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2020. február 3 - május 29. 

 
Internship Center 
2020. január 31-ig várjuk azon cégek jelentkezését, akik rendelkeznek olyan 
projekttel, problémával, melyet hallgatói csapatok kidolgozására bíznának. 
Egy-egy projekten 4 fős hallgatói csapatok dolgoznak heti 20 órában, a 
karon erre a célra kialakított helyiségben. A munka során elvárás, hogy a 
gyakornokok folyamatos kapcsolatban legyenek a vállalat képviselőivel, 
igény szerint, de hetente legalább egyszer személyes vagy online 
konzultációt tartsanak. 
 

2020. február 10 - április 
30. 

 
World of Practice a tanórákon 
2020. január 31-ig várjuk azon cégek jelentkezését, akik rendelkeznek olyan 
projekttel, problémával, melyet hallgatói csapatok kidolgozására bíznának. 
Az adott projekttel, problémával a hallgatók egy kurzus keretein belül 
foglalkoznak a kurzus oktatójának szoros közreműködésével. Ezen keretek 
között elsősorban kevesebb időt igénylő projektekkel, problémákkal tudunk 
foglalkozni, mint az Internship Centerben. 
 

2020. február 14. 

 
Simonyi Hackathon 
A Hackathon egy olyan hallgatói csapatok között zajló verseny, melynek 
során aktuális problémákra keressünk innovatív megoldásokat. Ha jártas a  
környezettudatosság és egészség témákban, valamint szívesen aktív 
résztvevője lenne egy ilyen eseménynek, várjuk jelentkezését 2020. január 
31-ig. 
Link 
 

2020. március 23-27. 

 
World of Practice Week (WOP Week) 
A WOP Week során lehetőséget biztosítunk vállalatoknak, hogy egy 
előadás keretén belül bemutassák tevékenységüket, a vállalathoz 
kapcsolódó esettanulmány segítségével ismertessenek különböző 
technikákat, módszertanokat, ezzel felkeltve hallgatóink érdeklődését a cég 
iránt. Ez a hét továbbá jó alkalmat biztosít versenyek, próbainterjúk, 
próbatesztek lebonyolítására is. Amennyiben cége szívesen képviseltetné 
magát az eseményen, 2020. február 28-ig várjuk jelentkezését. 
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2020. február-március-

április 
 

 
Young Leaders Forum 
A Young Leaders Forum egy hallgatói kezdeményezés által megvalósuló 
eseménysorozat, mely különböző témák köré szerveződik. A WOP Week-en 
kerül megrendezésre a Negyedik Ipari Forradalom témáját feldolgozó 
esemény, melynek során megvizsgáljuk, hogyan maradhatnak a vállalatok 
versenyképesek, hogyan tudják kihasználni a lehetőségeket, valamint 
felkészültek-e erre az új korszakra az élet és az üzlet területén egyaránt. 
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen tartanának előadást vagy részt 
vennének a panelbeszélgetésben. 
 

2020. április 24. 

 
Konferencia 
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Állam- és 
Jogtudományi Kar, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendezi meg „A hazai 
termelővállalatok gazdasági és jogi kihívásai a XXI. században” címet viselő 
konferenciáját Pécsett. A szervezők az alább felsorolt témakörökben 2020. 
február 15-ig várják oktatók, doktoranduszok, valamint kamarai képviselők 
jelentkezését szakmai-tudományos előadás megtartására. 

 Digitális világunk előnyei és veszélyei a  termelőiparban, avagy 
amit egy KKV-nak tudni kell 

 A migrációs hullám gazdasági következményei, jogi vonulatai, 
hatása az uniós munkaerőpiacra a termelőiparban, munkajogi 
szabályozások 

 A vállalatok számviteli, adózási és HR kérdései 

 Gazdasági ügyek az igazságszolgáltatásban 

 

2020. április 29. 

 
iEXPO 
Az iExpo egy olyan rendezvény, ahol hallgatók fordított állásbörze 
formájában bemutatják projektjeiket, kutatásaikat, üzleti ötleteiket. A 
résztvevőknek lehetőségük nyílik a szakmai sikerek mellett személyes 
kompetenciáik bemutatására is. A rendezvény jó alkalmat biztosít arra, 
hogy a jövőbeli munkatársakat kereső vállalatok megismerjék hallgatóink, 
hallgató csapataink képességeit. 
Jelentkezés: 2020. április 3. 
Link 
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2020. április 29. 

