
Fontos, hogy a vitaest során megismerkedjenek az Európai Unió és az Európai Gazdasági
Térség működésével, különös tekintettel a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatókra.

„Magyarország az Európai Unióban - az Euró bevezetésével kapcsolatos kérdések” című
vitaestünk szakértője Dr. Ferkelt Balázs, a BGE-KKK Társadalomtudományi és
Pedagógiai Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének tanszékvezető egyetemi
docense volt, aki kapcsolatait felhasználva további szakértőkkel színesítette a vitaestet,
így Horvátországból és Németországból is jelentkeztek be szakértők.

Vitaestek
Millenials vs Z generáció
A „Millenials és GEN Z” általános vitaestet, Liptai Rita, a BGE-KKK Karrier és Alumni
Irodájának kari koordinátora segítette, 2020. november 17-én az Egyetem Teams
rendszerében. Ezen az alkalmon egy bevezetés után a hallgatóság általános
kijelentéseken, tévhiteken fogalmazott meg álláspontokat, saját élethelyzetükből vagy
tapasztalataikból.
A vitaest lényege az volt, hogy a hallgatók olyan témával is megismerkedjenek, melyről
nem lehet egyértelműen, egy-egy oldal mellett érvelni, így egyéb meggyőzési
technikákat alkalmazva tudják kifejteni véleményüket. A vitaest több kérdést felvetett és
több felismeréshez is vezetett a hallgatóknál.
Általánosságban megállapítottuk, hogy számunkra nehezen választhatóak szét a
generációk, főleg ha ilyen közeli életkorúakról beszélünk. A jó hangulatú vitaest végül
egy kötetlen beszélgetéssel zárult.

Közösségi programok
Szakmai elemekkel tűzdelt csapatépítő hétvége Pécsen
Októberben egy elég különleges, szakmai elemekkel tűzdelt csapatépítő hétvégén vettek
részt a hallgatók Pécsen. Az eltöltött napokban a résztvevők megismerkedhettek Pécs
városával, kultúrájával és történelmével egy vezetett túra és városismereti kvíz
keretében, valamint csapatépítő játékokon keresztül egymáshoz és a Szakkollégiumhoz
is közelebb kerülhettek. Meghívott trénerünk, Lean managementről tarott egy ismertető
előadás, amely után izgalmas feladatokkal avatta be a fiatalokat annak világába.

A csapatépítő hétvégén a szakmai programok mellett, a Szakkollégium szakmai
programjáról is egyeztettek a résztvevők és ezen az alkalmon tartották az évindító
közgyűlésüket is.
A közösségi programokat színesítette több egyéb program is: ERASMUS+ előadás, ahol a
program legfrissebb ösztöndíjasai számoltak be élményeikről, vagy általános műveltségi
vetélkedő a Kahoot rendszeren keresztül de még zárt vitaestet is tartottak az elektromos
autók helyzetéről.

Az eseményt szigorú járványügyi felkészülés előzte meg.

Külker
A Külker Reflektor előadássorozat, az eredeti tervektől eltérően, de hasonló
sikereket elérve 2020. novemberében futott. Az egyes alkalmakon egy-egy
oktatónkkal ismerkedhettünk meg közelebbről szemlélve szakmai életútját.
Az oktatók mindig jó üzeneteket és tanácsokat fogalmaztak meg, melyeket
az online hallgatóság is szívesen fogadott. A Reflektor beszélgetések sikerét
bizonyítja, hogy hasonló rendezvényeket terveznek a BGE másik karain is.
Vendégeink voltak:
• Dr. Buday-Sántha Andrea, BGE-KKK
• Dr. habil Józsa László, BGE-KKK

• Dr. Forgács Anna, BGE-KKK
• Dr. Ferkelt Balázs, BGE-KKK
• Bodnár László, BGE-KKK
• Dr. Totth Gedeon és Mezőné Oravecz Titanilla, BGE-KKK

Külker+ Szakmai Nap

A 2020. szeptember 26-án, online megtartott Külker+ Szakmai Nap kiemelt sikernek
örvendhetett a Szakkollégiumi rendezvények sorában. Bár az eredeti koncepciótól
eltérően online tartottuk meg, az előadásokra szívesen jelentkeztek be a hallgatók,
aktívak voltak a kérdésekre szánt időben is. Az előadók, az oktatók és a szakkollégisták
többsége is jó hangulatú, kiváló kezdeményezésnek tartotta a Külker+ Szakmai Napot,
mely reméljük a Szakkollégium kiemelt, hagyományos rendezvénye lehet.
A szervezés során a résztvevő Szakkollégisták sok akadállyal szembe kerültek, melyeket
sikeresen leküzdöttek és már felkészülten tudnak szervezni akár jelenléti akár online
konferenciát.
A Szakmai Nap mindenkori weboldala: https://kulkerplusz.uni-bge.hu/
Előadóink voltak: Dél László, Dr. Fekete Andrea, Forgács Mariann, Ivanics Anikó,
Molnár Kristóf, Muhi Kristóf, Popovics László, Wágner Éva, Zarándné Dr. Vámosi
Kornélia

Egyéb programjaink
Külker Kutatói Hálózat
2020 tavaszán alapítottuk a Külker Kutatói Hálózatot,
melynek célja a tapasztalatmegosztás volt, elsősorban a
BGE hallgatói és oktató között. A Kutatói Hálózathoz
csatlakoztak a Szakkollégium aktív és alumni hallgatói is,
így egy kiváló párbeszéd alakult ki a két csoport között.
Amennyiben a járványügyi intézkedések is megengedik
szeretnénk találkozókat, konferenciákat szervezni a
Hálózat tagjainak, akik számát a jövőben bővítenénk.

Open DayZ - interaktív pályaválasztási előadás a
Káldor Miklós Szakkollégiummal

A Cool GuyZ - Z generációs összefogás a közért összefoglaló néven indult
projektünkből, az őszi félévben, az Open DayZ - interaktív pályaválasztási előadás a
Káldor Miklós Szakkollégiummal című projektünket valósítottuk meg. A BGE
pályaválasztási kampányán belül csatlakoztunk a BGE Útikalauz online
programsorozathoz. Az online foglalkozás előtt a szakkollégisták között alakult
munkacsoporttal meghatároztuk, milyen célokkal, kérdésekkel érkezhetnek az
érdeklődő középiskolások és milyen tanácsokkal tudunk nekik szolgálni. Ezek után a
munkacsoport összeállított egy interaktív játékos előadást, melyben szó kerül
szakkollégiumról, szakokról és versenyekről is. Az előadást 2020.12.15-én a BGE
Teams rendszerén tartottuk.
A jövőben, a járványügyi szabályok lazítását követően, szeretnénk pótolni az
elmaradt tevékenységeket és projekteket.

Szakkollégiumi weboldal megújítása
A pályázati program kezdete után nem sokkal biztosítottuk a szakmai
nyilvánosságot, egy weboldal létrehozásával, melyet az Egyetemmel történő
egyeztetés, a tematikájának és felépítésének megtervezése előzött meg. A támogatás
nagy mértékben hozzájárult, hogy informatikai portfóliónkat növelve még több
hallgatót és szakembert elérhessünk.
https://kaldorszakkoli.hu/

Készült:
Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar
Káldor Miklós Szakkollégium
Készítette a Szakkollégiumi Diákbizottság
2021.

