Beszámoló

A „TENGER Program - a tehetség nevelés és gondozás erősítése” projekt az NTPSZKOLL-20 kiíráson elnyert pályázati forrásból, a Miniszterelnökség és a Nemzeti
Tehetség Program támogatásával és a Budapesti Gazdasági Egyetem
együttműködésével valósult meg.

Szakkurzusok
Projektmenedzsment, projektvezetés szakszeminárium
A Projektmenedzsment, projektvezetés szakszemináriumot 2021. március 31-től május
19-ig szerdánként 17:15-19:30 között tartotta Miskolczi Tibor András. A kurzus célja a

projektmenedzsment elméleti hátterének áttekintése és a gyakorlati megvalósításának
lehetőségeinek bemutatása és azok elsajátításának biztosítása volt. Az online
alkalmakon az oktató a technológia biztosította interaktív lehetőségekkel tarkította az
elméleti tudás átadását. A kurzus kimeneteli követelménye egy egyéni beadandó feladat
elkészítése volt, a tematikában megadott témakörökben. A beadandók többsége kiválóan
sikerült.

Meggyőzési stratégiák, érveléstechnika szakkurzus
Meggyőzési stratégiák, érveléstechnika szakkurzus 2021. február 3-án kezdődött és
2021. május 4-ig tartott. Dr. Forrai Gábor online, keddenként 17:15-18:45 között
tartotta a kurzus alkalmait. Célja volt, hogy a résztvevők tudatosabb érvelővé váljanak és
megismerkedjenek pár alapvető retorikai stratégiával. Az alapfogalmak bevezetése után

a kurzus logikai részében sorra vettek pár, az üzleti életben gyakran használt érvelési
sémát. A retorikai blokkban a hitelességre és a közönséghez való igazodásra fókuszáltak,
majd a dialektika blokkban áttekintették, hogy miben különböznek a különböző
párbeszédtípusok, a kritikus vita és a tárgyalás különbségére helyezve a hangsúlyt. A
kimeneteli követelmény egy szóbeli vitában való részvétel és egy írásos elemzés
elkészítése volt. A hallgatók rendkívül pozitív véleményt alkottak a kurzus végén
elmondásuk szerint kiemelten hasznos volt számukra.

1. oldal

Vitaestek
A pályázati program keretében két vitaestet tartottunk, két témában a
2020/2021-es tanév tavaszi félévében. Az eredeti tervektől eltérően,
online zajlottak az események, melyeken 1-1 levezető szakértő volt a
közönség segítségére. A vitaesteket a egy 1 órás előkészítő foglalkozás
előzte meg, majd az 1-1,5 órás eseményt a szakérők segítségével
felosztva először témaismertetéssel majd vezetett vitákkal
tarkítottuk.
Női és férfi szerepek a mindennapokban és az üzleti életben
2021. április 7-én „Női és férfi szerepek a mindennapokban és az üzleti
életben” című vitaestünket Székely András szakértő segítette. A vitaestet
komoly érdeklődés fogadta. Különösen jó alkalom volt arra, hogy a
szakkollégisták alkalmazzák az érveléstechnika szakkurzuson elsajátított
tudásukat, így tovább emelve a rendezvény színvonalát.

2. oldal

Vitaestek
IPAR 4.0 - előnyök hátrányok
A 2021. április 29-én tartott „IPAR 4.0 - előnyök hátrányok” elnevezésű
vitaestünk igen népszerű volt a hallgatók körében, de büszkék voltunk arra
is, hogy Dr. Csonka László a BGE-KKK tudományos főmunkatársa, a BGE
Kibergazdaság Kiválósági Központjának vezetője, az Ipar 4.0 NTPSZ, és a
M.I. Koalíció tagja lehetett az est kiemelt vendége.

3. oldal

Külker Reflektor
A Külker Reflektor online beszélgetéssorozat az őszi félévben igen
népszerűnek bizonyult, így a második évadát is megújította a
Szakkollégium. A tavaszi félévben, a Káldor Miklós Szakkollégium
fennállásának 10. évére való tekintettel a KMSZ Alumni Hálózat tagjait
hívtuk meg vendégül. Az egykori szakkollégisták lelkesen beszéltek
múltjukról, egyetemi éveikről és pályakezdő karrierjükről.
Vendégeink voltak:
• 2021.04.21. – Kölcsei Gergely
• 2021.04.28. – Visnyei Rebeka
• 2021.05.06. – Chikán Balázs

4. oldal

Tengeren innen és túl
A „Tengeren innen és túl” előadásainkra olyan előadókat hívunk meg, akik
kiemelkedő kutatásokat, vállalkozásokat irányítanak, vagy irányítottak.
Vendégünk volt: Petz Dániel a Feastfox egyik alapítója; Hegyi Fatime
Barbara: Joint Research Centre of the European Commission képviselője;
Holch Gábor coach; Turán Eszter, Moviebar Productions munkatársa; dr.
Tilesch György a Neumann Társaság és saját vállalkozásainak
képviseletében. Online előadásaink lehetővé tették, hogy tengeren innen és
túlról is bejelentkezzenek a vendégek, így különleges hangulatban teljenek
a foglalkozások.
Vendégeink voltak:
• 2021.04.08. - Petz Dániel
• 2021.04.14. - Hegyi Fatime Barbara
• 2021.04.16. - Holch Gábor
• 2021.04.20. - Turán Eszter
• 2021.05.03. - Dr. Tilesch György

5. oldal

Egyéb programjaink
Közéleti szerepvállalás
2021. május 22-én a Környezetvédelmi Tematikus Napjaink keretében szemétszedést
hirdettünk a Külkereskedelmi Kart körülölelő Erzsébetligetbe. Ezen a szemétszedésen a
budapesti és pár vidéki szakkollégistánk, barátaik és családtagjaik vettek részt.
Megkerestük a Kar további diákszervezeteit, akik sajnos nem tudtak részt venni az
eseményen.
2021. június 11-12-én Bánkon, a Szakkollégium Szakmai Hétvégéjén tartottuk a
fenntarthatósági workshopot. A workshopon a helyi Öko-Centrum képviselőjével és
helyiekkel beszéltünk az ott működő fenntartható turizmusról és a helyi értékekről.

Szakkollégiumi kiadvány
A 10. szakkollégiumi évforduló alkalmából, a 10. évet összefoglaló kiadvány
szerkesztését és kiadását terveztük. Ennek a szakmai évkönyvnek a szerkesztésével és
kiadásával lehetőséget biztosítottuk a jelenlegi Szakkollégistáknak tudományos diákköri
és művészi munkásságuk publikálására, valamint kiemelt tehetségeink, illetve a
szakmájukban elismert alumni szakkollégisták bemutatására. Az évkönyv szerkesztését
a szakmai alelnök már januárban előkészítette, több hallgatónk is élt a publikációs
lehetőséggel, sőt három alumni interjú is elkészült.
6. oldal

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