 
Simonyi Final Pitch 
Az eseményen a Simonyi Inkubációs Programban kidolgozott projekteket 
egy szakmai bizottság bírálja, pontozza és minősíti. Az esemény célja, hogy 
a projektek tőkét és partnereket szerezhessenek, validálják a terméküket 
vagy szolgáltatásukat. 
Link 
 
 

2020. július 6-24. 

 
Simonyi Summer Social Entrepreneurship Program 
A 3 hetes program során hallgatók, cégek, kutatók dolgoznak együtt olyan 
innovatív projekteken, amik társadalmi szempontból meghatározóak a dél-
dunántúli régió számára. Várjuk jelentkezését 2020.június 5-ig, ha tud 
olyan problémáról, mely még megoldásra vár. 
Link 
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the CoRe lab 

A the CoRe lab Fogyasztói Magatartáskutató Központ azzal a céllal jött létre, hogy innovatív kutatási 

megoldásokkal támogasson tudományos, hallgatói és piaci célokat. A Központ folyamatosan bővülő 

módszertani eszköztárának fókuszában jelenleg a szemkamerás kutatás (eye tracking) áll, mely a 

fogyasztók tudattalan döntési mechanizmusainak megismerésével szolgáltat új típusú insight-okat. 

Internship Center 

Az Internship Center célja, hogy stimuláló, lebilincselő és versenyképes gyakornoki lehetőségeket 
biztosítson a Kar motivált és elhivatott hallgatói számára egy inspiráló és szakmai közegben, melynek 
érdekében a gyakornoki lehetőségek partnervállalatokkal kerülnek meghirdetésre. A gyakornoki 
programban való részvételen és a partnerek által biztosított projekteken való munkán keresztül, a 
gyakornokok értékes munkatapasztalatokat szerezhetnek, gyakorlatban alkalmazhatják, valamint 
bővíthetik tudásukat, betekintést nyerhetnek a vállalatok működésébe. Ez a program kitűnő 
lehetőséget biztosít a gyakornokoknak kapcsolati hálójuk kiterjesztésére, tovább növelve 
munkaerőpiaci értéküket, a partnervállalatoknak pedig egy elhivatott, tehetséges hallgatói 
közösséghez nyernek hozzáférést. 

Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ 

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ, mint kiválósági központ missziója a vállalkozói, 

vállalkozási kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris 

innovációk, újítások feltárása, fejlődésének elősegítése és piacosítása érdekében. A Simonyi BEDC célja 

továbbá, hogy a vállalkozói és innovációs kapacitásbővítést, fejlesztést a tudományos és a 

versenyszféra szereplőinek intézményesített, folyamatos és hatékony közreműködésén keresztül érje 

el. Eme célok megvalósítása során a szervezet országhatárokon átnyúló, nemzetközi 

együttműködésekre törekszik, szélesítve ezáltal a hazai innovációk, újítások piacosításának 

lehetőségeit, terét, valamint impulzusokat, információt, tudást szolgáltatva az innovációkat, újításokat 

generáló vagy ezen potenciállal rendelkező vállalkozók számára. 

Tehetségpont 

A TehetségPont célja a Pécsiközgáz magyar és nemzetközi hallgatóinak támogatása tehetségük 

felismerésében, kibontakozásában, szakmai sikereik elérésében; ezzel hozzájárulva a munkaerőpiaci 

értékeik és esélyeik növeléséhez, valamint a vállalati partnerek igényeinek kielégítéséhez. Ennek 

keretein belül a TehetségPont különféle témájú, tanulást, álláskeresést, szakdolgozatírást, vagy éppen 

személyes fejlődést segítő workshopot, tréninget, vállalati kapcsolattartásra való felkészítést szervez. 

Az eddig felsoroltakon kívül a TehetségPont coaching és mentor szolgáltatásokat nyújt a hallgatók 

számára, lelkes és képzett oktatói, illetve több hallgatói mentorral együttműködve. 
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