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A Pécsiközgáz célja, hogy a hallgatók, kutató/oktatók, Alumni tagok és a Kar partnerei között 

gyors, hatékony, s minden érintett igényeit kielégítő információáramlás jöjjön létre, s maradjon 

fennt. Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a közösségünk számára fontos lehetőségek 

mindenki számára elérhetőek legyenek, így eredményezve gyümölcsöző kapcsolatokat, közös 

tanulást, innovatív projekteket, s felkészült munkavállalókat. Ezen célok megvalósulása 

érdekében kérjük minden partnerünket arra, hogy a Kar által létrehozott, s a Center for Applied 

Learning Központ által menedzselt https://openup.pte.hu platformra bejelentkezve, azon 

keresztül ossza meg a Pécsiközgáz közösségével a felhívásait, eseményeit, vagy mentoráljon 

hallgatókat.  

Az innovatív rendszer használatának közös elsajátítása céljából kérjük, keresse munkatársainkat 

a cal@ktk.pte.hu e-mail címen, akik akár egy online bemutató keretében elmagyarázzák a 

rendszer működését, s a partnereink számára így keletkező, az eddigiekhez képest, sokkal 

szélesebb lehetőségvertikumot.  
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2021. szeptember 6 – 
december 10. 

 
Internship Center 
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. 
 

2021. szeptember 13 – 
december 3. 

 
World of Practice a tanórákon 
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. 
 

2021. szeptember 24. 

 
Simonyi Hackathon 
A Hackathon egy olyan hallgatói csapatok között zajló verseny, melynek 
során aktuális problémákra keressünk innovatív megoldásokat. 
Csatlakozzon hozzánk mentorként, szakértőként vagy akár zsűriként! 
 

2021. október 25 - 29. 
 

 
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. 
  

2021. november 4. 

 
Nemzetközi Hackathon 
szponzoráció, szakértő, mentor 
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2021. december 8. 

 
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. 
Link 
 

2021. december 8. 

 
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 
 
 

2021. szeptember 6 – 
december 10. 

 
WoP Talks 
A WoP Talks a Pécsiközgáz podcast sorozata, ahol partnereinkkel 
beszélgetünk különféle aktualitásokról, szakmai kérdésekről. 
Link 
 

2021. szeptember 13 – 
december 3. 

 

 
World of Practice előadás-sorozat 
A WoP előadás-sorozat 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. Ezt a lehetőséget elsősorban azon előadók számára tartjuk fent, akik 
valamilyen okból kifolyólag nem tudnak csatlakozni a World of Practice 
Weekhez.  
  

 

Minden esetben lehetőséget biztosítunk az események ONLINE formában 

történő követésére.  

mailto:cal@ktk.pte.hu
http://simonyiugfk.ktk.pte.hu/esemenyek-rendezvenyek/iexpo
http://simonyiugfk.ktk.pte.hu/esemenyek-rendezvenyek/simonyi-pitch-competitions
https://openup.pte.hu/public/podcasts
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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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