
Innovatív felsőoktatás – integrált 
vállalati tudás



Közgazdaságtudományi Kar
A Soproni KÖZGÁZ

Innováció a közgazdasági felsőoktatásban:

� A mi programunk alapcélja, hogy hallgatóink oklevelük átvételekor 
szilárd elméletei alapokkal rendelkezzenek és képesek legyenek a 
mindennapi kreativitásra, leleményességre. 

� A gazdaságtudományokban is észleljük az elméleti–gyakorlati gondol-
kodásmód változását.

� Vállalati kapcsolataink révén gyakorlatias, rugalmas képzést 
szeretnénk nyújtani. 

� A kiváló felkészültség mellett az idegennyelv-tudás a siker másik 
záloga.



Innováció a közgazdasági felsőoktatásban:

„Amber Road” – Közép-európai Gazdaság-tudományi 

Karok Hálózata, amely 9 ország 13 intézményének 

szövetsége. 

Hallgatóink különböző egyetemeken tanulhatnak 
majd, megismerhetik az európai nyelveket, kultúrákat.

Közgazdaságtudományi Kar
A Soproni KÖZGÁZ





A soproni tudáshíd pillérei:

� A régió vállalkozásai és vállalatai – HELYI BÁZISVÁLLALATI RENDSZER

� A Közgazdaságtudományi Kar oktatói és stratégiája

� Kreatív, idegen nyelveken beszélő hallgatóink

� Transz-regionális kooperatív együttműködési hálózatok

� GYSEV Adria-Balti vasútfejlesztési projekt, logisztikai hálózatok

= GAZDASÁGI ÜTŐÉR – GAZDASÁGI CSOMÓPONTOK

EGYÜTTFEJLŐDÉS
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Vállalkozásfejlesztési javaslataink voltak a 
Megyei Fejlesztési Koncepcióhoz:

� Horvát  - német - magyar nyelvű vállalkozói képzés elindítása

� Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közép- és 
felsőoktatásban

� Vállalkozók kompetenciáinak fejlesztése az osztrák-magyar 
határtérségben

� Nemzetközi Kreatív Vállalkozói Akadémia kialakítása 

� Vállalkozói és Fiatal Vállalkozói platformok létrehozása
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Vállalati Kapcsolati Csoport

� Vállalati Kapcsolatok koordinálása és feltérképe-
zése

� Önkéntes hallgatókból álló projektcsoport

� Vállalati rendezvények: Contact Day,                        
Integrált Vállalati Hét, Students Dinner

� Fundraising tevékenység (vállalati ösztöndíjak, 
teremszponzoráció, stratégiai partnerség)

� Gyakorlatorientáltság és Innováció



Hallgatói szemszögből

� Gyakorlatorientált képzés

� Vállalatok közvetlen közelből

� A diplomázás és a pályakezdés közti 
időintervallum lerövídítése

� Optimális beilleszkedés

� Tapasztalatszerzés

� Szakmai gyakorlati helyek

� Egyedi lehetőségek

� Kapcsolatok



Contact Day

�Tavaszi szemeszter (2015. március 25.)

�Bemutatkozás

�Kapcsolatépítés

�Karrier

�Szakmai gyakorlat és pályakezdés

�Tudományos és szakmai előadások

�Elmélet és gyakorlat találkozása

�Kerekasztalok



Integrált Vállalati Hét          
Integrált Vállalati tudás

� Őszi szemeszter

� Cégvezetők és képviselők az egyetemi katedrán

� Az oktatásba integrált rendezvény

� Elmélet és gyakorlat tökéletes kombinációja

� Központban a szakmai tudás

� Az előadások témájához: egy-egy kiemelt  
témakör, projekt vagy folyamat céges külön-
legesség

� Egyedi tudás 

� gyárlátogatások





Dr. Fábián Attila - dékán

Tel: +36309693603, 

E-mail: afabian@ktk.nyme.hu

Horváth Ágnes - vezető

Vállalati Kapcsolati Csoport

Tel.: +36 30 298 6183

Email: agnes.horvath@ktk.nyme.hu

www.ktk.nyme.hu
www.sopronikozgaz.hu

A SOPRONI KÖZGÁZ 

KÖSZÖNI A FIGYELMET!


